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TIDSPLAN
17.00 – 17.15
1a)
1b)
1c)
1d)
17.15 – 18.15 2a)
2b)
2c)
2d)

Møtestart med opprop
Valg av ordstyrere og referent
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden og tidsplan
Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 04.mai
Arbeidsutvalgets orientering
2a) i) ”Oslo – Fremtidens Studentby?”
Hovedstyrets orientering
Delstyrenes orienteringer
Andre orienteringer
2d) i) Rapport ”Studenter or Rus”
2d) ii) Rapport ”Miljø og Høyere utdanning”

18.15 – 18.45 4a)

Budsjettprioriteringer for SiO – 2010

18.45 –19.00 4b)

Velferdstingets tildelingsprioriteringer

19.00 – 19.30

Pause m/mat

19.30 – 19.40 5a)

Regnskap 2008

19.40 – 19.50 5b)

Revidering av Velferdstingets budsjett

19.50 – 20.00 3a)

Revidering av Kantinepolitisk dokument

20.00 – 20.15 4c)

Omlegging av utregningsmodell for treningskortkostnader
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Bruk av Kulturstyrets egenkapital

20.30 – 20.45 6a)
6b)

Suppleringsvalg av 1 medlem til Kontrollkomiteen
Suppleringsvalg av Organisasjons og informasjonsansvarlig (AU)

21.00

Møteslutt (tentativt)

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget i Oslo

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget i Oslo
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Saksfremlegg
Dato: 31. august 09
Sak: 1a)-d)
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Møtekonstituering
Sak 1a) Valg av ordstyrere og referent
AU innstiller på følgende:
Christer Gulbrandsen 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 for Velferdstingsmøte 04. mai
Referat er tilgjengelig på Velferdstingets hjemmesider.
AU innstiller på følgende:
Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder av Velferdstinget

Ingvild Skogvold
Nestleder av Velferdstinget
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Saksfremlegg
Dato: 31. august 09
Sak: 2a) – 2d)
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Orienteringer
AU innstiller på følgende:
Alle orienteringer tas til etterretning.

Vedlagt
2a)
2b)
2c)
2d)

Arbeidsutvalgets orientering
2a) i) ”Oslo – Fremtidens Studentby?”
Hovedstyrets orientering
Delstyrenes orienteringer
Andre orienteringer
2d) i) Rapport ”Studenter or Rus”
2d) ii) Rapport ”Miljø og Høyere Utdanning”

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget i Oslo

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget i Oslo
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Sak 2a) Arbeidsutvalgets Orientering
Innledning
Velferdstingets Arbeidsutvalg ønsker alle Velferdstingets representanter velkommen
tilbake fra sommerferien! Det har vært en travel sommer for Arbeidsutvalget, med
planlegging av semesterstart og Velferdstingsmøte.
Semesterstart
Semesterstarten har vært en hektisk og innholdsrik periode for Arbeidsutvalget. Av
alkoholsfokusfrie arrangementer har Velferdstinget (i samarbeid med
Studentparlamentet) organisert grilling og parklek – til stor suksess. Vi har i tillegg hatt
gratis utekino. Arbeidet med å lansere Villa Eika som et ”åpent hus” har fortsatt med
blant annet Studenthuset Villa Eika-dagen, der alle husets organisasjoner bidro. Det ble
laget en quiz med spørsmål om alle organisasjonene på huset, og vi ga bort flotte
premier.
Arbeidet med Studenter og Rus fortsatte i semestarten med ”den første forelesningen”,
trykking og utstedelse av brosjyrer, og Hvite Dager-prosjektet (Se egen rapport om
studenter og rus-prosjektet).
Infomateriell om Velferdstinget er blitt sendt til enkelte medlemsinstitusjoner til å deles
ut i semesterstarten. Velferdstingets Arbeidsutvalg skal være tilstede på MF og KhiO for
å profilere VT. Målet er å være innom så mange læresteder som mulig, og
Arbeidsutvalget avventer fortsatt tilbakemelding fra de andre lærestedene om når det
passer å ha stand hos dem.
I disse dager åpner ”Velferden – VBF Social Club” i Café Zeniths gamle lokaler på
Kringsjå. Vi gratulerer Velferd og Beboerforeningen med nyåpningen og ønsker dem
lykke til!
Politikk
5. juni ble seminaret ”Miljø og Høyere Utdanning” avviklet. (Se egen rapport om dette).
Leder og Nestleder deltok på NSU LS på Ås og ønsker med det å gratulere det nyvalgte
NSU-AU som i sommermånedene gikk på. Vi gratulerer den nyvalgte Velferdsansvarlig,
Ingjerd Lindeland – og takker Erling Hillestad for et utmerket samarbeid i året som har
gått. Arbeidsutvalget har ellers hatt et formøte med Hovedstyret og deltatt på en lunch
med konsernledelsen. Velferdstinget i Oslo har også hatt gleden av å ha nyinsatte leder
og nestleder i Velferdstinget i Trondheim på besøk. Vi gratulerer begge to med vervet
og ser fram til å samarbeide med dem.
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Samarbeidet med Oslo Kommune og Storting har vært tett den siste tiden, noe
Bjørvika-initiativet bærer preg av. Denne kontakten har også vært viktig i fobindelse
med en avklaring av Vestgrensa II-saken.
Den 2. september planlegges det en studentboligaksjon utenfor Regjeringskvartalet.
Her trenger vi hjelp og støtte (se egen orientering for mer informasjon).
Studentmedier og lokale studentdemokratier
Inntil nå har Leder besøkt eller blitt besøkt av alle studentdemokratiene ved
Velferdstingets ni læresteder.
Radio Nova og Universitas har allerede hatt flere innslag om Velferdstinget – deriblant
Bjørvikasaken som førstesideoppslag i høstens første Universitas. I forbindelse med at
Statistisk Sentralbyrås leiemarkedsundersøkelse for 2.kvartal i 2009 ble lansert sendte
Velferdstinget ut en pressemelding som blant annet Radio Norge gjorde en sak på, og
leder uttalte seg i.
Søknadsfristen for 2010 nærmer seg, og i denne forbindelse har det vært en del dialog
mellom Arbeidsutvalget og søkeberettigete.
Profilering
Studenter og Rus brosjyren er ferdigstilt og har blitt sendt ut til flere av Velferdstingets
medlemsinstitusjoner. Under arrangementet ”den første forelesningen” med Kjetil og
Kjartan og ImproTent, holdt Leder en innføring om Velferdstingets rolle for de 400 nye,
oppmøtte studenter. Ellers har arrangementene tilknyttet semesterstart ført til mye
positiv profilering av VT og Studenthuset Villa Eika.
I forkant av prisøkning ble det forhandlet frem et kompromiss om klippekort- og
abonnomentsløsninger for å verne om de faste brukerne av Studentkantinenes tilbud.
”Godt Kjøp” – Velferdstinget i Oslo stempelet pryder nå informasjonskampanjen om
klippekortene for Dagens Middag.
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Sak 2a) i) ”Oslo – Fremtidens Studentby?”

Boligaksjonen ” Oslo – Fremtidens Studentby?”
2. september 2009
Velferdstingets Arbeidsutvalg har i samarbeid med Studentparlamentet i Oslo,
Høyskolen i Oslo, Oslo og Akershushøgskolenes Samskipnad, NSU og StL, planlagt en
studentboligaksjon onsdag 2.september 2009. Vi vil bygge en studentbolig foran
Kunnskapsdepartementet for å markere studentboligmangelen i Oslo.
Hovedfokuset til aksjonen vil være på nye studentboligprosjekter i Oslo. Vi vil ha
prospekter som viser potensielle prosjekter i Oslo-området. I forkant av aksjonen vil vi
sende ut postkort til politikere og media for å synliggjøre de stedene vi ønsker å bygge
boliger og for å reklamere for aksjonen. I tillegg vil vi lage prospekter hvor vi tar opp
køproblematikken her i Oslo, samt tall over antall søkere, både nasjonale og
internasjonale. Vi håper politikere vil vise interesse for dette, og vi vil i løpet av dagen
informere om gode løsninger for hvordan vi vil få bygd de ulike prosjektene – mens vi
servererer morgenkaffe.
Hva gjelder det praktiske er det meste ordnet per dags dato, men når det gjelder
overnatting, hjelp til opprigg, nedrigg, samt ressurser under selv aksjonen, har vi et stort
behov for hjelp. Ta kontakt med Mari Djupvik om du er interessert til å hjelpe til med
opprigg dagen før, eller med gjennomføringen av selve aksjonen den 2. september.
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Sak 2b) Hovedstyrets Orientering
Orientering fra studentrepresentantene i SiOs hovedstyre,
august 2009
Oslo, 18. august 2009
Siden forrige VT-møte er det avholdt ett møte i SiOs hovedstyre; 29. juni. Neste møte
avholdes 9. september. På dette møtet vil budsjettpremisser for 2010 bli vedtatt, for så
å sendes ut i avdelingene for å konkretiseres i budsjetter. I denne saken vil VTs
budsjettsøknad og –prioriteringer være viktige føringer. SiOs budsjett vedtas på
styremøtet 10. desember.
Andre saker som skal opp er SiO-OAS-diskusjonen, handlingsplan 2010, planer for
studentboligbygging, revidering av fristasjonsavtaler med medlemsinstitusjonene,
fokusområde tilgjengelighet (offentlighet) og halvårsregnskap for SiO. Flere av sakene
er utdypet i denne orienteringen.
Referater fra styremøtene blir lagt ut på www.sio.no.
Akupunkturhøyskolen
Fra 1.8. er Akupunkturhøyskolen medlem av SiO, og studentene her har dermed tilgang
til SiOs tilbud og betaler semesteravgift. Det er ikke planlagt å opprette kantinetilbud
eller andre tilbud ved AKHS.
Rapportering til Kunnskapsdepartementet
KD har igangsatt en gjennomgang av alle studentsamskipnader i Norge, med hensikt å
undersøke om de er i stand til å oppfylle sine formål. Denne gjennomgangen omfatter
selvsagt også SiO. Rapporten fra gjennomgangen skal være klar i løpet av september.
Fri stasjonsavtaler
Revideringer av avtalene mellom SiO og utdanningsinstitusjonene finner sted med
jevne mellomrom. I den nye forskriften for studentsamskipnader er definisjonen på fri
stasjon, altså utdanningsinstitusjonenes tilskudd til samskipnadene, noe annerledes enn
tidligere. I tråd med dette revideres derfor avtalene mellom SiO og
utdanningsinstitusjonene slik at fri stasjon heretter defineres som verdien av gratis
lokaler og driftskostnader av disse, mens andre tilskudd fra utdanningsinstitusjonene til
SiO defineres som kjøp av tjenester. Ikke alle medlemsinstitusjonene kjøper slike
tjenester, noe som blant annet gjenspeiler seg i prisene for treningskort; en egen sak på
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dette møtet. På BI driver ikke SiO kantine, og mottar derfor ikke fri stasjon for dette.
Derimot dekkes kostnader til husleie for idrett og helsetjeneste av BI.
I 2008 var UiOs bidrag til lokaler og driftskostnader 25,1 mill kr (hvorav 12 mill til
kantiner og 10 mill til idrett), mens det økonomiske tilskuddet var 26,2 millioner (hvorav
10,8 til idrett). For KHiO var fristasjonsbidraget 0,5 mill (kantine) og det økonomiske
tilskuddet 75 000 kr (idrett). For NIH var fristasjonsbidraget 546 000 kr (kantine), for MF
kr 589 500 (kantine), for NMH 339 000 (kantine) og det økonomiske bidraget 230 000
(idrett). For AHO var fristasjonsbidraget 367 500 kr (kantine) og det økonomiske
tilskuddet 98 000 kr (idrett), for NVH var fristasjonsbidraget 433 500 kr (kantine) og det
økonomiske tilskuddet 195 000 kr (idrett). For BI var det økonomiske tilskuddet 2 mill
(idrett og helse).
Sammenslåingsprosessen mellom SiO og OAS
Prosessen for å avgjøre om SiO og OAS skal slå seg sammen går videre, men med litt
forskjøvet tidsplan. I høringsrunden i juni kom det inn høringsuttalelser fra
Velferdstinget, de ansattes organisasjoner og alle medlemsinstitusjonene unntatt BI. BI
svarte imidlertid på høringsrunden i desember.
Velferdstingets høringsuttalelse var svært positiv til sammenslåing. Noen av de ansattes
organisasjoner pekte på noen utfordringer og framsatte ønsker og krav. Et viktig poeng
er at alle medlemsinstitusjonene støtter intensjonen bak sammenslåingsprosessen i
sine høringsbrev. Fra medlemsinstitusjonene ble det også ytret ønske om mer
informasjon og dokumentasjon enn det som var forelagt i høringsbrevet. Dette ønsket
vedtok hovedstyret å imøtekomme, og det vil som en følge av dette bli oversendt
utdypende informasjon og dokumentasjon til høring hos medlemsinstitusjonene i
månedsskiftet september/oktober. Endelig vedtak i SiOs hovedstyre vil komme etter at
medlemsinstitusjonene har respondert på denne informasjonen.
Én vesentlig usikkerhetsfaktor i denne prosessen er hvorvidt en sammenslåing mellom
SiO og OAS vil utløse dokumentavgift på eiendommene. Både SiO og OAS har stor
boligmasse, og dokumentavgift vil utgjøre svært store summer. Problemstillingen er nå
til utredning hos Kunnskapsdepartementet.
Når det gjelder tjenestetilbudet i en sammenslått samskipnad, er det ikke foreslått
endringer i dette etter foregående VT-møter, hvor det har blitt redegjort for hvordan
tjenestetilbudet vil være. Som kjent er intensjonen å videreføre både SiO og OAS sine
tjenestetilbud i en sammenslått samskipnad.
Studentboligsituasjonen
I august har Studentboligene tatt mot om lag 1400 innflyttende studenter. Til tross for
dette står nesten 3000 studenter i kø for SiOs boliger. Situasjonen har fått mye
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medieoppmerksomhet, og har blitt et tema i valgkampen. Det er etablert et tilbud på
Sogn hvor studenter som ikke har fått bolig kan overnatte.
For å dekke behovet for studentboliger i Oslo er det nødvendig med flere
byggeprosjekter. På hovedstyremøtet i juni vedtok derfor hovedstyret å utrede
muligheten for å bygge 600 hybelenheter på en tomt på Lillohøyden i Nydalen. I tillegg
planlegges det å søke om tilskudd til fortetting på Sogn studentby. Et slikt prosjekt vil
kunne gi opp mot 300 hybelenheter. SiO er i gang med å bygge om diverse arealer på
Kringsjå, Sogn og Bjølsen til boliger, og en eiendom på Fagerborg konverteres fra
kommersielle utleieboliger til studentboliger. Oppussingen av Grünerløkka studenthus
avsluttes i disse dager, slik at disse boligene er i full drift igjen.
Vestgrensa 2
Byggingen av studentboliger på parkeringsplassen ved Domus Athletica (Vestgrensa
Studentby, byggetrinn 2) er i skrivende stund under oppstart. Det er imidlertid fremdeles
ikke avklart fra kommunens side hvorvidt SiO får bygge 4 eller 6 etasjer. Saken er nå
sluppet fra Plan- og bygningsetaten, og skal opp til politisk behandling. Plan- og
bygningsetaten har innstilt på 4 etasjer, noe som vil gi 143 hybelenheter med en
gjennomsnitts byggekostnad på kr 645 000 pr hybelenhet. Dersom SiO får bygge 6
etasjer, gir bygget 199 hybelenheter til en byggekostnad på 550 500 kr pr hybelenhet.
Husleienivået vil naturlig nok påvirkes av byggekostnaden, og med det store behovet for
studentboliger i Oslo, er det ønskelig å kunne bygge 6 etasjer på dette bygget.
Kunnskapsdepartementet har tildelt boligtilskudd til 199 hybelenheter (altså 6 etasjer),
på 250 000 kr pr hybelenhet.
Beredskap for svineinfluensa
I forbindelse med et mulig utbrudd av svineinfluensa er det i samarbeid med
utdanningsinstitusjonene laget beredskapsplaner både for å hindre spredning av virus,
for å ta hånd om syke og for å ha en plan for bemanning av SiOs funksjoner selv med
mye sykefravær. Renhold i fellesområder er styrket, det er plassert ut håndrens og
informasjonsmateriell, og det er etablert en telefontjeneste og et influensamottak hvor
syke kan henvende seg.
Tilgjengelighet og offentlighet
SiO er i gang med å utrede hvordan SiO kan oppfattes som mer åpent og tilgjengelig av
studentene. Noen tiltak ser ut til å være billige og enkle å få til, mens andre er mer
kostnadskrevende. En mer fyldig orientering om status i dette prosjektet kommer på VTmøtet. Saken skal opp på førstkommende møte i hovedstyret.
Studenthelsetjenesten
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På forrige møte i hovedstyret var prinsipper for drift av Studenthelsetjenesten oppe til
behandling. Studenthelsetjenesten er dyrere i drift enn et vanlig fastlegekontor, men
yter også mange tjenester vanlige fastlegekontor ikke gjør, blant annet med å delta i
utdanningsinstitusjonenes arbeid med læringsmiljø. Styret ønsker å se nøyere på hvilke
tjenester hos allmennmedisinsk seksjon i Studenthelsetjenesten som er forebyggende
og studentspesifikke og skille disse ut i framtidige budsjetter, slik at man enklere kan se
hva som skiller Studenthelsetjenesten fra andre legekontorer. I tillegg skal det utredes
hvordan man kan få til en ordning som hindrer at man går glipp av refusjoner fra NAV
for de av fastlegepasientene som overstiger frikortgrensen. Fordi fastlegepasienter ikke
betaler egenandel, går SiO glipp av refusjoner for disse.
Kristian Ottosen-prisen
Det er nå bestemt hvem som er tildelt årets Kristian Ottosen-pris. Det var svært mange
gode kandidater til prisen, og fondsstyrets sekretær mener det i år var rekord i antall
nominasjoner. Vinneren vil bli offentliggjort ved en senere anledning og bli tildelt prisen
på 60 000 kr.

I tillegg til denne skriftlige orienteringen vil det bli gitt en muntlig orientering på VTmøtet, og det vil 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
Vennlig hilsen
studentrepresentantene i SiOs hovedstyre

Guro Svenkerud Fresvik, Inge Carlén, Fredrik Øren Refsnes og Øyvind Gjengaar
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Sak 2c) Delstyrenes Orientering
Kaféstyrets orientering
Gode Velferdsting!
Siden forige VT-møte har det vært avholdt to møter, hvorav ett styreseminar.
Hovedsaken på disse møtene har vært den økonomiske situasjonen til Studentkafeene
og en mulig prisøkning. Det har tidligere blitt varslet en mulig prisøkning fra og med
august 2009, og på styreseminaret i juni så styret i Studentkafeene seg nødt til å øke
prisene for å oppnå det tidligere vedtatte budsjettmålet, som også er forankret i
Velferdstingets kantinepolitiske dokument. Årsakene er blant annet lavere omsetning og
til dels vesentlig høyere varekost enn budsjettert. Det er tatt en rekke grep for å øke
omsetningen og redusere varekostnadene, men dette har ikke vært tilstrekkelig. Som
følge av dette har prisøkningen på gjennomsnittlig 6% trådt i kraft fra og med 1. august i
år. Med unntak av dagens middag, der prisen ble økt i 2007, har det ikke vært
gjennomført noen prisøkninger på velferdsprodukter (kaffe, dagens middag, salat) siden
2005. I tillegg til prisøkningene har det også blitt gjort besparelser på personalfronten,
primært på administrasjonssiden, samt ved bedre samordning av personalressursene,
særlig på Frederikke Mathus.
Det er imidlertid viktig å merke seg at faste kunder i all hovedsak blir skjermet for
prisøkningene. Parallelt med prisøkningene er det nemlig innført klippekort og
abonnementsystemer. Det gjør at prisene for blant annet dagens middag står stille for
klippekortinnehavere (42,- mot ny pris 45,-) og Kaffeavtalen (10,-) blir videreført til
samme pris. Dette var viktig for studentrepresentantene i arbeidet med prisøkning, slik
at de som bruker tilbudet mest, merker det minst. Dette er også i tråd med
Kantinepolitisk dokument.
Det ble også diskutert rutiner rundt åpenhet i styrearbeidet. Selv om offentlighetsloven
ikke vil komme til anvendelse i aksjeselskaper, er det likevel viktig at studenter og andre
får innsyn i hva Studentkafeene foretar seg. Studentkafeene kan bli enda bedre på
informasjon utad, primært gjennom nettsidene og andre relevante kanaler.
Av andre ting kan det nevnes at det er innført et nytt kassesystem, noe som gjør det
lettere å skille mellom studenter og ikke-studenter. Som tidligere orientert om er dette et
krav som kommer fra departementet. Det kan også nevnes at ombyggingen av SVkantina er i full gang. Mens den pågår, er det et midlertidig kjøkkentelt satt opp. I
skrivende stund er det for tidlig til å si noe om hvordan både dette tilbudet, prisøkningen
og abonnements- og klippekortsfunksjonene blir tatt imot, men en muntlig orientering
kommer på Velferdstingsmøtet.
Sten J. McNeil Ånnerud - Studentrepresentant, styret i Studentkafeene
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2d) Andre Orienteringer
2d)i) Rapport ”Studenter og Rus”
Brosjyren
Brosjyren er ferdig, og vi er veldig fornøyde med resultatet. Prosessen i forkant av
utformingen av brosjyren var grundig. Et utvalg av fagpersoner var aktive gjennom hele
prosessen og har vært en viktig ressurs for studenter og rus-gruppen. Fagpersonene
hadde vetorett i forhold til innholdet i brosjyren, for å sikre kvaliteten på faktainnholdet.
Skisser ble sendt ut på flere høringsrunder blant studenter og studentforeninger. Vi tok
tilbakemeldingene i betraktning i den videre utformingen av brosjyren. Resultatene fra
høringsrunden forsikret oss om at budskapet vårt nådde fram.
Ved Universitetet i Oslo ble brosjyren inkludert i semesterstartsmappen til alle nye
studenter. De ble også delt ut til de nye studentene på BI, Menighetsfakultetet, Arkitekt
og Designhøgskolen og Norges Idrettshøgskole.
Målet med brosjyren har vært å bevisstgjøre nye studenter på eget alkoholforbruk, og
dermed bidra til et mer inkluderende studiemiljø. Vi har lagt vekt på å kommunisere at
initiativet kommer fra studentene selv. En kopi av brosjyren ligger vedlagt. Vi er veldig
fornøyde med resultatet, og har fått gode tilbakemeldinger fra både studenter og
ansatte ved lærestedene.
Arrangement, ”den første forelesningen”
Vi booket Storsalen på Chateau Neuf 18.august, og som underholdere leide vi inn
improvisasjonsteatergruppen ImproTent, og Kjetil og Kjartan fra "Kjetil og Kjartan show".
Vi møtte med representanter fra begge parter for å planlegge arrangementet. Både
ImproTent og Kjetil og Kjartan har tidligere erfaring fra lignende prosjekter i regi eller
finansiert av Helsedirektoratet. I tillegg hadde vi et innslag med Det norske
Studentersamfund og Velferdstinget, som presenterte Oslos studentliv for de nye
studentene. Mats Eldøen (kjent fra blant annet Max Manus) var konferansier. Brosjyren
ble delt ut til publikum. Arrangementet var en del av STUDiOs (studentfestivalen i
Oslos) offisielle program og 400 studenter så showet.
Arrangementet har to dimensjoner i forhold til prosjektet. For det første er det et
alkoholfokusfritt arrangement; det er underholdningen som setter rammene, ikke
alkoholen. Alkohol skal ikke være hovedtemaet, men en rød tråd gjennom kvelden. Det
skal være fokus på humor, mens ”studenter og alkohol”-temaet ble formidlet med små
drypp gjennom arrangementet.
Vi har sørget for at underholderne har faktainformasjon fra SIRUS-rapporten, for
eksempel at studenter føler seg mer attraktive når de har drukket, som de kan bruke i
sitt bidrag. Målet med kvelden er at publikum i hvert fall dropper den siste ølen den
kvelden etter de går ut av salen.
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Arrangement gikk veldig bra, og både arrangører, underholdere og publikum var godt
fornøyd med kvelden. Det var et veldig godt oppmøte, hvorav flesteparten var nye
førsteårsstudenter. Alle fikk med seg en studenter og rus-brosjyre og klar beskjed fra
konferansier om å prøve lykkepromillen.
Hvite Dager-prosjektet
Hvite dager er et prøveprosjekt mellom Det Norske Studentersamfund, Blåkors og
Velferdstinget i Oslo. Hensikten med prosjektet er å gi Oslostudentene et mer bevisst
forhold til eget alkoholinntak, samtidig som man ønsker å skape et enda mer
inkluderende studentmiljø. Hvite Dager skal være et alternativ til både de som ikke
ønsker å drikke, og de som av andre grunner trenger noen hvite dager under studiestart
og studentfestival (11. til 22. August). Det har blitt satt opp et program, med et tilbud til
de fleste kveldene under studentfestivalen.
Det har blitt trykket opp t-skjorter, plakater og flyere for å promotere tilbudet.
Vårt fokus har vært å få opprettet et lavterskeltilbud til de som føler det blir et for stort
fokus på festing og drikking i semesterstart. Det er ikke nødvendig å melde seg på, og
man kan velge selv hvilke aktiviteter man vil delta på. De som vil være med, møter opp
en halv time før arrangementet starter, og kommer i kontakt med faddere med ”hvite
dager” t-skjorter.
Tilbudet er åpent for alle, både de som er med i faddergrupper fra før av, og de som
ikke har meldt seg på fadderordningen. Dette vil gi sistnevnte en mulighet til å være
aktive i semesterstarten selv om de ikke ønsker å delta i faddergrupper.
På Norsk Studentunions (NSU) Landsting i april, fremmet vi forslag om at NSU skal
mene at alle utdanningsinstitusjoner skal tilby rusfrie faddergrupper ved semesterstart.
Vi fikk gjennomslag for dette, og det er nå NSUs offisielle politikk i den nye
velferdspolitiske plattformen.
Populærvitenskaplige forelesninger: Kari Lossius skal holde et foredrag om
lykkepromillen ved semesterstart. Foredraget er en del av programmet til Studio. Under
dette foredraget vil hun informere om ”Hvite Dager”-prosjektet.

Media:
Universitas lagde en sak på alkoholfrie faddergrupper før sommeren:
http://universitas.no/nyhet/53511/ingen-alkoholfrie-faddergrupper-i-ar/
Overskriften er misvisende i og med at vi har hatt en dialog med fadderutvalget om
dette (avslutningsvis i artikkelen) og funnet fram til en god løsning. Jomar Talsnes som
uttaler seg først i artikklen er med i studenter og rus-gruppen.
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En pressemelding har blitt sendt ut til lokale og nasjonale medier om prosjektet. Denne
ligger vedlagt.
Uniforum lagde en sak om studenter og rus-prosjektet som helhet på bakgrunn av
denne pressemeldingen: http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2009/08/studenter-drikkerfor-mye.html
Formanden ved DNS, Thomas Axelsen og Nestleder i VT, Ingvild Skogvold, har skrevet
et innlegg om Hvite Dager-prosjektet til Universitas. I tillegg har prosjektet blitt omtalt i
Radio Nova.
Vedlegg:
1. Revidert budsjett
2. Pressemelding, ”studenter drikker mer enn før”
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Vedlegg 1; Revidert budsjett

1. Møtekostnader
Dagsseminar for 10 personer
Øvrige møtekostnader
Sum Møtekostnader
2. Informasjonsarbeid
Trykkekostnader, brosjyre
Utarbeidelse og illustrasjoner,
brosjyre
Trykkekostnader, postkort
T-skjorter
Sum informasjonsarbeid

Budjsett,
søknad 2008
10 000
5 000
15 000

Revidert budsjett
vår 2009
10 000
5 000
15 000

Revidert budsjett
høst 2009
01
800 2
800

18 000
12 000

30 000
25 000

8 025

30 000

55 000

25 000 3
4 700 4
5 219 5
46 525

60 000
60 000
120 000

40 000
60 000
100 000

19 400
83 500
2 000 6
4 438 7
109 900

Leie av vakthold og forelesere
Sum populærvitenskapelige
forelesninger

60 000
60 000

30 000
30 000

08

Sum, Studenter og rus

225 000

3.Fadderarrangement
Lyd, lys og vakthold
Underholdere
Mat
Plakater
Sum fadderarrangement
4. Populærvitenskaplige
forelesninger

0
200 000

157 225

1

Det har blitt avholdt et dagsseminar. Universitetet i Oslo betalte for dette.
Møtekostnader for møter avholdt med illustratør og underholdere til fadderarrangementet.
3
Honorar til Arild Midthun, illustratør. Velferdstinget i Oslo har kjøpt rettighetene til illustrasjonene.
4
Postkort med illustrasjonene til Arild Midthun ble trykket opp for å deles ut i semesterstart
5
T-skjorter til Hvite Dager-prosjektet.
6
Servering av mat til underholdere før showet.
7
Trykking av plakater og gavekort til designer.
8
Universitetet i Oslo har leid inn Kari Lossius til å forelese om lykkepromillen under semesterstart. De dekker alle
utgifter.
2
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Vedlegg 2, Pressemelding
STUDENTER DRIKKER MER ENN FØR.
Studenter har ofte et høyere alkoholkonsum enn befolkningsgjennomsnittet. Statens
institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) sin rapport ”Studenter og rusmidler – Bruk av
alkohol, tobakk, narkotika og pengespill blant studenter ved Universitetet i Oslo” fra
2007, viser at studentenes alkoholkonsum har økt med 20% fra 1997 til 2007. I tillegg
viser undersøkelsen at et flertall av studentene (56%) mener det drikkes for mye i
studentmiljøet. (http://www.sirus.no/internett/alkohol/publication/367.html)
Studentenes initiativ
På bakgrunn av SiRUS-undersøkelsen har studentene selv tatt tak i problemet. Med
midler fra Helsedirektoratet har Velferdstinget i Oslo satt i gang et prosjekt for å sette
fokus på det økte alkoholkonsumet blant studenter. Målet har vært å bidra til et mer
inkluderende studiemiljø ved at studenter får et mer bevisst forhold til eget
alkoholinntak. Studentene har valgt å oppfordre til å drikke mindre, heller enn å fremme
avhold som et alternativ. Velferdstinget ønsker å nå ut til den brede studentmassen med
sitt budskap. En av hovedmålgruppene har vært de nye førsteårsstudentene siden
alkoholvaner ofte etableres i dette første møtet med studielivet.
Alkoholfokusfri semesterstart
Den første forelesningen
Som en del av prosjektet arrangeres ”den første forelesningen” den 18. august kl 18.00
i Storsalen på Chateau Neuf. Kjetil og Kjartan og ImproTent, trippel-norgesmestre i
teatersport, står for underholdningen. Målet bak arrangementet er å bidra med
underholdning under semesterstart hvor alkohol ikke setter rammene. Arrangementet er
gratis og åpent for alle!
Informasjonshefte
En gruppe studenter har utarbeidet en brosjyre om studenter og alkohol i samarbeid
med en rekke fagpersoner. Den blir distribuert til de nye studentene ved semesterstart
på blant annet UiO og BI. Brosjyren inneholder en rekke fakta om alkohol som kan være
gode å ha i bakhodet i studiehverdagen. I tillegg inneholder den en ”guide til
lykkepromillen”. Arild Midthun har laget illustrasjonene i brosjyren. Disse vil også bli
trykket på postkort som deles ut i semesterstarten.
Hvite dager
”Hvite Dager” er et samarbeidsprosjekt mellom Det norske Studentersamfund,
Velferdstinget og Blå Kors. Dette er et tilbud til nye studenter som av ulike grunner
trenger noen hvite dager i semesterstarten. SIRUS-undersøkelsen viser at 56% av
studentene synes det drikkes for mye i studentmiljøet. Disse tallene kan tyde på at det
er et behov for et alternativt tilbud i semesterstarten.
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Alle fadderne ved UiO vil bli informert om Hvite Dager-tilbudet. I tillegg blir det trykket
opp flyers med program og informasjon.
Det har vært viktig å opprette Hvite Dager som et lavterskeltilbud. Derfor er det ikke
nødvendig å melde seg på. Det er bare å møte opp en halvtime før arrangementet
starter hvis man ønsker å delta en kveld. ”Hvite Dager” fadderne vil ha på seg t-skjorter
hvor det står ”Trenger du noen Hvite Dager?”.
Programmet til Hvite Dager finner du her: http://www.studentvelferd.no/?p=615#more615
---------------------------------------------------------------------Se også våre nettsider: www.studentvelferd.no
-- -------------------------------------------------------------------
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2d)ii) Rapport ”Miljø og Høyere Utdanning”
Bakgrunn
På Velferdsseminaret i februar ble det vedtatt å opprette en komité som skulle invitere alle
læresteder i Oslo og relevante organisasjoner til et møte vedrørende miljø.
Resultatet av miljøkomiteens møter ble å arrangere et halvdagsseminar om høyere utdanning
og miljø. Deltagerne på seminaret var representanter fra SiOs læresteder i Oslo, både fra
administrasjon og studentutvalg, samt representanter fra miljøvernsorganisasjoner som
Framtiden i Våre Hender, Attac, Natur og Ungdom o.l.
Seminaret ble avholdt den 5. juni, på verdens miljødag, i Lillesalen og Bokcaféen på Chateau
Neuf. Programmet varte til sammen i 4 timer.
Programmet bestod av to innledninger og en workshop, samt erfaringsutveksling fra
workshopen til slutt som en oppsummering. Målet med seminaret var å sette fokus på
lærestedenes ansvar ovenfor miljøet. Hovedtemaene som ble tatt opp var hvilke muligheter
lærestedene har til å starte en miljøsertifiseringsprosess av institusjonen og hvordan studenter
kan bidra til å gjøre sine læresteder mer miljøvennlige.
Gjennomføring
Som føste innleder bidro Bente Lorentzen fra Natur og Ungdom med et innlegg om studenters
ansvar for miljø. Som hovedinnleder holdt Astrid Bjerke fra Grønn Hverdag et engasjerende og
inspirerende innlegg om miljøsertifisering. Bjerke ble igjen for å svare på spørsmål fra
deltagerne i pausen før workshopen.
Under workshopen ble deltagerne inndelt i grupper med ulike tema: Energi og oppvarming,
avfall, forbruk og innkjøp og studenter og miljø. Hver gruppe hadde en ressursperson med
kunnskap om det aktuelle tema som fungerte som en gruppeleder. Disse var frivillige fra for
eksempel universitetet på Ås (som er miljøsertifiserte), energirådgiverselskaper, DIFI –
direktoratet for forvaltning og informatikk o.l.
Gruppene diskuterte hva slags muligheter og tiltak lærestedene har og kan gjennomføre på
veien mot en miljøsertifisering. Som en avslutning presenterte gruppene hva de hadde kommet
fram til for resten. Alt gruppene kom fram til ble dokumentert og levert inn på slutten av
seminaret.
Oppfølging
Alle resultatene fra workshopen, samt kontaktinformasjon til deltagerne og gruppelederne,
distribueres i en rapport i etterkant av møtet. Mange av deltakerne var positive til å ha
oppfølgingsmøter utover høsten for å planlegge og diskutere videre kommunikasjon med
lærestedenes ledelse i forhold til miljøsertifisering. Målet er at de ulike lærestedene, med både
studenter og ledelse som pådrivere, skal fortsette å arbeide mot en miljøsertifiseringsprosess.
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Invitasjonen/plakaten til halvdagsseminaret:
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2d)ii) Kulturstyrets Orientering
Blindern, 17.8.2009
Orientering fra Kulturstyret
Kulturstyret har for 2009 til rådighet kr 2 300 000,-, og har budsjettert med et
underskudd på 50 000,-. Etter å ha avholdt fem møter er søknader om totalt kr
3 814 071,- behandlet, og totalt kr 2 042 207,- innvilget. Kulturstyret har i årets budsjett
kr 307 793,- til rådighet.
Bevilgninger hittil i år fordelt på kategorier av foreninger:
Kategori
Tildelt p.t.
Budsjettert
Musikk og teater
Kr 196 007,- Kr 250 000,Tverrfaglige foreninger
Kr 228 000,- Kr 290 000,Faglige, religiøse, politiske Kr 346 200,- Kr 260 000,Store foreninger
Kr 891 000,- Kr 1 100 000,Publikasjoner
Kr 342 000,- Kr 400 000,Idrettsforeninger
Kr 72 200,Kr 110 000,Totalt
Kr 2 042 207,- Kr 2 350 000,Forbruk av incentivstøtte inngår i de andre postene.
Flere søknader fra BI
Kulturstyret ser med glede på at stadig flere foreninger fra BI søker. For studentenes
semesteravgift skal fordeles på en rettferdig måte er det viktig at de som driver sosiale
og kulturelle tiltak på de forskjellige lærestedene søker Kulturstyret.
Få kvinner i Kulturstyret
Frem mot forhandlingene før Velferdstingsvalget ønsker vi kort å bemerke at det har
blitt stadig færre kvinner i Kulturstyret, med rekordtallet én kvinne (av 10) i sittende
styre. Fraksjonene oppmuntres til å forhandle frem et mer kjønnsbalansert Kulturstyre i
neste omgang.
Se for øvrig saksfremlegg om bruk av Kulturstyrets egenkapital.
-------------------Erlend S. Bruer
Leder, Kulturstyret
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Saksfremlegg
Dato: 31. august 09
Sak: 4a)
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Budsjettprioriteringer for SiO – 2010
AU innstiller på følgende:
-

Velferdstingets prioriteringer til SiOs budsjett 2010 begrenses til tre.
Budsjettprioriteringene vedtas med de endringer som fremkommer på møtet, og
oversendes så til SiOs Hovedstyre.

Vedlagt: forslag til SiOs budsjettprioriteringer
Saksnotat
Arbeidsutvalget fremmer på bakgrunn av politisk grunndokument, arbeidsprogrammet
for 2009 og sine egne vurderinger vedlagte forslag for Velferdstinget.
Vi har valgt å holde antall prioriteringer lavt for å sikre at budsjettprioriteringene faktisk
blir sett på som prioriteringer, ikke en ønskeliste. Vi ønsker at Velferdstinget i sin
behandling tar hensyn til at prioriteringenes gjennomslagskraft blir større jo færre
prioriteringer man fremmer.
Vedlagt er AUs forslag til budsjettprioriteringer fra Velferdstinget til SiOs budsjettprosess
for 2010.
For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder av Velferdstinget

Ingvild Skogvold
Nestleder av Velferdsting
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Velferdstingets prioriteringer for SiOs budsjett 2010
Velferdstinget ønsker å gi følgende prioriteringer som innspill til behandlingen av SiOs
budsjett for 2010. Prioriteringene er gjengitt i tilfeldig rekkefølge:
1. Studentbolig
Velferdstinget ’08 ønsket at SiO skulle prioriterte studentboliger i budsjettåret ’09.
Velferdstinget mener det er viktig å fortsette satsningen i 2010 og ønsker derfor dette
som en budsjettprioritering.
Innunder studentbolig ønsker Velferdstinget fokus på nye områder og prosjekter,
herunder tomtekjøp og statstilskudd. Velferdstinget mener derfor at fokuset i 2010 bør
være en utvidelse av Studentboligenens kapasitet. I byggefasen bør rimelige
hybelenheter prioriteres, sett i sammenheng med prioriteringsrekken i det nye
boligreglementet.
2. Psykisk helse
SiO har i dag sprengt kapasitet på sitt psyskiske helsetilbud. Velferdstinget mener at
tjenestens kapasitet og tilgjengelighet må forbedres. Velferdstinget ønsker derfor en
utvidelse av det psykiske helsetilbudets kapasitet. Dette med vekt på nye ordninger som
vil forbedre brukertilgjengeligheten, blant annet per telefon.
3. Innvilgelse av Velferdstingets budsjettsøknad
Velferdstinget bevilger penger til lokale studentdemokratier, til studentkultur og til
studentoffentligheten, i tillegg til sitt eget driftsbudsjett. En rik og mangfoldig
studentkultur fremmer trivsel og et inkluderende studentmiljø. Studentoffentligheten gir
informasjon og skaper rom for diskusjon og debatt, og studentdemokratienes innsats for
å ivareta studentenes rettigheter er viktig. Velferdstinget ønsker derfor at
rammetilskuddet fra SiO til Velferdstinget for 2010 innvilges.

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget
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Saksfremlegg
Dato: 31. August
Sak: 4b)
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Velferdstingets tildelingsprioriteringer
AU innstiller på følgende:
Velferdstingets tildelingsprioriteringer vedtas med de endringer som fremkommer på
møtet.
Vedlagt: forslag til tildelingsprioriteringer

Saksnotat
Arbeidsutvalget fremmer på bakgrunn av allerede vedtatt politikk for 2009, forslag til
Velferdstingets egne tildelingsprioriteringer i kommende budsjettrunde.
Vedtak av Velferdstingets tildelingsprioriteringer gjør det mulig for relevante aktører å
komme med innspill til Arbeidsutvalget før deres innstilling, samt at det skaper en
bevisstgjøring rundt prosessen hos alle parter.
Vi har valgt å holde antall tildelingsprioriteringer lavt for å sikre at de blir sett på som
prioriteringer i kommende budsjettrunde. Realiteten av prioriteringene blir da sterkere.

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget
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Velferdstingets tildelingsprioriteringer

1. Oppfyllelsesgrad av tildelingskriterier
Lokale studentdemokrati og studentmedier følger hvert sitt sett med kriterier, for
eksempel Mediepolitiske tildelingskriterier for studentmediene. Velferdstinget mener
grad av oppfyllelse av gjeldende kriterier skal ha betydning for tildelingen.
2. Grad av egenkapital
Velferdstinget mener grad av egenkapital skal ha betydning for tildelingen. Dette er i
tråd med allerede inngåtte avtaler, der vi etterspør oversikt over egenkapital. Dette
kriteriet skal ikke gå utover den enkelte aktørs likviditet.
3. Grad av manglende ekstern finansiering
På vegne av studentmediene vedtok Velferdstinget følgende i Arbeidsprogrammet for
2009:
Studentmedier som har dårlig grunnlag for reklameinntekter skal tas hensyn til i
fordelingen av rammemidler.
Graden av manglende ekstern finansiering skal også gjelde for vurderingen av lokale
studentdemokratiers økonomi.

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget

26

Saksfremlegg
Dato: 31. august
Sak: 5a)
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Regnskap Velferdstinget 2008

AU innstiller på følgende:

Regnskapet for Velferdstinget i Oslo for 2008 godkjennes.

Saksnotat
Kommentarer til regnskapet vil bli gitt på møtet.

Vedlagt følger:



Årsregnskap for Velferdstinget i Oslo for 2008
o Resultatregnskap
o Balanseregnskap
Fullstendighetserklæring for 2008

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget i Oslo

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget i Oslo
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Årsegnskap for Velferdstinget i Oslo for 2008

28

29

30

Budsjett for Velferdstinget i Oslo for
2008/2009
1 Driftsinntekter
3600
Tilskudd fra semesteravgiften
3610
Tilskudd fra UiO- fristasjon
3611
Tilskudd fra VETH-fritsasjon
3612
Tilskudd fra MF-fristasjon
3613
Tilskudd fra NIH-fristasjon
3614
Tilskudd fra KHIO-fristasjon
3615
Tilskudd fra AHO-fristasjon
3616
Tilskudd fra BI-fristasjon
3617
Tilskudd fra NMH-fristasjon
(3620 VT-kontingent - tidligere kontonavn)
Sum driftsinntekter

2 Driftskostnader
Personalkostnader
5010
Lønninger
5103
Overtidslønn
5104
Vikar/ ekstrahjelp
5011-5014
Lønn tillitsvalgte
5092
Ferielønn (5110, 5103, 5104)
5015
Rentekompensasjon AU
5013
Øvrige honorarer
5400
Arbeidsgiveravgift
5410
5800
5930
6630
6720
7500

Kontordrift
6510
6810
6815
6880

Arbeidsgiveravgift av feriepenger
Opplæring
OTP
Revisjonshonorarer
Regnskapstjenester
Forsikringer
Sum

Teknisk utstyr
Kontorrekvisita
Kopiering
Aviser, tidsskrifter m.m.

Budsjett 08

Revidert 08

Regnskap 08

-480 000,00
-476 340,00
-7 105,05
-15 201,90
-16 937,55
-8 857,80
-8 430,30
-92 981,25
-9 379,35

-480 000,00
-487 000,00
-7 105,05
-15 201,90
-16 937,55
-8857,80
-8 430,30
-92981,25
-9 379,35

-480 000,00
-487 000,00
7 105,00
-15 202,00
-16 937,00
-8 858,00
-8 430,00
-92 981,00
-9 379,35

-1 115 233,20

-1 125 893,20

-1 111 682,35

-1 115 233,20

-1 125 893,20

-1 111 682,35

0,00
0,00
3 000,00
648 125,00
306,00
20 000,00
20 000,00
91 809,00

0,00
0,00
2 000,00
692 892,00
3 403,42
11678,00
10000,00
101 700,00

0,00
0,00
880,00
680 798,00
-1 679,00
11 678,00
11 655,00
105 603,00

43,00
20 000,00
11 061,00
8 000,00
35 000,00
6 000,00
863 344,00

650,00
20 000,00
11061,00
8000,00
35 000,00
5 000,00
901 384,42

-235,00
11 143,00
1 107,00
10 155,00
28 385,00
3 649,00
863 139,00

6 000,00
4 000,00
16 000,00
4 000,00

1 500,00
2 500,00
16 000,00
3 500,00

4 563,00
3 780,00
13 705,00
2 808,00
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6912
6950

Mobiltelefon
Porto
Sum

16 800,00
500,00
47 300,00

16 400,00
500,00
40 400,00

910 644,00

941784,42

42 500,00

35 000,00

8 000,00
6 000,00
56 500,00

0,00
2 000,00
37 000,00

29 625,00
0,00
2 625,00
32 250,00

56 500,00

37 000,00

32 250,00

5 000,00
35 000,00
8 000,00
60 000,00
7 674,00
115 674,00

4 000,00
23 000,00
3 000,00
48 665,80
0,00
78 665,80

4 599,00
23 648,00
4 685,00
48 666,00
0,00
81 598,00

Sum representasjon og møter

115 674,00

78 665,80

81 598,00

5 Finansposter
8020
Renteinntekter
7770
Bankkostnader
Sum

-1 000,00
1 000,00
0,00

-1 000,00
1000,00
0,00

-53 792,00
995,00
0,00

0,00

0,00

-52767,00

10 000,00

10000,00
10000,00
10000,00
20 000,00
2452,22

Sum driftskostnader

16 468,00
41 324,00
904 463,00

3 Markedsføring og materiell
7300
7301
7305
7310

Markedsføring
Aksjoner og markeringer
Kunngjøringer
Kataloger og reklametrykk
Sum

Sum markedsføring og matriell

4 Representasjon og møter
7150-7140
Reiseutgifter
7320
Møtekostnader
7322
Seminar og konferanse
7323
Velferdsseminar
7324
Tilbakeføring av ubrukte NSU-frifondsmidler
Sum

Sum finansposter

6 Tilskudd og bevilgninger
7775
AU disposisjonskonto
7774
Julebord Velferdstinget
7776
Krisefond for utenlandske studenter
7777
Støtte til fraksjoner/lærestedsgrupperinger
7778
Støtte til arbeidsgruppe "Studenter og rus"

10 000,00
20 000,00
5 000,00

8 774,00
8 602,00
8 000,00
12 642,00
5 254,00

32

7779

Støtte til medieundersøkelse
Sum

50 000,00
95 000,00

35 000,00
87 452,22

30 075,00
73 347,00

95 000,00

87 452,22

73 347,00

8 Resultat

62 584,80

19009,24

-358 581,00

9 Avsatt til egenkapital

62 584,80

19009,24

-358 581,00

Sum tilskudd og bevilgninger
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Tilskuddsbudsjettet for Velferdstinget 2008

Budsjett 08

Regnskap 08

100 Lokalt Studentdemokrati:
101
102
103
104
105
106
107
108

Studentparlamentet
SBIO
NIH
MF
NMH
AHO
VETHS
KHiO
Sum

3 119 487,94
588 223,75
115 329,77
104 536,26
68 327,49
62 425,62
54 184,27
65 084,12
4 177 599,22

3 012 288,00
588 224,00
115 330,00
104 536,00
0
62 425,00
54 184,00
65 084,00

1 853 000,00
1 295 000,00
173 000,00
210 000,00
3 531 000,00

1 853 000
1 295 000
173 000
105 000

2 300 000,00

2 300 000

480 000,00

480 000

10 488 599,22

10 208 071

4002071

200 Studentmedier:
201
202
203
204

Universitas
Radio Nova
Argument
Inside
Sum

300 Kulturstyret:
400 Velferdstinget:
SUM

3426000
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Fullstendighetserklæring for 2008

35

Saksfremlegg
Dato: 31. august 09
Sak: 5b)
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Revidering av Velferdstingets driftsbudsjett 2009
Arbeidsutvalget innstiller på følgende;
-

Arbeidsutvalgs forslag til reviderte poster vedtas
Revidert budsjett blir vedtatt i sin helhet med de endringer som fremkommer på
møtet

Vedlagt:
-

Budsjett ’09
Forslag til reviderte poster

Saksnotat
Velferdstingets Arbeidsutvalg ønsker å revidere deler av budsjettet for 2009 for en
optimal utnytttelse av budsjetterte midler, spesielt sett i sammenheng med avviklingen
av et par poster og noen uventede utgifter.
”Budsjett 09” viser budsjetterte midler vedtatt av Velferdstinget. ”Regnskap 09” viser
gjenstående verdier på de forskjellige postene. ”Revidert 09” viser gjenstående vedier
på de forskjellige postene etter eventuell vedtatt revisjon.
Poster som er foreslått revidert er markert. Årsaker til endringer i driftsbudsjettet
orienteres om på møtet.

For Arbeidsutvalget
Jenny Nygaard
Leder av Velferdstinget

Ingvild Skogvold
Nestleder av Velferdstinget
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Velferdstingets budsjett 2009

Budsjett for Velferdstinget i Oslo for 2009

1 Driftskostnader

Budsjett
09

Regnskap
09 Revidert 09

Personalkostnader
5010

Lønninger

0,00

0,00

0,00

5103

Overtidslønn

0,00

0,00

0,00

5104

Vikar/ ekstrahjelp

3 000,00

3 000,00

3 000,00

5011-5014

Lønn tillitsvalgte

698 958,99

250 079,49

703 758,99

5092

Ferielønn (5110, 5103, 5104)

500,00

500,00

500,00

5015

Rentekompensasjon AU

30 000,00

30 000,00

30 000,00

5013

Øvrige honorarer

20 000,00

4 637,50

29 836,00

5400

Arbeidsgiveravgift

98 553,22

62 736,82

98553,22

5410

Arbeidsgiveravgift av feriepenger

500,00

500,00

500,00

5800

Opplæring

20 000,00

12 769,67

20 000,00

5930

OTP

11 061,00

9 836,00

0,00

6630

Revisjonshonorarer

8 000,00

8 000,00

8 000,00

6720

Regnskapstjenester

40 000,00

14 063,00

40000

7500

Forsikringer

6 000,00

2 228,00

60000

936 573,21

398 350,48

941 373,21

Sum
Kontordrift
6510

Teknisk utstyr

6 000,00

3 015,14

3 015,14

6810

Kontorrekvisita

3 000,00

782,40

4 000,00

6815

Kopiering

16 000,00

14 240,98

16 000,00

6880

Aviser, tidsskrifter m.m.

4 000,00

655,00

4 000,00

6912

Mobiltelefon

16 800,00

5 600,00

16 800,00

6950

Porto

500,00

500,00

500,00

46 300,00

24 793,52

47 300,00

982 873,21

423 144,00

988 673,21

Sum
Sum driftskostnader

3 Markedsføring og materiell
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7300

Markedsføring

40 000,00

36 673,42

40 000,00

7301

Aksjoner og markeringer

10 000,00

9 122,00

10 000,00

7305

Kunngjøringer

0,00

0,00

0,00

7310

Kataloger og reklametrykk

0,00

0,00

0,00

Sum

50 000,00

45 795,42

50 000,00

Sum markedsføring og matriell

50 000,00

45 795,42

50 000,00

5 000,00

1 447,50

5 000,00

27 500,00

19 258,54

29 500,00

6 000,00

838,60

6 000,00

55 000,00

3 705,30

55 000,00

0,00

0,00

0,00

93 500,00

25 249,94

95 500,00

93 500,00

25 249,94

95 500,00

4 Representasjon og møter
7150-7140

Reiseutgifter

7320

Møtekostnader

7322

Seminar og konferanse

7323

Velferdsseminar

7324

Tilbakeføring av ubrukte NSU-frifondsmidler
Sum

Sum representasjon og møter

5 Finansposter
8020

Renteinntekter

-1 000,00

-1 000,00

-1 000,00

7770

Bankkostnader

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Sum

0,00

0,00

0,00

Sum finansposter

0,00

0,00

0,00

6 Tilskudd og bevilgninger
7775

AU disposisjonskonto

10 000,00

7 112,00

10 000,00

7776

Krisefond for utenlandske studenter

10 000,00

12 560,00

25 000,00*

7777

Støtte til fraksjoner/lærestedsgrupperinger

20 000,00

0,00

20 000,00

7778

Støtte til arbeidsgruppe "Studenter og rus"

3 000,00

3 000,00

0,00

7779

Støtte til medieundersøkelse

0,00

0,00

0,00

43 000,00

22 672,00

40 000,00

43 000,00

22 672,00

55 000,00

Sum
Sum tilskudd og bevilgninger
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8 Resultat

26 965,66

9 Avsatt til egenkapital

26 965,66

Driftsinntekter Velferdstinget i Oslo, 2009
Budsjett 09

Revidert 09

1 Driftsinntekter
3600

Tilskudd fra semesteravgiften

-480 000,00

-480 000,00

3610

Tilskudd fra UiO- fristasjon

-496 740,00

-508 000,00

3611

Tilskudd fra VETH-fritsasjon

-7 247,15

-7 105,05

3612

Tilskudd fra MF-fristasjon

-15 816,06

-16 816,06

3613

Tilskudd fra NIH-fristasjon

-17 621,83

-17 621,83

3614

Tilskudd fra KHIO-fristasjon

-9 215,66

-9 215,66

3615

Tilskudd fra AHO-fristasjon

3616

Tilskudd fra BI-fristasjon

3617

Tilskudd fra NMH-fristasjon

-8 770,88

-8 770,88

-96 737,69

-96 737,69

-9 758,28

-9 758,28

-1 141 907,55

-1 154 025,45

-1 141 907,55

-1 154 025,45

(3620 VT-kontingent - tidligere kontonavn)
Sum driftsinntekter
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Forslag til reviderte poster
AU innstiller på følgende;
-

9836 kr flyttes fra post 5930 OTP til post 5013 Øvrige honorarer.
Post 5930 OTP (Obligaotorisk Tjenestepensjon) fjernes.

Bakgrunn:
Honoraret til Kim-André Åsheim for etablering av Velferdstingets nye nettside (kr.
10.000) føres opp på post 5013 på grunn av regnskaptekniske hensyn – og ikke under
Markedsføringsposten (Post 7300) som Arbeidsutvalget opprinnelig tenkte. Dette er
med bakgrunn i anbefalinger fra BDO Noraudit.
Velferdstinget Arbeidsutvalg har også endret praksis for honorering av ordstyrer og
referent. Velferdstinget opererer nå med tilsvarende Studentparlamentets satser. Dette
er for å sikre kvaliteten på ordstyrerbordet.
Studentparlamentets satser;
Ordstyrer honoreres med kr. 125,- pr. time. Arbeidstiden beregnes ut fra
møteforberedelse og møtets varighet, og utbetales etter timelister. Det
beregnes vanligvis 2 timer møteforberedelse. Ordstyrer garanteres også en
minsteutbetaling på kr. 500,- pr. møte om møtet ikke er settedyktig. For
Handlingsplanseminaret beregnes to ordstyrere med 50 %
overtidsgodtgjørelse for lørdag, og 100 % for søndag.

Arbeidsutvalget ønsker å fjerne post 5930 OTP.
Man vedtok i 2007 å innføre OTP også for tillitsvalgte i Velferdstingets Arbeidsutvalg i
påvente av en endelig avgjørelse fra Kredittilsynet vedrørende hvorvidt man er pliktig til
å gjøre dette for tillitsvalgte eller ikke. Det har i ettertid vist seg at OTP ikke er pliktig
ovenfor tillitsvalgte. Derfor ønsker Arbeidsutvalget å fjerne posten. (Det vil ikke bli
budsjettert for OTP i budsjett for 2010)

AU innstiller på følgende;
-

1000 kr flyttes fra post 7778 Støtte til arbeidsgruppe ”Studenter og Rus” til
post 6810 Kontorrekvisita.

Bakgrunn;
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På grunn av brannen på Villa Eika i våres, måtte man dekke noen uventede utgifter på
post 6810 Kontorrekvisita.

AU innstiller på følgende;
-

2000 kr flyttes fra post 7778 Støtte til arbeidsgruppe ”Studenter og Rus” til
post 7300 Møtekostnader.
Post 7778 Støtte til arbeidsgruppe ”Studenter og Rus” fjernes.

Bakgrunn;
Post 7778 Støtte til arbeidsgruppe ”Studenter og Rus” henger igjen fra fjorårets
budsjett. Man fikk imidlertid innvilget et budsjett sponset av Helsedirektoratet til å
gjennomføre prosjektet, og utgifter for ”Studenter og Rus” har da ikke blitt ført på
Velferdstingets Driftsbudsjett for 2009. Denne posten foreslås derfor også slettet.

AU innstiller på følgende;
-

Post 5011 – 5014 Lønn tillitsvalgte økes med tilsvarende økningen i statens
lønnstrinn 10.

Statens lønnsatser for lønnstrinn 10 har økt med tilsvarende 2400 kr i året (fra og med
mai.) For årets restrerende måneder tilsvarer dette en økning i lønn med 200 kr for
100%, og 70 kr for 35%. Dette beløper seg totalt på 4880 kr.

41

Saksfremlegg
Dato: 31. august 09
Sak: 3a)
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Revidering av Kantinepolitisk Dokument

Arbeidsutvalget innstiller på følgende;
-

Tilleggsforslaget vedtas (linje 86)
Dissens; Ingvild Skogvold og Jenny Nygaard

-

Kantinepolitisk Dokument vedtas i sin helhet med de endringer som fremkommer
under møtet

Vedlagt: Kantinepolitisk Dokument

Saksnotat
I lys av den nylige prisøkningen anser Velferdstinget det som viktig å sende et sterkt
signal til SiO om viktigheten av å ivareta et lavt og stabilt prisnivå – spesielt på
Velferdsproduktene som tilbys gjennom Studenkafeene.

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder av Velferdstinget

Ingvild Skogvold
Nestleder av Velferdstinget
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Kantinepolitisk dokument
Visjon
Studentkafeene spiller en viktig rolle for studenter gjennom studiehverdagen.
Studentkafeene skal ha som mål å være studentenes førstevalg på mat og drikke,
gjennom å tiliby et rimelig, variert og godt mattilbud. I tillegg til dette skal
Studentkafeene ha en funksjon som et sosialt møtested for å ivareta trivsel, samhold og
følelse av tilhørighet til eget lærested. Studentkafeene spiller en viktig rolle for et godt
og helhetlig læringsmiljø.
Velferdstinget ønsker med dette dokumentet å trekke opp retningslinjer for hvordan
Studentkafeene skal nå en slik målsetning.
Økonomi
Studentkafeene skal gi alle studenter et godt tilbud uavhengig av lærested.
Velferdstinget mener derfor at Studentkafeene skal ha som visjon å drive bedriften uten
utbytte. I dag er resultatmålet på 3,5 %, dette er for å sikre videre drift. Velferdstinget er
positive til denne typen drift, og mener at et eventuelt overskudd fortsatt skal gå tilbake
til Studentkafeene.
Midler fra Semesteravgiften skal ikke subsidiere Studentkafeenes drift.
Studentkafeene har en del særordninger i sin drift, så som fristasjonsavtaler og
momsfritak. Det er viktig at Studentkafeene ivaretar disse ordningene på best mulig
måte, og at ordningene kommer studentene til gode.
Tilbud og produkt
Velferdstinget mener at Studentkafeene skal tilby produkter ut fra et fokus på lave
priser, næringsriktighet, standardtilbud og alternativer, samt en rettferdig profil.
Prisene på produkter til salg i studentkantinene bør befinne seg i lavprissjiktet, særlig er
dette viktig for Dagens Middag og kaffe. Denne målsetningen må for øvrig ikke gå på
bekostning av sunnhet og næringsriktighet. Velferdstinget mener at disse skal sees i
sammenheng under utformingen av tilbudet.
For studenter som tilbringer mye tid på lærestedet, er det viktig å ha et godt mattilbud
gjennom hele dagen. Velferdstinget mener at Studentkafeene skal ha hovedfokus på
måltidene frokost, lunsj og middag. ”Dagens”-tilbudet skal utvides til å gjelde også
frokost og lunsj. Det er viktig å få etablert et godt frokosttilbud, gjerne med varme
alternativer. Velferdstinget ønsker også et utvidet lunsjtilbud med varme småretter, som
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omelett eller lignende. Variasjon og kreativitet skal tas i bruk for å øke kvaliteten på
tilbudet.
Velferdstinget ønsker også at Studentkafeene tilbyr sunne mellommåltidsprodukter som
frukt, grønnsaker, sunne kjekstyper og grove bakervarer.
Velferdstinget mener at Studentkafeene som storinnkjøper bør stille krav til produktene
de kjøper inn. Studentkafeene skal i størst mulig grad velge rettferdige og økologiske
produkter og råvarer fremfor andre produkttyper der dette er enkelt tilgjengelig, som for
eksempel kaffe og frukt. Økologiske matvarer skal imidlertid ikke belastes det øvrige
tilbudet.
Studentkafeene skal fortsette å utvikle sine alternative tilbud som halal- og vegetarmat.
Det er viktig at særlig vegetartilbudet innehar en forsvarlig næringsmessig standard.
Velferdstinget mener at samarbeidet med ernæringsstudentene som er i dag, bør
videreføres og utvides.
Det er viktig at Studentkafeene opplyser om råvareinnholdet, særlig med tanke på
allergikere og andre med matintoleranse. Dette kan gjøres gjennom å legge ut
produktinnholdet på sine hjemmesider. Velferdstinget ønsker videre at det for
basismåltidene skal opplyses om innhold på oppslagstavler. For å ivareta også
internasjonale studenters behov, skal menyer og innholdsopplysninger til en hver tid
være tilgengelige på engelsk.
Velferdstinget ønsker også at de største kantinene, samt de uten nær tilknytning til en
dagligvarebutikk, skal kunne tilby et begrenset utvalg dagligvare- og hygieneprodukter
med lang holdbarhet. For å ivareta Studentkafeenes sunne profil, ønsker Velferdstinget
at det ikke selges tobakksvarer i kantinene.
Tilgjengelighet, plassering og pris
Produktene som blir tilbudt i Studentkafeene skal være lett tilgjengelige ved SiOs
spisesteder. De skal synes godt i lokalene. Prisen på alle varer skal være lett synlig.
Plassering av produkter i et lokale er med på å bestemme forbrukeratferden. De
produktene som er plassert ved betalingsstasjonen, blir omsatt i større grad.
Velferdstinget ønsker større omsetning av sunne produkter. Studentkafeene skal ta
hensyn til dette ved vareplassering.
Studenter har et begrenset budsjett. For å sikre økonomisk forutsigbarhet, skal prisene
være stabile. Velferdstinget mener at prisen på ”Dagens” derfor skal være den samme
uavhengig hvor du er, eller hva som serveres. Du skal kunne vite at du får et fullverdig
måltid til en bestemt sum.
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Velferdstinget ønsker at Studentkafeene skal tilstrebe at Velferdsproduktene holdes
på et lavt og stabilt nivå.
87
Dissens; Ingvild Skogvold og Jenny Nygaard, ønsker ”prioritere” i stedet for
”tilstrebe.”
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Godtgjørelser og merkjøpsavtaler
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I dag er det ingen kildesortering for kundene i kantinene. Matavfallet for kundene i
Fredrikkekantinen ender opp sammen med restavfallet. Oslo kommune skal i framtiden
få i gang et mottak av organisk avfall som går til kompostering og energigjenvinning. Da
vil kantinene kunne legge til rette for at kundene kan kildesortere. Selv om kommunens
mottak av organisk avfall ikke er kommet på plass enda, krever Velferdstinget at
Studentkafeene skal få i stand kildesortering for alle brukere i alle kantinene. Når
kommunens mottak for organisk avfall er på plass, må kildesortering allerede være
innført ved samtlige av studentkafeenes fasiliteter. Studentkafeene må jobbe for å finne
en lokal løsning for kildesortering av matavfall fram til kommunens mottak for organisk
avfall kommer på plass. Det må være tydelig og lett forståelig for brukere og gjester
hvor de skal kaste hvilket avfall.
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Det skal alltid være tomkasser disponible for tomflasker ved ryddestasjonene i samtlige

Studentkafeene skal ta godt vare på sine stamkunder. En skal kunne tilby godtgjørelser
for sin brukergruppe, for eksempel klippekortfunksjoner eller andre rabatter som gir
brukerne fordeler ved å komme tilbake til SiOs spisesteder. Det skal være like forhold
for påfyllsgoder ved alle kantinene, en skal kunne kjøpe kaffekrus med tilgang til rimelig
kaffe ved samtlige kantiner og kafeer.
Miljøprofil
Velferdstinget mener miljøvennlig drift skal være et fokusområde for Studentkafeene.
Studentkafeene skal arbeide for at alle sine salgssteder får sertifiseringen Miljøfyrtårn.
Det skal være et mål at Studentkafeene i minst mulig grad skal ta i bruk
engangsemballasje. For å oppnå dette, mener Velferdstinget at Studentkantinene som
hovedregel bruker oppvaskbart servise og bestikk til all mat. Differensieringen av priser
på engangsemballasje og porselen bør derfor videreføres. Denne satsningen skal økes
dersom man ikke oppnår den ønskede målsettingen. Avgiften på engangsemballasje
må opprettholdes for pappbegre til kaffe og ved salg av suppe. I tillegg skal
engangsemballasje til matservering ha en miljøavgift på minst 2 kroner. Pengene fra
avgiften, som ikke går til innkjøp av ny emballasje, bør øremerkes miljøtiltak i stedet for
å gå inn i de ordinære salgsinntektene. Det bør markeres tydelig at det er en miljøavgift
på engangsemballasje i SiO-kantinene.
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spisesteder.
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Åpningstider
Kantinene tilknyttet fakulteter skal åpne i tråd med når det er undervisning på stedet.
Velferdstinget ønsker at Studentkafeene skal komme studentene i møte ved utvidede
åpningstider i eksamensperiodene. De skal også holde åpent noen søndager i disse
periodene. Dette skal gjelde for kantiner som har en sentral tilknytning til lærestedet.
Effektivisering og sammenslåing
Fristasjonsprinsippet er essensielt for driften av Studentkafeene. For å effektivisere
kantinedriften ved UiO-Blindern, ser Velferdstinget det som nødvendig at
Studentkafeene vurderer muligheten for å slå sammen enkelte kantiner. Med dette kan
man samle ressurser og lokaler i større enheter, som igjen kan gi lavere
enhetskostnader og et bedre og bredere tilbud til studentene.
Dersom slike sammenslåinger gjennomføres, setter Velferdstinget det krav at lokalene
hvor det i dag er kantiner, skal disponeres som sosiale og faglige samlingsrom for
studentene. Velferdstinget ønsker at det i disse lokalene skal være automater med salg
av varm og kald drikke, frukt og påsmurt mat. Lokalene skal ikke leies ut til
konkurrerende virksomheter.
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Saksfremlegg
Dato: 31. August 09
Sak: 4c)
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Beregningsmodeller for treningskortpriser
Arbeidsutvalgets innstilling;
Sakspapiret diskuteres av Velferdstingets delegater i plenum.

Saksnotat
Flere fristasjonsavtaler mellom SiO og lærestedene er under revisjon eller skal
revideres. Fristasjonsbeløpet er en svært viktig faktor i fastsettingen av pris på
treningskort til studenter.
SiO-administrasjonen har hatt et ønske om å gjøre treningsprisene mer
kostnadsbaserte. I lys av revideringen av fristasjonsavtaler, har derfor
beregningsprinsipper for treningsprisene blitt en aktuell sak. Det finnes to aktuelle
beregningsprinsipper, disse er illustrert i sakspapiret sammen med argumenter for
begge prinsipper.
Arbeidsutvalget foreslår dettes om diskusjonssak på grunn av mangelen på
informasjon om hvilke konsekvenser de ulike beregningsprinsippene vil få for
treningskortprisen. Behovet for å omgjøre beregningsprinsippene er imidlertid tilstede,
siden man er midt i fristasjonsforhandlinger. Hvordan man beregner treningspris er
viktig å fastsette på grunn av de forestående forhandlingene om fristasjonsavtalene.

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget i Oslo

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget i Oslo
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Dagens ordning
Det er store forskjeller mellom de ulike institusjonenes fristasjonsbidrag per student. Gitt
dagens fristasjonsbidrag, er det ikke mulig å innføre en lik treningspris for alle studenter
uten at det praktiseres kryssubsidiering. Dette er årsaken til at treningsprisene varierer
mellom lærestedene.
I dag er treningskortprisene delvis kostnadsbaserte, og delvis basert på skjønn og
sedvane. Det er derfor et ønske fra SiO-administrasjonen å få innført et
beregningsprinsipp for treningskortpriser som i større grad er kostnadsbasert.
Tilleggsavgift
I dagens ordning må man betale en tilleggsavgift for å trene på alle sentrene. BIstudenter betaler et tillegg på 225,- for å trene på andre sentre enn Nydalen Athletica
(NA), og studenter som ikke går på BI betaler et tillegg på100,- for å trene på NA.
I dag betaler SiO-studenter til sammen 570 000,- i tilleggsavgifter. Av de som har
treningskort på studentidretten betaler 12-15% av den totale studentmassen tillegg for
å kunne trene ved NA. Over 50% av BI-studentene betaler tillegg for tilgang til de andre
sentrene. Å kunne slippe disse utgiftene, vil føre til mindre utgifter og mer fleksibilitet for
studentene.
Nydalen
Med nåværende antall brukere blir kostnaden per bruker ved NA hele 70% høyere enn
på de andre sentrene. For å komme på nivå med de andre sentrene, gitt dagens
kostnader, må antall brukere ved NA øke fra 2500 til nærmere 4300. Det er altså per i
dag mye dyrere å drive NA enn de andre anleggene til Studentidretten (SI).
Gjennomsnittlig brukerkostnad vs. differensiert brukerkostnad per anlegg
Det har blitt lagt fram to mulige beregningsprinsipper. Disse vil ha ulike konsekvenser
for treningskortprisen.
1. Gjennomsnittsberegning: Beregning av pris ut i fra gjennomsnittkostnader for
hele SI, dvs. alle anleggene sett samlet.
2. Differensiert beregning: Beregning av pris ut i fra brukerkostnad per anlegg
legges til grunn. På grunn av dagens brukermønster, blir det kun NA som skilles
ut. Med dette prinsippet beregner man en brukerkostnad for NA, og en samlet
brukerkostnad for de tre andre anleggene.
Konsekvenser
Den viktigste forskjellen mellom de to prinsippene er de ulike økonomiske
konsekvensene de vil medføre for treningsprisen. Gitt dagens fristasjonsbidrag, vil
prinsippene ovenfor ha de følgende konsekvensene: Prinsipp 1 vil føre til en liten
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økning i pris for den resterende studentmassen. Prinsipp 2 vil øke kostnadene for en BIstudent med rundt 1000 kr. i semesteret.
Argumenter for en gjennomsnittsberegning:
- Studenter slipper å betale tilleggsavgift hvis de trenger å benytte seg av flere
anlegg.
- Studentidrettstilbudet vil bli mer fleksibelt for studentene.
- Det vil bli en bedre fordeling av belastningen på de ulike sentrene.
- Det vil bli bedre muligheter for å arrangere kurs og klubbaktiviteter på alle
anlegg.
- Studenter slipp å angi hvilke sentre de vil bruke, og de slipper pristillegget for å
benytte andre sentre.
- Hvis man ønsker på sikt en likere pris for alle studenter, uavhengig av lærested,
er en gjennomsnittsberegningsmodell å foretrekke.
Argumenter mot en gjennomsnittsberegning:
- Dette vil føre til en prisøkning for enkelte studenter (UiO) uten at det legges til
grunn økte fristasjonsbidrag fra de andre lærestedene.
- Flertallet av SiOs studenter vil til en viss grad subsidiere driften av et anlegg som
brukes av relativt få.

Bakgrunn for diskusjon:
- Hvilken modell sees på som mest hensiktsmessig for studentene i SiO?
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Saksfremlegg
Dato: 31. august 09
Sak: 7a)
Forslagsstiller: Erlend S. Bruer

Bruk av Kulturstyrets Egenkapital
Arbeidsutvalgets innstilling;
Sakspapiret diskuteres av Velferdstingets delegater i plenum.

Saksnotat
I forbindelse med store søknadsmengder fra til dels nye søkere ønsker Kulturstyreleder
å få signaler fra Velferdstinget om hvordan de ønsker Kulturstyret skal forvalte sin
egenkapital.

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder av Velferdstinget

Ingvild Skogvold
Nestleder av Velferdstinget
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Bruk av Kulturstyrets egenkapital
I forbindelse med store søknadsmengder fra til dels nye søkere ønsker Kulturstyreleder
å få signaler fra Velferdstinget om hvordan de ønsker Kulturstyret skal forvalte sin
egenkapital. Kulturstyreleder ønsker å foreslå for Kulturstyret at det brukes av
egenkapitalen for å kunne behandle alle søkere likt. Signaler fra Velferdstinget vil sees i
sammenheng med budsjettsøknaden til neste møte.
Kulturstyret er den av budsjettsøkerne som ligger Velferdstinget nærmest, ettersom
Velferdstinget fastsetter tildelingskriterier for styret og velger alle styrets medlemmer.
Derfor er også styret mer opptatt av hva Velferdstinget måtte mene om Kulturstyrets
egenkapital. Velferdstinget har ikke direkte myndighet til å instruere Kulturstyret eller
bestemme hvordan egenkapitalen skal brukes.
Mange bevilgninger på vårsemesteret
Kulturstyret har bevilget mer penger enn vanlig på vårsemesteret. Vanligvis har man 5600 000 til rådighet i august, mens man nå har om lag 300 000. Hovedårsaken til dette
er den økte søknadsmassen fra BI-foreninger. BI-tilknyttede foreninger fikk til sammen
284 000,- bevilget i 2008, mens de har fått bevilget 455 200,- hittil i 2009. Store
linjeforeninger fra BI som ikke tidligere har søkt utgjør hoveddelen av økningen. Dette er
foreninger som har mye aktivitet og til dels meget stor medlemsmasse, og det skal ikke
mange slike foreninger inn som nye søkere til før det merkes på Kulturstyrets budsjett.
I tillegg har det skjedd en generell økning i søknadsmengden; Kulturstyret har hittil å år
behandlet 209 søknader mot 178 søknader på denne tiden i fjor. Denne økningen er
absolutt gledelig, og kan tyde på at søknadsmassen i det siste har gått mer opp enn vi
hadde regnet med. Årsaken til en såpass stor total søknadsøkning er uviss.
Kulturstyret har valgt å likebehandle alle søkere fremfor å kutte ned på tildelingene midt
i perioden. Det vil si at vi har sammenliknet alle søkenader med tidligere tildelinger og
ikke kuttet i enkeltbevilgningene i mai/juni.
Tildelinger fra egenkapitalen
Kulturstyret har fra 2007 beholdt overskudd fra tidligere år. Som en følge av dette, samt
en opprydding i regnskapene, har Kulturstyret i dag omtrent 450 000,- i egenkapital.
Kulturstyret hadde i år budsjettert med å senke egenkapitalen sin med 50 000,-.
Dersom Kulturstyret skal fortsette å likebehandle alle søkere, vil det måtte innebære et
innhogg i egenkapitalen. Hvor stort innhogget blir er ikke lett å si noe sikkert om, men
man kan anslå at om lag 250 000 av egenkapitalen trengs for å kunne tildele til alle
søkere. Kulturstyreleder planlegger å foreslå for Kulturstyret at man legger seg på en
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streng men rettferdig linje resten av året – det vil si at ekstraordinære arrangementer
ikke særlig belønnes men at ingen foreninger skal gå ned i driftsstøtte.
Dersom Velferdstinget anser Kulturstyrets tildelinger som uforsvarlig store, er det
ønskelig med noen signaler om hvordan man skal prioritere tildelinger til neste år.
Omprioriteringer på flere hundre tusen kroner bør kanskje ha forankring i
tildelingskriteriene til Kulturstyret, og vi trenger da innspill på hvilke typer søknader som
kanskje ikke burde prioriteres. Kulturstyret kan så eventuelt komme med forslag til
endring av tildelingskriteriene på neste møte eller desembermøtet.
Nøyaktige tall presenteres på møtet
Noe av tildelingene har vært underskuddsgarantier, og Kulturstyrets sekretariat arbeider
med å finne ut hvor mye som ikke er betalt ut av disse, samt nøyaktig hvor mye som er i
egenkapitalen. Grunnet opplæring i SiO Studentliv, som er sekretariatet, er ikke disse
tallene klare i skrivende stund. Vi håper å ha dem klare til selve Velferdstingsmøtet.
Diskusjonspunkter:



Er det motforestillinger mot at Kulturstyret bruker av egenkapitalen for å
likebehandle alle søkere?
Er det ønskelig at Kulturstyret ser på endringer i tildelingskriteriene for å
bestemme hvilke foreninger som skal prioriteres neste
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Saksfremlegg
Dato: 31. august 09
Sak: 6a) – 6b)
Forslagsstiller: Arbeidstuvalget

6a) Suppleringsvalg av 1 medlem til Kontrollkomiteen
AU innstiller på følgende:
Kandidater fremmes på møtet.

6b) Suppleringsvalg av Organisasjons og Informasjonsansvarlig (AU)
AU innstiller på følgende:
Ytterligere kandidater fremmes på møtet.

Saksnotat
Foreløpige kandidater;
Peder W. Egseth (BI)

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder av Velferdstinget

Ingvild Skogvold
Nestleder av Velferdstinget
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