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Sak 1a) Valg av ordstyrer og referent 123 
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 Christer Gulbrandsen velges som ordstyrer. 126 
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Sak 1b) Godkjenning av innkalling 129 

 130 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 131 

 Innkalling godkjennes. 132 

 133 

Sak 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 134 

 135 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 136 

 Dagsorden og kjøreplan godkjennes. 137 
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Referat er tilgjengelig på Velferdstingets hjemmesider: 140 
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AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 143 

 Referatet godkjennes.  144 

 145 
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Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 152 
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Saksfremlegg 156 

 157 

Dato: 4. oktober 2010 158 

Sak: 2a) – 2d), orienteringssak 159 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 160 

 161 

Orienteringer 162 

 163 

 164 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 165 

 166 

Alle orienteringer tas til etterretning. 167 

 168 

 169 

 170 
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Vedlagt: 172 

2a) Arbeidsutvalgets orientering 173 

i) SHoT – Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 174 

ii) Dagskonferanse om studenter og rus 175 

iii) TV-aksjonen 24. oktober 2010 176 

 2b) Hovedstyrets orientering 177 

2c) Andre orienteringer 178 

 179 

 180 

 181 

 182 

 183 

 184 
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 187 

 188 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 189 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 190 

 191 
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Sak 2a) Arbeidsutvalgets orientering 193 

 194 

 195 

Arbeidsutvalget vil starte orienteringen med å ønske velkommen til årets kanskje 196 

viktigste møte. For mange er tildelingsmøtet kjernen i Velferdstingets oppgaver, 197 

hvor vi prioriterer hvordan vi ønsker å bruke mange tusen semesteravgifter på 198 

studentdemokratier, studentmedier og studentkultur. Vi ønsker alle våre 199 

representanter lykke til med disse valgene.  200 

 201 

 202 

Budsjettsøknad til SIO for 2011 203 

 204 

I tiden etter sist møte har mye av jobbingen i AU handlet om søknader, 205 

innstillinger og store diskusjoner. Det har vært en vanskelig jobb, men vi har 206 

kommet frem til en total innstilling vi syns er bra. Vi har hatt god kontakt med alle 207 

som har sendt søknader, og kanskje spesielt med Hovedstyret i SiO og 208 

Styringsgruppen for sammenslåing. 209 

 210 

Dette er spesielt år for tildelinger, ettersom noen av postene skal gjelde et felles 211 

sammenslått velferdsting. Dette gjelder spesielt Kulturstyret og Velferdstingets 212 

eget budsjett. Hva gjelder det første vil man fortsette med ulike systemer i første 213 

halvdel av 2011, hvis det skulle bli sammenslåing fra 1. januar 2011. Det kommer 214 

en egen sak på dette i sakspapirene. 215 

 216 

Når det gjelder Velferdstingets eget budsjett, vil Arbeidsutvalget legge frem et 217 

forslag til budsjett på møtet. Grunnen til at det ikke kommer før møtet, er at AU 218 

ønsker å konferere med studentgruppen (HiO/HiAk) og det ble dessverre ikke 219 

mulig før sakspapirfrist. 220 

 221 

Eget driftbudsjett for 2011 har vært en stor jobb, ettersom man utrede 222 

kostnadene for utvidelse i AU, samt kostnadene med en organisasjonskonsulent. 223 

Fristasjonsbidrag fra institusjonene i OAS er også en vanskelig, men viktig faktor. 224 

Hovedstyreleder vil på møtet redegjøre for videre behandling av et forslag til 225 

driftbudsjett.  226 

 227 

 228 

Politikk 229 

 230 

AU har sendt en forespørsel om det semesterielle møtet med byråden for 231 

byutvikling, og har fått signaler for at dette gjennomføres ila tidlig oktober. På 232 

dette møtet ønsker man å diskutere gangen i Bjørvika, men også hva man vil 233 

gjøre med området omkring Tullinløkka, samt ønske om et senter i sentrum for 234 

den nye samskipnaden.  235 

 236 

Arbeidsutvalget har på grunn av sykdom valgt å ikke gjennomføre boligaksjonen 237 

på den tradisjonelle måten i år. AU mener vi fikk mye oppmerksomhet omkring 238 
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boligproblematikken i Oslo i sommer, og har derfor valgt en annen tilnærming i 239 

år. Grafisk designer i SiO har derfor trykket opp postkortinvitasjoner som frir til 240 

Oslopolitikere for å huse en student. Disse sendes til politikere i skrivende stund, 241 

og AU jobber for å få mediedekning når vi leverer kort til ordfører og byrådsleder.  242 

 243 

Leder og Komiteansvarlig har hatt første arbeidshelg med den nye Velferds- og 244 

likestillingspolitiske komiteen i NSO. Her har man allerede startet med den 245 

Velferdspolitiske plattformen, og her er man åpen for innspill, så snakk gjerne 246 

med Sivert eller Mari etter møtet. Informasjon og organisasjonsansvarlig sitter 247 

som leder for Internasjonal komite, så kom gjerne med innspill til han også.  248 

 249 

Nestleder har vært på SHoT-møte i Trondheim og samarbeidet med 250 

studentgruppen til årets TV-aksjon, og vil orientere mer om dette i egne 251 

orienteringer. 252 

 253 

 254 

Sammenslåing SiO / OAS 255 

 256 

Leder holdt foredrag om sammenslåingen, sammen med Hovedstyreleder på 257 

motivasjonsseminar sammen med forsamling og parlament på HiO og HiAK 258 

helgen 17. – 19. september. Representantene fra HiO/ HiAk stilte mange gode 259 

og reflekterte spørsmål, og jeg følte vi hadde en god dialog om hvor vi vil med 260 

sammenslåing og det nye velferdstinget. Det er gledelig å bemerke at 261 

representantene i OAS ser verdien i et velferdsting, og jobber allerede med å 262 

finne flinke folk som representanter i det det nye organet.  263 

 264 

 265 

Representasjon 266 

 267 

Leder har vært på oppstartseminar med Velferdstinget i Trondheim, hvor vi 268 

diskuterte felles utfordringer og fremtidig samarbeid. Nestleder var på 269 

handlingsplansseminaret til Studentparlamentet på UiO, hvor han orienterte om 270 

Velferdstinget i Oslo sitt mål og virke.  271 

 272 

 273 

 274 

 275 

For Arbeidsutvalget 276 

 277 

 278 

Mari Berdal Djupvik     Even A. Hagen 279 

Leder for Velferdstinget i Oslo   Nestleder for Velferdstinget i Oslo 280 

 281 

282 
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Sak 2a) i) SHoT – Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 283 

 284 

Utdrag fra arbeidsplanen, vedtatt på Velferdsseminaret 14. februar 2010: 285 

 286 

3.5 Studenthelsetjenesten og studentrådgivningen 287 
 288 
iii. Velferdstinget skal samarbeide med SiO om å gjennomføre en helse og 289 

trivselsundersøkelse blant studenter, i samarbeid med studentsamskipnaden i Bergen og 290 
Trondheim 291 

 292 

Nestleder har deltatt i arbeidet med å utforme en felles helse- og 293 

trivselsundersøkelse for SiO, SiB og SiT. Styringsgruppen har bestått av Marit 294 

Eskeland (SiO), Hege Råkil (SiB), Anders Stenvig (SiT/leder) samt 3 studentrepr. 295 

Kine Nilsen Myre (SiT), Even Hagen (SiO), Erik Nyman-Apelset (SiB), - i alt 6 296 

medlemmer. 297 

 298 

Vi benytter TNS Gallup, og vi har i samarbeid utarbeidet et spørreskjema som vil 299 

utgjøre Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT). Undersøkelsen har 300 

basert seg på tidligere undersøkelsesmaler, herunder spesielt HoT i Trondheim 301 

fra 2007 og HELT-undersøkelsen hos SiO fra 2003/2005. 302 

 303 

Dette er et arbeid som er initiert og eid av de tre sørste studentsamskipnadene. 304 

Men det har også blitt vist interesse for å delta fra Stavanger, Telemark, Oppland 305 

og Finnmark. Det som er nytt med denne undersøkelsen er at det er et 306 

samarbeid mellom flere studentsamskipnader, og at vi vil få muligheten til å 307 

sammenligne resultatene. Rapporten vil også kunne peke på om det finnes 308 

nasjonale utfordringer innenfor studentvelferden, og vil derfor bli et viktig moment 309 

i den politiske debatten. 310 

 311 

Undersøkelsen vil bli utsendt til et utvalg studenter mandag 11. oktober. For å få 312 

et best mulig resultat har vi valgt å gi de som svarer mulighet til å vinne gavekort 313 

på 500 kr, disse skal kunne benyttes i SiO sine egne utsalgssteder (f. eks bok, 314 

kafe eller trening). Tilbakemeldingene vi får vil bli et veldig viktig verktøy for 315 

Velferdstinget i Oslo og SiO i vårt videre arbeid. Resultatene vil være klare i 316 

januar 2011. 317 

 318 

Vedlagt til informasjon ligger utkast til pressemelding om saken. 319 

 320 

321 
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Samarbeid for bedre studentvelferd 322 

 323 
Erik Nyman-Apelset (Bergen), Kine Nilsen Myre (Trondheim) og Even Aleksander Hagen (Oslo) 324 
er studentrepresentantene som har deltatt i utformingen av Studentenes Helse- og 325 
Trivselsundersøkelse (SHoT). Nå vil de avdekke feil og mangler i studentvelferden. 326 
– Resultatet fra denne undersøkelsen kommer til å sette dagsorden i den nasjonale debatten 327 
om høyere utdanning, sier studentene. 328 
 329 
Samarbeid mellom de store studentbyene 330 
Studentsamskipnadene i de store studiebyene i Norge går nå sammen om en felles helse- og 331 
trivselsundersøkelse for studentene. Ønsket er å få en oversikt over hvordan studentene i de 332 
store studiebyene har det. Mandag 11. oktober sendes undersøkelsen ut til et bredt utvalg 333 
studenter i Bergen, Trondheim og Oslo. 334 
– Hvis du er en av de heldige som får undersøkelsen i innboksen, så er det veldig viktig for 335 
studentene at du tar deg tid til å svare på denne, sier Even A. Hagen, Velferdstinget i Oslo. 336 
 337 
I Helse- og omsorgsdepartementets rapport "Psykisk helsetjeneste for studenter" fra 2008 338 
understrekes behovet for mer kunnskap om studenters psykiske helse. Studentsamskipnadene 339 
oppfordres derfor til å gjennomføre lokale helse- og trivselsundersøkelser. 340 
– Tidligere har Trondheim og Oslo hatt egne undersøkelser og disse har ført til konkrete 341 
endringer i studentenes velferdstilbud, sier Kine Nilsen Myre, Velferdstinget i Trondheim. 342 
 343 
Målet er forbedringer 344 
Studentsamskipnadene har også vært opptatt av å få til en felles undersøkelse. For første gang 345 
har studentsamskipnadene i Bergen, Oslo og Trondheim tatt initiativ til å gjennomføre en felles 346 
helse- og trivselsundersøkelse. 347 
– Vi er opptatt av å lytte til studentene og tilpasse oss deres behov. Ved å svare på denne 348 
undersøkelsen får studentene mulighet til å påvirke tilbudet hos SiB/SiT/SiO, sier Marit 349 
Eskeland, direktør for helsetjenesten i SiO. 350 
 351 
Studentenes tilbakemeldinger i undersøkelsen vil forhåpentligvis bidra til konkrete tiltak, både 352 
lokalt og nasjonalt. Rapporten som skal utarbeides vil nok for mange oppfattes som et 353 
styringsdokument i norsk studentvelferdspolitikk i årene fremover. Resultatene kommer i 2011. 354 
– SiB/SiT/SiO sitt velferdsbudsjett bidrar studentene til gjennom å betale semesteravgift. Ved å 355 
delta i undersøkelsen kan du være med og påvirke hva disse pengene skal gå til, sier Hagen. 356 
 357 
Frister med gavekort 358 
Men for at undersøkelsen skal være vellykket 359 
er det selvfølgelig viktig at mange svarer. For å 360 
gi studentene enda en god grunn til å svare 361 
trekkes det ut flere vinnere. De heldige får en 362 
pengepremie på 500 kroner, som kan brukes 363 
innenfor studentsamskipnaden. Alle som tar 364 
undersøkelsen er automatisk med i trekningen. 365 
– Ta SHoT og vær med i trekningen om 366 
gavekort, oppfordrer studentene. 367 

368 

Studentrepresentanter: (f.v.) Even Aleksander Hagen (Oslo), 
Kine Nilsen Myre (Trondheim) og Erik Nyman-Apelset (Bergen). 

Foto: Anders Stenvig 
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Sak 2a) ii) Dagskonferanse om studenter og rus 369 

 370 

Som tidligere orientert fikk Velferdstinget etter søknad tildelt 100 000 kroner i 371 

støtte fra AKAN Kompetansesenter for å gjennomføre diverse tiltak med fokus på 372 

studenter og rus i semesterstarten. Opplegget ble kalt ”Hvite dager” og  bestod 373 

av blant annet trykking av brosjyrer og arrangementet ”Sunday People” med 374 

gudstjeneste, grilling, foredrag, minikonsert og utekino. 375 

 376 

Regnskapet fra prosjektet er nå ferdigstilt og viser at det gjenstår 30 185 kroner 377 

av de tildelte midlene. Arbeidsutvalget ønsker å benytte de resterende midlene 378 

på en konferanse om studenter og rus i Oslo, et tiltak som vil følge opp 379 

vedtakene om studenter og rus på Velferdsseminaret ytterligere. Arbeidsutvalget 380 

har sendt et brev til AKAN om tillatelse til å omdisponere de resterende midlene 381 

slik at de kan benyttes på en konferanse innenfor samme tema.  382 

 383 

Velferdstinget i Trondheim har også i sitt arbeidsprogram at de skal følge opp 384 

temaet studenter og rus og arbeidsutvalget har derfor innledet et samarbeid med 385 

dem om arrangementet. Det er avtalt at konferansen skal holdes i Oslo med 22. 386 

oktober som en tentativ dato. Arbeidsutvalget jobber nå med den praktiske 387 

tilretteleggingen av arrangementet. 388 

 389 

Vedlagt ligger brev sendt til AKAN ift. videreføring av midler. 390 

391 



 

 12 

AKAN Kompetansesenter 392 

v/ Irene Prestøy Lie 393 

irenepl@akan.no 394 

 395 

 396 

Velferdstinget i Oslo 397 

v/ Even Aleksander Hagen 398 

even@studentvelferd.no 399 

 400 

Villa Eika, 10. september 2010 401 

 402 

Dagskonferanse om ”studenter og rus” fredag 22. oktober 2010 403 

 404 

Hvem er vi og hva gjør vi? 405 
Velferdstinget (VT) i Oslo er en interesseorganisasjon og et studentpolitisk organ for de 406 

ca. 40 000 studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Det er til sammen ni 407 

læresteder som er tilknyttet SiO. Alle læresteder med over 300 studenter er representert i 408 

Velferdstinget, og derfor har VT i Oslo 41 representanter. 409 

 410 

Velferdstinget i Oslo ble opprettet av Studentparlamentet i 2004. Hovedårsaken til 411 

opprettelsen av Velferdstinget var BIs inntreden i SiO. Det første Velferdstinget ble 412 

konstituert i desember 2004 med Inge Carlén som leder. Prinsippet om lik rett til 413 

utdanning er det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk. 414 

Utdanningssystemet skal være noe mer enn en forberedelse til arbeidslivet; det skal være 415 

et element i samfunns- og demokratibygging. Det er derfor sentralt at ulike økonomiske, 416 

sosiale og kulturelle bakgrunner ikke påvirker evnen og muligheten til å delta i 417 

utdanningen. Derfor er det viktig med et godt studentvelferdstilbud, som sikrer lik rett til 418 

utdanning i praksis. 419 

 420 

Velferdstinget i Oslo fikk tidligere i år innvilget 100 000 kr i støtte til 421 

semesterstartsprosjektet ”Hvite dager”. Vi har nå gjennomført en rekke alkohosfokusfrie 422 

arrangementer i semesterstarten, deriblant grilling, konsert, teater og kinofremvisning. I 423 

tillegg har vi trykt opp brosjyrer og postkort me tips og fakta når det gjelder studenter og 424 

rus, disse ble lagt i sekkene til nye studenter og delt ut på stand. Dette har vært en stor 425 

suksess, og vi har nådd ut til mange tusenvis av SiO sine studenter. 426 

 427 

Selv om vi har hatt et høyt aktivitetsnivå i semesterstarten, så ser vi at det står igjen 428 

penger på konto. Budsjett og foreløpig regnskap ligger vedlagt. I den forbindelse ønsker 429 

vi å benytte disse midlene til en dagskonferanse om studenter og rus, og vi har et ønske 430 

om å inkludere Velferdstinget i Trondheim i planlegging og gjennomføring. 431 

 432 

Arrangementsbeskrivelse: 433 
De to Velferdstingene ønsker å gjennomføre en dagskonferanse om temaet studenter og 434 

rus, fredag 22. oktober 2010. Denne skal arrangeres på Blindern, Oslo. Målet for dagen er 435 

å samle kompetanse og sette fokus på et viktig tema. Det er masse som kan gjøres på 436 

dette feltet, og et viktig bidrag til å kontrollerer alkoholbruken blant studenter er å øke 437 

mailto:irenepl@akan.no
mailto:even@studentvelferd.no
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bevisstheten ved å dele ut informasjon, snakke om temaet og arrangere slike seminarer. 438 

Vi kommer til å invitere representanter tilknyttet det nasjonale studentnettverket til 439 

AKAN, i tillegg til at vi åpner konferansen for vanlige studenter. Arrangementet kommer 440 

til å være gratis. 441 

 442 

Tentativt program: 443 

 444 

09.00 – 10.00   Oppmøte med enkel frokostservering 445 

 446 

10.00 – 10.30  Velkommen 447 

   v/ Mari Berdal Djupvik (Velferdstinget i Oslo) og 448 

   Mari Helenedatter Aarbakke (Velferdstinget i Trondheim) 449 

 450 

10.30 – 11.00  Musikkinnslag 451 

   v/ Artist 452 

 453 

11.00 – 12.00  Presentasjon fra AKAN 454 

   V/ Irene Prestøy Lie 455 

 456 

12.00 – 13.00  Lunsj 457 

 458 

13.00 – 14.00  Lykkepromillen 459 

   V/ Kari Lossius 460 

 461 

15.00 – 16.00  Interessant innlegg 462 

   V/ Trekkplaster 463 

 464 

16.00 – 17.00  Studenter og rus (Sirus-rapporten) 465 

   V/ Ellen M. Tefre 466 

 467 

17.00   Avslutning 468 

 469 

Dette programmet er bare et foreløpig utkast, og det kan bli seende helt annerledes ut når 470 

det er klart. Men gjennom dette oppsettet er det lettere å danne seg et bilde av hva vi 471 

ønsker å få til. Velferdstinget i Oslo håper dette er et arrangement som AKAN mener det 472 

er interessant å støtte. Derfor ber vi om en videreføring av gjenstående midler. 473 

 474 

 475 

Mvh, 476 

Even Aleksander Hagen /s. 477 

Nestleder 478 

Velferdstinget i Oslo 479 

416 44 654 480 

 481 
482 
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Sak 2a) iii) TV-aksjonen 24. oktober 2010 483 

 484 

TV-aksjonen NRK Flyktninghjelpen går av 485 

stabelen den 24. oktober. Årets TV-aksjon 486 

skal gå til å hjelpe dem som har alle odds 487 

mot seg. Om lag 43 millioner mennesker er i 488 

dag på flukt på grunn av krig og konflikt. 489 

Halvparten er barn og ungdom. Pengene fra 490 

årets aksjon skal gå til hjelp og beskyttelse for mennesker på flukt. I løpet av 2 491 

timer søndag 24. oktober skal ca. 100 000 bøssebærere besøke over 2 millioner 492 

hustander i Norge. TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i 493 

innsamlede beløp per innbygger og antall frivillige. 494 

 495 

Studentenes reservekorps har lang tradisjon i TV-aksjonen. Det har også i år blitt 496 

satt sammen en komité av frivillige studenter som har ansvar for verving av 497 

bøssebærere samt organiseringen av aksjonsdagen med base på Chateau Neuf. 498 

Velferdstinget i Oslo tar del i denne aksjonen, og nestleder sitter i studentgruppa 499 

som har ansvaret for å mobilisere studenter til å være bøssebærere. 500 

 501 

TV-aksjonen er avhengig av et solid og stort reservekorps. Reservekorpset er de 502 

som i siste instans sikrer at vi får full bøssebærerdekning i Oslo på 503 

aksjonsdagen, ved at de sendes ut til de bydelene som mangler bøssebærere og 504 

til uteområder som for eksempel parker, friluftsområder og folksomme gater. 505 

 506 

Studentkomiteen og reservekorpsets oppgaver: 507 

- Verve bøssebærere til reservekorpset gjennom egne nettverk. Trenger ca. 300 508 

studenter til å være bøssebærere. 509 

- Registrere og sende ut alle bøssebærere. Delta i koordineringsarbeidet rundt 510 

hvor bøssebærerne skal sendes. 511 

- Forberede lokalet hensiktsmessig. 512 

- Organisere servering, underholdning og presse. 513 

- Dekke opp i de bydelene der det ikke er nok bøssebærere. 514 

 515 

Alle i Velferdstinget oppfordres til å delta som bøssebærer 24. oktober. Det er 516 

også flott om du ønsker å bidra i mobiliserings- og planleggingsarbeid. Hvis du 517 

ønsker å være bøssebærer eller bidra på andre måter, ta kontakt med nestleder 518 

Even A. Hagen (even@studentvelferd.no). Det er også mulig å sende spørsmål 519 

eller melde seg på til tvaksjon.student@gmail.com. 520 

 521 

Les mer på www.blimed.no og www.tvaksjonen.no. 522 

 523 

 524 

http://www.tvaksjonen.no/
mailto:(even@studentvelferd.no
mailto:tvaksjon.student@gmail.com
http://www.blimed.no/
http://www.tvaksjonen.no/
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Sak 2b) Hovedstyrets orientering 525 

 526 
 527 
Legges frem skriftlig og muntlig på møtet. 528 

 529 

 530 

For Hovedstyret Jenny Nygaard  Marianne Høva Rustberggard 531 

Guro Svenkerud Fresvik Fredrik Øren Refsnes 532 

 533 

 534 

Sak 2c) Andre orienteringer 535 

 536 

Det har ikke kommet noen andre orienteringer skriftlig i forkant av sakspapirfrist, 537 

og de vil derfor bli presentert muntlig i møtet. 538 

 539 

 540 

541 
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Saksfremlegg 542 

 543 

Dato: 4. oktober 2010 544 

Sak: 3a), vedtakssak 545 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 546 

 547 

Kulturstyret i overgangen til en ny studentsamskipnad 548 

 549 

 550 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 551 

 552 

1. Kulturstyret videreføres i dagens form frem til det er kartlagt hvor mye 553 

OAS har å bidra med inn i det nye Kulturstyret. Parallelt vil OAS 554 

institusjonene fortsette med sin tildelingsordning.  555 

 556 

2. Det velges fem medlemmer m / vara til kulturstyret fra 1. januar 2011 og 557 

frem til et nytt valg av et sammenslått kulturstyre, på neste ordinære 558 

Velferdstingsmøte den 8. november 2010.  559 

 560 

 561 

Saksnotat 562 

 563 

Ettersom man ikke har fått klargjort hvor mye midler OAS bruker på 564 

studentforeninger og studentforeninger, ønsker man å beholde dagens modeller 565 

for slike tildelinger i første omgang for første halvår av 2011.  566 

 567 

Det er ønskelig fra studentgruppen og stryringsgruppen at man kartlegger bruk 568 

av midler i begge de gamle samskipnadene. Dette vil man bruke til på første 569 

halvår, med et ønske om et nytt kulturstyre fra høstsemesteret i 2011. Det vil da 570 

være enklere å velge kulturstyrerepresentanter fra de ulike institusjonene, da 571 

man er etablert som et nytt velferdsting.  572 

 573 

Arbeidsutvalget ønsker å presisere at de nye representantene som velges på 574 

neste ordinære Velferdstingsmøte, altså 8. november 2011, velges til den dato 575 

det vil velges et helt nytt kulturstyre for den felles nye samskipnaden, en gang i 576 

løpet av 2011.  577 

 578 

 579 

For Arbeidsutvalget 580 

 581 

 582 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 583 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 584 

585 
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Saksfremlegg 586 

 587 

Dato: 4. oktober 2010 588 

Sak: 3b), orienteringssak 589 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 590 

 591 

Valgforsamling for høyskolene 592 

 593 

 594 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 595 

 596 

Velferdstinget tar saken til orientering. 597 

 598 

 599 

Saksnotat 600 

 601 

Det har nå blitt kalt inn til valgforsamling for høyskolene for å velge 602 

representanter til det nye Velferdstinget. Ettersom det er første gangen så har 603 

arbeidsutvalget lagt frem et forslag til hvordan valgforsamlingen kan 604 

gjennomføres og så vil høyskolene ville kunne forme denne valgforsamlingen slik 605 

de ønsker i fremtiden. Det viktigste er nå at alle får valgt representanter til å sitte i 606 

det nye utvidede Velferdstinget. Det nye Velferdstinget vil nok også diskutere 607 

ordningene med valg av representanter til våren. 608 

 609 

 610 

Vedlegg: 611 

- Innkalling til valgforsamling for et nytt Velferdsting 612 

 613 

 614 

For Arbeidsutvalget 615 

 616 

 617 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 618 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 619 

 620 

621 



 

 18 

 622 

Til studentdemokratiene ved: 623 

Norges idrettshøgskole 624 

Det teologiske menighetsfakultet 625 

Norges Musikkhøgskole  626 

Norges Veterinærhøgskole 627 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 628 

Kunsthøgskolen i Oslo 629 

Akupunkturhøgskolen i Oslo 630 

Barratt Due Musikkinstitutt 631 

Den Norske Balletthøyskole 632 

Den Norske Eurytmihøyskole 633 

Høgskolen i Staffeldtsgate 634 

Høyskolen Diakonova 635 

Norges Informasjonsteknologiske høgskole 636 

Politihøgskolen 637 

Rudolf Steinerhøyskolen 638 

Markedshøyskolen 639 

Norsk Gestaltinstitutt 640 

Lovisenberg diakonale høgskole 641 

Høgskolen for leiing og teologi 642 

 643 

Kopi: 644 

Hovedstyrets studentmedlemmer 645 

Oslo- og Akershushøskolenes studentsamskipnad v/styreleder 646 

Velferdstingets kontrollkomité 647 

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 648 

Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo 649 

Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo 650 

Studentparlamentet ved Høgskolen i Akershus 651 

 652 

 653 

Innkalling til valgforsamling for nytt 654 

Velferdsting 655 

 656 

Tirsdag 5. oktober 2010, kl 18.00-19.00. 657 

Møtet blir avholdt i 10 etg. i Administrasjonsbygningen på 658 

Universitetet i Oslo659 



 

 19 

 660 

Informasjon om valgforsamling og nytt Velferdsting 661 

 662 

I forbindelse med den planlagte sammenslåingen av Studentsamskipnaden i 663 

Oslo (SiO) og Oslo- og Akershushøskolenes studentsamskipnad (OAS) fra 1. 664 

januar 2011 skal det konstitueres et nytt studentorgan som skal ha ansvaret for 665 

studentstyringen av den nye samskipnaden.  666 

 667 

SiO har i dag et Velferdsting med denne funksjonen, med studentrepresentanter 668 

fra institusjonene tilknyttet samskipnaden. Denne ordningen vil bli videreført og 669 

utvidet i den nye samskipnaden. Alle institusjoner i den nye 670 

studentsamskipnaden blir da tilknyttet det nye Velferdstinget. Velferdstinget har i 671 

dag ansvaret for å legge de overordnede politiske føringene for SiO, der i blant 672 

hvordan midlene fra semesteravgiften skal disponeres og valg av styrene i 673 

samskipnaden. Velferdstinget møtes vanligvis rundt 4 ganger i halvåret. 674 

 675 

Nytt studentorgan skal etter planen ha konstiturende møte 29. november med 676 

valg av nytt arbeidsutvalg og styremedlemmer for ny samskipnad som trer i kraft 677 

1. januar 2011. Konstituerende møte er med forbehold om fremdriften i 678 

sammenslåingsprosessen mellom de to samskipnadene. Velferdstinget har i dag 679 

et arbeidsutvalg valgt på konstituerende møte som består av to heltidstillitsvalgte 680 

og tre deltidstillitsvalgte på 35%. Kontoret for arbeidsutvalget er på Villa Eika, 681 

Universitetet i Oslo. I det nye Velferdstinget er det vedtatt at det skal være tre 682 

heltidstillitsvalgte, tre deltidstilitsvalgte på 35% og en organisasjonssekretær. 683 

 684 

I fellesvedtaket om utformingen av nytt studentorgan er representasjonen fra 685 

hver av institusjonene i den nye samskipnaden regulert. Institusjonene skal ha en 686 

representant per 1500. student, mens for institusjonene med under 1500 687 

studenter skal det samlede antallet studenter  for alle de institusjonene legges til 688 

grunn. De institusjonene får da samlet også en representant for hver 1500. 689 

student som må fordeles blant institusjonene.  690 

 691 

For å fordele disse representantene skal det avholdes en valgforsamling i forkant 692 

av konstituerende møte hvor representantene velges. I valgforsamlingen kan 693 

hver institusjon med mindre enn 1500 studenter møte med en representant per 694 

500. student. Dette er innkallingen til valgforsamlingen. Universitet i Oslo, 695 

Høgskolen i Oslo, BI Oslo og Høgskolen i Akershus har flere enn 1500 studenter 696 

og har derfor automatisk et visst antall representanter i det nye Velferdstinget. En 697 

fordeling av represeanter finnes på neste side. Alle institusjoner har 698 

observatørstatus i Velferdstinget hvis de ikke har direkte represeanteter eller 699 

represeantenter blant de som velges på valgforsamlingen. 700 

 701 

 702 

 703 

 704 
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Fordeling av representanter 705 

 706 

Vedlagt denne innkallingen ligger en detaljert beregning av representanter til 707 

Velferdstinget og til valgforsamlingen. Beregningen baserer seg på data over 708 

semesterregistrerte studenter hentet fra de to samskipnadene. I Velferdstinget 709 

vil plassene fordeles som følger: 710 

 711 

Universitetet i Oslo:   17 712 

Høgskolen i Oslo:  8 713 

BI Oslo:   4 714 

Høgskolen i Akershus: 2 715 

 716 

Øvrige institusjoner:  6 717 

 718 

Totalt antall representanter er 37. Institusjoner som ikke har 719 

direkterepresentanter deltar på valgforsamlingen hvor seks representanter skal 720 

velges til Velferdstinget. Alle studenter ved disse institusjonene kan stille til valg. I 721 

valgforsamlingen vil plassene fordeles som følger: 722 

 723 

Norges idrettshøgskole:     3 724 

Politihøgskolen:      3 725 

Markedshøyskolen:      3 726 

Norges musikkhøgskole:     2 727 

Det teologiske Menighetsfakultet:    2 728 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo:   2 729 

Lovisenberg diakonale høgskole:    2 730 

Kunsthøgskolen i Oslo:     1 731 

Akupunkturhøgskolen i Oslo:    1 732 

Barratt Due Musikkinstitutt:     1 733 

Den Norske Balletthøyskole:    1 734 

Den Norske Eurytmihøyskole:    1 735 

Høgskolen i Staffeldtsgate:     1 736 

Høyskolen Diakonova:     1 737 

Norges Informasjonsteknologiske høgskole:  1 738 

Rudolf Steinerhøyskolen:     1 739 

Norsk Gestaltinstitutt:     1 740 

Høgskolen for leiing og teologi:    1 741 

Norges Veterinærhøgskole:    1 742 

 743 

Totalt antall representanter er 31. Hvordan institusjonene velger representanter 744 

til valgforsamlingen er opp til det enkelte studentdemokrati. Det avholdes 745 

ordinært kun ett møte i året i forkant av konstituerende møte for Velferdstinget. 746 

747 
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Innkalling til valgforsamling 748 
 749 
 750 
Tid: Tirsdag 5. oktober, kl. 18.00 751 

Sted: 10. etg. Administrasjonsbygningen, Universitetet i Oslo 752 

 753 

 754 

Saksliste 755 

 756 

O = orienteringssak D = diskusjonssak V = vedtakssak 757 

 758 

VF 01/10 Valg av møteleder og referent V 

VF 02/10 Godkjenning av innkalling V 

VF 04/10 Reglement for valgforsamling V 

VF 03/10 Ny samskipnad og nytt Velferdsting O 

VF 05/10 Valg av representanter til Velferdstinget V 

 759 

 760 

 761 

762 
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Saksfremlegg 763 

 764 

Dato: 5. oktober 2010 765 

Sak:  VF 03/10, vedtakssak 766 

 767 

 768 

Reglement for valgforsamlingen 769 

 770 

 771 

Forslag til vedtak 772 

 773 

Reglementet vedtas. 774 

 775 

 776 

 777 

Saksnotat 778 

 779 

Per i dag finnes det ingen regler om valgforsamlinger for det nye Velferdstinget 780 

utenom intensjonene i fellesvedtaket om organiseringen av nytt studentvalgt 781 

organ. Det er defor behov for et sett regler som regulerer valgforsamlingen 782 

utover de generelle bestemmelsene i Velferdstingets vedtekter og reglement. 783 

 784 

Forslag til reglement for valgforsamling til Velferdstinget i Oslo ligger vedlagt. Det 785 

er naturlig at det nye Velferdstinget diskuterer hvor og hvordan man ønsker å 786 

regulere valgforsamlingene, men foreløpig må valgforsamlingen fatte vedtak om 787 

hvordan man skal organiserer seg. Spesielt spørsmålet om valg av 788 

vararepresentanter vil være sentralt i en diskusjon i det nye Velferdstinget. 789 

 790 

Omfanget av reglementet er holdt til et minimum da valgforsamlingen kun har en 791 

funksjon samtidig som de generelle bestemmelsene i Velferdstingets øvrige 792 

styringsdokumenter dekker det meste.  793 

 794 

 795 

 796 

797 
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Reglement for valgforsamling til Velferdstinget i Oslo 798 

 799 

§ 1 – Formål 800 

 801 

Formålet med valgforsamlingen er å velge representanter til Velferdstinget i Oslo 802 

for lærestedene i samskipnaden med mindre enn 1500 studenter. 803 

 804 

§ 2 – Velferdstingets vedtekter 805 

 806 

Velferdstinget i Oslo sine vedtekter og reglement gjelder for valgforsamlingen og 807 

overstyrer dette reglementet ved motstridene bestemmelser. 808 

 809 

§ 3-1 – Gjennomføring 810 

 811 

Valgforsamling avholdes ordinært én gang årlig, senest én måned før 812 

konstituerende møte for Velferdstinget i Oslo. 813 

 814 

Velferdstingets arbeidsutvalg har ansvaret for å avholde valgforsamlingen, 815 

herunder innkalle til valgforsamlingen senest to uker før møtet. 816 

 817 

§ 3-2 – Saker 818 

 819 

Valg av representanter til Velferdstinget er eneste vedtakssak på 820 

valgforsamlingen utover møtekonstitueringen og dette reglementet. 821 

 822 

§ 4-1 – Beregning av representanter til Velferdstinget i Oslo 823 

 824 

Hvert lærested tilsluttet samskipnaden får én representant i Velferdstinget per 825 

1500. semesterregistrerte student. Læresteder med mindre enn 1500 826 

semesterregistrerte studenter deltar i en felles valgforsamling til Velferdstinget. 827 

 828 

Lærestedene som deltar i valgforsamling får en representant per 1500. 829 

semesterregistrerte student når antall studenter ved lærestedene legges 830 

sammen. 831 

 832 

§ 4-2 – Beregning av representanter til valgforsamlingen 833 

 834 

Læresteder med mindre enn 1500 semesterregistrerte studenter får én 835 

representant i valgforsamlingen uansett størrelse og én representant per 836 

påbegynte 500. student i tillegg. 837 

 838 

§ 5-1 – Valg av representanter 839 

 840 

Valgforsamlingen velger det antallet representanter til Velferdstinget i Oslo som 841 

er beregnet etter §4-1. Valget foregår i en runde hvor alle faste medlemmer og 842 

varamedlemmer velges. 843 
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 844 

For hver fast representant skal det velges to vararepresentanter i prioritert 845 

rekkefølge. Representanter som stiller til valg skal stille med to personlige 846 

vararepresentanter som velges sammen med den faste representanten. 847 

 848 

§ 5-2 – Valgmetode 849 

 850 

Valg skjer ved preferansevalgsmetoden regulert i reglementet for Velferdstinget i 851 

Oslo.  852 

 853 

§ 6 – Fratredelse 854 

 855 

Velger en valgt representant å fratre sitt verv eller å fratre som følge av andre 856 

verv rykker varamedlemmene opp automatisk. 857 

 858 

Fratrer en representant og begge varamedlemmene må det avholdes 859 

ekstraordinær valgforsamling for å velge nye representanter. 860 

 861 

§ 7 – Vedtaksdyktighet 862 

 863 

Valgforsamlingen er vedtaksdyktig når minst halvparten av det beregnede 864 

antallet representanter er til stede. 865 

 866 

§ 8 – Endringer 867 

 868 

Dette reglementet vedtas og endres av valgforsamlingen med 2/3 flertall.  869 

 870 

871 
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Saksfremlegg 872 

 873 

Dato: 5. oktober 2010 874 

Sak:  VF 04/10, orienteringssak 875 

 876 

 877 

Ny samskipnad og nytt Velferdsting 878 

 879 

 880 

Forslag til vedtak 881 

 882 

Valgforsamlingen tar saken til orientering. 883 

 884 

 885 

Saksnotat 886 

 887 

Velferdstingets arbeidsutvalg vil holde en muntlig orientering i møtet. 888 

 889 

 890 

891 
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Saksfremlegg 892 

 893 

Dato: 5. oktober 2010 894 

Sak:  VF 05/10, vedtakssak 895 

 896 

 897 

Valg av representanter til Velferdstinget 898 

 899 

 900 

Forslag til vedtak 901 

 902 

Kandidater fremmes og velges på møtet.  903 

 904 

Valgforsamlingen velger følgende representanter og vararepresentanter til 905 

Velferdstinget: 906 

 907 

1. xx, 1. vara: xx, 2. vara: xx 908 

2. xx, 1. vara: xx, 2. vara: xx 909 

3. xx, 1. vara: xx, 2. vara: xx 910 

4. xx, 1. vara: xx, 2. vara: xx 911 

5. xx, 1. vara: xx, 2. vara: xx 912 

6. xx, 1. vara: xx, 2. vara: xx 913 

 914 

 915 

Saksnotat 916 

 917 

Det skal velges seks representanter av valgforsamlingen til Velferdstinget med 918 

tilhørende varamedlemmer jf. representantberegningene vedlagt innkallingen og 919 

reglementet for valgforsamlingen. 920 

 921 

Kandidater fremmes og velges på møtet. Representanter som stiller til valg skal 922 

stille med to personlige varamedlemmer i prioritert rekkefølge som velges 923 

samtidig.  924 

925 
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 926 
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 927 

928 
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Saksfremlegg 929 

 930 

Dato: 4. oktober 2010 931 

Sak: 3c), vedtakssak 932 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 933 

 934 

Tilskuddsavtalene og NSO-kontingenten 935 

 936 

 937 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 938 

 939 

Fjerne paragraf 8 i avtalen.  940 

 941 

Saksnotat 942 

 943 

Som følge av ny praksis vedrørende betaling av kontingent til Norsk 944 

Studentorganisasjon (NSO) er paragraf 8 i avtalene mellom studentdemokratiene 945 

og Velferdstinget nå overflødig og misvisende.  946 

 947 

SiO har skrevet under på en ny avtale med NSO, som forplikter SIO til å betale 948 

kontingent for de medlemslag tilknyttet NSO, direkte og samlet.  949 

 950 

 951 

Vedlegg: 952 

- Eksempel på avtale 953 

- Avtalen mellom SiO og NSO (legges frem på møtet)  954 

 955 

 956 

For Arbeidsutvalget 957 

 958 

 959 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 960 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 961 

 962 

963 
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Avtale mellom Velferdstinget (VT) og Studentutvalget ved 964 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) vedr. finansiering av 965 

VTs tilskuddsportefølje 966 

 967 

§ 1 – Hva avtalen regulerer 968 
VT søker årlig SiO om tilskudd til finansiering av VT og VTs tilskuddsportefølje, hvor 969 

Studentutvalget ved AHO inngår.  970 

 971 

Pr. dags dato inngår følgende enheter i tilskuddsporteføljen:  972 

Lokale studentdemokratier: 973 

a. Studentparlamentet i Oslo 974 

b. Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo (SBiO) 975 

c. Studentstyret ved Norges idrettshøgskole (NIH) 976 

d. Studentrådet ved Det teologiske menighetsfakultet (MF) 977 

e. Studentrådet ved Norges Musikkhøgskole (NMH) 978 

f. Studentrådet ved Norges Veterinærhøgskole (NVH) 979 

g. Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) 980 

h. Studentrådet ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) 981 

i.  Studentrådet ved Akupunkturhøgskolen i Oslo (AKHS) 982 

Studentmedier: 983 

a. Universitas 984 

b. Radio Nova 985 

c. Argument 986 

d. Inside 987 

Øvrige tilskuddsberettigede enheter:  988 

a. Kulturstyret 989 

 990 

§ 2 - Søknadsfrist 991 
Studentutvalget ved AHO må fremme søknad til VT innen angitt søknadsfrist. 992 

Velferdstingets arbeidsutvalg setter frister for innsendelse av søknader og plikter å 993 

offentliggjøre disse minimum tre måneder før fristen utløper. 994 

 995 

§ 3 – Kriterier for støtteberettigelse og krav til søknader og dokumentasjon 996 
Søkere som regnes som studentmedium etter Mediepolitiske tildelingskriterier for 997 

Velferdstinget i Oslo § 1 plikter å følge denne.  998 

 999 

Andre søkere (lokale studentdemokrati, Kulturstyret m.fl.) plikter å levere en 1000 

beretning/årsmelding for siste år, siste godkjente regnskap og budsjett for driften i den 1001 

kommende tildelingsperioden. Alt øvrig materiale som kan være relevant for 1002 

behandlingen av søknaden skal være tilgjengelig. Søknaden skal være underskrevet av 1003 

juridisk og økonomisk ansvarlig for organisasjonen.  1004 

 1005 

Alle søkere plikter å legge ved med en oversikt/beretning over utviklingen av 1006 

overskuddsfond (egenkapital) for de tre siste årene, jfr. § 9. 1007 
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 1008 

§ 4 - Innstilling og behandling 1009 
Alle innsendte søknader med alle vedlegg skal være tilgjengelig for offentlig 1010 

gjennomsyn. Opplysninger som søkeren vurderer som personsensitive og opplysninger av 1011 

strategisk art kan bli trukket fra offentlig gjennomsyn dersom søkeren uttrykkelig ber om 1012 

det i søknaden. 1013 

 1014 

Arbeidsutvalget innstiller på søknadene etter at Kontrollkomiteen har gått igjennom de 1015 

økonomiske premissene for søknaden. Innstillingen legges frem for Velferdstinget som 1016 

vedtar tildeling i medio oktober.  1017 

 1018 

§ 5 – Orientering om vedtak  1019 
Arbeidsutvalget skal orientere om sine innstillinger om tildelinger i brev til alle søkere 1020 

som søker, minst ti dager før behandling i Velferdstinget. 1021 

 1022 

Arbeidsutvalget skal orientere om Velferdstingets tildelinger i brev til alle som søker 1023 

støtte.  1024 

 1025 

§ 6 – Utbetaling av støtte  1026 
Utbetaling av støtte skjer to ganger i året. Halvparten av støtten utbetales 15. februar. Det 1027 

resterende beløpet utbetales innen 15. september. 1028 

 1029 

Universitas får utbetalt støtte tre ganger i året. 1/3 utbetales 15. februar, 1/3 utbetales 15. 1030 

mai og den resterende 1/3 utbetales 15. september.  1031 

 1032 

§ 7 – Fristasjonsmidler (gjelder kun lokale studentdemokratier)  1033 
Forutsetning for utbetaling av støtte til lokale studentdemokratier, er at det enkelte 1034 

lærested innvilger fristasjonsytelse til Velferdstinget. Dersom et lærested ikke yter 1035 

fristasjonsmidler, vil VT hente inn beløpet gjennom å beholde nødvendige midler fra 1036 

støtten til studentdemokratiet ved det aktuelle lærestedet.  1037 

 1038 

§ 8 – NSU-kontingent (gjelder kun lokale studentdemokratier, utenom SBiO) 1039 

De lokale studentdemokratiene som er forpliktet til å betale NSU-kontingent, har selv 1040 

ansvar for beregning, fordeling og utbetaling av kontingent til NSU f.o.m. 1.1.2008.  1041 

 1042 

§ 9 – Overskuddsfond (egenkapital) 1043 
Overskuddsfond (egenkapital) er akkumulerte årsresultater tillegges/belastes de enkelte 1044 

enheter. VT kan ta hensyn til størrelsen på overskuddsfondet ved beregning av støtte til 1045 

søker. Dersom søker foretar ekstraordinære/ikke-budsjetterte disposisjoner med dekning i 1046 

overskuddsfondet, vil VT vurdere om dette skal tas hensyn til ved avkortning av 1047 

tilskuddet i forhold til neste års bevilgning.   1048 

 1049 

Søker plikter hvert år å legge med en oversikt/beretning over utviklingen av 1050 

overskuddsfond (egenkapital) for de tre siste årene.  1051 

 1052 

§ 10 – Revidering av avtalen 1053 
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Avtalen revideres når en av partene ber om det.  1054 

 1055 

 1056 

           1057 

Oslo, 11. februar 2010 1058 

 1059 

Velferdstinget i Oslo Studentutvalget ved 1060 

Arkitektur- og 1061 

designhøgskolen i Oslo    1062 

 1063 

 1064 

Mari Berdal Djupvik          1065 

Leder av Velferdstinget i Oslo    Leder  1066 

1067 
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Fyll ut følgende informasjon om organisasjonen:  1068 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------1069 

---- 1070 
 1071 

Organisasjonens navn:  1072 

 1073 

Adresse:     Postnr./sted:  1074 

 1075 

Registrert i Brønnøysundregisteret:   Ja  Nei  1076 

 1077 

Hvis Ja, oppgi organisasjonsnummer:  1078 
 1079 

Organisasjonens kontonummer:  1080 

 1081 

 1082 

Fyll ut følgende kontaktinformasjon: 1083 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------1084 

---- 1085 

 1086 

Leders navn: 1087 

 1088 

Kontornummer/Mobilnummer: 1089 

 1090 

Email-adresse: 1091 

1092 
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Saksfremlegg 1093 

 1094 

Dato: 4. oktober 2010 1095 

Sak: 3d), orienteringssak 1096 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 1097 

 1098 

Vedtektsendringer 1099 

 1100 

 1101 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 1102 

 1103 

Velferdstinget tar saken til orientering. 1104 

 1105 

 1106 

Saksnotat 1107 

 1108 

Arbeidsutvalget har bedt Kontrollkomiteen se på nødvendige endringer i 1109 

forbindelse med sammenslåing. Kontrollkomiteen vil legge frem sine forslag på 1110 

møtet og orientere om bakgrunnen for dem. På grunn av at vedtekter ikke kan 1111 

fremmes og behandles på samme møte, vil dette bli tatt opp igjen til diskusjon på 1112 

neste Velferdstingsmøte. 1113 

 1114 

 1115 

 1116 

For Arbeidsutvalget 1117 

 1118 

 1119 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 1120 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 1121 

 1122 

1123 
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Saksfremlegg 1124 

 1125 

Dato: 4. oktober 2010 1126 

Sak: 5a), vedtakssak 1127 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 1128 

 1129 

Velferdstingets driftsbudsjett for 2011 1130 

 1131 

 1132 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 1133 

 1134 

Velferdstingets driftsbudsjett for 2011 vedtas. 1135 

 1136 

Saksnotat 1137 

 1138 

Vi legger med forslag til budsjett dersom det ikke blir sammenslåing. Grunnen til 1139 

at vi ikke sender ut et budsjett for et nytt og utvidet Velferdsting er at vi må 1140 

forankre et forslag i studentgruppa. Dette vil bli ettersendt eller lagt frem i møtet. 1141 
 1142 
 1143 

For Arbeidsutvalget 1144 

 1145 

 1146 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 1147 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 1148 

1149 
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Budsjett for Velferdstinget i Oslo 2011 (dersom det ikke blir sammenslåing) 1150 

Budsjett for Velferdstinget i Oslo for 2011 

       

   
Budsjett '10 

Regnskap 
'10 mai Revidert 10' Budsjett '11 

1 Driftsinntekter         

 
3600 Tilskudd fra semesteravgiften -480 000,00 -235000 -470 000,00 -460000,00 

 
3610 Tilskudd fra UiO- fristasjon -528 320,00 -528320 -528 320,00 -528320,00 

 
3611 Tilskudd fra VETH-fritsasjon -7 389,25 0,00 -7 389,25 -7389,25 

 
3612 Tilskudd fra MF-fristasjon -16 448,70 0,00 -16 448,70 -16448,70 

 
3613 Tilskudd fra NIH-fristasjon -18 326,70 0,00 -18 326,70 -18326,70 

 
3614 Tilskudd fra KHIO-fristasjon -9 584,29 0,00 -9 584,29 -9584,29 

 
3615 Tilskudd fra AHO-fristasjon -9 121,72 0,00 -9 121,72 -9121,72 

 
3616 Tilskudd fra BI-fristasjon -100 607,20 0,00 -100 607,20 -100607,20 

 
3617 Tilskudd fra NMH-fristasjon -10 148,61 0,00 -10 148,61 -10148,61 

  
(3620 VT-kontingent - tidligere kontonavn) 

       Sum driftsinntekter -1 179 946,47 -763320 -1 169 946,47 -1159946,47 

  
      

      -1 179 946,47 -763 320,00 -1 169 946,47 -1159946,47 

       
       2 Driftskostnader         

 
Personalkostnader 

    
 

5104 Vikar/ekstrahjelp 0,00 0 0 0,00 

 

5011-
5014 Lønn tillitsvalgte 706 583,33 311 412,00 706 583,33 706583,33 

 
5092 Ferielønn (5110, 5103, 5104) 0,00 0 0 0,00 

 
5015 Rentekompensasjon AU 10 000,00 0 10000 10000,00 

 
5013 Øvrige honorarer 24 000,00 7 404,00 24000 24000,00 

 
5400 Arbeidsgiveravgift 106 791,05 44 399,00 106791,05 106791,05 

 
5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger 0,00 0 0 0,00 

 
5800 Opplæring 20 000,00 21 138,46 21138,42 20000,00 

 
6630 Revisjonshonorarer 8 000,00 0 8000 8000,00 

 
6720 Regnskapstjenester 40 000,00 15 628,82 40000 40000,00 

 
7500 Forsikringer 6 000,00 1884 6000 6000,00 

 
  Sum 921 374,38 401866,28 922512,8 921374,38 

       
 

Kontordrift 
      6510 Teknisk utstyr 40 000,00 16 694,30 30000 15000,00 

 
6810 Kontorrekvisita 3 000,00 2 127,50 3000 3500,00 

 
6815 Kopiering 16 000,00 10 320,04 20000 20000,00 

 
6880 Aviser, tidsskrifter m.m. 4 000,00 688,86 4000 4000,00 
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6912 Mobiltelefon 16 800,00 7 000,00 16800 16800,00 

 
6950 Porto 500,00 0,00 500 500,00 

 
  Sum 80 300,00 36 830,70 74300 59800,00 

       

 
Sum driftskostnader 1 001 674,38 438 696,98 996812,8 981174,38 

  
      

         Markedsføring og materiell         

       

 
7300 Markedsføring 30 000,00 0 15000 15000,00 

3 7301 Aksjoner og markeringer 20 000,00 -161,40 16 845,67 15000,00 

 
  Sum 50 000,00 -161,4 31845,67 30000,00 

       

 
Sum markedsføring og matriell 50 000,00 -161,40 31845,67 30000,00 

       

         Representasjon og møter         

 

7150-
7140 Reiseutgifter 5 000,00 287,00 5000 7500,00 

  7320 Møtekostnader 27 500,00 5 559,71 27500 27500,00 

 
7322 Seminar og konferanse 5 000,00 0 5000 4000,00 

 
7323 Velferdsseminar 55 000,00 58 788,00 58788 60000,00 

4   Sum 92 500,00 64 634,71 96 288,00 99000,00 

       

 
Sum representasjon og møter 92 500,00 64 634,71 96 288,00 99000,00 

       
       

 
Finansposter         

  8020 Renteinntekter -1 000,00 0 -1000 -1000,00 

 
7770 Bankkostnader 1 000,00 284 1000 1000,00 

    Sum 0,00 284 0 0,00 

       

 
Sum finansposter 0,00 284,00 0 0,00 

5 
      

       

 
Tilskudd og bevilgninger         

  7775 AU disposisjonskonto 10 000,00 3 573,00 10000 10000,00 

 
7776 Krisefond for utenlandske studenter 15 000,00 2 500,00 15000 15000,00 

  7777 
Støtte til 
fraksjoner/lærestedsgrupperinger 20 000,00 0 20000 20000,00 

 
  Sum 45 000,00 6 073,00 45000 45000,00 
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 1151 

 1152 

 1153 

 1154 

1155 

       6 Sum tilskudd og bevilgninger 45 000,00 6 073,00 45000 45000,00 

       
       
       

 
Resultat 9 227,91 -253 792,71 0,00 -4772,09 

         Avsatt til egenkapital 0,00 
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Saksfremlegg 1156 

 1157 

Dato: 4. oktober 2010 1158 

Sak: 5b), vedtakssak 1159 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 1160 

 1161 

Velferdstingets budsjettsøknad til SiO for 2011 1162 

 1163 

 1164 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 1165 

 1166 

1. Velferdstingets budsjettsøknad for 2011 vedtas. 1167 

 1168 

2. Arbeidsutvalget får myndighet til å utarbeide søknadsteksten som skal 1169 

følge søknaden. 1170 

 1171 

 1172 

Saksnotat 1173 

 1174 

Se kommentarer og forklaringer til budsjettsøknad til SiO for 2011 som er vedlagt 1175 

for innstillingsbegrunnelser. 1176 

 1177 

Søknadene er lagt ut på www.studentvelferd.no og kan leses digitalt. Dersom 1178 

noen ønsker utskrift av søknadene kan de komme innom Villa Eika og 1179 

etterspørre dette. 1180 

 1181 

Vedlegg: 1182 

1. Forslag til budsjettsøknad 1183 

2. Merknader til budsjettsøknaden 1184 

begrunnelse og bakgrunn for innstilling 1185 

a. Studentdemokratiene 1186 

b. Studentmediene 1187 

c. Kulturstyret 1188 

d. Velferdstinget i Oslo 1189 

3. Mediepolitiske tildelingskriterier  1190 

4. Avtalen mellom Velferdstinget og søknadsberettigede  1191 

 1192 

 1193 

For Arbeidsutvalget 1194 

 1195 

 1196 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 1197 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 1198 

 1199 

 1200 

http://www.studentvelferd.no/
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Budsjett for tilskudd til medier, demokrati, kultur og velferd 2010 

     

  Budsjett ‘09 Budsjett ‘10 Budsjett ’11(as if)  

100 Studentdemokrati:      

101 Studentparlamentet 2 882 080,00 2 899 690,00 900 000,00 

102 SBIO 450 000,00 651 000,00 450 000,00 

103 NIH 115 000,00 114 775,00 20 000,00 

104 MF 76 800,00 75 007,50 10 000,00 

105 NMH 54 880,00 53 475,00 15 000,00 

106 AHO 65 000,00 44 560,00 25 000,00 

107 VETHS 70 000,00 46 767,50  20 000,00 

108 KHiO 71 920,00 41 725,00 10 000,00 

  Sum 3 785 680,00 3 927 000,00 1 450 000,00 
 

150 
 

NSO kontigent 
(foreløpig beregnet)  

  2 100 000,00 
 

     

200 Studentmedier:      

201 Universitas 1 950 000,00 2 008 000,00 2 000 000,00 

202 Radio Nova 1 200 000,00 1 330 000,00 1 300 000,00 

203 Argument 190 000,00 208 240,00 200 000,00 

204 Inside 0 ,00 0,00 0,00 

205 OSTV 0,00 0,00 130 000,00 

  Sum 3 340 000,00 3 546 240,00 3 630 000,00 

       

300 Kulturstyret: 2 300 000,00 2 450 000,00 2 500 000,00 

       

400 Velferdstinget: 480 000,00 470 000,00 460 000,00 

     

  SUM 9 905 680,00 10 393 240,00 10 140 000,00 

     

   Søke SiO: 10 140 000,00 

  1201 

1202 
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Kommentarer og forklaringer til budsjettsøknad til SiO for 2011 1203 

 1204 

Velferdstinget i Oslo sin tilskuddsportefølje1 inkluderer institusjonenes 1205 

studentdemokratier, søkeberettigete studentmedier og Kulturstyret. Fra 2008 har 1206 

avtalene med de støtteberettigede studentdemokratiene trådd i kraft, noe som 1207 

innebærer at søknader om midler må inneholde mer dokumentasjon knyttet til 1208 

regnskap og egenkapital. 1209 

 1210 

 1211 

Post 100: Lokalt Studentdemokrati  1212 

 1213 

Innledning: 1214 

 1215 

Dette er de lovpålagte studentdemokratiene ved lærestedene tilknyttet SiO.  1216 

Alle studentdemokratiene – utenom AKHS2 – har søkt om støtte til å drifte eget 1217 

demokrati og sørge for aktivitet lokalt. Det hadde til fristen kommet inn 5 av 8 1218 

søknader, og de ytterligere 3 ble innsendt arbeidsutvalget noen dager etter 1219 

fristen. AU la seg merke at det var en oppfordring fra AU09 om innskjerping av 1220 

rutinene for søknadene, og vi mener at det var avklart godt på forhånd når og 1221 

hvordan søknadene skulle sendes inn. Vi har imidlertidig stor forståelse for at det 1222 

er utskiftninger i de lokale studentdemokratiene, men mener at særlig 1223 

velferdstingsrepresentantene har et ansvar for å sørge for at søknadene blir 1224 

sendt inn og ferdigstilt til den utlyste fristen. Allikevel har alle  1225 

 1226 

AU har ved sin innstilling vektlagt studentpolitisk drift og sentral aktivitet, samt 1227 

gode og rettmessige søknader. Det har videre vært viktig at man ikke 1228 

dobbeltsubstierer lærestedene, med tanke på kulturstyret. Vi har derfor hatt et 1229 

høyt fokus på prioriteringene fra de respektive lærestedene, med særlig tanke på 1230 

de aktiviterer studentdemokratiene prioriterer. Dette er særlig med tanke på de 1231 

store demokratiene.  1232 

 1233 

NSO-kontingenten i 2011 1234 

 1235 

Etter avtale med Norsk Studentorganisasjon er det nå vedtatt at SiO selv skal 1236 

betale medlemskontigenten samlet og direkte. Det innebærer derfor at AU ikke 1237 

har innvilget beregnet NSO kontingent fra studentdemokratiene i sine 1238 

tildelingsbeløp. NSO kontigenten er derfor tatt ut av søknadene, og regnet totalt 1239 

som egen post 150 i budsjettsforslaget.  1240 

 1241 

1242 

                                                 
1
 Velferdstinget i Oslo overtok fordelingsansvaret fra SiO i 2008 

2
 Etter dialog med ledelsen på lærestedet har Studentutvalget ved AKHS ikke levert søknad 

ettersom skolens økonomi ivaretar studentdemokratiet 
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Post 101: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo  1243 

 1244 

Søknadssum, driftsstøtte: 900 000,- 1245 

Semesteravgiftsbetalende, høsten 2009: 26 364  1246 

 1247 

 1248 

Arbeidsutvalgets innstilling:  1249 

 1250 

Driftsstøtte: 900 000,- 1251 

 1252 

 1253 

Begrunnelse: 1254 

Studentparlamentet ved UiO søker i år om en mindre sum enn i fjor, og AU setter 1255 

pris på at det vises moderasjon. AU merker seg at SP legger opp til et nokså 1256 

stort underskudd, for å redusere en voksende egenkapital. Allikvel er 1257 

aktivitetsnivået lagt nokså høyt, og ønsker derfor å bemerke til Velferdstinget at 1258 

denne form for budsjettering kan medføre økte søknader i fremtiden, dersom det 1259 

ønskede høye aktivitetsnivået skal opprettholdes.  1260 

 1261 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1262 

 1263 

 1264 

 1265 

 1266 

Post 102: Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo  1267 

 1268 

Søknadssum, driftsstøtte: 800 000,- 1269 

Semesteravgiftsbetalende, høsten 2009: 6 202 1270 

 1271 

 1272 

Arbeidsutvalgets innstilling:  1273 

 1274 

Driftsstøtte: 450 000,- 1275 

 1276 

 1277 

Begrunnelse: 1278 

SBIO fikk i fjor kompensasjon for at de ikke betalte NSU-kontingent, men i 2008 1279 

var det ikke slik. I år er det SiO som betaler NSO-kontingenten samlet for de 1280 

institusjonene som ønsker å være medlem. VTAU mener det er feil å fullt ut 1281 

kompensere dette, og har derfor ikke tatt hensyn til dette i sin innstilling. Sett 1282 

bortifra dette vil SBIO med denne innstillingen få en stor sum per 1283 

semesterregistrerte student. Vi mener SBIO har gode mål, og et velfungerende 1284 

studentdemokrati, til tross for kompleks organisering. AU ønsker å vektlegge 1285 

høyt aktivitetsnivå, samt at det er postitiv at en høy prosentandel av skolen 1286 

elever er aktive i studentforeninger og utvalg.  1287 
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 1288 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1289 

 1290 

 1291 

 1292 

 1293 

Post 103: Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole 1294 

 1295 

Søknadssum, driftsstøtte: 30 000,- 1296 

Semesteravgiftsbetalende, høsten 2009: 1 297 1297 

 1298 

 1299 

Arbeidsutvalgets innstilling:  1300 

 1301 

Driftsstøtte: 20 000,- 1302 

 1303 

 1304 

Begrunnelse: 1305 

AU vil bemerke at søknaden fra NIH kom noget sent, men den viser at NIH nå 1306 

har etablert gode aktiviteter og helhetlig plan fra studentstyret for 2011. Viktig er 1307 

det allikvel å påpeke at studentstyret i sin søknad legger opp til tildelinger til 1308 

studentforeninger i 2011. Dette er midler som bør søkes kulturstyret, og AU har 1309 

derfor trukke noe i søknadsum, og oppfordrer studentstyret til å søke kulturstyret.  1310 

 1311 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1312 

 1313 

 1314 

 1315 

 1316 

Post 104: Studentrådet ved det teologiske Menighetsfakultetet 1317 

 1318 

Søknadssum, driftsstøtte: 20 000,- 1319 

Semesteravgiftsbetalende, høsten 2009: 869 1320 

 1321 

 1322 

Arbeidsutvalgets innstilling:  1323 

 1324 

Driftstøtte: 10 000,- 1325 

 1326 

 1327 

Begrunnelse: 1328 

AU ønsker å bemerke at søknaden kom noget sent, samt at Studentrådet fortsatt 1329 

ser ut til å ha en nokså høy egenkapital med tanke på et det årlige budsjettet for 1330 

studentrådet er av en lavere karakter enn oppstatt egenkapital. AU oppfordrer 1331 

derfor studentrådet til å bruke penger fra egenkapitalen. Likevel mener vi det er 1332 
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et viktig prinsipp at alle studentdemokratier skal få noe tilskudd fra 1333 

semesteravgiften.  1334 

 1335 

 1336 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt  1337 
 1338 

 1339 

 1340 

 1341 

Post 105: Studentutvalget ved Norges Musikkhøgskole 1342 

 1343 

Søknadssum, driftsstøtte: 30 000,-  1344 

Semesteravgiftsbetalende, høsten 2009: 639 1345 

 1346 

 1347 

Arbeidsutvalgets innstilling:  1348 

 1349 

Driftsstøtte: 15 000,- 1350 

 1351 

 1352 

Begrunnelse: 1353 

AU bemerker at søknaden kom etter fristen, men søknaden er relativt god. Men 1354 

vi vil påpeke at det økonomiske grunnlaget for å vurdere søknaden er noe tynt, 1355 

da mye av regnskapsføring og budsjettering er basert på mer antagelser enn 1356 

realiteter. AU ønsker også å trekke noe fra søknadssummen grunnet at store 1357 

deler av beløpet blir budsjettert til sosiale aktiviteter. Dette er tiltak som er mer 1358 

egnet å søke om støtte til fra Kulturstyret. 1359 

 1360 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1361 

 1362 

 1363 

 1364 

 1365 

Post 106: Studentutvalget ved Arkitektur og designhøgskolen 1366 

 1367 

Søknadssum, driftsstøtte: 42 000,- 1368 

Semesteravgiftsbetalende, høsten 2009: 861 1369 

 1370 

 1371 

Arbeidsutvalgets innstilling:  1372 

 1373 

Driftsstøtte: 25 000,- 1374 

 1375 

 1376 

Begrunnelse: 1377 
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AU mener Studentutvalget ved AHO har levert en oversiktlig og gjennomarbeidet 1378 

søknad. Studentutvalget hadde jevnlig kontakt med AU under utarbeidelsen, og 1379 

har levert et godt oppsett for bruk av midler. AU har imidlertidig ønsket å trekke 1380 

noe fra søknadsum da vi merker oss at noe av søknadsmidlene planlegges å 1381 

bruke på kun sosiale tiltak, som fester for skolens studenter. Disse 1382 

arrangementene oppfordrer AU at man retter mot kulturstyret. På tross av noe 1383 

trekk i sum, ønsker AU å signalisere at dette er en meget søknad, og innstiller 1384 

derfor på at SAHO får en relativt høy sum i årets tildeling.  1385 

 1386 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1387 

 1388 

 1389 

 1390 

 1391 

Post 107: Veterinærmedisinsk Studentutvalg 1392 

 1393 

Søknadssum, driftsstøtte: 25 000 1394 

Semesteravgiftsbetalende, høsten 2009: 467 1395 

 1396 

 1397 

Arbeidsutvalgets innstilling:  1398 

 1399 

Driftsstøtte: 20 000,- 1400 

 1401 

 1402 

Begrunnelse: 1403 

AU mener VSU har levert en god og oversiktlig søknad, men ønsker å trekke noe 1404 

i driftsum da vi ser en nokså høy pott som tildeles lag og foreninger. Disse 1405 

tildelingene bør rettes kulturstyret. AU bemerker et postivt tiltak i budsjett, nemlig 1406 

støtte til førstehjelpskurs i regi av VSU.  1407 

 1408 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1409 

 1410 

 1411 

 1412 

 1413 

Post 108: Studentdemokratiet ved Kunsthøgskolen i Oslo 1414 

 1415 

Søknadssum, driftsstøtte: 69 200 1416 

Semesteravgiftsbetalende, høsten 2009: 475  1417 

 1418 

 1419 

Arbeidsutvalgets innstilling:  1420 

 1421 

Driftsstøtte: 10 000,- 1422 
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 1423 

 1424 

Begrunnelse: 1425 

Søknaden fra studentrådet på KhiO kom noget sent, men AU er blitt informert om 1426 

at en organisering av studentdemokratiet er en av årsakene til dette. Tidligere var 1427 

studentdemokratiet fordelt på hver avdeling, og nå har man opprettet et sentralt 1428 

styringsorgan for alle disse. AU synes dette er meget postivt. Allikevel bærer 1429 

søknaden preg av litt tynt grunnlag, og noen mangelfulle prioriteringer. Her 1430 

ønsker vi å påpeke graden av honorar til tillitsvalgte. Det er ikke bærekraftig for 1431 

Velferdstinget å åpne for å innvilge honorarer til alle studenter som frivillig bidrar 1432 

til sitt studentdemokrati. VT-AU har derfor innstilt på en grunnsum på 10 000 kr.  1433 

 1434 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1435 

 1436 

 1437 

Post 200 Studentmedier 1438 

 1439 

Innledning 1440 

 1441 

Det har i år kommet inn søknad om støtte fra fem studentmedier, dette er en 1442 

økning da Oslo Student-TV søker for første gang. Det at vi får flere søker betyr 1443 

ikke at potten blir større, og det har derfor ført til en enda vanskeligere prioritering 1444 

i år enn tidligere år. AU ønsker å støtte Universitas, Radio Nova, Argument og 1445 

Oslo Student-TV. 1446 

 1447 

Under er en oversikt over hva Velferdstinget ønsker å tildele og hvor mye 1448 

søkerne søkte om. I tillegg står det hva søkerne har fått innvilget i de to 1449 

foregående år. 1450 

 1451 

 1452 

 Innvilget 
beløp 2009 

Innvilget 
beløp 2010 

Søknads-
beløp 2011 

Innstilling 
fra AU 2011 

Universitas 1 950 000 2 008 000 2 200 000 2 000 000 

Radio Nova 1 200 000 1 330 000 1 460 000 1 300 000 

Inside - 0 350 000 0 

Argument 190 000 208 240 230 000 200 000 

Oslo Student-TV - - 260 000 130 000 

Totalt til 
studentmedier 

 
3 340 000 

 
3 546 240 

 
4 500 000 

 
3 630 000 

 1453 
Strek betyr ikke søkt eller ikke søkeberettiget. 1454 
 1455 

 1456 

 1457 

 1458 
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Prinsipper  1459 

 1460 

Velferdstinget vedtok følgende prinsipper på møte 30. august. 1461 

 1462 

1. Oppfyllelsesgrad av tildelingskriterier 1463 

 1464 

Lokale studentdemokrati og studentmedier følger hvert sitt sett med 1465 

kriterier, for eksempel Mediepolitiske tildelingskriterier for studentmediene. 1466 

Velferdstinget mener grad av oppfyllelse av gjeldende kriterier skal ha 1467 

betydning for tildelingen.   1468 

 1469 

2. Grad av egenkapital 1470 

 1471 

Velferdstinget mener grad av egenkapital skal ha betydning for tildelingen. 1472 

Dette er i tråd med allerede inngåtte avtaler, der vi etterspør oversikt over 1473 

egenkapital. Dette kriteriet skal ikke gå utover den enkelte aktørs likviditet. 1474 

 1475 

3. Grad av manglende ekstern finansiering 1476 

 1477 

Studentmedier som har dårlig grunnlag for reklameinntekter skal tas 1478 

hensyn til i fordelingen av rammemidler. Graden av manglende ekstern 1479 

finansiering skal også gjelde for vurderingen av lokale 1480 

studentdemokratiers økonomi.  1481 

 1482 

4. Vedtak fra Velferdsseminaret og politisk behandling 1483 

 1484 

Velferdstinget vedtok følgende på Velferdsseminaret 2010: 1485 

”Velferdstinget skal tilstrebe likebehandling og forutsigbarhet i fordeling av 1486 

midler til studentdemokratier og medier.” 1487 

I tillegg er det rom for at det utøves skjønn og politiske prioriteringer når 1488 

Velferdstinget tar tildelingene opp til behandling. 1489 

 1490 

 1491 

Universitas  1492 

 1493 

Søkesum: 2 200 000 kr 1494 

 1495 

Arbeidsutvalgets innstilling: 2 000 000 kr 1496 

 1497 

 1498 

Begrunnelse: 1499 

 1500 

AU ønsker å opprettholde et høyt tilskudd til Universitas, og velger å holde det på 1501 

samme nivå som i fjor.  1502 

 1503 
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Universitas er i dag et høyt anerkjent og solid studentmedie som oppfyller de 1504 

mediepolitiske tildelingskriterier – som i tillegg tilbyr SiO-studentene et variert og 1505 

balansert produkt, med innhold som reflekterer SiO sin bredde og mangfold. 1506 

 1507 

AU trekker noe i søknadssum, da vi mener at Universitas har for høyt fokus på 1508 

honorar i avisen. Det bør heller vektlegges frivillighet. AU mener 1509 

innstillingssummen holdes på et høyt nivå, og ønsker at avisen, som en del av 1510 

sin videre satsning, fokuserer på distribusjon, rekruttering og nyhetsdekning av 1511 

hele den nye studentsamskipnaden.  1512 

 1513 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1514 

 1515 

 1516 

Radio Nova  1517 

 1518 

Søkesum: 1 460 000 1519 

 1520 

Arbeidsutvalgets innstilling: 1 300 000 1521 

 1522 

 1523 

Begrunnelse: 1524 

 1525 

AU ønsker å opprettholde et høyt tilskudd til Radio Nova, og velger å holde det 1526 

på samme nivå som i fjor.  1527 

 1528 

Radio Nova er et studentmedie med lange tradisjoner, og har frem til i dag vært 1529 

SiO-studentenes eneste alternativ til papirmedier. Radio Nova har daglige 1530 

sendinger med studentspesialisert innhold, samt studentnyheter – og har flere 1531 

medarbeider som bidrar frivillig. AU ønsker å berømme Radio Nova for høy 1532 

prioritet hva gjelder frivillighet, og ser det derfor ikke nødvendig å ansette enda 1533 

en heltidsstilling.  1534 

 1535 

AU ønsker at Radio Nova, som en del av sin videre satsning, fokuserer på 1536 

lytterantall, rekruttering og nyhetsdekning av hele den nye studentsamskipnaden.  1537 

 1538 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1539 

 1540 

 1541 

Argument  1542 

 1543 

Søkesum: 230 000 kr 1544 

 1545 

Arbeidsutvalgets innstilling: 200 000 kr 1546 

 1547 



 

 49 

 1548 

Begrunnelse: 1549 

 1550 

AU ønsker å opprettholde tilskuddet til Argument, og velger å holde det på 1551 

samme nivå som i fjor.  1552 

 1553 

Det siste året har Argument vist vilje til å tilpasse seg, og har klart å føre en 1554 

ansvarlig drift selv om de fikk et mindre tilskudd i fjor. Dette mener AU er en 1555 

postiv trend, og ønsker å berømme Argument for kostnadsbesparende tiltak i 1556 

2009. AU mener Argument er et viktig bidrag som studentmedie,  ved å tilby 1557 

studentene et bredere og dypere tidskrift på særskilte temaer. AU oppfordrer 1558 

Argument til å forberede seg grundig for en sammenslåing, ved å rekruttere flere 1559 

skribenter og medarbeidere fra de nye institusjonene.  1560 

 1561 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1562 

 1563 

 1564 

Inside  1565 

 1566 

Søkesum: 350 000 kr 1567 

 1568 

Arbeidsutvalgets innstilling: 0 kr  1569 

 1570 

 1571 

Begrunnelse: 1572 

 1573 

AU 09 vektla i sin begrunnelse for tildeling for 2010 at man ønsket et generelt 1574 

bedre helthetsinntrykk og en vesentlig endring mot alle SiO-institusjoner fra 1575 

Inside’s side. Velferdstinget valgte å ikke gi midler til Inside i vedtaket i 2009 og 1576 

Inside fikk dermed ikke støtte i 2010.  1577 

 1578 

AU 2010 kan ikke se at Inside har endret seg vesentlig i løpet av 2009/2010, og 1579 

mener at Inside fremstår som en avis for studenter som studerer ved 1580 

Handelshøyskolen BI. Verken sakene i avisen eller markedsføringen fra Inside 1581 

retter seg mot den generelle studentmassen i SiO. Vi vil imidlertidig påpeke at 1582 

avisen gjør gode og verdifulle oppslag for studenter på BI.  1583 

 1584 

AU ønsker å bemerke at det syneliggjøres i søknaden at utgiften vedrørende 1585 

trykking og distribusjon til SiO-skolene er omtrent samme sum som Inside søker 1586 

Velferdstinget om. AU mener derfor at Inside slik avisen er nå bør avslutte 1587 

distribusjonen utover BI grunnet merknadene over og dermed kunne redusere 1588 

kostnadene tilsvarende søknadssummen. AU har blant annet lagt merke til at 1589 

distribusjonen for Inside er lite hensiktsmessig, blant annet ved at flere hundre 1590 

aviser leveres til ulike lærestedene uten stativ eller videre oppfølging av disse 1591 

avisene.  1592 
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 1593 

AU bemerker at søknaden sier at Inside distribueres på alle SiOs læresteder, 1594 

samtidig det er flere i deres oppramsning som er utelatt, for eksempel NIH og 1595 

MF.  1596 

 1597 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1598 

 1599 

 1600 

Oslo Student-TV  1601 

 1602 

Søkesum: 230 000 kr 1603 

 1604 

Arbeidsutvalgets innstilling: 130 000 kr 1605 

 1606 

 1607 

Begrunnelse: 1608 

 1609 

Oslo Student-TV har som ny søker bidratt til noe nytt blant studentmediene våre. 1610 

De har vist kreative og spennende tanker for hvordan de kan utfylle mediebildet 1611 

for SiO-studentene. AU har derfor innstilt på å gi OSTV en sjanse, og innvilger en 1612 

sum som kan dekke helt nødvendig utstyr. 1613 

 1614 

OSTV har et godt utgangspunkt for å bygge seg opp i en ny studentsamskipnad, 1615 

da de allerede har et godt grunnlag både i SiO og OAS. Dette er en medvirkende 1616 

faktor til at AU ønsker å oppmuntre dagens ressurspersoner til å satse videre. 1617 

 1618 

AU mener at det er en styrke for Oslo at vi har studentmedier både innenfor avis, 1619 

radio og TV. Dette gir flere valgmuligheter for de som ønsker å jobbe med media, 1620 

og det er større sjanse for at de som engasjerer seg i de respektive 1621 

studentmediene brenner for det de holder på med. 1622 

 1623 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1624 

 1625 

 1626 

Post 300 Kulturstyret 1627 

 1628 

Søkesum: 2 800 000 1629 

 1630 

Arbeidsutvalgets innstilling: 2 500 000 1631 

 1632 

 1633 

Begrunnelse  1634 

 1635 
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AU har innstillt på kr. 2 500 000.  Dette er en økning på 50.000 fra 2009. 1636 

Kulturstyret opplever en oppgang i søknadsmassen, og Arbeidsutvalget anser 1637 

det som positivt å støtte oppunder en voksende foreningsmasse og 1638 

studentengasjement. Imidlertidig ønsker AU å påpeke at tildelinger omhandler 1639 

tøffe prioriteringer, og dette må kulturstyret også være forberedt på å ta for 2011. 1640 

Det er dessuten et viktig moment at kulturstyret er en del av en sammenslåing, 1641 

og vil i løpet av 2011 få tildelt midler fra OAS når det nye kulturstyret konstituerer 1642 

seg.  1643 

 1644 

 1645 

Post 400 Velferdstinget 1646 

 1647 

I forslaget for Velferdstingets driftbudsjett tar man utgangspunkt i at 1648 

Velferdstinget og Arbeidsutvalget fortsatt representerer kun SiO, og AU ser det 1649 

derfor som hensiktsmessig at man reduserer dette driftbudsjettet på samme 1650 

måte som man kutter i de andre tildelingene.  1651 

 1652 

Det legges også frem på møtet et forslag til et utvidet driftbudsjett for 1653 

Velferdstinget, og dette, med eventuelle kommentarer,  vil oversendes 1654 

Hovedstyret for videre behandling ved en eventuell sammenslåing 1. januar 1655 

2011.  1656 

 1657 

Egenkapital 1658 

 1659 

Velferdstinget har vedtatt at organisasjonen skal ha en egenkapital på 500 000, 1660 

og har uttrykt at egenkapitalens midler over dette beløp burde gå til investeringer 1661 

i Velferdstingets portefølje, snarere enn til driftstilskudd.  1662 

 1663 

Egenkapitalen er i dag på kroner 544.550,77, og med tanke på sammenslåingen 1664 

mener AU at denne summen bør fredes og ikke brukes til tildelinger for 2011.  1665 

 1666 

 1667 

1668 
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Mediepolitiske tildelingskriterier for Velferdstinget i Oslo 1669 

 1670 

Vedtatt 3.11.2005, revidert 14.2.2010 1671 

 1672 

Visjon og målsetninger 1673 

 1674 

En fri presse bidrar til offentlig gjennomsiktighet og fungerer som et kritisk korrektiv til 1675 

sittende makthavere og samfunnstopper. Velferdstinget er basert på prinsipper om den 1676 

enkelte students mulighet til deltakelse, påvirkning og medbestemmelse. For at denne 1677 

muligheten skal være reell, er studenten avhengig av tilgang på uhildet og etterrettelig 1678 

informasjon. En tilstedeværende og uavhengig studentpresse spiller her en vesentlig rolle. 1679 

Velferdstinget ønsker at medieaktørene skal stimulere til mangfoldige studentkulturelle 1680 

aktiviteter ved å synliggjøre studentforeninger og deres arbeid, og informere om 1681 

arrangementer av og for studenter. Mediene skal gi nyheter av høy kvalitet, samt relevant 1682 

informasjon til studentene, bidra til debatt, sette fokus på viktige saker og fremme 1683 

studentkultur i all sin form. 1684 

 1685 

Velferdstingets rolle 1686 

 1687 

Velferdstinget skal sikre studentmediene økonomisk stabilitet og gode rammevilkår. 1688 

 1689 

Velferdstinget vedtar kriterier for tildeling av støtte til studentmediene, samt har 1690 

myndighet til å trekke tilbake støtte til medier som ikke oppfyller disse kravene. 1691 

Påvirkning av studentmedienes strategier og økonomiske disposisjoner utøves gjennom 1692 

Velferdstingets eventuelle representasjon i studentmedienes styringsstrukturer.  1693 

 1694 

Velferdstinget skal jobbe for at: 1695 

 SiO skal bevilge penger fra semesteravgiften til drift av studentmedier. 1696 

 1697 

 SiO og lærestedene følger de åpenhetsregler som gjelder for institusjoner 1698 

underlagt offentlighetsloven 1699 

 1700 

 Lærestedene skal bidra med nødvendig fristasjon for mediene 1701 

 1702 

 Lærestedene og SiO skal tilrettelegge for god distribusjon og synliggjøring av 1703 

studentmediene. 1704 

 1705 

 1706 

§1 – Definisjon av studentmedier 1707 

 1708 

Som studentmedier regnes de medieorganisasjoner som kan søke om og få støtte direkte 1709 

fra Velferdstinget. Studentmedier er publikasjoner som ikke er rettet mot en eller flere 1710 
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spesielle undergrupper, men har et bredere fokus og er rettet mot hele studentmassen 1711 

tilknyttet SiO. 1712 

 1713 

Studentpublikasjoner som kan søke støtte fra Kulturstyret er ikke støtteberettiget fra 1714 

Velferdstinget. Som studentpublikasjon regnes fag- og interessetidsskrift og mindre 1715 

aviser av og for studenter ved fakulteter, studentforeninger eller lignende som fokuserer 1716 

på faglig debatt, diskusjon og interessefelt. 1717 

 1718 

§ 2 - Kriterier for støtteberettigelse: 1719 

 1720 

For å kvalifisere til støtte fra Velferdstinget må studentmediet: 1721 

 1722 

a) være av og for studenter ved læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo. 1723 

Mediet må være åpent for deltagelse fra alle studenter tilknyttet SiO.  1724 

 1725 

b) være en selvstendig organisasjon, forening, stiftelse eller aksjeselskap 1726 

registrert i Brønnøysundregistrene, med egne vedtekter vedtatt av mediets 1727 

høyeste organ. Vedtektene skal inneholde bestemmelser om hvordan aktiva 1728 

disponeres ved en eventuell avvikling av aktiviteten. 1729 

 1730 

c) sikre Velferdstinget representasjon i mediets høyeste organ eller årsmøte og ha 1731 

negativt flertall når det gjelder vedtektsendringer. 1732 

 1733 
d) levere en politisk uavhengig dekning av nyheter og informasjon fra nasjonal 1734 

og internasjonal utdannings- og studentpolitikk, egne læresteder, 1735 

Studentsamskipnaden i Oslo og om studentkulturelle aktiviteter.  1736 

 1737 

e) følge Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten, tekstreklameplakaten og 1738 

praksis fra Pressens Faglige Utvalg. 1739 

 1740 

f) ha fast utgivelsesperiode eller sendeskjema gjennom hele studieåret. 1741 

 1742 

g) ikke ha et diskriminerende formål og uttrykk på grunnlag av personer eller 1743 

grupperingers hudfarge, tro, etnisk opprinnelse, seksuell legning eller kjønn.  1744 

 1745 

h) være religiøst og politisk uavhengig 1746 

 1747 

i) ha et reelt tilbud til for internasjonale studenter som ikke behersker norsk 1748 

 1749 

j) la studenter komme til orde, og legge til rette for og stimulere til fritt ordskifte, 1750 

ytringer og debatt blant studenter 1751 

 1752 

k) driftes innenfor gjeldende lover og regler 1753 

 1754 

l) ha en jevn kjønnsbalanse i lønnede stillinger” 1755 

 1756 
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m) utvise åpenhet om mediets drift. Styremøter skal være åpne, så fremt ikke 1757 

tungtveiende hensyn taler for lukking i enkeltsaker. Sakspapirer for styret, 1758 

regnskap, årsberetninger og andre relevante dokumenter for 1759 

studentoffentligheten skal gjøres tilgjengelig på nett.” 1760 

 1761 

 1762 
Alle studentmedier som tidligere har fått tildelt støtte, må oppfylle tildelingskriteriene på 1763 

søknadstidspunktet.  1764 

 1765 

Nye studentmedier som søker om støtte, må oppfylle § 3 bokstav a), d), e), g), h), i), j) og 1766 

k) på søknadstidspunktet. § 3 bokstav b), c),  f) og l)  må være oppfylt innen 1. februar.  1767 

Dersom kriteriene ikke oppfylles innen fristen, kan det ikke utbetales støtte. 1768 

 1769 

 1770 

§ 3 – Søknadsfrist  1771 

 1772 

Velferdstingets arbeidsutvalg setter frister for innsendelse av søknader og plikter å 1773 

offentliggjøre disse minimum tre måneder før fristen utløper.  1774 

 1775 

§ 4 – Krav til søknader og dokumentasjon 1776 

 1777 

En søknad fra et studentmedium om tildeling skal inneholde:  1778 

 1779 

a) En synliggjøring av mediets langsiktige målsettinger, og som muliggjør en 1780 

vurdering av mediets virksomhet i forhold til Velferdstingets mediepolitikk. 1781 

b) Et langtidsbudsjett for 3 år som angir en retning for driften de kommende 1782 

tildelingsperiodene.  1783 

c) En beretning for forrige tildelingsperiode, hvor de siste to godkjente regnskaper 1784 

inngår, samt siste årsmelding godkjent av generalforsamlingen. Alle regnskaper 1785 

skal være gjennomgått av godkjent revisor, og en uttalelse fra denne skal 1786 

foreligge i søknaden. Unntak fra dette kan gis for førstegangssøkere, samt for 1787 

andre dersom det foreligger særlige grunner for det.   1788 

d) For medier som tidligere har fått tildeling fra Velferdstinget skal beretningen 1789 

synliggjøre i hvilken grad mediet har oppfylt målsetningene beskrevet i tidligere 1790 

søknader. 1791 

e) Alt øvrig skriftlig materiale som kan være relevant for behandling av søknaden 1792 

skal være tilgjengelig.  1793 

f) Underskrift av juridisk og økonomisk ansvarlig for søknaden. 1794 

 1795 

§ 5 – Innstilling og behandling 1796 

 1797 

Alle innsendte søknader med alle vedlegg skal være tilgjengelig for offentlig 1798 

gjennomsyn. Opplysninger som søkeren vurderer som personsensitive og opplysninger av 1799 

strategisk art kan bli trukket fra offentlig gjennomsyn dersom søkeren uttrykkelig ber om 1800 

det i søknaden. 1801 

 1802 
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Arbeidsutvalget innstiller på søknadene fra mediene etter at Kontrollkomiteen har gått 1803 

igjennom de økonomiske premissene for søknaden. Innstillingen legges frem for 1804 

Velferdstinget som vedtar tildeling.  1805 

 1806 

§ 6 – Inhabilitet 1807 

 1808 

Medlemmer av Velferdstingets Arbeidsutvalg skal ikke sitte i styret til et studentmedium 1809 

som mottar støtte fra Velferdstinget. 1810 

 1811 

Velferdstingets medlemmer som sitter i styret (inkl. varaer) eller redaksjon til et 1812 

studentmedium, kan ikke delta i behandling av søknader om støtte til studentmedier eller 1813 

revidering av mediepolitisk dokument. 1814 

 1815 

§ 7 – Orientering om vedtak 1816 

 1817 

Arbeidsutvalget skal orientere om sine innstillinger om tildelinger i brev til alle medier 1818 

som søker, minst ti dager før behandling i Velferdstinget. 1819 

 1820 

Arbeidsutvalget skal orientere om Velferdstingets tildelinger i brev til alle medier som 1821 

søker støtte. 1822 

 1823 

§ 8 – Utbetaling av støtte 1824 

 1825 

Arbeidsutvalget plikter å informere mediene om endelig tildeling så snart det lar seg 1826 

gjøre etter SiOs budsjetter er vedtatt.  Utbetaling av støtte skjer to ganger i året. 1827 

Halvparten av støtten utbetales 15. februar. Det resterende beløpet skal utbetales innen 1828 

15. september.  1829 

 1830 

§ 9 – Krav til begrunnelse ved avslag og avvikende bevilgninger 1831 

 1832 

Eventuelle avslag på søknad om bevilgning, og eventuelle radikale avvik i tildelt sum i 1833 

forhold til langtidsbudsjettet mediet er tildelt bevilgning på bakgrunn av, skal spesifikt 1834 

begrunnes i tilbakemelding til mediene.  1835 

 1836 

§ 10 - Klagebehandling 1837 

 1838 

Alle søkere har en klagefrist på to uker fra de har blitt meddelt Velferdstingets vedtak. 1839 

Det er kun adgang til å klage på bakgrunn av formelle feil ved saksbehandling. Dersom 1840 

mediene klager innenfor fristen, behandles denne først av Kontrollkomiteen, før den 1841 

sendes til Velferdstinget til ny behandling. 1842 

 1843 

Ved klage skal VT på påfølgende møte først ta stilling til om det har forekommet 1844 

formelle feil. 1845 

 1846 

Dersom VT gir medhold i klagen behandles den ved at hele Velferdstingets 1847 

budsjettsøknad tas opp til ny behandling. 1848 
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 1849 

§ 11 – Krav om tilbakeføring av støtte 1850 

 1851 

Velferdstinget kan kreve støttebeløp helt eller delvis tilbakeført dersom et studentmedium 1852 

ikke lenger oppfyller kriteriene for støtteberettigelse, eller ikke lenger driver i samsvar 1853 

med den søknaden som lå til grunn for tildeling.   1854 

 1855 

Driftsoverskudd oppad begrenset til den årlige støtten fra Velferdstinget kan ikke 1856 

utbetales til andre organisasjoner, foreninger, stiftelser eller aksjeselskap. 1857 

 1858 

 1859 


