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Sak 2a) Arbeidsutvalgets orientering 201 

1. mars 2010 202 

Innledning 203 

Siden Velferdsseminaret har det vært mye aktivitet i 1. etasjen på Villa Eika. Vi 204 

har gått gjennom det vedtatte arbeidsprogrammet, og lagt en plan for hvordan vi 205 

skal gjennomføre det Velferdstinget har vedtatt. På grunn av kortere tid enn 206 

tidligere mellom Velferdsseminaret og første Velferdstingsmøte, har mye av de to 207 

ukene etter seminaret blitt brukt til å skrive sakspapirer. 208 

 209 

Møtevirksomhet 210 

Vi har hatt jevnlige AU-møter, der vi har diskutert saker fortløpende ettersom de 211 

har kommet opp. Det har vært et bredt spekter av saker oppe til diskusjon, men i 212 

hovedsak har det vært å samle trådene etter Velferdsseminaret og legge en plan 213 

for resten av året. Leder og nestleder har hatt møte med Kulturstyret. Vi har også 214 

hatt møte med Radio Nova, der vi blant annet fikk orientering om gode lyttertall. 215 

Nestleder har hatt møte med arbeidsgruppa som jobber med SMS, pluss NAV. 216 

Her ønsker vi at det skal bli fortgang i arbeidet, og at vi skal få på plass et tilbud 217 

allerede fra høsten. Nestleder har også hatt førmøte med 218 

delstyrerepresentantene i kaféstyret. Og leder deltok på NSU-øl. 219 

 220 

SiO 221 

VT-AU har hatt tett kontakt med Hovedstyret, og avholdt formøte i forkant av 222 

Hovedstyremøte. I tillegg har VT-AU hatt en ”boligdag” med Studentboligene, og 223 

vært på omvisning ved Bjerke, Schultz gate, Grünerløkka, Pilestredet og 224 

Pilestredet Park studentboliger. I tillegg har vi hatt konsernfrokost med 225 

konsernledelsen i SiO. 226 

 227 

Studentboligertildelinger for Oslo 2010:  228 

Regjeringen har presentert sine tildelinger av nye studentboliger. Oslo fikk til 229 

sammen tilskudd for 282 boliger i 2010, og dette er Arbeidsutvalget godt fornøyd 230 

med. I den forbindelse presenterte AU en pressemelding i samarbeid med 231 

studentparlamentet ved HiO og HiAK. 232 

 233 

Studentboliger i Bjørvika 234 

Følgende vedtak ble gjort i Bystyret i Oslo Kommune den 17.februar 2010:  235 

”Byrådet bes i samarbeid med Oslo Havn KF, HAV Eiendom AS og 236 

studentsamskipnadene tilrettelegge for at det etableres et betydelig antall 237 

studentboliger på tomtene som omkranser Operaen i Bjørvika”  238 

Etter dette vedtaket har AU gått i samarbeid med SiO for å fremlegge en utreding 239 

over organisatoriske og økonomiske rammer for studentboliger i Bjørvika. Denne 240 

utredningen, samt en del tegninger, hovedargumenter og uttalelser vil bli 241 

presentert for de ulike politiske partiene i kommunen på lobbymøter med 242 

Arbeidsutvalget og Hovedstyreleder.  243 

 244 
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Informasjon og media 245 

Leder har vært i debatt om studentboliger på Radio Nova. I tillegg har det vært 246 

en del aktivitet i Universitas, med diverse artikler om VTs arbeid. Aktuelle saker 247 

har vært studentboliger i Bjørvika, offentlighetsreglementet, Velferdsseminaret, 248 

Studier med støtte og sammenslåing.  249 

 250 

Vi har forsøkt å oppdatere hjemmesiden jevnlig med diverse informasjon. 251 

Organisasjonsansvarlig skal sørge for at nettsiden oppdateres. Det vil være en 252 

prioritert oppgave å ha god informasjon om sammenslåingen mellom SiO og 253 

OAS, derunder er også fusjonsweben oppe og går. 254 

 255 

Komiteene 256 

Det ble satt ned to komiteer på Velferdsseminaret. Komiteansvarlig har begynt 257 

arbeidet, og komiteene skal begynne å jobbe med sine respektive nå fremover. 258 

 259 

 260 

 261 

For Arbeidsutvalget 262 

 263 

 264 

Mari Berdal Djupvik     Even A. Hagen 265 

Leder for Velferdstinget i Oslo   Nestleder for Velferdstinget i Oslo 266 

 267 

268 
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Sak 2b) Hovedstyrets orientering 269 

1. mars 2010 270 
 271 
Siden Velferdsseminaret 13. og 14. februar har Hovedstyret avholdt sitt oppstartsseminar og 272 
første styremøte 23. og 24. februar. Saksliste og referat fra møtet er tilgjengelig på sio.no.  273 
 274 
Sammenslåingen SiO og OAS 275 
Det ble gjennomført en felles ledersamling for SiO og OAS 17. februar i form av et 276 
halvdagsseminar. Her ble søknaden til KD gjennomgått, mandatet til styringsgruppen ble 277 
presentert, og de tverrorganisatoriske faggruppene arbeidet videre med sine tidligere rapporter 278 
om sammenslåingen og det felles velferdstilbudet i en ny samskipnad. Søknad og vedlegg ligger 279 
nå tilgjengelig på fusjonsweben sioas.no. 280 
 281 
Videreutvikling ”Min Side” – Studentboligene (Samba LP3) 282 
På styremøte 23. februar gav Hovedstyret sin tilslutning til Studentboligenes videreføring av 283 
Prosjekt Samba gjennom investering i prosjektets tredje fase. Samba er Studentboligenes 284 
moderniseringsprosjekt, hvor de to første fasene er gjennomført (Samba LP1 og Samba LP2). I 285 
første fase av prosjektet ble Studentboligenes websider modernisert og ”Min Side” ble etablert. 286 
Fasen medførte blant annet at det ble enklere å søke bolig hos SiO. Andre fase innførte nye 287 
funksjoner i ”Min Side”, i form av fakturerings- og betalingsløsninger. Tredje fase har som mål å 288 
forenkle kontraktshåndtering, depositumsbetalinger og nytildelinger for beboere. Tredje del av 289 
prosjektet vil erstatte dagens boligadministrative system. Investeringen i tredje fase av prosjektet 290 
viser lønnsomhet i tillegg til å være kvalitetsforbedrende for studentene.  291 
 292 
Bjørvika 293 
17. februar ble det fattet et positivt vedtak i byrådet om etablering av studentboliger i Bjørvika. 294 
Prosjektet Bjørvika ble behandlet som egen sak på styremøte 23. februar, og SiO har igjen meldt 295 
inn sin interesse og mulighet for studentboligbygging i Bjørvika til HAV Eiendom. Styret har lagt til 296 
grunn at prosjektet må innenfor rammene for studentboligbygging (kostnadsrammen pr 297 
hybelenhet), og endelig avklaring på tomtekostnad vil avgjøre hvorvidt dette er mulig. Forslaget 298 
som styret har tatt stilling til omhandler 575 HE innenfor kostnadsrammen på 700 000 per HE, 299 
med en mnd. leie i overkant av 3600,- etter dagens prisnivå. I skrivende stund avtales det møter 300 
med både HAV Eiendom og andre for videre prosess i prosjektet.  301 
 302 
Stensberggata  303 
Hovedstyret har vedtatt erverv av Stensberggata 13 gjennom forkjøpsrett. 304 
Studentsamskipnadene mottok begge en henvendelse fra kommunen om mulighet til kjøp 305 
gjennom forkjøpsretten, og begge meldte sin interesse. Det ble siden innstilt på at SiO gis 306 
anledning til å erverve ved forkjøpsrett. Styret har lagt til grunn at eiendommen leies ut 307 
kommersielt inntil konvertering til studentboliger er økonomisk mulig, noe som avhenger av 308 
boligtilskudd fra KD. Antall HE er 76.  309 
 310 
Spørsmål om andre ting knyttet til Hovedstyret kan sendes til fredrik.refsnes@sio.no 311 
 312 
 313 
For Hovedstyret Jenny Nygaard  Marianne Høva Rustberggard 314 

Guro Svenkerud Fresvik Fredrik Øren Refsnes 315 

316 
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Sak 2b) Delstyrenes orienteringer 317 

 318 

2b) i) Orientering fra Boligstyret 319 

 320 

Møteaktivitet 321 

Ekstraordinært styremøte fredag 2010-02-12. 322 

Ordinært styrmøte torsdag 2010-02-25. 323 

 324 

IPTV Pilotprosjekt 325 

I forbindelse med totalrenovering av Jon P. Erliensvei 4,6,8,10,12 og 14, 326 

samt bygging av Vestgrensen 2 er det kun lagt til rette for at beboerne 327 

skal få TV via digitale signaler. 328 

 329 

Saken har tidligere vært oppe i boligstyre, da som et forslag basert på at 330 

alle SiOs boliger skulle få digital TV. Boligstyret ønsket da et 331 

pilotprosjekt for å unngå innfasingsproblemer samt et godt 332 

kostnadsestimat. 333 

 334 

Prosjektet tar høyde for at den enkelte student selv kan abonnere på TV 335 

kanaler utover grunnpakken. 336 

 337 

Samba LP3 338 

SiO boliger bruker i dag flere systemer i administrasjon av boligmassen, 339 

dette medfører ekstraarbeide for ansatte og lengre ventetid for studenter 340 

i boligkøen. 341 

 342 

Prosjektet har gått over en lengre periode og har allerede gitt gevinster 343 

til leietakere og administrasjonen. På sikt antas det at prosjektet i sin 344 

helhet vil bidra til å holde leieprisene nede. 345 

 346 

Siste del av prosjektet (LP3) handler i all hovedsak om effektivisering av 347 

drift og bedre kontakt med den enkelte leietaker. Det er også spesielt 348 

tatt hensyn til effektivisering av semesterstart. 349 

 350 

Miljøregnskap 351 

Det har blitt ført miljøregnskap for SiO boliger i flere år, hensikten er 352 

å kunne måle miljøplanen i tillegg til å gi et enkelt og oversiktlig bilde 353 

av situasjonen i Studentboligene. 354 

 355 

Fjorårets satsing "Energikappløpet" hadde som mål og bevisstgjøre 356 

studenter på innetemperaturer. ENOVAs anbefaling på 21 grader celsius ble 357 

lagt til grunn, alle studentboligene ble også utstyrt med termometer. 358 

Effekten ble dessverre at studenter generelt økte innetemperaturen sin. 359 

 360 
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Studentboligene er inne i en periode hvor oljefyring byttes ut med 361 

fjernvarme. Strøm, fjernvarme og vann måles og faktureres individuelt 362 

i alle nye boliger, noe som har ført til et lavere forbruk i disse 363 

boenhetene. 364 

 365 

 366 

2b) ii) Orientering fra Studentkafeene  367 

 368 

Gode Velferdsting! 369 

 370 

Siden forrige ordinære Velferdstingsmøte har det vært avholdt to styremøter i 371 

Studentkafeene. 372 

 373 

Årsregnskapet for 2009 er enda ikke godkjent, men som tidligere orientert om, vil 374 

ikke Studentkafeene nå sitt budsjettmål, men tiltak for å øke inntjening og 375 

redusere kostnader ytterligere har blitt iverksatt.  Så langt er prognosen god, selv 376 

om omsetningen er noe under budsjett. Dette skyldes primært økt fokus på 377 

redusert varekost, noe som har gitt gode resultater. 378 

 379 

På grunn av kutt i budsjettene til UiO er KafCa-prosjektet utsatt til neste år. 380 

Istedenfor blir det kun avsatt penger til vedlikehold og utstyr. UiO er imidlertid 381 

fortsatt positive til prosjektet, og det blir et viktig punkt i budsjettarbeidet til neste 382 

år. 383 

 384 

Studentkafeene har lagt inn anbud på driften av kafeen på den samlede 385 

Kunsthøyskolen, og utsiktene til å få den kontrakten. Studentkafeene er også 386 

inne i prosessen for å få kontrakt på servering på UiO, både møtemat og større 387 

selskaper.  I den forbindelse har det blitt foretatt en omstrukturering av SiO 388 

Catering, slik at lærestedene har ”sin” konsulent å forholde seg til og som er 389 

ansvarlig for hele ordren fra bestilling til levering.  390 

 391 

Ellers er arbeidet med strategisk plan for de neste tre årene så vidt i gang, og det 392 

vil bli ivaretatt av den påtroppende studentrepresentanten i styret.  393 

 394 

Beste hilsen  395 

 396 

Sten J. McNeil Ånnerud 397 

studentrepresentant, Studentkafeene 398 

 399 

400 
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Sak 2d) Andre orienteringer 401 

 402 

SP-AU sin orientering blir muntlig fremlagt i møtet. 403 

 404 

I tillegg mener AU at det fremover er naturlig å få orientering fra SBIO, da SP-AU 405 

har en fast post. 406 

 407 

Valgkomite NSO vil være tilstede på møtet for å informere om muligheten til å 408 

stille til valg i den nye studentorganisasjonen i slutten av April. 409 

 410 

411 
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Saksfremlegg 412 

 413 

Dato: 15.mars 2010 414 

Sak: 3a), vedtakssak/orienteringssak 415 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 416 

 417 

Vedtektsendringer 418 

 419 

 420 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 421 

 422 

Endringsforslag 2 vedtas, på bekostning av endringsforslag 1. 423 

 424 

 425 

Saksnotat 426 

 427 

Vedtektsendringer skal fremmes på ett møte og behandles på neste. Det ble 428 

fremmet to endringsforslag på Velferdsseminaret, og er en oppfølging av 429 

vedtaktsendringen som ble gjort i forhold til Mediepolitiske tildelingskriterier. 430 

Disse skal behandles på møtet, og innstillingen er at disse vedtas. Dette vil bli 431 

redegjort for i møtet. 432 

 433 

I tillegg fremmer Arbeidsutvalget et tillegg til vedtektene. Formålet med denne 434 

endringen er å presisere at medlemmene av Kulturstyret må være 435 

semesterregistrert når den personen blir valgt. 436 

 437 

Vedlagt: 438 

- 3a) i) Forslag til vedtektsendringer fremmet på forrige møte. 439 

- 3a) ii) Vedtektsendringer som fremmes på møtet og behandles 3. mai. 440 

 441 

 442 

 443 

For Arbeidsutvalget 444 

 445 

 446 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 447 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 448 

 449 

450 
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3a) i) Vedtektsendringer som ble fremmet på forrige møte 451 

 452 

Endringsforslag 1 fra Nicklas Paulsen (Humsam-lista) 453 

Endringsforslag til Mediepolitiske Tildelingskriterier: 454 
Endring, § 10 Klage på formell feil ved saksbehandling 455 
Stryke fra ” Det er kun adgang til å klage over formelle feil ved saksbehandling”. 456 
 457 
Innføre: ”Det kan klages på både formelle feil og den politiske behandling. Dog vil 458 
klager rettet mot den politiske behandling bli en merknad til sakens behandling 459 
etterfølgende år.” 460 
 461 
 462 
Endringsforslag 2 fra Charlotte Nordbakken og Miriam Aa. Borgersrud (JL) 463 

Endringsforslag til Mediepolitiske Tildelingskriterier: 464 
Endring, § 10 Klage på formell feil ved saksbehandling 465 
”Alle søkere har en klagefrist på 10 dager etter at det har blitt meddelt VT’s vedtak. 466 
Det er kun adgang til å klage over formelle feil ved saksbehandlingen. 467 
 468 
Rettidig klage behandles først av VT-AU og Kontrollkomiteen som fremmer ny 469 
behandling av klagerens søknad, med mindre feilen har vært uten betydning for 470 
vedtaket. Dersom VT-AU og KK enstemmig finner at feilen var uten betydning for 471 
vedtaket, avvises klagen.” 472 
 473 
 474 
 475 

3a) ii) Vedtektsendringer som fremmes på møtet 476 

 477 
Endringsforslag 1 fra Arbeidsutvalget 478 

Endringsforslag til Vedtekter: 479 
Tillegg, § 8-1 Kulturstyret 480 
Tillegg som siste avsnitt under denne paragrafen: ”Enhver student som er 481 
semesterregistrert i Studentsamskipnaden i Oslo på valgtidspunktet, kan stille til 482 
valg til Kulturstyret.” 483 
 484 

485 
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Saksfremlegg 486 

 487 

Dato: 15. mars 2010 488 

Sak: 3b), diskusjonssak 489 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 490 

 491 

Organisering av et nytt studentvalgt organ 492 

 493 

 494 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 495 

 496 

Velferdstinget diskuterer saken i plenum og oppfordres til å komme med innspill 497 

til videre prosess til Arbeidsutvalget og studentgruppen.  498 

 499 

 500 

Saksnotat 501 

 502 

Bakgrunn for saken:  503 

Etter vedtak fra Velferdsseminaret ble AU pålagt å utrede det nye studentvalget 504 

organet i den nye samskipnaden. Siden den tid har AU vært i møter med 505 

studentdemokratiene i OAS, og legger herved frem til orientering, ulike modeller 506 

for et nytt studentvalgt organ. 507 

 508 

I denne orienteringen foreligger det modeller og beregninger for følgende organ: 509 

1. Valgordning til et nytt studentvalgt organ.  510 

2. Etablering, stillingsbeskrivelse og sammensetning av et arbeidsutvalg.  511 

3. Sammensetning og valgordning for et nytt kulturstyre. 512 

4. Sammensetning kontrollkomite. 513 

5. Etablering av en valgkomite 514 

 515 

Det vedlegges også et en tentativ tidsplan for planlegging og gjennomføring av et 516 

nytt studentvalgt organ i løpet av 2010.  517 

Det ligger ikke vedlagt modeller og orienteringer ang et nytt hovedstyre, og nye 518 

delstyrer, da dette må ytteligere klargjøres og utredes.  519 

 520 

Vedlagt: 521 

- Aktuelle organisasjonsmodeller for et nytt studentvalgt organ. 522 

 523 

 524 

For Arbeidsutvalget 525 

 526 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 527 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 528 

529 
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Aktuelle organisasjonsmodeller for et nytt studentvalgt organ 530 

 531 

1 ) Valgordning til et nytt studentvalgt organ: 532 

 533 

Per 2010 står det følgende i Velferdstingets vedtekter:  534 

” Hvert lærested tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo med minst 300 semesterregistrerte 535 
studenter velger én representant til Velferdstinget per påbegynte 1000 semesterregistrerte 536 
studenter.” 537 
 538 
Dette medfører at det sitter ca 40 representanter i Velferdstinget per dags dato, og om man 539 
skal innlemme de nye studentrepresentantene fra OAS vil dette medføre ca 20 nye 540 
respresentanter, og da vil det nye studentvalgte organet ha ca 60 representanter, noe sittende 541 
Arbeidsutvalg anser som lite hensiktsmessig. 542 
 543 
I den forbindelse har man startet å utrede og undersøke alternativer til valgordninger, og 544 
Arbeidsutvalget vil presentere tre ulike alternativer for valgordningene. Tallene i modellene 545 
er hentet fra OAS og SiO for betalte studenter høsten 2009.  546 
 547 

 548 

 549 

 550 

Modell 1: En representant + ytteligere per 2000 påbegynte:  551 

 552 
Her foreslåes det at alle institusjoner har en fast representant i Velferdstinget, og at man 553 

får ytteligere representanter per 2000 påbegynte representant, og vil gi 48 representanter i 554 

Velferdstinget: 555 

 556 
INSTITUSJON: Fast 

repr: 
Ekstra repr: SUM 

 UiO 1 26364/2000 = 
14 

15 

BI 1 6202/2000= 4 5 

NIH 1 1297/2000= 0 1 

NVH 1 467/2000= 0 1 

MF 1 869/2000= 0 1 

AHO 1 503/2000= 0 1 

KHiO 1 475/2000= 0 1 

NMH 1 639/2000= 0 1 

AKHS 1 219/2000= 0 1 

SUM SIO   27 

INSTITUSJON: Fast 
repr: 

Ekstra repr: SUM 

HiO 1 12512/2000=7 8 
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HiAK 1 3149/2000= 2 3 

Politihøyskolen 1 883/2000= 0 1 

Staffelsesgt H 1 137/2000=0 1 

Eurytmi H 1  1 

Rudolf Steiner 1  1 

Balletthøyskolen 1  1 

Diakonova 1  1 

Markedshøyskolen 1  1 

Barratt Dues 1  1 

Lovisenberg 1  1 

NITH 1  1 

SUM OAS   21 

 557 

 558 
 559 

560 



 

 17 

Modell 2:  Valgtall 1500 per representant + valgforsamling: 561 

 562 

Her beregner man 1500 studenter bak hver representant, og så avholdes det en 563 

valgforsamling for de institusjonene som har mindre enn 1500 studenter. Disse velger da 564 

antall representanter, etter at deres studenttall er lagt sammen og delt på 1500.  565 

 566 
INSTITUSJON: Utregning Representanter 

 UiO 17,576 17 

BI 4,134666667 4 

HiO 8,341333333 8 

HiAK 2,099333333 2 

Høyskoler OAS 2,976666667 3 

Høyskoler SiO 2,979333333 3 

   Totale representanter 37 

 567 

 568 
 569 

570 
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Modell 3: Valgtall 2000 per representant + valgforsamling:  571 

Her beregner man 2000 studenter bak hver representant, og så avholdes det en 572 

valgforsamling for de institusjonene som har mindre enn 2000 studenter. Disse velger da 573 

antall representanter, etter at deres studenttall er lagt sammen og delt på 2000.  574 

 575 
INSTITUSJON: Utregning Representanter 

 UiO 26364/2000 = 13,182 13 

BI 6202/2000 = 3,101 3 

HiO 12512/2000 = 6,256 6 

HiAK 3149/2000 = 1,5745 2 

Høyskoler OAS 4465/2000 = 2,23 2 

Høyskoler SiO 4463/2000 = 2,2345 2 

   TOTALE REPRESENTANTER 28 

 576 

 577 
 578 

 579 

580 
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2) Etablering, stillingsbeskrivelse og sammensetning av et nytt AU:  581 

 582 

Følgende uttalelse fra studentpolitisk utvalg SiOAS fra desember 2008:  583 

”Velferdstinget skal ledes av et arbeidsutvalg/styre som er sikret bred sammensetning fra 584 

de ulike lærestedene. Den brede sammensetningen bør ivaretas av 585 

vedtekter/valgreglement. Arbeidsutvalgets/styrets størrelse anbefales å bestå av 5 fulltids 586 

tillitsvalgte og 1 organisasjonssekretær. Det er ønskelig at disse skal ha en nær 587 

tilknytning og kommunikasjon til studentmassen og de lokale studentdemokratiene. ”  588 

Studentgruppen har enda ikke diskutert stillingsbeskrivelsene til det nye arbeidsutvalget, 589 

men anbefaler at man fortsette utredelsen ut i fra uttalelsen ovenfor. 590 

 591 

DET NYE ARBEIDSUTVALGET:  592 

 5 heltidsansatte 593 

 1.organsasjonsekretær 594 

 595 

Det vedtas en årlig handlingsplan for Arbeidsutvalget , på årets første møte.  Denne 596 

handlingsplanen, samt de politiske plattformer som foreligger vil utgjøre arbeidsfokuset 597 

til arbeidsutvalget. 598 

 599 

Vedtaket nedenfor er hentet fra Velferdstingets vedtekter, og er en beskrivelse av 600 

Arbeidsutvalgets overordnede oppgaver. Det sees hensiktsmessig at dette også blir 601 

gjeldene i det nye studentorganet.  602 

 603 

”Arbeidsutvalget er Velferdstingets ledelse mellom møtene og er dets utøvende organ. 604 

Det plikter å følge opp Velferdstingets vedtatte politikk. Velferdstinget fastsetter 605 

alminnelig instruks for Arbeidsutvalget med 2/3 flertall, og kan også ellers instruere 606 

Arbeidsutvalget i enhver sak, dersom ikke annet er bestemt ved lov.” 607 

 608 

 609 

3) Sammensetning og valgordning for et nytt kulturstyre: 610 

 611 

Dette er hentet fra Velferdstingets vedtekter og omhandler Kulturstyrets funksjon. Det 612 

sees hensiktsmessig at dette videreføres som en overordnet intensjon for Kulturstyret:  613 
”Kulturstyrets formål er å bidra til å ivareta den mangfoldige studentkulturen gjennom 614 
økonomisk støtte til studentforeninger, mindre studentmedier og andre tiltak av og for 615 
studentene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo. Velferdstinget velger Kulturstyrets 616 
studentmedlemmer.” 617 
 618 

I dagens vedtekter/reglement for kulturstyret står det følgende:  619 

3.1. Kulturstyret består av 10 medlemmer. 620 

3.2. Kulturstyrets leder med personlig vara oppnevnes av Velferdstinget ved særskilt valg. 621 

3.3. Ni medlemmer oppnevnes av Velferdstinget. Det velges en liste med like mange  622 

 varamedlemmer.  623 

 624 
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Slik denne modellen nå foreligger er det altså opp til Velferdstinget å fremme og velge 10 625 

kandidater. Videre stadfester reglementet at en av kandidatene skal forbeholdes til BI.  626 

 627 

Ettersom den nye samskipnaden vil inkludere ca 20.000 nye studenter sees det 628 

hensiktsmessig å øke antall medlemmer til 12. Dette for å sikre bedre representasjon, og 629 

mer rettferdige  tildelinger.  630 

 631 

Det har vært ønskelig å debattere om medlemmene i Kulturstyret skal forbeholdes et låst 632 

antall til de ulike institusjonene i den nye samskipnaden, eller hvordvidt alle 633 

medlemmene skal være åpne. Et viktig poeng for å låse plassene er å sikre at flest mulig 634 

instiusjoner får plass i Kulturstyret. Imidlertidig er alle institusjonene representert i 635 

Velferdstinget, og man vil dermed ha all forutsetning for å skaffe seg representasjon.  636 

 637 

Om Studentene ønsker å låse medlemmer foreslår studentgruppen følgende fordeling:  638 

 639 

UiO 4 

HiO 2 

BI 2 

HiAK 2 

Høyskolene 2 

Til sammen  12 

 640 

 641 

3) Sammensetning kontrollkomite: 642 

 643 

Følgende er hentet fra Velferdstingets vedtekter, og sees som hensiktsmessig at 644 

videreføres.  645 
”Kontrollkomitéen kontrollerer at Velferdstinget og dets organer overholder Velferdstingets 646 
vedtekter og andre bestemmelser som gjelder for Velferdstinget og dets organer. Komitéen 647 
innstiller overfor Velferdstinget på godkjenning av valgprotokollene til Velferdstingets 648 
representanter og vararepresentanter. Komitéen uttaler seg om tolkningen av dette 649 
reglementet og andre regler og lignende.” 650 
 651 
Det kan diskuteres om kontrollkomiteen bør utvides med flere representanter, da antall 652 
representanter i Velferdstinget vil utvides. Imidlertidig er det viktig at kontrollkomiteen har 653 
et hensiktsmessig og balansert antall, da det ikke er ønskelig med en for stor kontrollkomite.  654 
 655 
 656 

5) Etablering av en valgkomite:  657 

 658 

Da Velferdstinget utvides, samt at Arbeidsutvalget ønskes utvides til fem heltidsstillinger, 659 

kan det diskuteres om det er hensiktsmessig å velge en valgkomite for Velferdsstinget. Et 660 

naturlig mandat for en valgkomite vil være å finne, og fremme gode kandidater til 661 

Arbeidsutvalget, Hovedstyret, delstyrer, samt Kulturstyreleder, og Kontrollkomite.  662 



 

 21 

Det bør videre diskuteres om valgkomiteen skal ha innstillingsrett for de nevnte 663 

posisjonene, og hvor stor makt en slik valgkomite skal inneha.  664 

En eventuell sammensetning bør inneha minimum 3 representanter, men bør ikke 665 

overskride 5 representanter. Om valgkomiteen medlemmer bør forbeholdes til 666 

representanter fra de ulike institusjonene, er videre et moment som bør diskuteres.  667 

 668 

 669 

Tentativ tidsplan for planlegging og etablering av et nytt studentvalgt organ i 2010: 670 
 671 

Måned Tiltak Aktører 

Mars/April 2010 Informasjon, innspill og 

diskusjon  

Velferdstinget 

Studentdemokratiene i OAS 

Mai  Vedtak og forankring Velferdstinget 

Forsamling HiO/HiAK 

 

September  Avholdt valgforsamlinger Høyskolene i SiO og OAS 

Oktober Avholdt valgforsamlinger SP HiO, SP UiO, SBIO, SP-

HiAk 

November Konstituerende møte i nytt 

studentvalgt organ 

Valgte representanter i nytt 

studentvalgt organ.  

 672 

673 
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Saksfremlegg 674 

 675 

Dato: 15. mars 2010 676 

Sak: 3c), vedtakssak 677 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 678 

 679 

Kulturstyret 680 

 681 

 682 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 683 

 684 

1. En omorganisering av SiO Studentliv skal ikke medføre en forverring av 685 

tilbudet for studentforeninger og andre aktører som bruker 686 

studentlivstilbud til Studentsamskipnaden i Oslo. 687 

 688 

2. Lederen av Kulturstyret skal være tilstede på et AU-møte i måneden for å 689 

ha dialog om overlappende saker, samt å diskutere handlingsplan og 690 

tildelinger til Kulturstyret.  691 

 692 

3. Kulturstyret skal avholde sine respektive møter på Villa Eika.  693 

 694 

 695 

Saksnotat 696 

 697 

Bakgrunn for saken: 698 

Etter vedtak fattet i Hovedstyret (HS) før jul 2009, ba HS om at 699 

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) skulle se på finansieringen og organiseringen 700 

av SiO Studentliv. Etter dette har Arbeidsutvalget hatt flere møte med 701 

Hovedstyrerepresentanter for å se på hva slags vedtak det var ønskelig å gjøre i 702 

Hovedstyre på bakgrunn av en slik omorganisering.  703 

 704 

I denne forbindelse var det viktig for Arbeidsutvalget å se på ressursene til 705 

Kulturstyret, da vi vet at de ansatte i SiO studentliv også fungerer som 706 

støttefunksjoner for Kulturstyret. Det er viktig for Arbeidsutvalget at verken 707 

Kulturstyrets eller SiO studentlivs tilbud til studentene, ikke forverres av en 708 

eventuell omorganisering av SiO studentliv.  Arbeidsutvalget ønsker videre å se 709 

på alternativer for en tettere og hyppigere kontakt mellom Kulturstyret og 710 

Velferdstinget, for å forbedre og tydeliggjøre Kulturstyrets rolle.  711 

 712 

Omorganisering av SiO studentliv:  713 

SiO studentliv ilbyr i dag kursing, oppfølging og bistand til studentforeninger som 714 

er tilknyttet institusjonene i SiO. Flere av kursene er svært populære, og det er 715 
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ingen tvil om at støttefunksjonene SiO Studentliv utfører er essensielle for mange 716 

foreninger. 717 

 718 

Arbeidstuvalget mener SiO studentliv er en viktig velferdsgode for studentene, og 719 

er opptatt av at eventuelle omorganiseringer av det administrative arbeidet i 720 

Kulturstyret ikke skal gå utover kvaliteten i tilbudet til studentene.  721 

 722 

Samarbeid Kulturstyret, Velferdstinget og Arbeidsutvalget:  723 

AU ønsker å styrke Kulturstyret sin funksjon og politiske posisjon. KS skal være 724 

organet som bestemmer tildelinger, og dette skal også være en arena for politikk 725 

og prioriteringer. Ettersom representantene velges av VT er det viktig at det er 726 

jevnlig og tett kontakt mellom AU og KS. Men det er viktig at Kulturstyret 727 

beholder sin autonomi, og opererer uten innblanding fra AUs side. Kulturstyrets 728 

representanter er valgt av VT og har derfor tillit fra VTs representanter til å gjøre 729 

gode og avveide beslutninger.  730 

 731 

Videre i en sammenslåingsprosess er det essensielt for Arbeidsutvalget å ha god 732 

og jevnlig kontakt med Kulturstyret, både for å forberede et nytt kulturstyre i det 733 

nye studentvalgte organet, men også for at lederen av Kulturstyret kan bidra med 734 

innspill, informasjon og kunnskap i studentgruppen som jobber med 735 

sammenslåingen. 736 

 737 

Samarbeidet KS/AU/VT bør være balansert, med gode rapporteringsrutiner, 738 

gjensidig respekt og tett kontakt. Målet skal alltid være å styrke studentenes 739 

innflytelse på egen hverdag, og at tilbudet skal være best mulig. 740 

 741 

Arbeidsutvalget mener at en god løsning vil være å institusjonalisere kontakten 742 

og kommunikasjonen mellom KS og Velferdstinget, og mener derfor at det bør 743 

opprettes månedlige møtepunkter mellom disse. Her vil det være naturlig å 744 

diskutere overlappende saker, forhold til SiO og tiltak til forbedring av 745 

studentenens tilbud.  746 

 747 

 748 

 749 

For Arbeidsutvalget 750 

 751 

 752 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 753 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 754 

 755 

756 
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Saksfremlegg 757 

 758 

Dato: 15. mars 2010 759 

Sak: 4a), vedtakssak 760 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 761 

 762 

Evaluering av offentlighetsreglementet 763 

 764 

 765 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 766 

 767 

1. Velferdstinget tar fremleggingen av offentlighetsreglementet til orientering. 768 

 769 

2. Velferdstinget skal ta reglementet opp til evaluering og en eventuell 770 

revidering i løpet av 2010, men ser ikke at det er grunnlag for en full 771 

revidering av ”Åpenhet og tilgjengelighetsregler i SiO” per dags dato. 772 

 773 

3. Velferdstinget ber om at innspillene som kommer frem i debatten blir tatt 774 

med inn i en underveisevaluering av ”Åpenhet og tilgjengelighetsregler i 775 

SiO”, da det er viktig at dette reglementet følges. 776 

 777 

 778 

Saksnotat 779 

 780 

Hovedstyreleder i SiO, Fredrik Refsnes ,vil legge frem en statusrapport for 781 

arbeidet og Velferdstinget oppfordres til å komme med konkrete forslag til 782 

forbedringer. Arbeidet med å implementere dette reglementet er godt i gang, og 783 

vi begynner å se resultater av det. Velferdstinget har vedtatt ”Åpenhet og 784 

tilgjengelighetsregler i SiO”, med forbehold om at det skal revideres. AU mener at 785 

det er for tidlig med en revidering, men ønsker en muntlig tilbakemelding. 786 

 787 

Velferdstingets vedtak fra 09.11.09 har følgende ordlyd: 788 

”VT vedtar vedlagte reglement for åpenhet og tilgjengelighet for SiO, men ønsker 789 

at denne utredes videre og revideres på første ordinære møte i 2010.” 790 

 791 

Vedlagt: 792 

- Offentlighetsreglementet 793 

 794 

 795 

For Arbeidsutvalget 796 

 797 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 798 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 799 

800 
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Offentlighetsreglementet 801 

 802 

Åpenhet og tilgjengelighetsregler i SiO  803 

Målbilde  804 

SiO skal oppleves som en åpen og tilgjengelig organisasjon av studentene og våre øvrige omgivelser. Det er et særlig 805 
mål å synliggjøre studentstyringen. 806 
 807 
Prinsipper for åpenhet  808 
SiO skal praktisere åpenhet gjennom å tilgjengeliggjøre informasjon. Dette skal gjøres på følgende måte:  809 

 Tilgjengeliggjøre møteplan, sakslister og referater fra hovedstyrets møter på sio.no.  810 
 Aktivt formidle nyheter og informasjon fra SiOs hovedstyre og delstyrer.  811 

 812 
Gi en definert innsynsrett i vår korrespondanse med omgivelsene ved å publisere postlister ukentlig. Interesserte kan 813 
be om innsyn i dokumentene. SiO skal gi omgivelsene rett til innsyn i inn- og utgående dokumenter med enkelte 814 
unntak.  815 
 816 
Postlister  817 
Postlistene genereres fra det elektroniske dokumentsystemet SiDoku.  818 
Postlistene skal inneholde korrespondanse i digital eller papirformat SIO har med samarbeidspartnere, private 819 
personer, medlemsinstitusjoner, myndigheter og andre.  820 
Postlisten publiseres ukentlig på SiOs websider sio.no under punktet ”Presse”.  821 
Listene skal inneholde all inn- og utgående post som er journalført uken før. Informasjon som er sensitiv skal sladdes i 822 
postlisten.  823 

Unntak fra innsynsretten  824 

Dokumenter i forbindelse med følgende er unntatt innsyn:  825 
 Tvister  826 
 Ansettelsessaker  827 
 Personalsaker  828 
 Budsjettsaker  829 
 Anskaffelser  830 
 Forhandlinger  831 
 Øvrige forretningsmessige forhold  832 

 833 
I tillegg vil alle dokumenter som inneholder taushetspliktig eller sensitiv informasjon være unntatt.  834 
SiO skal vurdere å gi innsyn i dokumenter som kan unntas innsyn.  835 

Innsyn  836 

Begjæring om innsyn rettes til arkiv@sio.no. Det må henvises til hvilket dokument det kreves innsyn i. Henvisningen 837 
bør innholde dokumentnummer eller dokumentnavn.  838 
Dokumentleder forelegger begjæringen for innsyn til ansvarlig for dokumentet.  839 
Begjæringen skal behandles og besvares snarest og senest innen 3 virkedager etter at den er mottatt. Dokumentet 840 
det kreves innsyn i oversendes elektronisk. Dersom det ikke gis innsyn skal dette begrunnes.  841 

Klager på avslag om innsyn  842 

Avslag på forespørsel om innsyn kan innklages til SiOs klageorgan. Klage sendes arkiv@sio.no.  843 
SiOs klageorgan har følgende medlemmer: leder for virksomheten som eier det aktuelle dokumentet, 844 
kommunikasjonsdirektør, HR-leder, en studentrepresentant fra SiOs hovedstyre og en representant fra 845 
Velferdstinget, eller medlemmets stedfortreder.  846 
Klagesaker skal behandles innen 2 uker. 847 

848 
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Saksfremlegg 849 

 850 

Dato: 15. mars 2010 851 

Sak: 4b), vedtakssak 852 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 853 

 854 

Reglement for studentforeninger 855 

 856 

 857 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 858 

 859 

1) Reglementet vedtas. 860 

 861 

2) AU har mandat til å gjennomføre endringer av redaksjonell art i det 862 

endelige reglementet for studentforeninger. 863 

 864 

 865 

Saksnotat 866 

 867 

Med bakgrunn i Velferdstingets vedtak under punkt 4.0 i) i Arbeidsprogrammet, 868 

innstiller AU på å vedta et felles reglement for studentforeninger som mottar 869 

støtte eller driver på SiO sin eiendom. Vi ser det som viktig at studentforeninger 870 

har en åpen og inkluderende drift, og derfor ønsker vi at Velferdstinget skal vedta 871 

et slik reglement med noen generelle retningslinjer. 872 

 873 

Vedtaket i Arbeidsprogrammet har følgende ordlyd: 874 

”Velferdstinget skal, i samarbeid med Kulturstyret, sørge for at alle 875 

studentforeninger som mottar støtte fra semesteravgiften, skal være drevet av og 876 

for studenter, samt ha en forsvarlig, åpen og ikke-diskriminerende drift.” 877 

 878 

Vedlagt: 879 

- Reglement for studentforeninger.  880 

 881 

 882 

 883 

For Arbeidsutvalget 884 

 885 

 886 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 887 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 888 

 889 

890 
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Reglement for studentforeninger 891 

 892 
1) Studentforeninger i SiO 893 
 894 
Studentsamskipnaden i Oslo skal ha mulighet til å kontrollere at alle studentforeninger som 895 
mottar støtte fra semesteravgiften, skal være drevet av og for studenter, samt ha en forsvarlig, 896 
åpen og ikke-diskriminerende drift. 897 
 898 
2) Formål 899 
 900 
Hensikten med et reglement for studentforeninger som får støtte eller driver på 901 
Studentsamskipnaden i Oslo sin eiendom er: 902 
 903 

a. å gjøre det lett for instanser ved SiO å komme i kontakt med foreningene. 904 
b. å gjøre det lettere for SiO å informere om studentforeninger og studentaktiviteter i 905 

studentmiljøet. 906 
c. å gi SiO mulighet til å kontrollere at studentforeningene blir drevet på en forsvarlig, 907 

åpen og ikke-diskriminerende måte. 908 
d. å gjøre det lettere for studentene å sikre god organisasjonskultur i egne 909 

studentforeninger, gjennom å styrke medbestemmelsesretten til studentene. 910 
 911 
3) Kriterier for drift 912 
 913 
For å få lov til å drive som en studentforening må man ha vedtekter som er vedtatt av 914 
foreningens høyeste organ, og at det fremkommer i vedtektene at man skal oppfylle følgende 915 
kriterier: 916 
 917 

a. Foreningen skal rekruttere medlemmer hovedsakelig studenter tilknyttet SiO. 918 
b. Foreningens formål er å drive virksomhet i studentmiljøet innenfor SiO, eller å engasjere 919 

studenter til innsats overfor andre målgrupper. 920 
c. Foreningens formål eller virksomhet må ikke være i strid med ”Lov om universiteter og 921 

høgskoler” eller annen norsk lov, andre bestemmelser fastsatt av departementet og 922 
studentsamskipnaden. 923 

d. Studentforeningen skal til enhver tid ha en kontaktperson som er 924 
semesteravgiftsbetalende student ved SiO. 925 

 926 
Brudd på reglementet skal følges opp av SiO. Det skal kontrolleres at studentforeningene drives 927 
på en akseptabel måte. Eventuelle unntak fra reglementet må opp i Velferdstinget i Oslo. 928 
 929 
4) Fastsettelse og endring av reglementet 930 
 931 
Dette reglementet og eventuelle endringer vedtas av Velferdstinget i Oslo. 932 
 933 

934 
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Saksfremlegg 935 

 936 

Dato: 15. mars 2010 937 

Sak: 4c), vedtakssak 938 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 939 

 940 

Studenthovedstaden 941 

 942 

 943 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 944 

 945 

1. Det bør vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig med videre deltakelse i 946 

samarbeidsorganet ”Studenthovedstaden”. 947 

 948 

2. Dersom videre deltakelse ikke er ønskelig, medeles dette 949 

”Studenthovedstaden” og økonomisk støtte til ”Studenthovedstaden” 950 

videreføres ikke.  951 

 952 

 953 

Saksnotat 954 

 955 

Studenthovedstaden: 956 

”Studenthovedstadens” formål er å drive informasjonsarbeid om tilbud og 957 

muligheter for studenter i Oslo. Dette skal bidra til å gjøre Oslo til en mer attraktiv 958 

by for studenter. ”Studenthovedstaden” er et nettverkssamarbeid med 6 959 

likeverdige parter: HiO, UiO,HiAk, Oslo kommune, OAS og SiO. Styringsgruppen 960 

består av en person fra hver av samarbeidspartnerne. I tillegg består 961 

styringsgruppen av en person fra hvert studentparlament ved lærestedene. Det 962 

daglige administrative arbeidet driftes av en ansatt prosjektleder i 50% stilling. 963 

Hver av partene bidrar med 50 000kr per år til driftsmidler. Dette 964 

nettverkssamarbeidet vil fortsette påfølgende år med mindre noen av 965 

samarbeidspartnerne gir skriftlig tilbakemelding før 15.september inneværende 966 

år om at de ønsker å trekke seg ut av samarbeidet. 967 

 968 

Bakgrunn for vedtaket: 969 

SiO har ennå ikke forpliktet seg til deltakelse i ”Studenthovedstaden” for 2010, 970 

men har viderført økonomisk støtte for 3 måneder av gangen. Det er en 971 

rådenene oppfattelse av at ”studenthovedstaden” ikke har fungert tilfredstillende i 972 

sitt informasjonsarbeide, og at de årlige utgiftene på 50 000kr ikke kan 973 

retferdiggjøres. ”Studenthovedstaden” er et av i alt fire sammarbeidsorganer for 974 

studentsaker i Oslo. Det er p.g.a effektivitetshensyn ønskelig å jobbe for færre og 975 

mer strømlinjeformede samarbeidsorganer. Ikke minst med tanke på en mer 976 

konsekvent kommunikasjon overfor folkevalgte og offentligheten. 977 
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 978 

 979 

 980 

For Arbeidsutvalget 981 

 982 

 983 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 984 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 985 

 986 

987 



 

 30 

Saksfremlegg 988 

 989 

Dato: 15. mars 2010 990 

Sak: 4d), vedtakssak 991 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 992 

 993 

Studier med støtte (SMS) 994 

 995 

 996 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 997 

 998 

1. Velferdstinget støtter opprettelsen av Studier med støtte (SMS) i 999 

Studentsamskipnaden i Oslo, primært etter modell 1. 1000 

 1001 

2. Diagnostiseringen av studentene bør ligge hos de SMS-ansatte og et tak 1002 

på 30 studenter er realistisk i første omgang. UiO må stille med lokaler. 1003 

 1004 

 1005 

Saksnotat 1006 

 1007 

SMS er nå under planlegging og tentativ oppstart er August/ September 2010. 1008 

Det er ønskelig med støtte fra Velferdstinget for å få tilstrekkelig faglig forankring 1009 

av konseptet. SMS er et samarbeidsprosjekt mellom NAV og institusjonene eller 1010 

samskipnaden. Bergen, Trondheim og Tromsø har satt i gang og valgt 1011 

forskjellige organisatoriske løsninger. Oslo er nå under oppseiling og UiO er 1012 

foreslått som et naturlig sted å begynne. 1013 

 1014 

Vedtaket i Arbeidsprogrammet har følgende ordlyd: 1015 

”3.5 ii) Velferdstinget skal jobbe for å forbedre det psykiske helsetilbudet til SiO, 1016 

for eksempel ved å endre timebestillingssystemet slik at alle får oppfølging når 1017 

de ringer. Arbeidsutvalget skal arbeide for opprettelsen av en ”Studier med 1018 

støtte”-ordning i Oslo” 1019 

 1020 

Informasjon om Studier med støtte (SMS): 1021 

 1022 

Overordnet målsetting: 1023 

”Å utvikle og gjennomføre tiltak overfor studenter med moderat til alvorlig psykisk 1024 

lidelse slik at disse i større grad greier å nå sine studiemål”. 1025 

 1026 

NAV sin målsetting er å gi et bedre tilbud til unge mennesker med psykiske 1027 

lidelser som bor i storbyene ( den såkalte storbysatsingen ). 1028 

 1029 
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SMS følger studentene gjennom hele studieløpet. Dette er tett oppfølging av 1030 

studenter som har store problemer med å fullføre et studieløp på egenhånd. I 1031 

dag er det et stort volum når det gjelder oppfølging av folk i jobb, og det er et mål 1032 

å bedre dette også for studenter. 1033 

De driver ikke med behandling, men har fokus på studentrelaterte problemer.. De 1034 

har jevnlige møter med studentene og hjelper dem i tillegg å håndtere praktiske 1035 

hinder. SMS har også tett kontakt med studieveileder og faglærer, og de har et 1036 

gjensidig varslingssystem. SMS hjelper studentene å koordinere forskjellige 1037 

tjenester, som rådgivning, gruppeterapi eller behandling. SMS-konulentene er 1038 

mye ute på forskjellige campus og følger studentene der de er. Hensikten med 1039 

SMS er å treffe den enkelte students behov med en svært individuell tilnærming 1040 

til hver enkelt. 1041 

 1042 

Bergen: 1043 

34 studenter følger programmet. 1044 

Veldig liten grad av dropouts. 1045 

Studentene klarer stort sett å følge sine studiemål, avhengig av sykdomsforløp. 1046 

Nesten alle studenter studerer 50 %.  1047 

Har ikke enda målt studiepoengprogresjon før og etter SMS, dette tenker de å 1048 

gjøre. 1049 

Oppgir at det viktigste er den tilbakemeldingen de har fått og stadig får; De unge 1050 

opplever tilfriskning når en del av ”sykerollen” kan bytte plass med studentrollen.  1051 

 1052 

Trondheim: 1053 

Gradvis opptrapping av antall studenter, 32 på det meste. Vil legge seg på ca 30. 1054 

Antall forespørsler har pt passert 100 selv om det er utlyst at det er fullt.  1055 

Overveiende ser man gode resultater. De aller fleste klarer å nå de fleste/ noen 1056 

av målene sine. Studenter som ikke har produsert noe på 2 år klarer etter 1057 

inkludering i SMS å bestå sine eksamener.  1058 

Har heller ikke regnet ut antall studiepoeng som er produsert, men studentene 1059 

som var med i SMS i 2009 var oppmeldt til 39 ulike eksamener og møtte til 30 av 1060 

disse. Av de 30 ble 28 bestått og flere fikk A.  1061 

 1062 

Tromsø: 1063 

Samarbeidsavtale mellom Studentsamskipnaden, NAV og UiT samt en 1064 

kravspesifikasjon hvor formål, målgruppe, inntaksvilkår, organisering og 1065 

samarbeid mellom partene blir beskrevet.  1066 

13 studenter i dag, har i første omgang satt et tak på 20 studenter.  1067 

Kun 1 ansatt, bare holdt på 6 mnd.  1068 

Ingen har falt av programmet men noen har justert målene sine underveis, 1069 

eksempelvis utsatt den normerte tiden.  1070 

Har ikke regnet ut studiepoengproduksjon etter SMS, men mener at veldig 1071 

mange av studentene som har fått tilbud ikke greide å produsere s.p i det hele 1072 

tatt i utgangspunktet. 1073 
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 1074 

SMS i SiO: 1075 

 1076 

Spørsmål 1: 1077 

Hvilken organisatorisk løsning ønsker vi? 1078 

 1079 

NAV betaler lønn for 2 ansatte og kontorutgifter til en fast sats på 50.800 per 1080 

tilrettelegger. 1081 

 1082 

Modell 1: SiO er tiltaksarrangør. Dette innebærer at NAV kjøper tiltaket direkte 1083 

fra SiO gjennom en refusjonsordning og det utarbeides en samarbeidsavtale og 1084 

kravspesifikasjon. SIO får arbeidsgiveransvaret, og oppretter fristasjonsavtale 1085 

med UiO. SiO starter på UiO men vil senere ha mulighet til å ekspandere til de 1086 

andre institusjonene. Fordel habilitetsmessig at de ansatte er under SiO og ikke 1087 

UiO når det gjelder veiledning og praktisk hjelp.  1088 

 1089 

Fordel med denne formen er at man slipper attføringsbedrift som mellomledd og 1090 

kan komme i gang rimelig kjapt med tiltaket. Tilretteleggerne slipper å forholde 1091 

seg til flere oppdragsgivere. Ulempen kan være manglende erfaring for SiO. 1092 

 1093 

Modell 2: Partner lokalt er UiO, samme betingelser som over gjelder. Nytt blir at 1094 

arbeidsgiveransvar plasseres hos UiO og det kan oppstå noe problemer med 1095 

habilitet og mulighetene til å ekspandere utover UiO blir mindre.  1096 

 1097 

Modell 3: Man velger løsningen med en attføringsbedrift. Da vil bedriften ansette 1098 

tilretteleggerne. Alle formaliteter vedrørende ansettelse, økonomi etc blir da et 1099 

forhold mellom bedriften og NAV. Krever også en samarbeidsavtale og 1100 

ansvarsforhold mellom bedriften, UiO og NAV. Krever kontorplass og møterom 1101 

på UiO.  1102 

 1103 

Fordelen med denne løsningen er at attføringsbedriften selger tjenester til NAV 1104 

og alle formaliteter lar seg ordne raskt. Det kan imidlertid ta litt tid å finne rett 1105 

bedrift. En annen ulempe er at en slik modell kan innebære at UiO sier fra seg litt 1106 

av ansvaret for tilbudet. 1107 

 1108 

I alle modellene er det behov for rapportering til NAV og for lokaler fra UiO. 1109 

 1110 

Spørsmål 2: 1111 

Hvor skal lokalene være? 1112 

 1113 

Det er ønskelig med en tilknytning til liknende tilbud, men studenthelsetjenesten 1114 

er helt sprengt for kapasitet. Det er også vanskelig å få innpass i 1115 

Frederikkebygningen. Et forslag er Gaustadalléen 25 (veglaboratoriet) , men 1116 

dette er et stykke unna. Det er imidlertid viktig å huske at dette ikke skal være et 1117 
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drop-in-tilbud, og bør være diskret. Formidlingen av tjenesten skal forankres hos 1118 

alle veiledere, leger og studenthelsetjenesten samt NAV som sender studenter til 1119 

SMS etter vurdering. Vil en perifer plassering kunne fungere? Det blir også et 1120 

hensyn å ta i.f.t de ansatte og hvor de skal høre til.  1121 

 1122 

Spørsmål 3: 1123 

Hvem skal få tilbud? 1124 

 1125 

NAV ønsker et lavterskeltilbud for unge med moderat til alvorlig lidelse. Det stilles 1126 

krav om behandlerkontakt og studiekompetanse. NAV gir maks 3 år til hver 1127 

bruker. Diagnostiseringen bør ligge hos de SMS-ansatte, men NAV ønsker dette 1128 

avklart. Alternativt kan man kreve legeerklæring.  Et utgangspunkt på maks 30 1129 

studenter i første omgang synes fornuftig. NAV ønsker heller ikke å finansiere 1130 

mer enn 2 ansatte. Det er essensielt at dette er et tilbud for få og ikke mange, og 1131 

kan således ikke spilles inn som et tiltak som mange kan ta del i. På den annen 1132 

side er det rom for utvidelser. 1133 

 1134 

 1135 

 1136 

For Arbeidsutvalget 1137 

 1138 

 1139 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 1140 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 1141 

 1142 

1143 
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Saksfremlegg 1144 

 1145 

Dato: 15. mars 2010 1146 

Sak: 4e), vedtakssak 1147 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 1148 

 1149 

Hausmannskvartalet 1150 

 1151 

 1152 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 1153 

 1154 

Det er en pågående konflikt mellom de som har bodd i Hausmannskvartalet og 1155 

Oslo kommune. VT og SiO ønsker ikke å være en del av denne konflikten, og 1156 

mener det er kritikkverdig når svake grupper blir satt opp mot hverandre. Derfor 1157 

er Hausmannskvartalet ikke en interessant tomt, og det uaktuelt å bygge 1158 

studentboliger der nå, og VT ber SiO ha med seg denne holdningen inn i 1159 

forhandlinger med OAS. En ytterligere oppfølging av denne saken må være opp 1160 

til et nytt studentvalgt organ. 1161 

 1162 

Dissens: 1163 

Mari Djupvik og Peder Egseth ønsker at det ikke blir fattet et vedtak. 1164 

 1165 

 1166 

Saksnotat 1167 

 1168 

Sett i sammenheng med Velferdstinget sitt vedtak under punkt 3.3 iv) i 1169 

Arbeidsprogrammet, innstiller AU på å tydliggjøre Velferdstinget sin rolle i forhold 1170 

til studentboliger i Hausmannskvartalet. Dette har vært en sak med mye 1171 

mediaoppmerksomhet, der Velferdstinget i størst mulig grad har prøvd å holde 1172 

seg utenfor konflikten, da dette er en sak mellom kommunen og beboerne. 1173 

Studentsamskipnaden i Oslo har hele veien vært tydelige på at det er uaktuelt å 1174 

bygge studentboliger så lenge det er en konflikt om Hausmania. 1175 

 1176 

Vedtaket i Arbeidsprogrammet har følgende ordlyd: 1177 

” Velferdstinget skal arbeide for at det bygges studentboliger i Bjørvika, på Sogn 1178 

VGS-tomten, Oslo Botsfengsel, Veterinærhøgskole-tomten, det nye 1179 

Majorstualokket og andre interessante tomter.” 1180 

 1181 

Vi har fått inn en uttalelse i forkant av sakspapirfrist. Vi setter pris på at  VT-1182 

representantene viser engasjement og kommer med konkrete forslag til vedtak. 1183 

Grunnen til at Arbeidsutvalget fremmer en egen sak er at det er mange meninger 1184 

rundt dette temaet, og derfor har vi forsøkt å komme frem til en uttalelse som kan 1185 

være mer samlende for Velferdstinget. 1186 
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 1187 

Vedlagt: 1188 

- Innsendt uttalelse fra Erik Schreiner Evans (Humsam-lista). 1189 

 1190 

 1191 

 1192 

For Arbeidsutvalget 1193 

 1194 

 1195 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 1196 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 1197 

1198 
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Innsendt resolusjon fra Erik Schreiner Evans (Humsam-lista) 1199 

 1200 

Fråsegn frå Velferdstinget i Oslo 1201 
 1202 

Oslo Kommune har teke initiativ til å gjera studentbustader av blokkene i Hausmannsgate 1203 

40 og 42. Etter å ha teke kontakt med dei to samskipnadane SiO og OAS, fekk Oslo 1204 

kommune negativt svar frå SiO, medan OAS melde sin interesse for å overta 1205 

bygningsmassa.  Kort tid etter, 11. februar, gjekk Oslo Kommune til tvungen utkasting av 1206 

bebuarane i Hausmannsgate 40 som i lengre tid og inntil nyleg har okkupert denne og 1207 

nabobygarden ulovleg.  1208 

 1209 

Det er uheldig at SiO og OAS har motstridande politikk i denne saken når ei samanslåing 1210 

er nært føreståande. VT meiner imidlertid at SiO ved hovudstyreleiar Fredrik Refsnes 1211 

gjorde det einaste rette då han nekta å gjera SiO til ein part i ei sak mellom Oslo 1212 

Kommune og huslause okkupantar. Det er bustadkrise i Oslo og ei skrikande behov for 1213 

fleire studentbustader. Dette problemet må derimot løysast på anna vis enn ved at 1214 

studentane i Oslo og Akershus let seg setja opp mot andre svake grupper på 1215 

bustadmarknaden. 1216 

 1217 

 Velferdstinget tek sterk avstand frå måten Oslo Kommune nyttar studentar til å 1218 

legitimera ei særs kritikkverdig handsaming av husokkupantane i Hausmannsgate 1219 

40. 1220 

 Velferdstinget ber SiO gjera det klart for OAS at desse bustadane ikkje kan vera 1221 

ein del av eigedomsmassa til ein ny samanslått samskipnad før konflikten er løyst 1222 

på ei måte som er minneleg for alle involverte partar. 1223 

1224 
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Saksfremlegg 1225 

 1226 

Dato: 15. mars 2010 1227 

Sak: 4f), diskusjonssak 1228 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 1229 

 1230 

Internasjonale studenter 1231 

 1232 

 1233 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 1234 

 1235 

1. Velferdstinget ber Arbeidsutvalget om å forberede en sak om 1236 

Boligtildelingsreglementet til Velferdstingsmøtet 3. mai. 1237 

 1238 

2. Velferdstinget ber om at momentene fra debatten i Velferdstinget tas med 1239 

inn i det videre arbeidet. 1240 

 1241 

 1242 

Saksnotat 1243 

 1244 

Med bakgrunn i Velferdstingets vedtak under punkt 3.3 ii) i Arbeidsprogrammet, 1245 

innstiller AU på å starte en sak om boliggarantien for internasjonale studenter. 1246 

Med bakgrunn i den store etterspørselen etter studentboliger, så er det på sin 1247 

plass at Velferdstinget jevnlig tar diskusjonen rundt boligtildelingsreglementet. 1248 

AU ønsker å bruke mye tid på denne prosessen, slik at vi får et best mulig 1249 

grunnlag å fatte vår beslutning på bakgrunn av. Grunnen til at vi løfter frem dette 1250 

som en sak for Velferdstinget allerede nå, er at vi ønsker en prinsippiell debatt, 1251 

slik at vi har et bedre grunnlag for å legge frem gode alternativer for 1252 

representantene på Velferdstingsmøte 3.mai 2010.  1253 

 1254 

Vedtaket i Arbeidsprogrammet har følgende ordlyd: 1255 

”Velferdstinget skal i 2010 ta stilling boliggarantien for internasjonale studenter.” 1256 

 1257 

Vedlagt: 1258 

- Punkter til diskusjon 1259 

 1260 

 1261 

For Arbeidsutvalget 1262 

 1263 

 1264 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 1265 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 1266 
1267 
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Punkter til diskusjon 1268 

 1269 

 1270 

Punkter til diskusjon vedrørende boliggarantien for internasjonale studenter: 1271 
 1272 

Prosenttak:  1273 
UiO har i dag en 100% garanti for internasjonale studenter, men BI har et tak ved 300 1274 

studenter. Bør UiO ha et slik tak, hvor man vedtar et antall eller bør man sette et 1275 

prosentvis antall? Fordelen ved å sette et prosentvis antall er at antallet varierer fra 1276 

år til år, og ettersom UiO ønsker en prosentvis vekst i inntak i internasjonale 1277 

studenter, vil det potensielt være enklere å forholde seg til et prosentanslag fremfor et 1278 

bestemt antall. 1279 

 1280 

Prioritering av kvotestudenter:  1281 
I dag er det ulike ordninger for studenter som tar deler eller hele utdanningen sin på 1282 

UiO og BI. Kvotestudenter er studenter som tar del i et tilrettelagt stipendprogram for 1283 

studenter fra utviklingsland og land i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia, for å ta 1284 

Master og PhD-studier i Norge. Bør slike studenter prioriteres for å få 1285 

studentboliger? 1286 

 1287 

Administrativt ansvar for søknader:  1288 
I dag er det SiO som administrerer søknader på vegne av UiOs studenter. Om man 1289 

ønsker å sette et prosentvis tak, bør man diskutere hvem som skal ha ansvar for å det 1290 

administrative arbeidet omkring søknadsprosessene.  1291 

 1292 

Spredning i bomuligheter:  1293 
Boligavdelingen i SiO har ytret et ønske om at Velferdstingets representanter 1294 

diskuterer hvorvidt man skal sette et tak på hvor mange studenter man ønsker å tildele 1295 

bolig til, i forhold til hver enkel studentby. Skal Velferdstinget fordele de 1296 

internasjonale studentene som får bolig etter forskjellige studentbyer, eller bør 1297 

dette ligge i de administrative ansvaret til SiO? 1298 

 1299 

Revidering av et eventuelt prosenttak: 1300 
Boligreglementet har vært oppe til diskusjon og revidering ved flere anledninger i 1301 

Velferdstinget. Bør det institusjonaliseres og årsfestes at boligreglementet taes opp 1302 

med jevnlige mellomrom? Eventuelt bør et prosenttak reviders hvert år?  1303 

 1304 


