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Sak 2a) Arbeidsutvalgets orientering 198 

 199 

Dette er vår siste orientering,  og etter denne følger vår årsrapport. Det er 200 

selvfølgelig litt vemodig å skrive årsrapporten, men vi gleder oss til å starte 201 

opplæringen av et nytt Arbeidsutvalg og nye representanter i det utvidede 202 

Velferdstinget. Det blir spennende å se hvordan det nye Velferdstinget vil utvikle 203 

seg, og vi ønsker representanter fra nye læresteder velkommen. 204 

 205 

Vi ønsker også i denne orienteringen å takke alle representanter for et godt 206 

samarbeid i 2010. Takk for at dere har holdt ut med oss, og for at dere har bidratt 207 

til gode debatter og engasjerende Velferdstingsmøter. Vi har hatt et fantastisk 208 

lærerikt år, og det håper vi også dere har hatt. 209 

 210 

Organisasjon 211 

Siden sist møte har vi jobbet naturligvis jobbet en del med sammenslåing, og 212 

5.oktober avholdt vi valgforsamling for de læresteder med mindre enn 1500 213 

studenter. Valgforsamlingen var vellykket og høyskolene valgte 6 representanter 214 

til det nye Velferdstinget. Høyskolen i Oslo, Høyskolen i Akershus, Universitetet i 215 

Oslo og Handelshøyskolen BI har alle valgt sine representanter. Dette betyr at vi 216 

har et fullstendig nytt velferdsting som kan kalles inn til konstituerende møte 217 

29.november 2010.  218 

 219 

Arbeidsutvalget har invitert alle nye representanter og vararepresentanter til et 220 

kick-off torsdag 28. oktober. Her vil leder og nestleder holde foredrag om 221 

Velferdstinget, samt innlede til en generell debatt om det nye Velferdstinget. 222 

Dette er ment som en skolering og innledning for de nye representantene, og vi 223 

håper at flest mulig har mulighet til å delta.  224 

 225 

Arbeidsutvalget har i samarbeid med studentgruppen startet samtaler for 226 

hvordan valget til det nye hovedstyret i samskipnaden skal foregå. Det er 227 

foreløpig noen uklare momenter, og vi venter blant annet på svar fra KD på 228 

fusjoneringsform. 229 

 230 

Leder og nestleder deltok på SBIO sin generalforsamling, torsdag 21. oktober. Vi 231 

gratulerer Sine Astad som gjenvalgt leder, og ønsker den nye ledelsen lykke til 232 

med sitt viktige arbeid. 233 

 234 

Økonomi 235 

Etter sist tildelingsmøte har det vært mye arbeid med økonomi og budsjett. 236 

Velferdstingets budsjettsøknad har blitt oversendt SiO. Vi har avholdt formøter 237 

med hovedstyret, og vi har diskutert mulig totalbudsjett for hele SiO i 2011. Det 238 

må kuttes noe i budsjettet, og blant flere alternativer er Velferdstingets budsjett. 239 

Søknadssummen fra Velferdstinget økte med 4 %, og derfor har hovedstyret 240 

bedt arbeidsutvalget se på muligheten for kutt i budsjettet. Arbeidsutvalget har 241 

derfor spilt inn dette som en sak på dette Velferdstingsmøtetmøtet.  242 

 243 
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Media 244 

Leder har vært i Universitas, Radio Nova og Journalisten i forbindelse med 245 

tildelingene til studentmediene. Det har også vært omtale av Studentenes Helse- 246 

og Trivselsundersøkelse (SHoT). 247 

 248 

Politikk 249 

Leder har satt ned en gruppe til studenter & rus prosjektet i samarbeid med 250 

Rusmiddelsetaten i Oslo. Prosjektet går ut på at en student reiser ut til en 251 

videregående skole og forteller elever om rus i fra en studentperspektiv.  252 

 253 

SHoT-undersøkelsen er også sendt ut, og vi oppfordrer alle studenter som 254 

mottar denne om å respondere. Resultatene vil bli klare i januar 2011, og vi 255 

oppfordrer det nye Velferdstinget til å ta tak i de utfordringene som vil bli avdekt i 256 

rapporten. Rapporten vil også gi grunnlag for samarbeid med Velferdstingene i 257 

de store studentbyene, dersom man ser felles svakheter. 258 

 259 

Studentkorpset for TV-aksjonen gikk meget bra og det var mange studenter som 260 

deltok som bøssebærere. Nestleder har deltatt i studentgruppa som har jobbet 261 

med TV-aksjonen for Arbeidsutvalget oppfordrer det nye Velferdstinget til å 262 

fortsette med denne tradisjonen. 263 

 264 

 265 

Selv om dette er vårt siste Velferstingsmøtet, så er det ikke siste gang vi møtes 266 

før jul. Velferdstinget ønsker å invitere alle dere som har vært representanter til 267 

julebord fredag 3. desember. Vi håper alle har mulighet til å delta. Nærmere 268 

invitasjon kommer, men sett av datoen allerede nå. 269 

 270 

 271 

 272 

 273 

 274 

 275 

 276 

 277 

 278 

 279 

For Arbeidsutvalget 280 

 281 

 282 

Mari Berdal Djupvik     Even A. Hagen 283 

Leder for Velferdstinget i Oslo   Nestleder for Velferdstinget i Oslo 284 

 285 

286 



 

 9 

Sak 2a i) Arbeidsutvalgets årsrapport 287 

 288 

 289 

ÅRSRAPPORT 2010 290 

VELFERDSTINGETS ARBEIDSUTVALG 291 

 292 

 293 

 294 

 295 

 296 

 297 

 298 

 299 

 300 

Arbeidsutvalget 2010: 301 

 302 

Leder 303 

Mari Berdal Djupvik 304 

 305 

Nestleder 306 

Even Aleksander Hagen 307 

 308 

Komitéansvarlig 309 

Sivert K. Hatteberg 310 

 311 

PR- og samfunnskontakt 312 

Kjartan O. Malnes 313 

 314 

Informasjons- og organisasjonsansvarlig 315 

Peder W. Egseth (t.o.m 30. august) 316 

Håvard Vederhus (f.o.m 30. august) 317 

318 
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Innledning 319 

 320 
Velferdstinget i Oslo leverer med dette årsrapport for 2010. Dette har vært et år preget av 321 
sammenslåingsprosessen mellom Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) og Oslo- og 322 
Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS). Likevel har vi forsøkt å holde oppe det politiske 323 
fokuset, da særlig trykket for å få studentboliger til Oslo og for å opprettholde et høyt nivå 324 
innenfor studentenes tjenestetilbud hos SiO. 325 
 326 
Konstituerende møte for Velferdstinget i Oslo 2010 ble avholdt 30. november 2009. Overlappen 327 
ble gjennomført i desember og januar, blant annet med en overlappstur der avgått leder og 328 
nestleder deltok i tillegg til det nye arbeidsutvalget. Det har i perioden blitt avholdt ett 329 
Velferdsseminar, fem ordinære Velferdstingsmøter og ett ekstraordinært  Velferdstingsmøte. 330 
Det har blitt avholdt jevnlige AU-møter gjennom hele året. Annen møteaktivitet som har vært 331 
gjennomgående er formøter med Hovedstyret og delstyrene, møter med konsernledelsen, 332 
møter i studentgruppa for sammenslåing og jevnlig kontakt med de lokale 333 
studentdemokratiene. 334 
 335 

Prioriteringer 336 

 337 
Velferdstinget valgte seg følgende to prioriteringer som skulle ha hovedfokus i 2010. 338 
 339 
i. Velferdstinget har vedtatt sammenslåing med Oslo- og Akershushøgskolenes 340 

studentsamskipnad (OAS). Velferdstinget skal derfor forberede konstitueringen av et nytt 341 
studentpolitisk organ i den nye studentsamskipnaden i løpet av 2010. 342 

 343 
Sammenslåingen har vært den mest tidkrevende oppgaven i løpet av 2010, noe vi også var 344 
forberedt på i forkant. Leder og nestleder har deltatt i studentgruppa som har jobbet med 345 
sammenslåing. I løpet av året har det vært en gjenganger på sakskartet til VT-møtene. Arbeidet 346 
har resultert i at vi har skapt fundamentet til et utvidet Velferdsting, der også OAS-studenter nå 347 
er representert. Se nærmere rapport under eget punkt. 348 
 349 

ii. Velferdstinget skal arbeide for å få tilskudd til minst like mange studentboliger i 2010 som i 350 
2009, der de viktigste tomtene vil være Bjørvika og Sogn videregående skole. 351 

 352 
Studentboliger har vært et prioritert område i løpet av året, og viser særlig til Bjørvika som et 353 
viktig prosjekt som arbeidsutvalget har jobbet mye med. Og i semesterstarten var det et ekstra 354 
stort fokus på boligsituasjonen generelt. I løpet av 2010 har det også vært oppe flere 355 
problemstillinger knyttet til internasjonale studenter. For 2010 fikk Oslo tilskudd for til sammen 356 
282 studentboliger. Se nærmere rapport under eget punkt. 357 

  358 
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Organisasjon og informasjon 359 

 360 

Drift og styring 361 

Velferdstingets arbeidsutvalg har så langt det har vært mulig holdt seg innenfor Velferdstingets 362 
vedtatte budsjett. Der det har vært eventuelle avvik har Velferdstinget blitt orientert, og 363 
budsjettet har også blitt revidert i løpet av året. Arbeidsutvalget har orientert og rapportert til 364 
Velferdstinget om utviklingen i den økonomiske situasjonen. 365 
 366 
Arbeidsutvalget mener selv at vi har produsert gode og fyldige sakspapirer i forkant av 367 
Velferdstingsmøtene. Disse har blitt sendt ut per e-post og vanlig post minst ti dager før møtet. 368 
Sakspapirene har også vært tilgjengelige på hjemmesidene, med ett unntak i semesterstarten da 369 
det av ulike årsaker dessverre bare ble utsendt og ikke lagt ut på hjemmesida. 370 
 371 
Vi har avholdt Velferdstingsmøter på Universitetet, BI og Idrettshøgskolen, og det har vært en 372 
bevisst handling å komme seg ut på ulike læresteder. Vi har også hatt positiv respons fra 373 
representantene, og vi har vært vedtaksdyktige på samtlige møter. Likevel kan oppmøte alltid bli 374 
bedre, men jevnt over er arbeidsutvalget fornøyde med oppslutningen. 375 
 376 
Velferdstinget vedtok en liste over tre prioriteringer i forkant av Studentsamskipnaden i Oslo sitt 377 
budsjett. For 2011 ble disse prioriteringene Velferdstingets egen budsjettsøknad, området helse 378 
og området bolig. Disse ble oversendt til SiO i etterkant av at vedtaket ble fattet av 379 
Velferdstinget. 380 
 381 

Informasjon 382 
Arbeidsutvalget har hatt det som en prioritert oppgave å besøke hvert enkelt lærested flere 383 
ganger i løpet av 2010. Dette har vi gjort i sammenheng med semesterstart, oppfølging av 384 
studentdemokratiene, Velferdstingsmøter og andre aktiviteter som har foregått ute på de ulike 385 
lærestedene. 386 
 387 
I forkant av alle Velferdstingsmøter har Arbeidsutvalget tilbudt og avholdt formøter for alle 388 
Velferdstingsrepresentanter, og særlig de fra de mindre lærestedene, som har ønsket dette. AU 389 
har også deltatt på formøte i Nydalen med representantene fra SBIO. 390 
 391 
Velferdstingets hjemmeside og blogg har vi ikke klart å holde oppdatert på en tilfredsstillende 392 
måte. Arbeidsutvalget er ikke fornøyde med aktiviteten på nett, og beklager at dette har blitt 393 
nedprioritert. Å følge opp hjemmeside og sosiale medier krever mye tid, og vi ser positivt på at 394 
det skal ansettes en organisasjonskonsulent, og at det forhåpentligvis blir avsatt en større 395 
stillingsressurs i arbeidsutvalget til å jobbe med informasjon- og websatsing. 396 
 397 
Informasjonsdelen i 2010 har blitt preget av at vi måtte bytte informasjons- og 398 
organisasjonsansvarlig midt i perioden. I tillegg har dette vervet også hatt store oppgaver 399 
knyttet til medlemskontakt, semesterstart og sammenslåing, så selv om vi har hatt to dyktige 400 
personer i dette vervet har det blitt knapt med tid til å gjøre alt som opprinnelig var planlagt. 401 
 402 
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Synlighet og lobby 403 
Arbeidsutvalget har arbeidet aktivt ute blant studentene, og særlig prioritert å komme seg ut på 404 
de ulike lærestedene i løpet av semesterstart. Velferdstinget mottok 100.000 kroner i støtte fra 405 
AKAN til alkoholfokusfrie arrangementer i semesterstart. Dette resulterte i at AU grillet og delte 406 
ut over 1000 pølser på de ulike lærestedene, pluss at det ble arrangert Sunday People sammen 407 
med STUDiO. Dette var et arrangement som var åpent for alle studenter i Oslo, med foredrag 408 
ved Kari Lossius, sang ved Siri Nilsen, improteater ved Teater Liksom og kinovisning både ute og 409 
inne. I tillegg ble det arrangert Åpen dag på Villa Eika ved semesterstart. Alle arrangementene 410 
var godt besøkte, og studentene ga gode tilbakemeldinger. I forbindelse med semesterstart 411 
promoterte AU både Velferdtinget og kampanjen som omhandlet studenter og rus. 412 
 413 
Arbeidsutvalget har prøvd å promotere Velferdstinget i de lokale og nasjonale mediene. Det har 414 
vært jevnlige nyhetssaker i Universitas og på Radio Nova. Pluss at vi også har vært synlige i 415 
Argument og på Oslo Student TV. Det ble særlig mye fokus på studentboligsituasjonen i 416 
semesterstart, noe som også nådde flere nasjonal medier. Deriblant hadde vi felles utspill med 417 
Velferdstinget i Trondheim, da de var på besøk i Oslo. 418 
 419 
Arbeidsutvalget har hatt minst ett møte i semesteret med de studentmediene som er tilknyttet 420 
Velferdstinget. Dette ble særlig prioritert i forhold til å skolere studentmediene i hva 421 
Velferdstinget er, og også i forkant av søknadsprosessen for å ha en god dialog med alle 422 
mediene. 423 
 424 
Velferdstinget har også jobbet aktivt for at studentene skal bli hørt i ulike fora. Særlig viktig har 425 
det vært å snakke om studentboliger og sammenslåing. PR og samfunnskontakt har i samarbeid 426 
med resten av arbeidsutvalget vært på jevnlige lobbymøter med politikere og andre aktører i 427 
løpet av året. 428 
 429 

Studentsamskipnaden i Oslo 430 

 431 

SiO generelt 432 
Velferdstinget har hatt oppe en sak for å se på gjennomsiktighet og offentlig innsyn i SiOs drift 433 
og virke. Velferdstinget evaluerte SiOs offentlighetsreglement på sitt første ordinære møte, men 434 
dette er en sak som bør sees ytterligere på når det kan dokumenteres mer konkrete resultater 435 
som skyldes innføringen av reglemenetet.  436 
 437 
Velferdstinget hadde i løpet av vårsemseteret en sak om det var aktuelt med en økning i 438 
semesteravgiften. På bakgrunn av sammenslåingen og løpende prosesser sammen med OAS sa 439 
Velferdstinget nei til å øke semesteravgiften på nåværende tidspunkt, men det ligger inne i 440 
avtalen at OAS skal heve semesteravgiften til SiO sitt nivå. En ytterligere økning er det et nytt 441 
Velferdsting som må ta stilling til.  442 
 443 
Nestleder har deltatt i SiO sin arbeidsgruppe for miljø, og forsøkt å sørge for at SiO følger VTs 444 
miljøpolitikk. Velferdstinget har ytret ønske om at SiO sentralt tilrettelegger for miljøsertifisering 445 
av alle SiOs virksomheter, men dette må også sees opp mot andre miljøtiltak. Barnehagene er 446 
særlig nevnt i arbeidsprogrammet, og de har startet et arbeid for å se på muligheten for 447 
miljøsertifisering. De har allerede tatt aktivt del i Miljøagentene, som også er et bra tiltak i 448 
barnehagene. 449 
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 450 
For første gang i historien innkalte Velferdstinget i 2010 til ekstraordinært møte. Dette ble 451 
avholdt 2. juni, og årsaken var at VT måtte ta stilling til hvor vidt SiO skulle gi Chateau Neuf 452 
Servering AS et likviditetslån. SiO er en av medeierne, og på den bakgrunn valgte 453 
representantene å gå for at SiO skulle bidra med et likviditetslån på inntil 250.000 kroner. 454 
 455 
I samarbeid med Norsk studentorganisasjon (NSO) har Velferdstinget også jobbet for 456 
studentpolitiske saker av nasjonal interesse. Blant annet deltok representanter fra VT på 457 
demonstrasjon for 11 måneders studiefinansiering. Det var også mange av studentene tilknyttet 458 
SiO som deltok på stiftelsesmøtet for Norsk studentorganisasjon (NSO) Velferdstingsleder, Mari 459 
Berdal Djupvik, har også blitt valgt til leder i Velferds- og likestillingspolitisk komité (VLPK) i NSO. 460 
 461 

Sammenslåingen, SiO/OAS 462 
Arbeidsutvalget, Styringsgruppa og Velferdstinget har alltid hatt i bakhodet at sammenslåingen 463 
ikke skal medføre en reduksjon av kvaliteten på tilbudene de to aktørene i dag tilbyr. 464 
Velferdstinget har samarbeidet med de relevante aktørene for å tilrettelegge for en vellykket 465 
sammenslåingsprosess. Det har betydd mye kontakt med de lokale studentdemokratiene, og 466 
opp mot Styringsgruppa. Velferdstinget har, i samarbeid med de aktuelle studentdemokratiene i 467 
OAS, utredet og utviklet et nytt studentvalgt organ i den nye samskipnaden. Dette blir i praksis 468 
en videreføring av Velferdstinget i Oslo, men med nye læresteder som kommer inn. 469 
 470 
Sammenslåingen har vært den mest tidkrevende oppgaven i løpet av 2010, noe vi også var 471 
forberedt på i forkant. Leder og nestleder har deltatt i studentgruppa som har jobbet med 472 
sammenslåing. I løpet av året har det vært en gjenganger på sakskartet til VT-møtene. Arbeidet 473 
har resultert i at vi har skapt fundamentet til et utvidet Velferdsting, der også OAS-studenter nå 474 
er representert. I forbindelse med opprettelse av et nytt studentvalgt organ, har Velferdstinget 475 
oppdatert vedtektene og reglementet. Dette var nødvendig for å få gjennomført utvidelsen av 476 
Velferdstinget i praksis. I tillegg har vi oppdatert boligpolitisk plattform, ettersom det var et av 477 
de eldste dokumentene våre. 478 
 479 
Arbeidsutvalget fikk ikke utarbeidet en langtidspolitisk visjon for Velferdstinget.  Noe av årsaken 480 
er at vi mener denne visjonen må sees i sammenheng med en sammenslåing, og at det er mer 481 
naturlig for et nytt Velferdsting å utarbeide dette. 482 
 483 

Studentboligene 484 
Som en av to hovedprioriteringer i arbeidsprogrammet har studentboliger vært en viktig sak 485 
gjennom hele 2010. VT-AU arrangerte tidlig en boligdag med Studentboligene, og var på 486 
omvisning ved Bjerke, Schultz gate, Grünerløkka, Pilestredet og Pilestredet Park studentboliger. I 487 
løpet av året har vi også fått besøkt de fleste andre studentboligene. Vi har vært opptatt av å 488 
jobbe opp mot SiO, utdanningsinstitusjonene, kommunen og sentrale myndigheter for å skaffe 489 
flest mulig studentboliger til Oslo. Det har både vært fokus på rehabilitering av gamle boliger, og 490 
på å skaffe nye boligprosjekter. 491 
 492 
For 2010 fikk Oslo tilskudd for til sammen 282 studentboliger, dette er arbeidsutvalget fornøyd 493 
med og håper tilskuddet for studentboliger fortsetter å ligge på et jevnt høyt nivå. 494 
 495 



 

 14 

Studentboliger har vært et prioritert område i løpet av året, og arbeidsutvalget viser særlig til 496 
Bjørvika som et viktig prosjekt som arbeidsutvalget har jobbet mye med. Og i semesterstarten 497 
var det et ekstra stort fokus på boligsituasjonen generelt. Følgende vedtak ble gjort i Bystyret i 498 
Oslo Kommune den 17.februar 2010: ”Byrådet bes i samarbeid med Oslo Havn KF, HAV Eiendom 499 
AS og studentsamskipnadene tilrettelegge for at det etableres et betydelig antall studentboliger 500 
på tomtene som omkranser Operaen i Bjørvika” 501 
 502 
I løpet av 2010 har det også vært oppe flere problemstillinger knyttet til internasjonale 503 
studenter. Velferdstinget har i løpet av året behandlet boliggarantien for internasjonale 504 
studenter. Resultatet var at et stort flertall av representantene ønsket å videreføre dagens 505 
ordning, men det er et viktig signal til utdanningsinstitusjonene at økt internasjonalisering også 506 
fører med seg noen utfordringer. Et av tiltakene for å huse flere internasjonale studenter er ”2 507 
på rommet”. Denne ordningen ble ganske omstridt uttover høsten, og hovedårsaken til det var 508 
at forholdene ikke var lagt godt nok til rette. Men det må presiseres at studentene ikke hadde 509 
problemer med å bo to på rommet, og at ordningen kan videreføres dersom oppfølgingen fra 510 
SiO blir bedre. 511 
 512 
Den tradisjonelle boligaksjonen ble i 2010 ikke gjennomført i samme form som tidligere. 513 
Istedenfor ble det trykket opp postkort med påskriften: ”Hus en student du også”. Dette 514 
postkortet sendes til politikere tilknyttet Oslo, med oppfordringen om å bidra til å gi studenter 515 
tak over hodet. Poenget med aksjonen er å få frem det store behovet for studentboliger, og at 516 
det er særlig stor etterspørsel i Oslo. 517 
 518 
I Arbeidsprogrammet vedtok man et punkt om å jobbe for direkte regulering til studentboliger. 519 
Dette for lå lette på den byråkratiske prossessen hos Plan og Bygningsetaten, slik at ombygging 520 
av eksisterende boligmasse kan omgjøres mer effektivt. Dette punktet jobbet vi inn i 521 
arbeidsprogrammet til den nye sammenslåtte studentorganisasjonen, NSO. De har videre jobbet 522 
det inn i Velferdspoltisk plattform og vi vil, i overlapp, med det nye arbeidsutvalget sørge for at 523 
de følger opp NSO på dette punktet.  524 
 525 

Studentkafeene 526 
Velferdstinget har videreført ”Godkjent av VT”-ordningen i SiOs kafeer. Velferdstinget har også 527 
kommet med konkrete innspill for å forbedre middagsabonnementet, og for at ordningen også 528 
skal utvides til klippekort-løsninger. Det var ønskelig at det skal bli mer fleksibelt i kafeene, og at 529 
studentene ikke må forplikte seg til Dagens hver dag. Dette har resultert i ”Meal Deal” som har 530 
fått større oppslutning enn middagsabonnementet, pluss at det er mulig å få tak i klippekort. 531 
Velferdstinget har jobbet for at prisene på dagens middag og kaffe skal holdes stabile. Det har 532 
vært noen økninger i prisene, men dersom studentene skaffer seg klippekort, så er prisen på 533 
Dagens den samme som tidligere. 534 
 535 
Velferdstinget skulle i løpet av 2010 jobbe for at det plasseres kildesorteringsstasjoner som 536 
omfatter matavfall, papir, flasker og matavfall ved alle SiOs spisesteder. Dette er langt på vei 537 
klart, og det vil trå i kraft så fort Oslo kommune legger til rette for det. 538 
 539 

Studenthelsetjenesten og studentrådgivningen 540 
Velferdstinget har hatt oppe og evaluert den innførte refusjonsordningen på to møter. Dette har 541 
først og fremst vært en mulighet for Velferdstinget til å komme med tilbakemeldinger på 542 
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hvordan refusjonsordningen funker. For å kunne ta en full gjennomgang er det viktig at 543 
ordningen har vært aktiv over en periode, minst et år, og derfor er det mer naturlig å ta opp 544 
denne på nytt i 2011. 545 
 546 
Velferdstinget har sagt nei til innføring av egenandeler i Studenthelsetjenesten, og det har 547 
derfor ikke vært aktuelt å gjøre noe med dette i 2010. Etter sammenslåingen vil det være 548 
naturlig at Velferdstinget tar opp dette som en sak, og ser dette i sammenheng med 549 
refusjonsordningen og det generelle helsetilbudet til studentene i den nye 550 
studentsamskipnaden. 551 
 552 
Arbeidsutvalget har arbeidet for å opprette en ”Studier med støtte”-ordning i Oslo, men dette 553 
arbeidet har stoppet opp på grunn av manglende lokaler ved UiO. Det er synd at vi ikke har fått 554 
denne ordningen opp å stå i 2010, men de ulike partene har uttrykt at de er positive til 555 
ordningen, og forhåpentligvis vil dette resultere i en løsning. 556 
 557 
Velferdstinget og SiO har, i samarbeid med studentsamskipnaden i Bergen og Trondheim, laget 558 
en helse og trivselsundersøkelse for studenter. Dette arbeidet resulterte i at Studentenes Helse- 559 
og Trivselundersøkelse (SHoT) ble sendt ut i oktober, og resultatene vil foreligge i januar 2011. 560 
Forhåpentligvis vil denne rapporten gi grunnlag for konkrete tiltak ved de respektive 561 
lærestedene, og samtidig bli et viktig grunnlag for den nasjonale debatten for å skape en bedre 562 
studentvelferd. 563 
 564 
Velferdstinget har videreført Hvite dager i semesterstarten med fokus på studenter og rus. Vi 565 
fikk støtte fra AKAN, og dette ga oss mulighet til å arrangere Sunday People, delta på lokale 566 
semesterstartsarrangementer og støtte lokale aktiviteter økonomisk. VT har i tillegg trykt opp og 567 
delt ut studenter og rus-brosjyrer til alle nye SiO-studenter i semesterstarten. De pengene som 568 
ble til overs har vi søkt AKAN om å få bruke til en dagskonferanse om studenter og rus, og fått 569 
klarsignal til det. Velferdstinget har også videreført arbeidet med å sette studenter og rus på 570 
agendaen nasjonalt og lokalt. Blant annet har nestleder møtt i AKANs nyetablerte nettverk for 571 
studenter og rus, og leder og nestleder har møtt i det lokale nettverket i Oslo. 572 
 573 
Arbeidsutvalget har forvaltet ”Krisefondet for internasjonale studenter”, og delt ut midler herfra 574 
etter behov. Vi har i år prøvd å være strenge, men rettferdige. Dette har resultert i at vi har klart 575 
å holde oss innenfor det vedtatte budsjettet. 576 
 577 

Studentkultur 578 
Tildelingsmøtet ble godt besøkt, og det var bra engasjement blant representantene. 579 
Velferdstinget har tilstrebet likebehandling og forutsigbarhet i fordeling av midler til 580 
studentdemokratier og medier. Velferdstinget bevilget penger til alle de lokale 581 
studentdemokratiene bortsett fra AKHS, og til Universitas, Radio Nova, Argument, Oslo Student 582 
TV, Inside og Kulturstyret. 583 
 584 
Velferdstinget vedtok på starten av året et reglement som skal ivareta at alle studentforeninger 585 
som mottar støtte fra semesteravgiften, skal være drevet av og for studenter, samt ha en 586 
forsvarlig, åpen og ikke-diskriminerende drift. 587 

 588 

589 
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Sak 2a ii) Stillingsutlysning: Organisasjonskonsulent 590 

 591 
Denne stillingsutlysningen vil bli lagt ut på hjemmesiden til VT, i tillegg til at vi ønsker å bruke andre 592 
kanaler for å rekruttere gode søkere (f eks finn.no og Karrieresenteret). Vi har hatt kontakt med SiO og 593 
Karrieresenteret i forkant for å hjelpe oss med å skrive en god utlysningstekst, og vi har også hatt kontakt 594 
med studentparlamentene ved UiO og HiO som har erfaring med å ansette organisasjonskonsulenter. 595 

________________________________________________________________________ 596 

 597 

Velferdstinget i Oslo (VT) er studentenes valgte organ ved Studentsamskipnaden i Oslo. 598 

Oppgaven til de studentvalgte er å jobbe for en bedre studentvelferd. Velferdstinget er 599 

sammensatt av ca 40 valgte representanter, og har et arbeidsutvalg bestående av 5 600 

personer. VT holder til på Villa Eika som ligger på Blindern. Velferdstinget i Oslo søker 601 

organisasjonskonsulent. Les mer på www.studentvelferd.no. 602 

 603 

ORGANISASJONSKONSULENT 604 

 605 

Det er ledig en 100 % fast stilling som organisasjonskonsulent for Velferdstinget i Oslo 606 

fra januar 2011. Organisasjonskonsulenten skal utføre administrative oppgaver for 607 

Velferdstinget i Oslo og legge til rette for at tillitsvalgte kan utføre sine verv på en 608 

tilfredsstillende måte. 609 

 610 

Vi kan tilby en spennende og allsidig stilling i et engasjert studentpolitisk miljø, ved 611 

Norges største studentsamskipnad. 612 

 613 

Arbeidsoppgaver for organisasjonskonsulenten er: 614 

 615 

 Tilrettelegge for det studentpolitiske arbeidet i Velferdstinget i Oslo 616 

 Ansvar for administrativ drift av Velferdstingets kontorer (post, telefon, arkiv) 617 

 Administrativt ansvarlig for Velferdstingets økonomi; Føre skyggeregnskap, 618 

lønnsutbetalinger, kontering av bilag og ha kontakt med regnskapsbyrået 619 

 Generelle kontorrutiner, samt utforming av brev, saksfremlegg, og 620 

referentoppgaver 621 

 Informasjonsarbeid, blant annet brosjyrer, plakater og oppdatering av nettsidene 622 

 Andre oppgaver kan tillegges 623 

 624 

Kvalifikasjonskrav: 625 

 626 

 Høyere relevant utdanning 627 

 Erfaring med regnskap og budsjett 628 

 Gode IKT-kunnskaper 629 

 Du jobber selvstendig, strukturert og har stor arbeidskapasitet 630 

 Gode språkferdigheter, både skriftlig og muntlig 631 

http://www.studentvelferd.no/
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Arbeidserfaring fra lignende områder, organisatorisk kunnskap og personlig egnethet vil 632 

bli vektlagt. 633 

I jobben vil det være nødvendig med struktur og ryddighet. Du er glad i å prate på 634 

telefonen og treffe nye mennesker. Det er også positivt om du har ferdigheter innenfor 635 

web og grafisk utvikling. I tillegg må du trives i et kreativt og ungdommelig arbeidsmiljø. 636 

 637 

Stillingen krever og tilbyr fleksibilitet i arbeidstiden, da det må påregnes mellom 6 og 8 638 

kveldsmøter i året, noe overtid i hektiske perioder, samt én helg i året i forbindelse med 639 

seminar. 640 

 641 

Stillingen vil bli lønnet som konsulent etter statens lønnsregulativ ltr. 26-32, avhengig av 642 

kvalifikasjoner.  Stillingen er underlagt de lover, avtaler og reglement som gjelder til 643 

enhver tid. 644 

Opprettelsen av stilling blir tatt med forbehold om at sammenslåingsprosessen mellom 645 

SiO og OAS blir vellykket, og at stillingen blir finansiert i budsjettet. 646 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Velferdstingsleder Mari 647 

Berdal Djupvik på 22 85 70 46. 648 

 649 

Søknad med CV sendes elektronisk til: mari@studentvelferd.no 650 

 651 

Søknadsfrist: 26. november 2010 652 

 653 

654 

mailto:mari@studentvelferd.no
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Sak 2b) Hovedstyrets orientering 655 

 656 
 657 
Legges frem skriftlig og muntlig på møtet. 658 

 659 

 660 

For Hovedstyret Jenny Nygaard  Marianne Høva Rustberggard 661 

Guro Svenkerud Fresvik Fredrik Øren Refsnes 662 

 663 

 664 

Sak 2c) Andre orienteringer 665 

 666 

Det har ikke kommet noen andre orienteringer skriftlig i forkant av sakspapirfrist, 667 

og de vil derfor bli presentert muntlig i møtet. 668 

 669 

 670 

671 
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Saksfremlegg 672 

 673 

Dato: 8. november 2010 674 

Sak: 3a), vedtakssak 675 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 676 

 677 

Vedtekts- og reglementsendringer 678 

 679 

 680 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 681 

 682 

Velferdstinget vedtar forslag til nye vedtekter og reglement. 683 

 684 

 685 

Saksnotat 686 

 687 

Arbeidsutvalget har bedt Kontrollkomiteen se på nødvendige endringer i 688 

forbindelse med sammenslåing. Kontrollkomiteen vil legge frem sine forslag på 689 

møtet og orientere om bakgrunnen for dem. Arbeidsutvalget vil på vegne av 690 

studentgruppa for sammenslåing redegjøre for forslag til sammensetning av nytt 691 

arbeidsutvalg. 692 

 693 

På grunn av at vedtekter ikke kan fremmes og behandles på samme møte, vil det 694 

ikke være mulig å fremme endrings- eller tilleggsforslag. Det var mulig å komme 695 

med nye forslag på forrige møte. Det vil si at det i hovedsak handler om å si ja 696 

eller nei til endringene på dette møtet. Men det er også fremmet ulike forslag til 697 

vedtak til enkelte av momentene, slik at Velferdstinget kan velge hva de mener er 698 

best. 699 

 700 

Arbeidsutvalget vil uansett oppfordre Velferdstinget til å vedta de endringene 701 

som er nødvendige for å kunne utvide Velferdstinget, slik at vi har grunnlag for å 702 

fortsette progresjonen i sammenslåingen mellom SiO og OAS. 703 

 704 

 705 

 706 

For Arbeidsutvalget 707 

 708 

 709 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 710 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 711 

 712 

 713 

 714 

 715 

 716 
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Endringsforslag: 717 

Vedtektene 718 

 719 

Forslag 1 720 
Gjennomgående endring 721 

«Studentsamskipnaden i Oslo» 722 

til 723 

«Studentsamskipnaden i Oslo og Oslo og Akershushøgskolenes Studentsamskipnad» 724 

 725 

Forslag 2 726 
§ 2-2 Lærestedets antall representanter 727 

Gjeldende 728 

«Hvert lærested tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo med minst 300 semesterregistrerte 729 

 730 

studenter velger én representant til Velferdstinget per påbegynte 1000 semesterregistrerte 731 

 732 

studenter. 733 

 734 

 735 

Hvert lærested tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo med færre enn 300 736 

 737 

semesterregistrerte studenter deltar i en felles valgforsamling til Velferdstinget. 738 

 739 

 740 

Valgforsamlingen velger én felles representant til Velferdstinget, én ytterligere 741 

 742 

representant dersom disse lærestedenes samlede antall semesterregistrerte studenter er 743 

 744 

minst 600, og ytterligere én representant per påbegynte 1000 semesterregistrerte 745 

studenter 746 

 747 

ut over 1000. 748 

» 749 

 750 

Forslag 751 

«Hvert lærested tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo med minst 1500 752 

semesterregistrerte 753 

 754 

studenter velger én representant til Velferdstinget per 1500 semesterregistrerte 755 

 756 

studenter. 757 

 758 

 759 

Hvert lærested tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo med færre enn 1500 760 
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semesterregistrerte studenter deltar i en felles valgforsamling til Velferdstinget. 761 

 Lærestedet velger en representant til valgforsamlingen per påbegynte 500 762 

semesterregistrerte studenter. 763 

 764 

Fra valgforsamlingen til Velferdstinget velges en representant per 1500 765 

semesterregistrerte studenter  beregnet på bakgrunn av den samlede studentmassen ved 766 

lærestedene som inngår i valgforsamlingen. 767 

 768 

Valg i valgforsamlingen skjer etter nøyere instruks i Reglement for valgforsamling til 769 

Velferdstinget i Oslo.» 770 

 771 

Forslag 3 772 
§ 2-5 Valgmåte 773 

Gjeldende 774 

(...) 775 

« Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for valg av den ene delegaten til 776 

 777 

valgforsamlingen fra læresteder med færre enn 300 semesterregistrerte studenter. 778 

» 779 

(...) 780 

 781 

Forslag 782 

(...) 783 

« Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for valg av den ene delegaten til 784 

 785 

valgforsamlingen fra læresteder med færre enn 1500 semesterregistrerte studenter. 786 

» 787 

(...) 788 

 789 

Forslag 4 790 
§ 2-5 Valgmåte 791 

Gjeldende 792 

«Lærestedet velger representanter til Velferdstinget enten gjennom direkte urnevalg over 793 

 794 

minst fire timer blant lærestedets studenter eller ved valg i lærestedets høyeste 795 

 796 

demokratisk valgte studentorgan. 797 

 798 

(...)» 799 

 800 

Forslag – tillegg første ledd 801 

«(...) Læresteder over 1500 semesterregistrerte studenter som ikke har et demokratisk 802 

studentvalgt organ, kan representeres gjennom sin største studentforening. 803 

(...)» 804 

 805 

Forslag 5 806 
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§ 2-5 Valgmåte 807 

Gjeldende 808 

«Lærestedet velger representanter til Velferdstinget enten gjennom direkte urnevalg over 809 

 810 

minst fire timer blant lærestedets studenter eller ved valg i lærestedets høyeste 811 

 812 

demokratisk valgte studentorgan. 813 

 814 

(...)» 815 

 816 

Forslag – tillegg 817 

«(...) 818 

BI er unntatt fra bestemmelsen i første ledd. 819 

(...)» 820 

 821 

Forslag 6 822 
§ 3-7 Møterettigheter og møteplikter 823 

Gjeldende 824 

«(...) 825 

Læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo med mindre enn 300 studenter er 826 

 827 

berettiget én representant med møterett og tale-og forslagsrett på alle Velferdstingets 828 

 829 

møter. 830 

(...) 831 

» 832 

 833 

Forslag 834 

«(...) 835 

Læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo med mindre enn 1500 studenter, og 836 

som ikke er representert gjennom valgforsamlingen, er berettiget én representant med 837 

møterett og tale-og forslagsrett på alle Velferdstingets 838 

 møter. 839 

 840 

(...)» 841 

 842 

 843 

Forslag 7 844 
§ 3-15 Avstemning 845 

Gjeldende 846 

«(...) 847 

Avholdende (blanke) stemmer teller ved kvalifiserte flertallskrav 848 

.(...)» 849 

 850 

Forslag 851 

Stryke setningen 852 
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 853 

Forslag 8 854 
§ 3-15 Avstemning 855 

Gjeldende 856 

«(...) alminnelig flertall (...)» 857 

 858 

Forslag gjennomgående i paragrafen 859 

«(...) absolutt flertall (...)» 860 

 861 

 862 

Forslag 9 863 
§ 3-15 Avstemming 864 

Gjeldende 865 

«(...) 866 

Der avstemningen skjer 867 

 ved alminnelig flertall, foretas omvalg dersom antall avholdende stemmer er 868 

 utslagsgivende. Ved fortsatt utslagsgivende antall avholdende stemmer, anses forslaget 869 

 ikke vedtatt. 870 

 871 

(...)» 872 

 873 

Forslag 874 

«(...) 875 

Der avstemningen skjer 876 

 ved alminnelig flertall, foretas omvalg dersom antall avholdende stemmer er 877 

 utslagsgivende. I andre voteringsrunde, er ikke avholdende stemmer utslagsgivende. 878 

(...)» 879 

 880 

 881 

Forslag 10 882 
§ 5-3 Valgmåte 883 

Gjeldende 884 

«Studentene har fire representanter i SiOs hovedstyre. Hver representant velges for 2 år, 885 

 886 

hvor det velges 2 nye representanter hvert år. 887 

» 888 

 889 

Forslag 890 

«Studentene har fem representanter i SiOs hovedstyre. Hver representant velges for 2 år, 891 

 892 

hvor det annenhvert år velges henholdsvid 2 og 3 nye representanter. 893 

» 894 

 895 

 896 

Forslag 11 897 
§ 6-6 Avstemning 898 
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Gjeldende 899 

«(...) alminnelig flertall (...)» 900 

 901 

Forslag 902 

«(...) absolutt flertall (...)» 903 

 904 

 905 

Forslag 12 906 
Gjeldende 907 

«§ 3-20 Møterettigheter og møteplikter for representanter tilknyttet OAS 908 

 909 

 910 

Hvert lærested tilsluttet Oslo og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) med 911 

 912 

minst 300 semesterregistrerte studenter kan velge én representant til Velferdstinget per 913 

 914 

påbegynte 1000 semesterregistrerte studenter. 915 

 916 

 917 

Hvert lærested tilsluttet OAS med færre enn 300 semesterregistrerte studenter deltar i en 918 

 919 

felles valgforsamling til Velferdstinget. Valgforsamlingen velger én felles representant til 920 

 921 

Velferdstinget, én ytterligere representant dersom disse lærestedenes samlede antall 922 

 923 

semesterregistrerte studenter er minst 600, og ytterligere én representant per påbegynte 924 

 925 

1000 semesterregistrerte studenter ut over 1000. 926 

 927 

 928 

Representantene skal velges av det høyeste studentorganet ved hvert lærested tilsluttet. 929 

 930 

Representantene har møterett med tale og forslagsrett i alle saker på Velferdstingets 931 

 932 

møter. Representantene har også stemmerett i saker som ikke er relatert til SiO, vedtekts- 933 

 934 

og reglementsendringer eller personvalg. Det vil si saker som for eksempel angår Oslo 935 

 936 

kommune og nasjonal studentvelferd. 937 

 938 

 939 

Studentmedlemmene av hovedstyret i OAS har møterett med tale- og forslagsrett på 940 

 941 

Velferdstingets møter. 942 

 943 

 944 
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Representantene etter denne bestemmelsen er ikke å anse som ordinære medlemmer av 945 

 946 

Velferdstinget. Det vil si § 3-20 er uten betydning for hvorvidt Velferdstinget er 947 

 948 

settedyktig eller vedtaksdyktig etter § 3-9. Representantene skal ha tilsendt innkalling, 949 

 950 

saksliste og saksdokumenter i tråd med § 3-3. 951 

» 952 

 953 

Forslag 954 

Stryke paragrafen. 955 

 956 

Forslag 13 957 
§ 4-2 Valgbarhet 958 

Gjeldende 959 

«Enhver student tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo kan stille til valg i Velferdstinget, 960 

 961 

unntatt ved valg til SiO-komitéen og Velferdspolitisk komité, der bare Velferdstingets 962 

 963 

representanter og vararepresentanter kan stille.» 964 

 965 

 966 

Forslag 967 

«Enhver student tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo kan stille til valg i Velferdstinget, 968 

 unntatt ved valg til Velferdstingets interne komiteer, der bare Velferdstingets 969 

 representanter og vararepresentanter kan stille. 970 

» 971 

 972 

 973 

Forslag 14 974 
§ 6-3 Valgmåte 975 

Gjeldende 976 

«Velferdstinget velger de fem medlemmene av Arbeidsutvalget under ett. Deretter 977 

fordeler 978 

 979 

Velferdstinget posisjonene i Arbeidsutvalget blant de fem valgte personene. 980 

» 981 

 982 

Forslag 983 

«Velferdstinget velger de seks medlemmene av Arbeidsutvalget under ett. Deretter 984 

fordeler 985 

 986 

Velferdstinget posisjonene i Arbeidsutvalget blant de seks valgte personene. 987 

» 988 

 989 

 990 
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Forslag 15 991 
§ 7-2 Komiteer 992 

Gjeldende 993 

«(...) og ledes av Arbeidsutvalgets Komitéansvarlig. 994 

» 995 

 996 

Forslag 997 

«(...) og ledes av en representant fra Velferdstingets Arbeidsutvalg.» 998 

 999 

 1000 

Forslag 16 1001 
§ 8-4 Binding av Velferdstingets representanter på studentmedienes årsmøter 1002 

 1003 

Gjeldende 1004 

«Velferdstingets representant på årsmøtene er bundet til å stemme mot alle 1005 

 vedtektsendringer i foreningene, så sant Velferdstinget ikke aktivt har vedtatt noe annet. 1006 

 1007 

(...)» 1008 

 1009 

Forslag 1010 

«Velferdstingets representant på årsmøtene er bundet til å stemme mot alle 1011 

 vedtektsendringer i foreningene som gjør at studentmediet ikke lenger oppfyller 1012 

Velferdstingets krav for støtteberettigelse, så sant Velferdstinget ikke aktivt har vedtatt 1013 

noe annet. 1014 

 1015 

(...)» 1016 

 1017 

 1018 

Forslag 17 1019 
Gjeldende 1020 

«§ 8-5 Velferdstingets nominasjon til styrene for Oslostudentenes Radio og Universitas 1021 

» 1022 

 1023 

Forslag 1024 

«§ 8-5 Velferdstingets nominasjon til styrene for studentmedier som mottar støtte fra 1025 

Velferdstinget» 1026 

 1027 

 1028 

Forslag 18 1029 
Forslag – Ny paragraf 1030 

«§ 3-8 Habilitet 1031 

I enhver sak som behandles av Velferdstinget skal det tas hensyn 1032 

 til forvaltningslovens regler om habilitet. 1033 

 1034 

Personer som etter denne bestemmelsen regnes som inhabile, fratas stemmerett i den 1035 

enkelte angjeldende saken. 1036 



 

 27 

 1037 

Kontrollkomiteen avgjør spørsmål om habilitet. Habilitetsspørsmålet og dets avgjørelse 1038 

blir protokollført. 1039 

» 1040 

 1041 

Endringsforslag fra Magnus Nystrand (Studentaksjonen) 1042 
Som et alternativ til KKs forslag 18, § 3-8 Habilitet, siste setning 1043 
”Kontrollkomiteen vurderer spørsmål angående habilitet og fremmer innstilling til VT” 1044 
 1045 

 1046 

Forslag fra arbeidsutvalget 1047 

§ 6-2 i Vedtektene.  1048 

 1049 
Gjeldende: 1050 
(…) Arbeidsutvalget består av følgende verv:  1051 

a) Leder 1052 

b) Nestleder 1053 

c) Informasjonsansvarlig- og organisasjonsansvarlig 1054 

d) Komitéansvarlig 1055 

e) PR, Lobby og samfunnskontakt. 1056 

Leder og nestleder honoreres for fulltid. De andre vervene honoreres deltid oppad begrenset til 35% av full 1057 
arbeidstid. 1058 
 1059 
Forslag 1: 1060 
(…) Arbeidsutvalget består av følgende verv: 1061 

a) Leder 1062 

b) Nestleder 1063 

c) Informasjonsansvarlig 1064 

d) Samfunnskontakt 1065 

e) Samskipnadskontakt  1066 

f) Profileringsansvarlig 1067 

Leder, nestleder og informasjonsansvarlig honoreres for fulltid.  De andre vervene honoreres deltid oppad 1068 
begrenset til 35% av full arbeidstid. 1069 
 1070 
Forslag 2: 1071 
(..) Arbeidsutvalget består av følgende verv: 1072 

a) Leder 1073 

b) Nestleder 1074 

c) Informasjonsansvarlig 1075 

d) Samfunnskontakt 1076 

e) Helse- og idrettskontakt 1077 

f) Bolig- og kafékontakt  1078 

Leder, nestleder og informasjonsansvarlig honoreres for fulltid.  De andre vervene honoreres deltid oppad 1079 
begrenset til 35% av full arbeidstid.  1080 
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Reglementet 1081 

 1082 

Forslag 1 1083 

Gjennomgående endre 1084 

«SiO» 1085 

til 1086 

«SiO og OAS» 1087 

 1088 

Forslag 2 1089 

§ 1-7 Møterett og -plikt, tale- og forslagsrett 1090 

Gjeldende 1091 

«(...) 1092 

På Arbeidsutvalgets møter har leder for Kontrollkomiteen møterett med tale og 1093 

 1094 

forslagsrett i tråd med de retningslinjer for Kontrollkomiteens virksomhet som er 1095 

 1096 

gitt av Velferdstinget/Velferdstingets Arbeidsutvalg. 1097 

(...) 1098 

» 1099 

 1100 

Forslag 1101 

«(...) 1102 

På Arbeidsutvalgets møter har Kontrollkomiteen møterett med tale og 1103 

 1104 

forslagsrett i tråd med de retningslinjer for Kontrollkomiteens virksomhet som er 1105 

 1106 

gitt av Velferdstinget/Velferdstingets Arbeidsutvalg. 1107 

(...) 1108 

» 1109 

 1110 

  1111 
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Forslag fra arbeidsutvalget 1112 

§ 3 i Reglementet:  1113 

 1114 

NB. Denne delen av reglementet hører sammen med § 6-2 i Vedtektene.  Valg av 1115 

sammensetning i vedtektene må få følger for hvilket reglementsforslag som vedtas. 1116 

 1117 

Gjeldende reglement:  1118 
§ 3 Velferdstingets leder 1119 
§ 3–1 Velferdstingets leders oppgaver innad 1120 
Innad skal Velferdstingets leder ha det overordnete ansvaret for; 1121 
a) å koordinere arbeidet i Velferdstingets Arbeidsutvalg 1122 
b) den interne informasjonsvirksomhet 1123 
c) de interne representasjonsoppgaver 1124 
d) økonomiansvaret for Velferdstingets budsjett. Leder disponerer over Velferdstingets kontoer og har 1125 

fullmakt over disse. Leder har myndighet til å overføre fullmakt over kontoene.  Nestleder godkjenner 1126 
og kontrasignerer alle bilag. 1127 

e) iverksettelse av vedtak fattet i Velferdstinget  1128 
f) iverksettelse av vedtak fattet i Arbeidsutvalget  1129 
g) å ha kjennskap til de enkelte saker som hører til det enkelte arbeidsområde 1130 
h) at  Arbeidsutvalget fungerer etter disse retningslinjer 1131 
i) Velferdstingets sekretariat 1132 
 1133 
§ 3–2 Velferdstingets leders oppgaver utad 1134 
Utad skal Velferdstingets leder ha det overordnete ansvaret for: 1135 
a) den eksterne informasjonsvirksomhet 1136 
b) kontakten med ledelsen i SiO  1137 
c) kontakten med studentrepresentantene i SiOs hovedstyret 1138 
d) eksterne representasjonsoppgaver 1139 
 1140 
§ 3–3 Nestleders oppgaver 1141 
Velferdstingets nestleder skal: 1142 
a) være leders stedfortreder 1143 
 1144 
§ 3-4 Informasjons- og organisasjonsansvarligs oppgaver 1145 
Velferdstingets informasjons- og organisasjonsansvarlig skal 1146 

a) ha ansvar for informasjon rettet mot studentene om Velferdstinget og dets politikk og oppgaver 1147 
b) ha ansvar for kontakt med de lokale studentdemokratiene og fraksjonene 1148 
c) ha ansvar for oppdatering av Velferdstingets nettsider 1149 
d) ha ansvar for kontakt med andre studentorganisasjoner 1150 

 1151 
§ 3-5 Komitéansvarligs oppgaver 1152 
Velferdstingets komitéansvarlig skal 1153 

a) ha ansvar for koordinering av Velferdstingets komitéer, herunder som komitésekretær 1154 
b) bistå komitéene med innsamling av informasjon 1155 

 1156 
§ 3-6 PR- og samfunnskontakt 1157 
Velferdstingets PR og samfunnskontakt skal 1158 

a) ha ansvar for kontakt med ekstern presse og media 1159 
b) ha ansvar for å opprettholde informasjonsflyt og drive lobby overfor Oslo kommune og andre 1160 

aktuelle myndigheter 1161 
c) bistå informasjons- og organisasjonsansvarlig med informasjon rettet mot studenter og øvrig 1162 

publikum 1163 
 1164 
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Forslag 1:  1165 
§ 3 Arbeidsinstruks for vervene i Arbeidsutvalget 1166 
§ 3–1 Leders oppgaver 1167 
Velferdstingets leder har det overordnete ansvaret for: 1168 
a) å koordinere arbeidet i Velferdstingets Arbeidsutvalg, og sørge for at gitte retningslinjer følges 1169 
b) økonomiansvaret for Velferdstingets budsjett. Leder har myndighet til å overføre fullmakt over 1170 

kontoene, samt å godkjenne og kontrasignere alle bilag 1171 
c) den interne og eksterne informasjonsvirksomheten 1172 
d) interne og eksterne representasjonsoppgaver 1173 
e) iverksettelse av vedtak fattet i Velferdstinget  1174 
f) iverksettelse av vedtak fattet i Arbeidsutvalget  1175 
g) å ha kjennskap til de enkelte saker som hører til det enkelte arbeidsområde 1176 
h) Velferdstingets sekretariat 1177 
i) kontakten med ledelsen i studentsamskipnaden  1178 
j) kontakten med studentrepresentantene i Hovedstyret 1179 
 1180 
§ 3–2 Nestleders oppgaver 1181 
Velferdstingets nestleder skal: 1182 
a) være leders stedfortreder og aktivt bistå leder i de oppgaver som er nevnt i §3-1 1183 
b) ha ansvar for koordinering av Velferdstingets eventuelle komitéer 1184 
c) følge opp eksterne komiteer og samarbeidspartnere 1185 
 1186 
§3-3 Informasjonsansvarligs oppgaver:  1187 
Velferdstingets informasjonsansvarlig skal: 1188 
a) være bindeleddet mellom Velferdstinget og de lokale studentdemokratiene 1189 
b) skolere de lokale studentdemokratiene og studentmediene om Velferdstingets virke og politikk 1190 
c) bistå studentdemokratier og studentmedier under søknadsprosessen 1191 
d) ha ansvar for å innkalle til og gjennomføre Velferdstingets valgforsamling 1192 
e) ha ansvar for oppfølging av Velferdstingets nettsider og sosiale medier 1193 
f) ha ansvar for kontakt med andre studentorganisasjoner 1194 
 1195 
§ 3-4  Samfunnskontaktens oppgaver:  1196 
Velferdstingets PR og samfunnskontakt skal: 1197 
a)  ha ansvar for kontakt med lokal og nasjonal media 1198 
b) innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle, politiske saker for Velferdstinget 1199 
c) ha ansvar for, i samarbeid med leder, å initisere medieutspill 1200 
d) ha ansvar for lobbyvirksomhet overfor Oslo kommune og andre aktuelle myndigheter 1201 
 1202 
§ 3-5  Samskipnadskontaktens oppgaver: 1203 
Velferdstingets samskipnadskontakt skal: 1204 
a) ha ansvar for jevnlig kontakt med de ulike divisjonene i samskipnaden 1205 
b) innhente oppdatert informasjon fra de ulike divisjonene i samskipnaden 1206 
c) ha ansvar for å videreformidle Velferdstingets gjeldende politikk til de berørte divisjonene i 1207 

samskipnaden 1208 
d) følge opp delstyrerepresentantene som er valgt av Velferdstinget 1209 
 1210 
§ 3-6  Profileringsansvarligs oppgaver: 1211 
Velferdstingets profileringsansvarlig skal: 1212 
a) ha ansvar for utatrettet aktivitet 1213 
b) ha ansvar for velferdstingets profileringsmatriell 1214 
c) ha ansvar for koordinering og gjennomføring av arrangementer ved semesterstart 1215 
 1216 
 1217 
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Forslag 2:  1218 
§ 3 Arbeidsinstruks for vervene i Arbeidsutvalget 1219 
§ 3–1 Leders oppgaver 1220 
Velferdstingets leder har det overordnete ansvaret for: 1221 
k) å koordinere arbeidet i Velferdstingets Arbeidsutvalg, og sørge for at gitte retningslinjer følges 1222 
l) økonomiansvaret for Velferdstingets budsjett. Leder har myndighet til å overføre fullmakt over 1223 

kontoene, samt å godkjenne og kontrasignere alle bilag 1224 
m) den interne og eksterne informasjonsvirksomheten 1225 
n) interne og eksterne representasjonsoppgaver 1226 
o) iverksettelse av vedtak fattet i Velferdstinget  1227 
p) iverksettelse av vedtak fattet i Arbeidsutvalget  1228 
q) å ha kjennskap til de enkelte saker som hører til det enkelte arbeidsområde 1229 
r) Velferdstingets sekretariat 1230 
s) kontakten med ledelsen i studentsamskipnaden  1231 
t) kontakten med studentrepresentantene i Hovedstyret 1232 
 1233 
§ 3–2 Nestleders oppgaver 1234 
Velferdstingets nestleder skal: 1235 
d) være leders stedfortreder og aktivt bistå leder i de oppgaver som er nevnt i §3-1 1236 
e) ha ansvar for koordinering av Velferdstingets eventuelle komitéer 1237 
f) følge opp eksterne komiteer og samarbeidspartnere 1238 
 1239 
§3-3 Informasjonsansvarligs oppgaver: 1240 
Velferdstingets informasjonsansvarlig skal: 1241 
g) være bindeleddet mellom Velferdstinget og de lokale studentdemokratiene 1242 
h) skolere de lokale studentdemokratiene og studentmediene om Velferdstingets virke og politikk 1243 
i) bistå studentdemokratier og studentmedier under søknadsprosessen 1244 
j) ha ansvar for å innkalle til og gjennomføre Velferdstingets valgforsamling 1245 
k) ha ansvar for oppfølging av Velferdstingets nettsider og sosiale medier 1246 
l) ha ansvar for kontakt med andre studentorganisasjoner 1247 

§ 3-4  Samfunnskontaktens oppgaver: 1248 
Velferdstingets PR og samfunnskontakt skal: 1249 
e)  ha ansvar for kontakt med lokal og nasjonal media 1250 
f) innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle, politiske saker for Velferdstinget 1251 
g) ha ansvar for, i samarbeid med leder, å initisere medieutspill 1252 
h) ha ansvar for lobbyvirksomhet overfor Oslo kommune og andre aktuelle myndigheter 1253 
 1254 
§ 3-5  Helse- og idrettskontaktens oppgaver: 1255 
Velferdstingets samskipnadskontakt skal: 1256 
e) ha ansvar for jevnlig kontakt med de aktuelle divisjonene i samskipnaden 1257 
f) innhente oppdatert informasjon fra helse- og idrettsdivisjonene i samskipnaden 1258 
g) ha ansvar for å videreformidle Velferdstingets gjeldende politikk til de berørte divisjonene i 1259 

samskipnaden 1260 
 1261 
§ 3-6  Bolig- og kafékontaktens oppgaver: 1262 
Velferdstingets profileringsansvarlig skal: 1263 
h) ha ansvar for jevnlig kontakt med de aktuelle divisjonene i samskipnaden 1264 
i) innhente oppdatert informasjon fra bolig- og kafédivisjonene i samskipnaden 1265 
j) ha ansvar for å videreformidle Velferdstingets gjeldende politikk til de berørte divisjonene i 1266 

samskipnaden 1267 
k) følge opp delstyrerepresentantene som er valgt av Velferdstinget 1268 

1269 
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Saksfremlegg 1270 

 1271 

Dato: 8. november 2010 1272 

Sak: 3b), orienteringssak 1273 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 1274 

 1275 

Etableringen av det nye Velferdstinget i Oslo 1276 

 1277 

 1278 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 1279 

 1280 

Velferdstinget tar saken til orientering. 1281 

 1282 

 1283 

Saksnotat 1284 

 1285 

Siden sist møte er det avholdt valgforsamling for høyskolene, som valgte 6 1286 

representanter. UiO, HiO, BI og HiAK har alle valgt representanter, og 1287 

representant til valgkomiteen. 1288 

 1289 

Valgkomiteen planlegger å avholde sitt første møte mandag 1. november 2010. 1290 

De skal starte jobben med å sette sammen et nytt arbeidsutvalg for 2011. 1291 

Driftbudsjettet for det nye Velferdstinget er oversendt styringsgruppen, 1292 

sammmen en tentativ tidsplan for det konstituerende møte som avholdes i 1293 

Rådssalen i Lucy Smiths hus den 29. november 2010. 1294 

 1295 

Det er utlyst stilling som organisasjonskonsulent, hvor intervjuer startes i 1296 

begynnelsen av desember. Det er videre lagt en plan for opplæring og overlapp 1297 

med det nye arbeidsutvalget og delstyrerepresentantene. Det er fortsatt per dags 1298 

dato ikke avklart hvordan man ønsker å velge studentrepresentanter til den nye 1299 

samskipnaden. 1300 

 1301 

 1302 

 1303 

For Arbeidsutvalget 1304 

 1305 

 1306 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 1307 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 1308 

 1309 

  1310 
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Saksfremlegg 1311 

 1312 

Dato: 8. november 2010 1313 

Sak: 4a), diskusjonssak 1314 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 1315 

 1316 

Evaluering av refusjonsordningen i Studenthelsetjenesten 1317 

 1318 

 1319 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 1320 

 1321 

Velferdstinget ber arbeidsutvalget og hovedstyret ta med seg momentene i 1322 

debatten rundt refusjonsordningen, og anbefaler det nye Velferdstinget å jobbe 1323 

aktivt med å utvikle studenthelsetjenesten i den nye samskipnaden.  1324 

 1325 

 1326 

Saksnotat 1327 

 1328 

Velferdstinget har vedtatt følgende formulering i arbeidsprogrammet;  1329 
 1330 

”Velferdstinget skal evaluere den innførte refusjonsordningen etter den siste 1331 

utbetalingen av refusjoner. Hvis ordningen ikke har ført til reelle innsparinger for 1332 

helsetjenesten, bør den avvikles, siden det ikke er ønskelig med  unødvendig 1333 

byråkrati for SiOs studenter.  Ved en avvikling skal VT ta stilling til alternative 1334 

former for innsparinger i Helsetjenesten.” 1335 

 1336 

Arbeidsutvalget ser at refusjonsordningen har medført reell innsparing for 1337 

studenthelsetjenesten, men at dette baseres på at mange studenter ikke har bedt 1338 

om refusjon i 2010. De som ikke ber om refusjon er i hovedsak studenter som 1339 

har lagt ut for små beløp, og som ikke er innom helsetjenesten mange ganger.  1340 

 1341 

Spørsmålet er om vi har tilrettelagt godt nok for studentene? Det har vært en 1342 

forutsetning at informasjonen skulle være god, og da kan man spørre seg om 1343 

hvorfor en gruppe studenter ikke tar seg bryet med å få refusjon. Arbeidsutvalget 1344 

er usikre på hva det innebærer at så få foreløpig har bedt om refusjon og 1345 

oppfordrer derfor Velferdstinget til å diskutere dette. Vi setter pris på om 1346 

representantene kommer med innspill til den fremtidige prosessen. 1347 

 1348 

Vi vet at SiO må budsjettere med at alle studenter ber om refusjon i budsjettet for 1349 

2011, for å sikre inndekning dersom alle brukere av studenthelsetjenesten 1350 

benytter seg av denne muligheten. Arbeidsutvalget mener det er mer 1351 

hensiktsmessig at Studenthelsetjenesten budsjetterer med reelle tall for 1352 

kostnader for refusjon, og mener det er naturlig å ta utgangspunkt i de 1353 

erfaringene som nå blir gjort når det skal budsjetteres neste år.  1354 

 1355 
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Debatten om refusjon og egenandel i helsetjenesten er en krevende debatt, og 1356 

sett i lys av dagens situasjon bør Velferdstinget ta opp dette som en større sak i 1357 

2011. Etter sammenslåingen er det planlagt at begge organiseringer av 1358 

studenthelsetilbudene fortsetter i en overgangsperiode. OAS har i dag en 1359 

egenandel på kroner 400, mens SiO fortsetter med det helsetilbudet vi kjenner i 1360 

dag. På sikt må målet være at det blir en felles ordning, som både er rettferdig og 1361 

ivaretar alle studentene. Arbeidsutvalget mener derfor det er mer hensiktsmessig 1362 

å ta en større debatt om studenthelsetjenesten i den fremtidige samskipnaden, 1363 

når det nye Velferdstinget er satt. 1364 

 1365 

Som en del av vårt saksnotat har vi hentet inn erfaringer Studenthelsetjenesten 1366 

selv har gjort seg. Vedlagt ligger et kort notat fra leder, Marit Eskeland: 1367 

 1368 
Det ble 1.1.2010 innført full egenbetaling også for fastlegestudentene.  Det vil si at alle 1369 

nå betaler egenandel ved allmennlegekontoret som ved alle andre legekontorer. 1370 

 1371 

Det som nå skiller oss fra andre er: 1372 
Studenter som ikke har fastlege her får tilnærmet samme service hos oss som de som har 1373 

fastlege her.  Når pågangen blir for stor, vil ventetiden for ikke-fastlegestudenter være 1374 

lenger enn for fastlegestudentene.  Vi ser også for oss at vi må legge oss på en litt mer 1375 

”akutt-hjelp ” linje for de studentene som ikke har fastlege hos oss inn i framtida hvis 1376 

pågangen blir stor.  Kanskje også som en måte å få driftsutgiftene ytterligere ned på. 1377 

 1378 

Erfaring med refusjonsordningen: 1379 
Første gang dette ble presentert var 30.6:  I denne omgangen søkte 1049 studenter om 1380 

refusjon av til sammen 404.817 kroner (gj.sn 390 kroner). 1381 

 1382 

Sett fra Studenthelsetjenesten er dette overraskende lite, og de fleste av oss tror jo at den 1383 

store refusjonssøknadsbølgen kommer ved årsskiftet med frist 31.01.2011. 1384 

 1385 

Hittil i år har vi fått inn 1 768 000 kroner mer enn budsjettert, og dette kan man beregne 1386 

er begrunnet i delvis økt aktivitet og dels økte egenandeler for fastlegestudenten.  Vurdert 1387 

ved andre refusjoner er økt aktivitet ca 20 %, og hvis vi justerer for dette, så utgjør økte 1388 

egenandeler for hele året anslagsvis 1 824 000 kroner. Usikre tall, så man må vel si at 1389 

økte egenandeler kan utgjøre mellom 1.8 og 2.4 mill kroner for hele året. 1390 

 1391 

Fastlegetilslutningen vår har dette året gått jevnt og trutt nedover fra ca 12.300 til nå 1392 

11.500.  Dette tiltross for at påmelingen har blitt elektronisk meget enklere gjennom SiO 1393 

Min Side, og det virker på oss som ordnignen er godt kjent.  Men det er klart et gode for 1394 

studenter å ha tilgang på lege her samtidig som man har sin egen fastlege ”hjemme”. 1395 

 1396 

 1397 

For Arbeidsutvalget 1398 

 1399 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 1400 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo  1401 
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Saksfremlegg 1402 

 1403 

Dato: 8. november 2010 1404 

Sak: 4b), diskusjonssak 1405 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 1406 

 1407 

Studentsamskipnadene og bok i fremtiden  1408 

 1409 

 1410 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 1411 

 1412 

Velferdstinget tar saken til orientering, og ber om at eventuelle innspill i debatten 1413 

blir tatt med videre i prosessen. 1414 

 1415 

 1416 

Saksnotat 1417 

 1418 

Sent i september mottok arbeidsutvalget vedlagt resolusjonen fra 1419 

studentdemokratiet på Ås. De ønsker at Velferdstinget skal diskuterere saken.   1420 

Det vil ettersendes vedlegg vedrørende markedsføring i Akademika, og 1421 

Hovestyreleder vil redegjøre for saken fra Akademikas side.  1422 

 1423 

 1424 

Vedlagt: 1425 
- Resolusjon fra Studenttinget NSO-Ås 1426 

- Notat fra Hovedstyre (ettersendes)  1427 

 1428 

 1429 

For Arbeidsutvalget 1430 

 1431 

 1432 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 1433 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 1434 
  1435 

  1436 
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Resolusjon fra Studenttinget NSO-Ås 1437 

 1438 
NSO-Ås ønsker med denne resolusjonen å gjøre Velferdstinget ved Universitetet i Oslo 1439 
oppmerksom på et forhold vi mener er sterkt beklagelig. Dette går i korthet ut på at 1440 
SiO/Akademika har drevet aktiv markedsføring av sitt tilbud på UMBs campus våren og høsten 1441 
2010.  1442 
 1443 
Den nevnte markedsføringen av Akademikas tilbud av pensumlitteratur har bestått i fysisk 1444 
tilstedeværelse på campus med utdeling av rabattkort og andre effekter. Det ble også etablert 1445 
en egen nettside (www.akademika.no/aas), som var spesielt tilpasset Ås-studentenes 1446 
etterspørsel etter pensumlitteratur. Våren 2010 har Akademika markedsført seg mot Ås-1447 
studenter med en helsides annonse i en spesialutgave av studentavisa Tuntreet. Studenttinget 1448 
er kjent med at Akademika har gjennomført tilsvarende oppsøkende markedsføring ved andre 1449 
studiesteder. 1450 
 1451 
Studenttinget NSO-Ås ønsker å gi klart uttrykk for at denne type markedsføring på tvers av 1452 
samskipnader, som begge har et selvstendig bokhandeltilbud, ikke er akseptabelt. Vi mener 1453 
dette bryter med grunnleggende prinsipper for samskipnadssystemet og for desentralisert 1454 
utdanning. Med dette menes at samskipnadssystemet eksisterer med utgangspunkt i at det frie 1455 
markedet ikke strekker til med hensyn til å levere et tilstrekkelig velferdstilbud til studenter i 1456 
Norge. Et eksempel på det frie markedets utilstrekkelighet i denne sammenhengen er det å 1457 
levere et tilstrekkelig tilbud av pensumlitteratur til studenter i hele landet, også gjennom en 1458 
fysisk bokhandel ved desentraliserte studiesteder.  1459 
 1460 
Den aktive markedsføringen som Akademika har gjennomført ved UMB vil, dersom dette 1461 
fortsetter, kunne svekke vårt lokale tilbud som følge av økt konkurranse i et lite marked. 1462 
Studenttinget og SiÅs vurderer selvsagt kontinuerlig fordeler og ulemper av å drive en fysisk 1463 
bokhandel ved UMB opp i mot salg over nett. Vi føler imidlertid behov for å understreke at 1464 
denne vurderingen er det utelukkende SiÅs og Studenttinget ved UMB som skal foreta. En 1465 
aggressiv og tilnærmet imperialistisk strategi fra Akademika bryter med det vi mener er 1466 
grunnleggende prinsipper i samskipnadssystemet , og vil i ytterste konsekvens innebære at SiO 1467 
fratar Ås-studentene makt over vår egen samskipnad. 1468 
 1469 
Akademikas markedsføring det siste året har etter vår oppfatning bestått i å dumpe priser på 1470 
utvalgt litteratur, for så å gjennomføre markedsføringskampanjer mot studenter ved andre 1471 
studiesteder. Dersom denne markedsføringsstrategien fortsetter vil en mulig konsekvens være 1472 
at bokhandeltilbud ved mindre og desentraliserte studiesteder utkonkurreres og legges ned. 1473 
Dette bryter kraftig med stortingets vedtak som innebærer en desentralisert høyere utdanning 1474 
med et tilfredsstillende velferdstilbud ved alle studiesteder. Et velferdstilbud som defineres og 1475 
driftes av studentsamskipnadene ved det enkelte studiested. 1476 
 1477 
Vi håper Velferdstinget ved UIO vil ta denne resolusjonen til etterretning, og videre kan ta 1478 
Akademikas ”eksterne” markedsføring opp til diskusjon.   1479 
    1480 

http://www.akademika.no/aas
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Saksfremlegg 1481 

 1482 

Dato: 8. november 2010 1483 

Sak: 5a), vedtakssak 1484 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 1485 

 1486 

Håndtering av eventuelle kutt i Velferdstingets budsjettsøknad 1487 

 1488 

 1489 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 1490 

 1491 

1. Velferdstinget oppfordrer Hovedstyret til å ta med seg innspillene fra 1492 

debatten når det gjelder hvilke områder som skal prioriteres. 1493 

 1494 

2. Om den totale summen for Velferdstingets budsjettsøknad kuttes i 1495 

Hovedstyret, kuttes alle vedtatte tildelingsbeløp med en lik prosentandel, 1496 

tilsvarende kuttet av totalsummen, med unntak av NSO-kontigenten.  1497 

 1498 

Saksnotat 1499 

 1500 

Velferdstinget vedtok på sitt møte den 30. august 2010 at Velferdstingets 1501 

budsjettsøknad skulle være høyest prioritert for budsjett for SiO i 2011. Allikvel er 1502 

det mulig at Hovedstyret vil kutte i søknaden fra Velferdstinget.  1503 

 1504 

Arbeidsutvalget mener derfor Velferdstinget må vedta hva man eventuelt vil gjøre 1505 

dersom søknaden kuttes. Arbeidsutvalget innstiller på at eventuelle kutt 1506 

håndteres etter ”ostehøvel-prinsippet”. Dette innebærer at alle innvilgede 1507 

søknader kuttes med en lik prosentandel, fordelt etter hvor mye det er bestemt at 1508 

søknadene fikk innvilget etter tildelingsmøtet i desember.  1509 

 1510 

Om summen for Velferdstingets budsjettsøknad kuttes i Hovedstyret, kuttes alle 1511 

vedtatte tildelingsbeløp med en lik prosentandel, tilsvarende kuttet av 1512 

totalsummen, med unntak av NSO-kontigenten.  1513 

 1514 

 1515 

 1516 

 1517 

 1518 

For Arbeidsutvalget 1519 

 1520 

 1521 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 1522 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 1523 
   1524 



 

 38 

Saksfremlegg 1525 

 1526 

Dato: 8. november 2010 1527 

Sak: 6a), vedtakssak 1528 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 1529 

 1530 

Valg av nye medlemmer i Kulturstyret 1531 

 1532 

 1533 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 1534 

 1535 

1. Det velges fem medlemmer til kulturstyret fra 1. januar 2011 og frem til et 1536 

nytt valg av et sammenslått kulturstyre.  1537 

 1538 

2. Det velges 5 vararepresentanter til Kulturstyret for 1 år. 1539 

 1540 

Saksnotat 1541 

 1542 

Ettersom man ikke har fått klargjort hvor mye midler OAS bruker på 1543 

studentforeninger og studentforeninger, ønsker man å beholde dagens modeller 1544 

for slike tildelinger i første omgang for første halvår av 2011.  1545 

 1546 

Arbeidsutvalget ønsker å presisere at de nye representantene som velges på 1547 

neste ordinære Velferdstingsmøte, altså 8. november 2011, velges til den dato 1548 

det vil velges et helt nytt kulturstyre for den felles nye samskipnaden, en gang i 1549 

løpet av 2011.  1550 

 1551 

AU ser det ikke som nødvendig å velge vararepresentanter for lengre enn et år, 1552 

da disse varaplassene må velges på ny i løpet av 2011.  1553 

 1554 

 1555 

 1556 

 1557 

For Arbeidsutvalget 1558 

 1559 

 1560 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 1561 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 1562 
   1563 
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Saksfremlegg 1564 

 1565 

Dato: 8. november 2010 1566 

Sak: 6b), vedtakssak 1567 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 1568 

 1569 

Suppleringsvalg av AU-medlem 1570 

 1571 

 1572 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 1573 

 1574 

1. Det suppleres ikke inn en ny komiteansvarlig. 1575 

 1576 

2. Organisasjons- og informasjonsansvarlig økes til 50% godtgjøring frem til 1577 

01.01.2011, på grunn av ekstra arbeidsoppgaver innenfor sammenslåing 1578 

og konferanse om studenter og rus. 1579 

 1580 

Saksnotat 1581 

 1582 

Komiteansvarlig, Sivert Hatteberg, har trukket seg fra sitt verv i arbeidsutvalget. 1583 

Grunnet personlige årsaker har han sett seg nødt til å trekke seg fra sitt verv to 1584 

måneder før valgperioden går ut. Arbeidsutvalget respekterer hans avgjørelse, 1585 

og håper Velferdstinget tar dette til etteretning og ønsker Sivert lykke til videre. 1586 

 1587 

Arbeidsutvalget innstiller på at det ikke suppleres inn en ny komiteansvarlig, først 1588 

og fremst på grunn av kort tid til konstituerende møte. Det vil blant annet ta tid å 1589 

lære opp et nytt AU-medlem. Vi ser det som lite hensiktsmessig å sette inn en ny 1590 

person så kort tid før det uansett skal velges et nytt arbeidsutvalg. 1591 

 1592 

Istedenfor ønsker arbeidsutvalget å øke godtgjøringen til organisasjons- og 1593 

informasjonsansvarlig til 50%, mot at det legges til to spesifikke arbeidsoppgaver 1594 

til dette vervet. Vi har fått penger fra AKAN til å arrangere en konferanse om 1595 

studenter og rus, pluss at sammenslåingsprosessen mellom SiO og OAS krever 1596 

mye ressurser. Dette vil nå inngå som en viktig del av dette vervet frem til nyttår. 1597 

 1598 

 1599 

 1600 

For Arbeidsutvalget 1601 

 1602 

 1603 

Mari Berdal Djupvik    Even A. Hagen 1604 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 1605 

 1606 


