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Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 

Vedtatt:6. februar 2011 

 

Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under 

Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt av 

Velferdsseminaret for ett år av gangen, og inneholder organisatoriske og 

politiske mål. Dokumentet legger føringer for hva som skal være 

Velferdstingets oppgaver dette året. 
 

Innholdsfortegnelse 

 

s. 1           Innholdsfortegnelse og prioriteringer 

s. 2 - 3      Organisasjon (Drift og styring, informasjon og synlighet, lobby) 

s. 3 - 6      Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO generelt, boliger, helsetjenesten       

og rådgivning, kafeene, barnehagene, idrett, kultur, medier og tildelinger, miljø og 

Akademika) 

s. 7           Nasjonal politikk 

 

 

Prioriteringer 
Alle punkter i arbeidsprogrammet skal det jobbes målrettet med å oppnå, men noen utvalgte saker skal 

ha særlig høy prioritet i arbeidsutvalgets daglige virke. Velferdstinget vil i 2011 ha følgende tre 

prioriteringer. 

 

1. VT skal jobbe for tilskudd til totalrehabilitering av studentboliger, samt at SiO 

får tildelt flere studentboliger i 2012 sammenlignet med 2011. 

2. Jobbe for et velferds- og servicesenter i sentrum, med bla. Treningstilbud, helse- 

og rådgivertjeneste og lesesalplasser. 

3. Fjerne aldersgrensen på studentkort i kollektivtrafikken og at studentkortet ikke 

er låst opp til en institusjon eller til den region lærestedet tilhører. 

 

Forkortelser: Velferdstinget = VT        Arbeidsutvalget: AU        Studentsamskipnaden = SiO 

 

Organisasjon 
Denne delen vil fokusere på de arbeidsområdene Velferdstingets arbeidsutvalg vil gjennomføre internt 

og eksternt med henhold til videre organisasjonsutvikling og synliggjøring av Velferdstinget som 

organisasjon. 

 

Styring 

 Hvert Velferdstingsmøte skal ha et tema, for eksempel boliger, studentkafeer etc. Og i 

løpet av året skal alle velferdstilbudene til SiO behandles på disse temamøtene. 

 VT skal ta stilling til AU’s sammensetning på periodens nest siste møte. 

 VT-AU skal legge frem en årsrapport for VT på årets siste ordinære møte, hvor man 

redegjør for oppnåelse og status for arbeidsprogrammet. 

 

Informasjon og synlighet 

 AU skal besøke alle studentdemokratiene minst 1 gang i løpet av året.  

 Studentdemokratiene skal inviteres til en felles Kick Off i begynnelsen av året 
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sammen med VT-representantene. 

 Informasjonsansvarlig og profileringsansvarlig skal oppdatere informasjonen om 

Velferdstinget så den tar hensyn til sammenslåingen og opprettelsen av en ny 

samskipnad i Oslo og Akershus. 

 AU skal holde VT-representantene og studentdemokratiene ved 

medlemsinstitusjonene oppdaterte på sitt daglige arbeid gjennom en nyhetsmail. 

 AU skal jobbe aktivt med å promotere Velferdstingets arbeid ut mot studentene både 

via internett, plakater, studentdemokratiene og fysisk tilstedeværelse på institusjonene. 

Promoteringen skal koordineres med en av lærestedets VT-representant, i de tilfeller 

der lærestedet har en eller flere representanter i VT. 

 Det skal lages en plakat med generell info om Velferdstinget som skal deles ut til de 

forskjellige studentdemokratiene. 

 Velferdstingets hjemmeside (www.studentvelferd.no) og facebookside skal oppdateres 

jevnlig. Sidene skal gjøres kjent for alle studenter tilknyttet SiO. 

 VT skal jobbe for et felles arrangement for de ulike fadderukene på hvert av 

lærestedene tilknyttet SiO.  

 I forbindelse med semesterstart høsten 2011 skal AU promotere Velferdstingets mål 

og virke overfor de lokale myndigheter, media og nye studenter. 

 AU skal aktivt delta og promotere Velferdstinget i de lokale og nasjonale mediene, 

herunder sammen med andre studentorganisasjoner, tydeliggjøre den nasjonale 

studentvelferden.  

 AU skal arbeide for å videreføre hvite dager og profilere kampanje for 

alkoholfokusfrie arrangementer. 

 

Lobby 

 AU skal utarbeide og gjennomføre lobbystrategier for Velferdstingets ulike vedtak og 

politikkområder. 

 VT skal jobbe opp mot Oslo og Akershus for å få det offentlige til å ta et større ansvar 

for studentenes velferdssituasjon. I denne forbindelse skal Arbeidsutvalget se på 

mulighetene for å utarbeide en Studentmelding for Oslo. 

 VT skal ta stilling til om man i 2011 skal støtte og aktivt delta i prosjektet 

Studenthovedstaden.  

 AU skal i løpet av 2011 i samarbeid med SiO arbeide for å systematisere et jevnlig 

møtepunkt med kommunene for samarbeid om fremtidige studentboliger i Oslo og 

Akershus.  

 VT  skal jobbe for lavere priser på studentkort for kollektivtransport i Oslo og 

Akershus. 

 VT skal bruke lokalvalgkampen i 2011 til å skaffe seg innflytelse i og en bedre 

studentpolitikk fra det kommende bystyret og byrådet i Oslo samt relevante 

kommunestyrer og fylkestinget i Akershus. AU skal sikre at dette arbeidet får 

betydelig mediedekning og resultater.  

 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) 

 

SiO generelt  

 VT skal arbeide for økt gjennomsiktighet og offentlig innsyn i SiOs drift og virke med 

mål om å styrke studentstyringen. VT skal evaluere SiOs offentlighetsreglement i 

løpet av året, og oppdatere reglementet. 

 VT skal arbeide for at enhver student, heltid og deltid, ved alle lærestedene tilknyttet 

http://www.studentvelferd.no/
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SiO skal betale semesteravgiften.  

 VT skal arbeide for at de ulike studentdemokratiene ved de ulike lærestedene tilknyttet 

SiO bidrar med å synliggjøre SiOs velferdstilbud overfor studentene. 

 VT skal jobbe for et velferds- og servicesenter i sentrum, med bla. treningstilbud, 

helse- og rådgivertjeneste og lesesalplasser. 

 VT skal jobbe for at SiO, i samarbeid med studentene, vedtar overordnede etiske 

retningslinjer for alle SiOs virksomheter. 

 VT skal sørge for at de velferdsmessige gevinstene av en økning i semesteravgiften 

utredes innen første halvdel av 2011. På bakgrunn av utredningen skal VT ta stilling til 

en eventuell økning av semesteravgiften for å forhindre en forringelse av studentenes 

velferdstilbud.  

 VT vil jobbe for at SiO utvikler og utvider sitt IT-tilbud der det er et reelt behov for 

det.  

 VT skal kartlegge utfordringene knyttet til den nye loven om universell utforming i 

forhold til SiOs tjenestesteder. 

 AU skal i samarbeid med SiO jobbe med de foreslåtte endringene i samskipnadsloven, 

og VT skal utarbeide et høringssvar på denne revideringen. 

 VT skal gi innspill og aktivt påvirke SiOs strategiarbeid. 

 

Studentboliger 

 VT skal jobbe for at SiO får tildelt flere studentboliger i 2012 enn i 2011. VT skal 

jobbe for at SiO blir prioritert ved tildelinger av midler til studentboliger for 2012. 

 VT skal i 2011 ta stilling boliggarantien for internasjonale studenter. 

 VT skal jobbe for en dekningsgrad på 20 % for nasjonale studenter. 

 VT skal arbeide for at det bygges studentboliger i Bjørvika, på Sogn VGS-tomten, 

Oslo Botsfengsel, Veterinærhøgskole-tomten, det nye Majorstualokket og andre 

interessante tomter. 

 VT skal gjennom boligstyret sørge for at strømprisene i studentboligene er billige og 

forutsigbare. 

 VT og SiO skal jobbe for å arrangere byttedager og bruktmarked for SiOs 

studentboliger. 

 VT skal jobbe for tilskudd til totalrehabilitering av studentboliger. 

 VT skal jobbe for en økning av tilskuddsandelen til kostnadsrammen for 

studentboligbygging.  

 VT skal jobbe for at studentboliger får en egen klassifisering i byggeforskrifter. 

 VT skal jobbe for god forbindelse med kollektivtrafikk mellom studentbyer og 

læresteder.  

 

Studentkafeene 

 VT skal jobbe for tilstrekkelig kafétilbud også med hensyn til åpningstider. 

 VT skal jobbe for at middagsabonnementet skal blir mer fleksibelt, og at studentene 

ikke må forplikte seg til Dagens hver dag. 

 VT skal jobbe for at utdanningsinstitusjonene bidrar til at det plasseres 

kildesorteringsstasjoner som omfatter matavfall, papir, flasker og matavfall ved alle 

SiOs spisesteder. 

 VT vil videreføre ”Godkjent av VT”-ordningen i SiOs kafeer. 

 VT skal jobbe for at prisene på dagens middag og kaffe skal holdes stabile. 

 VT skal jobbe for at Studentkafeene skal tilby sunne, rettferdige, økologiske og 

sesongbaserte varer, uten at det øvrige tilbudet belastes av dette. 
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 VT skal sikre at både studentkafeene og SiO Catering har et tilfredsstillende tilbud til 

matallergikere. 

 

Studenthelsetjenesten og -rådgivningen 

 VT skal i løpet av året bestemme hvordan studenthelsetjenesten skal være organisert. 

 VT skal fortsette arbeidet for å bedre psykisk helse blant studentene.  

 VT skal jobbe for økt synliggjøring og utvikling av studentrådgivningen og 

psykiatrisk psykologisk seksjon. 

 VT skal jobbe for at Studenthelsetjenesten utvikler muligheten for å bestille timer på 

internett.  

 VT skal jobbe for en offentlig fullfinansiert tannhelsetjeneste for studenter. 

 Det skal utarbeides handlingsplaner for utfordringene som kommer frem etter 

resultatet fra Helse- og trivselsundersøkelsen fra 2010. 

 VT-AU skal fortsatt forvalte ”krisefond for internasjonale studenter” og dele ut midler 

herfra etter behov, i samarbeid med studentrådgivningen. 

 VT skal arebide for at Studenthelsetjenesten er representert i læringsmiljøutvalgene 

(LMU) ved utdanningsinstitusjonene. 

 

Studentidretten 

 VT skal arbeide for at prisen på treningskort skal bli likere for alle SiOs studenter, ved 

å arbeide for ytterligere fristasjonsbidrag fra institusjonene tilknyttet SiO. 

 Spørsmålet om studentidretten med henhold til sammenslåingen skal tas opp på et 

møte i løpet av våren. 

 VT skal, i forbindelse med utbedringen av studentvelferdstilbudet i sentrum, jobbe for 

at Studentidrettens tilbud i sentrum på sikt blir utbedret.  

 

Studentbarnehagene 

 VT skal arbeide for at SiOs neste barnehage skal ligge i Nydalen. 

 VT skal jobbe for studentfedres rettigheter. Herunder retten til 6 måneders 

pappapermisjon, slik at de ikke mister stipend pga utsatt eksamen. 

 VT skal jobbe for forutsigbare tilskuddsordninger fra departement og kommuner til 

studentbarnehager. 

 

Kultur, medier og tildelinger 

 VT skal, i samarbeid med Kulturstyret, sørge for at alle studentforeninger som mottar 

støtte fra semesteravgiften, skal være drevet av og for studenter, samt ha en forsvarlig, 

åpen og ikke-diskriminerende drift. 

 VT skal tilstrebe likebehandling og forutsigbarhet i fordeling av midler til 

studentdemokratier og medier. 

 VT skal arbeide for at søknadsmuligheten til Kulturstyret skal bli mer kjent og 

benyttet på mindre læresteder. 

 VT, i samarbeid med Kulturstyret, vil jobbe for at studentforeninger skal ha gode 

driftsvilkår. 

 VT skal høre studentforeningene i saker som angår dem. 

 VT skal, i samarbeid med studentmediene, arbeide for å få støtte fra eksterne aktører, 

som Medietilsynet. Studentmedier som har dårlig grunnlag for reklameinntekter skal 

tas hensyn til i fordeling av rammemidlene. 

 Tildelingskriteriene, reglement og vedtekter skal behandles i løpet av 2011. 

 Nytt kulturstyre skal velges i løpet av våren. 
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 VT skal ha en total gjennomgang av sin tilskuddsportefølje i løpet av våren. 

 

Akademika 

 VT skal arbeide for at Akademikas betalingssystem på nett utvikles.  

 Akademika skal ha en rolle i distribusjonen og salget av kompendier til studentene. 

 VT skal tydeliggjøre at Akademika er en del av SiO. 

 VT skal jobbe for en fortsatt studentstyrt bokhandel i regi av studentsamskipnadene. 

 

Miljø 

 VT skal være fast medlem i SiO sin arbeidsgruppe for miljø, og sørge for at SiO følger 

VTs miljøpolitikk.  

 VT skal jobbe for at SiO sentralt tilrettelegger for miljøsertifisering av alle SiOs 

virksomheter. 

 VT skal jobbe for å få miljøvennlige søppelsorteringsordninger i alle studentbyene. 

 VT skal jobbe for at utdanningsinstitusjonene bidrar til at det plasseres 

kildesorteringsstasjoner som omfatter matavfall, papir, flasker og matavfall ved alle 

SiOs spisesteder. 

 

Nasjonal politikk 

I samarbeid med blant annet Norsk Studentorganisasjon vil Velferdstinget jobbe med andre 

studentpolitiske saker på lokalt og nasjonalt plan. 

 

 VT skal arbeide for 11 måneders studiefinansiering.  

 VT skal jobbe for at studenter som opplever å få en fysisk eller psykisk skade som 

gjør at studenten må få utsatt eksamen og/eller studium, ikke skal oppleve at dette vil 

gå utover studiefinansieringen.  

 VT skal jobbe for å oppheve Lånekassens 6-måneders regel for å få fødselsstipend.  

 AU skal jobbe for å få utdelt Scenekortet til alle studenter tilknyttet SiO. 

 VT skal arbeide for økt integrering av internasjonale studenter. 

 VT skal arbeide for et studentmånedskort uten aldersbegrensing. 

 VT skal fremme studentkultur i Oslo gjennom samarbeid med Oslo kommune, Det 

Norske Studentersamfund og andre relevante aktører. 

 VT skal jobbe for at kontingenten til NSO skal settes til kr 30 pr. semester. 

 VT skal arbeide for å få fast observatørstatus med tale- og forslagsrett i landsstyret i 

NSO. 

 


