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 Til:  
 
Alle valgte representanter i Velferdstinget  
Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget 
Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, 
Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Akershus, Norges idrettshøgskole, Det teologiske 
menighetsfakultet, Norges Musikkhøgskole, Norges Veterinærhøgskole,  
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo, 
Akupunkturhøgskolen i Oslo, Barratt Due Musikkinstitutt,  Den Norske 
Balletthøyskole, Den Norske Eurytmihøyskole, Høgskolen i Staffeldtsgate, 
Høyskolen Diakonova, Norges,  Informasjonsteknologiske høgskole, 
Politihøgskolen, Rudolf Steinerhøyskolen, Markedshøyskolen, Norsk 
Gestaltinstitutt,  Lovisenberg diakonale høgskole, Høgskolen for ledelse og 
teologi og Folkeuniversitetet 
 
Kopi: 
Hovedstyrets studentmedlemmer 
Velferdstingets kontrollkomite 
Delstyrerepresentantene 
Studentmediene og Kulturstyret 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 
Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig 
ISU v/ UiOs lokallag  
 
 

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 
 
Dette er endelig innkalling til Velferdstingets velferdsseminar fredag 4., lørdag 5. 
og søndag 6. februar. Seminaret og møtet finner sted på Sundvollen kurs- og 
konferansesenter, avreise fredags formiddag og retur søndag ettermiddag.  
 
Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er 
møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle din vara 
og arbeidsutvalget dette. Påmelding til seminaret er allerde i orden for de aller 
fleste representantene (se vedlagte deltakeroversikt). Hvis endringer i 
påmeldingen på grunn av force majeure-hendelser (dødsfall, dødsbringende 
sjukdom etc) – kontakt oss snarest. Arbeidsutvalget kan varsles via e-post til 
organisasjonskonsulent@studentvelferd.no,  

 
Praktisk informasjon – ved spørsmål kontakt organisasjonskonsulent 
Sarah Sørensen 978 35 740 
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Møt opp ved Chateau Neuf (Slemmedalsveien 15) kl. 1300 fredag 
4.februar. Vi har leid buss med plass til alle  
 
Vi regner med å ankomme Sørmarka konferansesenter cirka 1400. 
 
Det blir servert frukt og grønnsaker med dip i løpet av dagen og middag blir 
servert kl. 1900. første dagen. Den detaljerte tidsplanen for seminaret vil 
ettersendes i løpet av uka.  
 
Bussen tilbake til Oslo går kl. 1600, og ankomst Oslo Bussterminal er beregnet 
til cirka kl. 1645. 

 
Ansvar og utfordringer 

 
Velkommen som tillitsvalgt i Velferdstinget. Velferdstinget er det studentvalgte 
organet for velferdssaker for lærestedene som fra 1. januar 2011 er tilknyttet den 
sammenslåtte samskipnaden bestående av SiO og Oslo- og Akershushøgskolenes 
studentsamskipnad (OAS). Det nye navnet på samskipnaden blir 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akerhus (SiO).  
 
Det er en spennende tid for Velferdstinget. Sammenslåingen av de to store 
samskipnadene har vært helt sentralt i arbeidet de siste årene og vil prege 
arbeidet i organisasjonen i årene fremover. Sammenslåingen og utvidelsen av 
Velferdstinget gjør også at alt som skjer ikke er helt som vanlig. 
Omorganiseringen medfører prosesser som ingen er godt kjent med fra før og 
mange saker må håndteres løpende.  
 
Likevel er og vil Velferdstinget fortsatt være det politiske studentstyringsorganet 
som skal legge de overordnede føringene for hva slags velferdstilbud studentene 
skal ha og hvordan det skal organiseres. Dette er Velferdstingets hovedoppgave 
og er ikke nødvendigvis så avhengig av den formelle organiseringen av en ny 
samskipnad. Det avgjørende er at studentstyringsprinsippet videreføres, nemlig 
at Velferdstinget velger flertallet av personene i samskipnadsstyret og dermed 
styrer Norges største studentsamskipnad.  
 
Det er viktig at de tillitsvalgte i Velferdstinget har høy kompetanse på de 
områdene det til en hver tid jobbes med. Arbeidsutvalget vil legge til rette for 
kompetanseheving hos alle tillitsvalgte og at mest mulig informasjon og 
nødvendige utredninger foreligger før beslutninger blir tatt. Samtidig er 
Velferdstinget et politisk organ hvor medlemmene representerer studentene ved 
sine læresteder. Det vil ofte i siste instans være og skal være det avgjørende for de 
beslutningene som blir tatt.  
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Velferdstinget må i tiden fremover diskutere sin egen funksjon. Hvilke oppgaver 
skal for eksempel Velferdstinget utføre og hvilke oppgaver skal 
studentdemokratiene på hver institusjon ha ansvaret for? Mange oppgaver kan 
sikkert også løses i fellesskap. Gjennom de ulike styringsdokumentene er det opp 
til Velferdstinget å ta debatten og gjøre vedtakene om hvordan Velferdstinget skal 
organiseres. 

 

Møtet 
 
Til et formelt møte innkaller man alltid representanter / medlemmer til sted, 
dato og tid. Sakspapirer sendes gjerne sammen med innkallingen og helst en tid 
før møtet skal være. Dette kan være forskjellig fra organer til organer, og er 
nedfelt i organets reglement. 
 

Møtekonstituering 
Først velger man ordstyrer og referent, som ofte ledelsen i organet har funnet folk 
til. Det vil si Arbeidsutvalget (AU) i Velferdstinget. Men et hvert Velferdsting kan 
selvfølgelig velge å innstille på noen andre. En ordstyrer (= leder av møtet) har 
ansvar for at Velferdstinget følger kjøreplan og saksliste. Han har også ansvar for 
å styre spørsmålsrunder og debatter til hver sak.  
 
Så godkjennes innkallingen, hvor man har mulighet til å komme med 
bemerkninger hvis innkallingen inneholdt feil. Eventuelle bemerkninger føres i 
referatet.  
Videre har AU satt og en saksliste (dvs dagsorden) og en kjøreplan, det vil si 
tidsrommet for møtet. Som oftest også med tider for hver sak som skal opp slik at 
det skal bli lettere for representantene å forholde seg til sluttidspunkt. 
 
Sluttidspunktet er tentativt, det vil si at man kan gå utover dette tidspunktet hvis 
man ikke har blitt ferdig med sakslisten.  
 
Helt til slutt under møtekonstitueringen ser man på referatet fra forrige møte. 
Hvis man finner feil eller mangler i referatet kan man komme med bemerkninger 
til det her, slik at det kan rettes opp. 

 
Orienteringer 
Arbeidsutvalget i Velferdstinget er pliktig til å komme med orienteringer om hva 
som har skjedd siden sist møte. Denne foreligger alltid skriftlig, men lederen av 
AU tar også et kortere sammendrag muntlig.  
VT-representanter i samskipnadens delstyrer (Studentkafeene, Boligstyret, 
Kulturstyret, Akademika) og Studentrepresentantene i hovedstyret har også 
skriftlige og/eller muntlige orienteringer.  
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Representantene i VT har mulighet til å komme med spørsmål til de som har 
orienteringer.  
 

Fra sak til sak 
Hver sak starter først med at ansvarlig for saken legger den frem muntlig. Så 
åpner ordstyrer for oppklarende spørsmål, før man kjører debatt. 
 
Alle representanter kan komme med innlegg, og som oftest har man 2-3 minutter 
på hvert innlegg. For å tegne seg til innlegg tar man en finger i været, sammen 
med den blå siden av nummerskiltet man får utdelt ved opprop helt i 
begynnelsen av møtet. Til hvert innlegg er det lov med replikker hvis det er noe 
man kort vil kommentere. Da får man som oftest 1 minutt og man tegner seg ved 
å vise V-tegn og rød side på nummerskilt. Det er vanlig at det bare kan tegnes 2-3 
replikker på hvert innlegg. Både tid på innlegg og replikker og hvor mange 
replikker som er lov, bestemmes av ordstyrer.  
Det er vanlig at man reiser seg når man har innlegg eller replikk. 
 
Hvis man vil komme med en saksopplysning (fakta og ikke argument) viser man 
et T-tegn med hendene.  
 
Ordstyrer setter etter hvert strek for tegning av innlegg, og det blir det gitt 
beskjed om ut i debatten 
 
Vi oppfordrer alle til å ta en grundig kikk på VTs håndbok for 
tilltisvalgte: 
http://www.studentvelferd.no/dokumenter/2010/11/Håndbok_for_2011.pdf 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Magnus Nystrand – Leder for Velferdstinget 
Svein Tømmerdal dy – Nestleder for Velferdstinget 
Hanne Marie Iaursulëiel Pedersen-Eriksen – Informasjonsansvarlig 
Bodil Krogvold – Samfunnskontakt 
Lillian Villanueva – Profilansvarlig 
Håvard Vederhus - Samskipnadskontakt  
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Saksfremlegg 
 
Dato: 4-6. februar 2011 
Sak: 1a 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 

Valg av ordstyrer og referent 
 
 
AU innstiller på følgende personer: 
 
 
Ordstyrer: Christer Gulbrandsen 
 
Referent: Sarah S. Sørensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal 
Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget 
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Saksfremlegg 
 
Dato: 4-6. februar 2011 
Sak: 1b 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 
 

Godkjenning av innkalling 
 
 
 
AU innstiller på følgende: 
 
 
Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal 
Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget 
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Saksfremlegg 
 
Dato: 4-6. februar 2011 
Sak: 1c 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 
 

Godkjenning av dagsorden 
 
 
 
AU innstiller på følgende: 
 
 
Vedlagte forslag til dagsorden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal 
Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget 
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Saksliste: 
V = Vedtakssak  D = Diskusjonssak  O = Orienteringssak 
 
VT 01 Møtekonstituering 
1a) Valg av ordstyrere og referent       V 
1b) Godkjenning av innkalling        V 
1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan      
1d) Godkjenning av referat fra Konstituerende møte 29.11.2010   V 
1e) Godkjenning av valgprotokoller      V 
1f) Mandat for redaksjonskomité for vedtekter og politisk grunndokument V 
1g) Mandat for redaksjonskomité for arbeidsprogram og budsjett   V 
1h) Valg av leder for redaksjonskomité for vedtekter og politisk grunndokument V 
1i) Valg av leder for redaksjonskomité for arbeidsprogram og budsjett  V 
1k) Valg til redaksjonskomité for vedtekter og politisk grunndokument   V 
1l) Valg til redaksjonskomité for arbeidsprogram og budsjett 
 
VT 02 Orienteringer 
2a) Arbeidsutvalgets orientering       O 
2b) Hovedstyrets orientering       O 
2c) Andre orienteringer        O 
 
VT 03 Organisasjon 
3a) Vedtektsendringerer        V 
3b) Fastsettelse av møtedatoer for 2011      V 
3c) Kaffekampanjen        V 
 
VT 04 Politikk 
4a) Politisk Grunndokument       V 
4b) Arbeidsprogram 2011        V 
           V 
 
VT 05 Økonomi 
5a) Driftsbudjett for 2011        V 
 
VT 06 Valg 
6a) Valg til Kaféstyret        V 
6b) Valg til boligstyret        V 
 
VT 07 Eventuelt 
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Saksfremlegg 
 
Dato: 4-6. februar 2011 
Sak: 1d 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 
 

Godkjenning av referat fra Konstituerende møte 29.11.2010 
 
Referat fra konstituerende møtes finnes på www.studentvelferd.no 
 
AU innstiller på følgende: 
 
Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal 
Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget 
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Saksfremlegg 
 
Dato: 4-6. februar 2011 
Sak: 1e 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 

Godkjenning av valgprotokoller 
 
 
Arbeidsutvalget legger fram valgprotokoller for godkjenning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal 
Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget 
 



 

 11 

Saksfremlegg 
 
Dato: 4-6. februar 2011 
Sak: 1f-1l 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 
 

Fastsettelse av mandat for redaksjonskomité, valg av leder 
for redaksjonskomité, og valg av redaksjonskomité 
 
AU innstiller på følgende: 
 
Vedlagte mandat vedtas.  
 
Kandidater til redaksjonskomiteenes leder og medlemmer fremmes og velges på 
møtet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal 
Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget 
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Generelle regler for redaksjonskomiteen: 
 
Det opprettes to redaksjonskomitéer. 
 
Velferdstinget vedtar mandat og sammensetning etter innstilling fra fraksjonene. 
Hver fraksjon inviteres til å stille ett medlem til redaksjonskomiteen. 
 
Redaksjonskomiteene skal sammenstille og presentere innkomne forslag for 
Velferdstinget, de kan også gis mandat til å foreslå bedre ordlyd og innstille på 
forslag. 
 
 
 
Mandat for redaksjonskomiteene: 
 
1. Komiteen skal bestå av: 

a) Opptil 8 representanter fra ulike institusjoner 
b) En uavhengig sekretær uten stemmerett. 

 
2. Komiteen skal samordne innkomne forslag ved å: 

a) Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert. 
b) Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom 

forslag med samme intensjon. 
c) Dele opp forslag der det er naturlig. 

 
3. Innstillinger:  

a) Komiteen kan innstille på om hvorvidt forslag kan vedtas, avvises, eller 
ikke realitetsbehandles.  

b) Komiteen kan også innstille på forslag av politisk art, som politiske 
standpunkt eller tiltak. 

c) Komiteen skal innstille på forslag av redaksjonell art. 
d) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette 

er nødvendig. 
e) Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse 

Velferdstinget om motstridende forslag som blir foreslått. 
f) Komiteens innstilling er rådgivende og opprinnelig forslag fra AU vil bli 

lagt til grunn. 
 
4. Samarbeid: 

a) Komiteen skal utvikle voteringsorden i samarbeid med ordstyrer. 
b) Komiteen bør forhøre seg med kontrollkomiteen om et forslag kan 

realitetsbehandles dersom det er tvil. 
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c) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være 
hensiktsmessig, som forslagstiller, arbeidsutvalget og forberedende 
komiteer. 

 
5. Valg: 

a) Hver lærestedsgruppering stiller med ett medlem dersom fraksjonen selv 
ønsker dette. 

b) Velferdstinget velger så leder blant kandidatene. 
c) Velferdstinget velger så resten av redaksjonskomiteen. 
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Saksfremlegg 
 
Dato: 4-6. februar 2011 
Sak: 2a 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 
 

Arbeidsutvalgets orientering 
 
 
 
 
AU innstiller på følgende: 
 
 
 
Orienteringen tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
 
 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal dy. 
Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 
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Arbeidsutvalgets orientering 
 

Opplæring og overlapp 
Arbeidsutvalget har i perioden brukt mye tid på å komme i gang med arbeidet 
sitt. Overlappsseminaret fant sted i København 2.-5. januar, og ble brukt til både 
å bli kjent som arbeidsutvalg og å dra nytte av kunnskapen det avtroppende 
arbeidsutvalget sitter inne med. Vi planlegger mer internkursing i blant annet 
mediahåndtering og saksbehandling når dagene roer seg ned litt. Den 11. januar 
gjennomførte vi felles overlapp og kursing med hovedstyrestudentene.  
 
Kontakt med studentdemokratiene,  
AU har deltatt på seminar sammen med HiOs forsamling og HiAKs parlament, 
besøkt HiAK på Kjeller og SBIO i BI-hulen (koselig hytte i Sørkedalen) og begynt 
å booke møter med resten av studentdemokratiene. AU har deltatt på UiOs 
studentparlamentsmøte og har generelt nær kontakt med UiOs representanter  
på grunn av samlokaliseringen på Eika.   
 
Arrangementer 
AU har gjennomført en Kikkoff for det nye Velferdstinget på Klubbscenen ved 
Det Norske Studentersamfund. Her ble det talt, drukket og danset.  Det første 
store prosjektet til det nye arbeidsutvalget er velferdsseminaret. Det har naturlig 
nok gått med en god del tid til praktisk planlegging og utarbeidelse av 
sakspapirer til dette. 
 
Politiske saker 
Studenthovedstaden er et samarbeidsprosjekt mellom de store 
utdanningsintitusjonene i Oslo og Akershus, samskipnadene og Oslo kommune. 
Helt konkret spytter hver deltaker inn 50 000 kr som finansierer en 
prosjektstilling og arrangementer i tilknytning til prosjektet.  Det gamle 
Velferdstinget valgte å trekke seg fra dette prosjektet, men VT er nå representert 
gjennom OAS sitt bidrag. AU har valgt å gi Studenthovedstaden et forsøk til, og 
samarbeider tett med parlamentslederne og SBIO for å blåse liv i prosjektet igjen.   
 
Den første boligsaken som havnet på vårt bord var et OAS-prosjekt om 165 nye 
hybelenheter i nærheten av Carl Berner (Hasleveien). Det har vært en fin måte å 
bli introdusert for måten det jobbes med studentboliger på i SiO og kommunen. 
Leder var både på befaring med byutviklingskomiteen, i bystyresalen under 
komitebehandlingen og deltok i en rekke møter med SiOs ledelse. (Se 
hovedstyrets orientering for mer om saken) 
 
Ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 10) kan gjøre det 
vanskeligere å bygge studentboliger. AU har begynt arbeidet med dette.  
Samskipnadsloven er kommet på høring og AU har så vidt begynt å ta tak i 
denne.  
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VT i Offentligheten 
Årets første kronikk i Universitas og Argument ble ført i pennen av 
Velferdstingets leder. Velferdstinget fikk også en viss mediaoppmerksomhet 
rundt pressemeldingen (Prioriter Oslo, Tora) som gikk ut som NTB-melding og 
resulterte i små saker og notiser i Klassekampen, Nationen, Teknisk Ukeblad, 
Glåmdalen, Nordlys og så videre. Ellers ble det talt foran ordfører Stang og 
statsråd Aasland ved åpning av Vestgrensa 2 og ved markering av 
sammenslåingen i Rådhusets Festsal. I talene vektla VT betydningen av 
studentboliger og at samskipnadene fortsatt skal være studentstyrt.      
 
Kontakt med SiO 
Tidligere har det vært tradisjon for å gjennomføre en ”dag” med de ulike 
avdelingene i SiO for å lære mer om velferdstilbudet, ta opp aktuelle saker og 
etablere uformell kontakt. Vi har til nå vært i møter med Akademika og 
Studentkafeene og vil fortsette disse møtene etter Velferdsseminaret. 
Avdelingslederne er generelt svært positive til VT.  
 
Et godt samarbeid med konsernledelsen i SiO er viktig for å gjennomføre VTs 
politikk, få best mulig saksbehandling og sakskunnskap i det politiske arbeidet. 
AU har hatt tett kontakt med konsernledelsen i forbindelse med festarrangement 
(markering av sammenslåing, åpninig av Vestgrensa 2 og Kikkoff), lunsjmøter og 
saken om studentboliger ved Carl Berner (se over) og derved lagt til rette for et 
konstruktivt samarbeid gjennom året.  
 
Informasjon og profilering 
Arbeidsutvalget har begynt arbeidet med å få nye nettsider med økt 
funksjonalitet. Vårt mål er at de skal være en ressurs for studenter ikke bare 
tilknyttet SiO, men alle som er interessert i studentvelferd generelt. Sidene skal 
stå ferdig snarest mulig, selv om ingen konkret dato foreligger enda. Referater og 
sakspapirer vil imidlertid bli lagt ut på nettsidene som vanlig. 
 
Som mange sikkert har lagt merke til har AU vært akrtive på Facebook via 
fanpage-funksjonen. Vi legger opp til en sikkelig omlegging av visuell profil og 
profilansvarlig Lillian har jobbet mye med dette. Den visuelle profilen vil du bli 
presentert for i løpet av Velferdsseminaret.  
 
Administrasjon 
Fram til nå har det blitt brukt en del tid på rent administrative oppgaver, 
herunder kjøp av ny pc og kontormøbler, ansettelse og opplæring av 
organisasjonskonsulent Sarah Sørensen i 100% stilling og overføring av 
signaturrett og konto.  
 
For Arbeidsutvalget,  Magnus Nystrand, Leder for Velferdstinget 
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Saksfremlegg 
 
Dato: 4-6. februar 2011 
Sak:2b 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 
 

Hovedstyrets orientering 
 
 
 
AU innstiller på følgende: 
 
 
 
Orienteringen tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
 
 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal dy. 
Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget 
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22. januar 

Hovedstyrets orientering 
Siden konstituerende møte i Velferdstinget har Hovedstyret gjennomført 
styremøte 14. januar, neste styremøte er 21.-22. februar.  
 
Sammenslåing: 
Studentsamskipnadsloven ble før jul endret med den konsekvens at en 
sammenslåing mellom to samskipnader ikke vil utløse dokumentavgift. Første 
behandling i Stortinget var 6. desember, med andre behandling 14. desember. 17. 
desember ble loven sanksjonert i statsråd, og loven trådte i kraft samme dag. 
Samme dag mottok SiO brev fra Kunnskapsdepartementet v/statsråd Tora 
Aasland der sammenslåingen av SiO og OAS godkjennes ved overdragelse. I 
brevet spesifiseres det at fra 1. januar vil alle OAS’ rettigheter, eiendeler og 
forpliktelser overdras i sin helhet til SiO, som fra samme dag vil hete 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Felles signert fusjonsplan og 
åpningsbalanse er oversendt til Brønnøysund for registrering i Foretaksregisteret. 
Inntil utløp av kreditorfrist 60 dager etter registreringen 28. desember må 
hensynet til OAS’ kreditorer ivaretas ved at OAS’ eiendeler, rettigheter og 
forpliktelser håndteres på en slik måte at tilbakeføring vil være mulig om 
innsigelser tilsir det. 
 
Flere av velferdstilbudene i den felles samskipnaden vil våren 2011 være 
differensierte ut fra tidligere samskipnadstilhørighet og/eller 
institusjonstilhørighet. Hovedstyret og administrasjonen er i gang med 
saksbehandling på de områdene hvor man skal etablere et felles tilbud til høsten; 
helse, idrett, kultur og semesteravgiftsbevilgninger. Det gjøres også et omfattende 
arbeid knyttet til fristasjonsbidrag fra samtlige av våre medlemsinstitusjoner.  
 
Det arbeides med forslag til ny logo og profilering. Hovedstyret vil komme tilbake 
med mer om dette og fremdriftsplan på et senere tidspunkt. Det samme gjelder 
også arbeidet med ny strategi for 2012-2015.  
 
Sammenslåingen ble markert i Oslo rådhus 21. januar med hilsningstaler fra 
ordfører, statsråd, medlemsinstitusjonene, Velferdstinget og SiO. I sin hilsen 
overrakte statsråden en gave på kr 300 000 til SiOs videre sammenslåingsarbeid. 
 
 
Studentbolig 
SiO har for 2011 blitt tildelt tilskudd til 144,3 HE fra Kunnskapsdepartementet 
gjennom Husbanken. SiO søkte om 239, hvor vi ønsket å prioritere 
totaloppussing av eksisterende boligmasse. Det ble søkt om følgende prosjekter; 
konvertering av Fagerborg og Stensberggaten, fortetning Pilestredet, Vestgrensa 1 



 

 19 

og Bjerke, samt rehabilitering/oppgradering av Schultzgate og Pilestredet 36. 
Hovedstyret vil komme tilbake med detaljert informasjon om hvilke prosjekter vi 
har mottatt tilskudd til straks vi har mottatt endelig tilskuddsbrev fra KD.  
 
14. januar ble Vestgrensa byggetrinn 2 åpnet med hilsninger fra ordfører, 
Statsråd, styreleder, leder av Velferdstinget, entreprenør m.fl. Bygget er nå fylt 
opp med om lag 200 studenter etter innflytning 17. januar. Hovedstyret vil 
benytte anledningen til å takke alle som har vært involvert i å få bygget realisert i 
6. etasjer.  
 
Andre byggeprosjekter: 

 Fortetningsprosjektet på Sogn studentby, Sogn 2012, er sendt ut på anbud, 
her blir byggesaksbehandling og offentlige tillatelser avgjørende for 
fremdriften i prosjektet.  

 Fortetning av studentboligene på Carl Berner har vært til behandling i 
bystyret 19. januar hvor saken ble utsatt. Søknaden som er innsendt 
beskriver et ønske om bygge to ekstra etasjer og en inntrukket toppetasje 
på eksisterende bygning. I tillegg ønsker man å bygge en mindre blokk 
med 36 hybler på østsiden av hovedbygningen. Totalt vil den forslåtte 
utvidelsen bestå av ca 165 HE, hvor tilskudd allerede er godkjent fra KD. 
SiO ser nå på muligheten til å endre søknad med tanke på de innspill som 
er blitt gitt gjennom saksbehandlingen.  

 Før jul besluttet Hovedstyret i SiO erverv av Trondheimsveien 25 for 
etablering av studentboliger. Det er som en følge av vedtaket iverksatt 
arbeid, i samarbeid med arkitektene i prosjektet, med å utarbeide og tegne 
nye løsninger. Dette for å etterkomme Studentboligenes ønske om en 
endret boligmiks for prosjektet. Forhåndskonferanse er bestilt hos PBE for 
å presentere forslagene om en endret boligmiks for prosjektet. Prosjektet 
omfatter nå ca 140 HE.  

 Bjørvika: Vedtak om endelig reguleringsplan vil i følge fremdriftsplanen 
komme i juni 2011. Antall HE er ca 300.  

 Sogn vgs.: SiO er i dialog med de av våre medlemsinstitusjoner som har 
vist interesse for byggene. Prosjektet ligger fortsatt noen år fram i tid.  

 
Hovedstyret viser til orientering fra Boligstyret for ytterligere detaljinformasjon rundt 
Studentboligene. 

 
 
Akademika 
Det er arbeidet med å vurdere samarbeid mellom SiT Tapir og Akademika. 
Styrene i SiT Tapir, SiT, Akademika og SiO har nylig gjort vedtak i saken. Partene 
planlegger nå informasjon om saken, og mer informasjon kommer snart.  
 
Hovedstyret viser til orientering fra Kaféstyret og Akademikastyret for ytterligere 
detaljinformasjon rundt Studentkafeenes og Akademikas daglige drift. 



 

 20 

 
Hovedstyret har også konstituert seg selv, samt oppnevnt Hovedstyrets 
representanter i datterselskapene og driftstyrer. Nestleder for 2011 er Marianne 
Høva Rustberggard. Jenny Nygaard er styremedlem i Studentkafeene AS, 
Magnus Hovengen i Akademika AS, Are Arneberg i driftsstyret for 
Studentboligene og Marianne i Urban Boligutleie.  
 
Hovedstyret vil få takke Velferdstinget arbeidsutvalg for en god start på 2011, og 
ønsker lykke til med seminaret.  
 
Spørsmål om andre ting knyttet til SiO eller Hovedstyret kan sendes til 
fredrik.refsnes@sio.no  
 
 
For Hovedstyret Jenny Nygaard  Marianne Høva Rustberggard 

Magnus Hovengen  Are Arneberg    
     Fredrik Øren Refsnes (leder) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fredrik.refsnes@sio.no
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Saksfremlegg 
 
Dato: 4-6. februar 2011 
Sak: 2c 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 

Andre orienteringer 
 
 
 
AU innstiller på følgende: 
 
Orienteringene tas til etterretning.  
 
Vedlegg: 
 

- Årsrapport for Kulturstyret 2010 
- Kafestyret (muntlig) 
- Boligstyret (muntlig) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
 
 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal dy. 
Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget 
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Kulturstyret 
 

  Blindern, 6.12.2010 

Årsrapport for Kulturstyret 2010 
 

Medlemmer: 

Margrethe Gustavsen (leder) 
Andreas Snildal(nestleder) 
Karl Kristian Rådal Kirchhoff(UiO) 
Elisabeth Falch Slinning(BI) 
Henning Vangli(UiO) 
Magnus Lysberg(UiO) 
Stein Andre Andresen(BI) 
Giti Carli-Mohn(UiO) 
Erik Nilsen(BI) 
Marita Hammervik (MF)(våren 2010) 
Cathrine Einarsson (AHO) (Overtok for MH høsten 2010) 

 
Varamedlemmer: 

 
Ingvild Skogvold (1. vara) 
Magnus Nystrand (2. vara) 
Martine Myhre (3. vara) 
Øystein Tank- Nielsen (4.vara) 
Frank Olsen (5. vara) 
Peter Blom (6.vara) 
Helene Lavrak (7.vara) 
Eivind Freng Dahle (8.vara) 
Anne R. Christensen (9.vara) 
 
 

Følgende varamedlemmer har møtt: 

Øystein Tank Nilsen, Ingvild Skogvold, Magnus Nystrand 

Bevilgningsramme og fordeling: 

Kulturstyret disponerte i perioden 2 450 000,- fra SiOs semesteravgift og 
110 000,- fra Studentidretten, i tillegg til resten av midlene vi ikke hadde delt ut 
tidligere år. Styret fordelte i perioden totalt kr 2 973 342,-. 
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Det ble i alt søkt om 5 701 433,-. Av dette var 3872499,- søknader om driftsstøtte, 
1680484,- søknader om prosjektstøtte og 148450,- søknader om 
underskuddsgaranti. 

 

Bevilgninger 2010 fordelt på kategorier av foreninger: 
 

Type forening Sum 
Musikk og teater 181 507 
Idrettsforeninger 62 500 
Studenthytter 218 000 
Tverrfaglige 322 100 
Faglige 436 814 
Politiske 48 000 
Store foreninger 1 363 000 
Publikasjoner 293 421 
Annet 10 000 
Religiøse 38 000 

 

Antall søknader: 

Kulturstyret behandlet 261 søknader fra til sammen 176 ulike søkere i løpet av 
2010. Det var til sammen åtte klagesaker. 
 
Møter og administrasjon: 
Kulturstyret avholdt totalt ti møter i 2010. Møtene ble stort sett gjennomført på 
en konstruktiv og god måte. Det er en stadig utfordring for Kulturstyret å ivareta 
alle søkermiljøene på en like god måte, særlig sett i lys av at Kulturstyret er et 
politisk og ikke et rent administrativt organ. Denne utfordringen har Kulturstyret 
for det meste løst godt, men det er viktig å fortsette å arbeide for at alle søkere i 
SiO opplever at Kulturstyret er en god forvalter av studentenes penger. Vi ser at 
en høy grad av struktur rundt møtene og godt forberedte deltakere er det 
viktigste grunnlaget for å få til dette, noe vi må jobbe kontinuerlig med å 
opprettholde. 
 
Det har vært et tilfelle av fratredelse fra en representant i år. Det var den eneste 
representanten fra en av de mindre høgskolene, så vi fikk lov til å fylle denne 
plassen med en annen fra en av de små høgskolene. Dette har fungert fint. Det 
har vært en del forfall blant faste representanter til møtene, men vi har kunnet 
supplere fra varalista, vedtaksdyktige. 
 
Studentliv fungerte som Kulturstyrets sekretariat. Oppfølgingen av Kulturstyrets 
arbeid ble i 2010 gjort av Katrine Knoph Nilsen. Samarbeidet mellom 
Kulturstyret og Studentliv har fungert veldig bra.   
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Oppfølgingen av handlingsplanen 
 
Kulturstyret skal fortsette arbeidet med å informere om sitt tilbud til 
flest mulige potensielle søkere i ulike miljøer. 

For å sikre en rettferdig fordeling av Kulturstyrets midler er det viktig å nå ut til 
flest mulig potensielle søkere. Kulturstyret skal derfor fortsette å jobbe aktivt for 
å komme i kontakt med foreningene, spesielt på BI og høyskolene. Det skal 
utformes en strategi for å sikre at studentmiljøene på alle lærestedene har god 
tilgang på informasjon om Kulturstyret. 
 
Oppfølging: 

- Kulturstyret har sendt ut brosjyre med informasjon til alle registrerte 
studentforeninger og 

  til alle SiO-læresteder. 
- Kulturstyret har hatt informasjonsmøter for søkere og potensielle søkere 

- Kulturstyret har oppsøkt søkermiljøer og informert om søknadsmuligheter 

 
Kulturstyret skal i 2010 prioritere å nå ut til de små lærestedene 

Kulturstyret skal i 2010 prioritere å nå ut til de små lærestedene i SiO. Foreninger 
ved mindre læresteder skal også prioriteres i støttefordeling. 
 
Oppfølging: 

Vi kan med glede rapportere om at alle medlemsinstitusjonene(pr. 01.01.10) 
bortsett fra akupunkturhøgskolen i år har søkt, og blitt tildelt midler fra, 
kulturstyret. Vi har vært i kontakt med akupunkturhøgskolen, og håper at de vil 
søke oss neste år. 
 
Kulturstyret skal følge opp driften av de største foreningene 
De største foreningene står for en betydelig andel av studentforeningenes aktiviteter og 
mottar nesten halvparten av Kulturstyrets årlige budsjett. Kulturstyret skal følge ekstra 
godt opp disse største foreningene for å sikre at Kulturstyret er oppdatert på hva som 
skjer og hvordan Kulturstyret best kan legge til rette for de største foreningene. Særlig 
skal SBIO og DNS følges godt opp, og Kulturstyret skal ha god kommunikasjon med 
ledelsen i disse foreningene.   
 
Oppfølging: 

 - Kulturstyret, gjennom SiO studentliv, har hatt møter med ledelsen i 
SBIO og DNS. 

- Kulturstyrets leder har i tillegg deltatt på møte med leder for Velferdstinget og 
ledelsen for                    å klargjøre kulturstyrets rolle i forhold til Velferdstinget 
og SBIO  . 

 
Kulturstyret skal fortsette å satse på inkludering av internasjonale 
studenter 
Studentforeningene skal oppfordres til å i større grad inkludere og legge til rette for 
deltakelse fra internasjonale studenter. Det skal settes av en pott med insitamentsstøtte 
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til prosjekter som inkluderer internasjonale studenter. 
 
Oppfølging: 

-Kulturstyret har informert potensielle søkere om satsingsområdet. 
-Noe flere søkere har søkt om tiltak for inkludering av internasjonale studenter 
enn tidligere        
 år. 

 
 
Margrethe Gustavsen 

Leder, Kulturstyret 
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Saksfremlegg 
 
Dato: 5. februar 2011 
Sak: 3a 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 

Vedtekts- og reglementsendringer 
 
 
AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 
 
Velferdstinget vedtar forslag til vedtekter og reglement med de foreslåtte 
endringene. 
 
 
Saksnotat 

 
Fire vedlegg: 
1. Forslag til endringer i vedtektene 
2. Forslag til endringer i reglementet 
3. Vedtekter for det gamle Velferdstinget (finnes på www.studentvelferd.no) 
4. Reglement for det gamle Velferdstinget (finnes på på www.studentvelferd.no) 
 
På konstituerende møte i Velferdstinget ble det vedtatt at de gamle vedtektene og 
reglementet til Velferdstinget før sammenslåingen skulle legges til grunn. Det ble 
samtidig vedtatt at vedtektene og reglementet skulle få en helhetlig behandling på 
første ordinære møtet i det nye Velferdstinget. 
 
Arbeidsutvalget har valgt å forstå det som at de gamle vedtektene og reglementet 
skulle brukes midlertidig frem til det nye Velferdstinget fikk vedtatt helhetlige 
vedtekter og reglement på første møtet. Velferdstinget skal derfor på 
velferdsseminaraet vedta nye vedtekter og nytt reglement. 
 
For å gjøre overgangen fra gammelt til nytt Velferdsting smidig og behandlingen 
av nye vedtekter og nytt reglement forståelig har Arbeidsutvalget valgt å legge de 
gamle vedtektene og reglementet til grunn. Arbeidsutvalget har så fremmet 
endringsforslag til disse vedtektene og reglementet som Velferdstinget kan ta 
stilling til. 
 
Andre forslag til vedtektene og reglementet kan fremmes i møtet. Etter at 
Velferdstinget har vedtatt nye vedtekter og reglement vil man gå tilbake til 
reglene om at endringer må fremmes på et møte og stemmes over på det neste 
med mindre noe annet blir vedtatt på velferdsseminaret. 
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De største endringene i forslagene går først og fremst på valgform ved 
personvalg. Arbeidsutvalget går her inn for å endre valgformen fra preferansevalg 
til flertallsvalg. Arbeidsutvalget har også i gjennomgangen av vedtektene ønsket i 
innføre en ordning med valgkomite med personvalg, slik som det ble gjennomført 
for første gang ved valg på konstituerende møte i det nye Velferdstinget. 
Arbeidsutvalget har samtidig ikke sett det hensiktsmessig å ta inn dette i 
vedtektene eller reglementet, men lagt forutsetningene til rette for at det kan 
innføres på et senere tidspunkt ved blant annet å endre valgformen.  
 
Arbeidsutvalget vil i løpet av våren legge frem en egen sak om en 
valgkomiteordning for Velferdstinget slik at man kan ha en grundig behandling 
av en slik ordning med et eventuelt eget mandat og reguleringer av en 
valgkomite. 
 
Kommentarer til de foreslåtte endringene i vedtektene: 
 
Forslag 1 
Endrer det formelle navnet til Velferdstinget slik at det også omfatter Akershus. 
Likelydende forslag er fremmet til reglementet. 
 
Forslag 2 
Redaksjonell endring i forhold til nytt vedtatt navn på samskipnaden. 
 
Forslag 3, 4, 5, 6 og 7 
De fem forslagene 3 til forslag 7 må sees i sammenheng. Det er foreslått at man 
går over fra preferansevalg til alminnelig flertallsvalg ved personvalg i 
Velferdstinget. Forslagene må også sees i sammenheng med forslagene til 
endring i reglementet.  
 
Forsalg 3 innebærer i tillegg til å fjerne henvisningen til preferansevalginstruksen 
i reglementet en forenkling av paragrafen hvor avsnitt to strykes og at praksisen 
med at lærestedene selv velger valgmetode til Velferdstinget stadfestes i 
vedtektene. 
 
Forslag 7 er en naturlig konsekvens for valg av arbeidsutvalget hvis man velger å 
gå over fra preferansevalg til flertallsvalg. Medlemmene av arbeidsutvalget vil da 
bli valgt ved separate valg.  
 
Det er primært tre grunner til at det er foreslått å gå over til flertallsvalg.  For det 
første oppleves dagens valgsystem som komplisert og lite forståelig for de som 
stemmer. Flertallsvalg er enkelt å forstå og krever ikke samme form for 
forberedelse og utregning.  
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For det andre består Velferdstinget i dag av representanter valgt fra flere 
læresteder enn tidligere. Dette gjør det mindre sannsynlig at noen for eksempel 
kan ta alle plassene ved et valg fordi man alene eller sammen med andre har 
alminnelig flertall. 
 
For det tredje så ønsker arbeidsutvalget å videreføre ordningen med en 
valgkomite som innstiller på plasser til i hvert fall arbeidsutvalget og hovedstyret. 
Når kandidater blit innstilt til et bestemt verv er det lite hensiktsmessig at de så 
blir valgt ved preferansevalg. Ordningen med valgkomite stemmer ikke overens 
med en preferansevalgordning. Det er mer naturlig at man da velger hvert verv 
for seg ved alminnelig flertallsvalg. 
 
Hovedargumentet for preferansevalgordningen er at flere gruperinger har 
muligheten til å bli representert i valgresultatet og at ikke noen store gruperinger 
skal kunne overkjøre andre i valg. Dette er et viktig hensyn, men arbeidsutvalget 
mener at argumentene for flertallsvalg veier tyngre. En ordning med valgkomite 
vil også føre til at man i større grad kommer til å ha en mer grundig vurdering av 
kandidatene som stiller til valg. 
 
Forslag 8 og 9 
Forslag 8 og 9 må sees i sammenheng. Forslagene til endringere stadfester i stor 
grad på en forenklet måte det som følger av lov og presiserer at Velferdstinget 
velger leder av styret. 
 
Forslag 10 
Forslag 10 må sees i sammenheng med likelydende endringsforslag til 
reglementet. Endringen er tilpasset hvis arbeidsutvalget i perioder skulle ha 
mindre enn seks medlemmer på grunn av frafall eller lignende. 
 
Kommentarer til de foreslåtte endringene i reglementet: 
 
Forslag 1 
Se kommentaren til forslag 10 i vedtektene. 
 
Forslag 2 
I forbindelse med at det er ansatt en organisasjonskonsulent i Velferdstinget er 
det foreslått at tegningsretten skal av leder og administrasjon i fellesskap, i stedet 
for leder og nestleder som det var tidligere. Det er primært praktiske årsaker til at 
tegningsretten er foreslått endret fordi organisasjonskonsulenten nå tar seg av de 
administrative funksjonene i Velferdstinget.  
 
Forslag 3 
Dette forslaget må sees i sammenheng med forslag 3 til 7 til vedtektene. Forslaget 
erstatter bestemmelsene om preferansevalg i vedtektene med ordinære 



 

 29 

bestemmelser for gjennomføring av flertallsvalg. Se utdypende begrunnelse 
under endringene til vedtektene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal dy. 
Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget 
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Endringsforslag til vedtektene 

 
Forslag 1 
 
Endring i tittelen på dokumentet, §§1-1 og i 2-2 
 
Fra 
”Velferdstinget i Oslo” 
til 
”Velferdstinget i Oslo og Akershus ” 
 
 
Forslag 2 
 
Gjennomgående endring 
”Studentsamskipnaden i Oslo og Oslo og Akershushøgskolenes 
Studentsamskipnad” 
til 
”Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus” 
 
 
Forslag 3 
 
Endring i §2-5 
 
Fra 
 
§2-5 Valgmåte 
 
Lærestedet velger representanter til Velferdstinget enten gjennom direkte 
urnevalg over minst fire timer blant lærestedets studenter eller ved valg i 
lærestedets høyeste demokratisk valgte studentorgan. 
 
Kravet om direkte urnevalg kan fravikes av et enstemmig allmøte for studentene 
ved lærestedet dersom det er like mange kandidater som eller færre kandidater 
enn antall plasser som skal besettes. 
 
Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for valg av den ene delegaten til 
valgforsamlingen fra læresteder med færre enn 1500 semesterregistrerte 
studenter. 
 
Lærestedet velger representanter til Velferdstinget ved preferansevalg eller 
listevalg etter bestemmelser gitt av Velferdstinget. Delingstallene ved listevalg 
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skal være 1, 3, 5, 7 og så videre. Lærestedet velger inntil dobbelt så mange 
vararepresentanter som representanter. 
 
Ved preferansevalg i denne bestemmelse menes den valgmåte som er beskrevet i 
Velferdstingets reglement del IV, Fremgangsmåte ved preferansevalg §§ 1 til 3.   
 
til 
 
§2-5 Valgmåte 
 
Lærestedet velger representanter til Velferdstinget enten gjennom direkte 
urnevalg over minst fire timer blant lærestedets studenter eller ved valg i 
lærestedets høyeste demokratisk valgte studentorgan. 
 
Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for valg av representanter til 
valgforsamlingen fra læresteder med færre enn 1500 semesterregistrerte 
studenter. 
 
Lærestedet velger selv valgmåte for representanter til Velferdstinget. Lærestedet 
velger inntil dobbelt så mange vararepresentanter som representanter. 
 
 
Forslag 4 
 
Strykning 
Stryke siste setning i første avsnitt i §3-17 om preferansevalg. 
 
 
Forslag 5 
 
Endring i §4-4 
 
Fra 
 
§4-4 Avstemningsmåte 
Valg foregår ved håndsopprekning, eller ved akklamasjon dersom det bare er én 
kandidat til ett verv. Dersom én møtende representant krever det, skjer valget 
ved skriftlig og hemmelig preferansevalg slik dette er regulert i Velferdstingets 
reglement del IV Fremgangsmåte ved preferansevalg §§ 4 til 6. 
 
til 
 
§4-4 Avstemningsmåte 
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Alle valg av personer til Velferdstingets fora skal foretas ved alminnelig 
flertallsvalg.  

Personvalg skal foregå skriftlig dersom det er mer enn en kandidat, eller dersom 
noen krever det. 

 
 
Forslag 6 
 
Endring i §6-7 
 
Fra 
 
§6-7 Valg i Arbeidsutvalget 
 
Arbeidsutvalget kan foreta personvalg og nominasjoner til personvalg når 
Velferdstinget har delegert det til Arbeidsutvalget, og til midlertidige organer. Ut 
over dette kan Arbeidsutvalget bare foreta personvalg og nominasjoner til 
personvalg dersom det ikke er mulig å vente til neste møte i Velferdstinget. 
Sistnevnte valg og nominasjoner godkjennes eller omgjøres på neste møte i 
Velferdstinget. 
 
Personvalg og nominasjoner til personvalg skjer ved skriftlig og hemmelig 
preferansevalg etter bestemmelser gitt av Velferdstinget, dersom minst ett 
medlem krever det, og ellers ved akklamasjon. 
 
til 
 
§6-7 Valg i Arbeidsutvalget 
 
Arbeidsutvalget kan foreta personvalg og nominasjoner til personvalg når 
Velferdstinget har delegert det til Arbeidsutvalget, og til midlertidige organer. Ut 
over dette kan Arbeidsutvalget bare foreta personvalg og nominasjoner til 
personvalg dersom det ikke er mulig å vente til neste møte i Velferdstinget. 
Sistnevnte valg og nominasjoner godkjennes eller omgjøres på neste møte i 
Velferdstinget. 
 
Personvalg og nominasjoner til personvalg skjer ved skriftlig og hemmelig 
flertallsvalg etter bestemmelser gitt av Velferdstinget, dersom minst ett medlem 
krever det, og ellers ved akklamasjon. 
 
 
Forslag 7 
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Endring i §6-3 
 
Fra 
 
§6-3 Valgmåte 
 
Velferdstinget velger de seks medlemmene av Arbeidsutvalget under ett. Deretter 
fordeler Velferdstinget posisjonene i Arbeidsutvalget blant de seks valgte 
personene. 
 
til 
 
§6-3 Valgmåte 
 
Velferdstinget velger de seks medlemmene til Arbeidsutvalget ved særskilte valg. 
 
 
Forslag 8 
 
Erstatte §5.3 
 
med 
 
§5.3 Styrets sammensetning 
 
Velferdstinget fatter vedtak om styrets sammensetning og størrelse på den måten  
innenfor rammene gitt i studentsamskipnadsloven  tilhørende forskrift.  
 
Studentsamskipnadens styre, de tilknyttede utdanningsinstitusjoners styrer og de 
ansatte i studentsamskipnaden skal gis anledning til å uttale seg før slikt vedtak 
fattes. Velferdstinget kan bare fatte vedtak om endringer i styrets sammensetning 
og størrelse i forbindelse med valg. 
 
Velferdstinget kan bestemme at studentene skal ha flertallet av stemmene i 
styret. 
 
 
Forslag 9 
 
Ny §5.4 
 
§5.4 Valg av studentenes styremedlemmer 
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Velferdstinget velger studentenes styremedlemmer og styrets leder. Hvis ikke 
Velferdstinget har valgt styreleder, gjør styret selv dette. Styret velger selv 
nestleder. 
 
Studentene har fem medlemmer i SiOs hovedstyret. Hver representant velges for 
2 år hvor det annenhvert år velges henholdsvis 2 og 3 ny representanter. 
 
 
Forslag 10 
 
Endring 
Fra 
§ 6-5 Settedyktighet og vedtaksdyktighet 
Arbeidsutvalget er settedyktig og vedtaksdyktig når minst fire av dets 
medlemmer er til stede. 
til 
§ 6-5 Settedyktighet og vedtaksdyktighet 
Arbeidsutvalget er settedyktig og vedtaksdyktig når minst 2/3 av dets 
medlemmer er til stede. 
 

Endringsforslag til reglementet 

 
 
Forslag 1 
 
Endring 
I del I 
Fra 
§ 1–5 Voteringer 
Arbeidsutvalgsmøtene er vedtaksdyktige dersom minst 4 av Arbeidsutvalgets 
medlemmer er til stede ved voteringen over den enkelte sak. 
til 
§ 1–5 Voteringer 
Arbeidsutvalgsmøtene er vedtaksdyktige dersom minst 2/3 av Arbeidsutvalgets 
medlemmer er til stede ved voteringen over den enkelte sak. 
 
Forslag 2 
 
Endring 
I del III 
Fra 
§ 1–2 Tegningsrett 
Arbeidsutvalget er fullmaktsgiver for velferdstinget. Velferdstingets signatur 
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innehas av Leder og Nestleder i fellesskap. Ingen andre enn Leder og Nestleder 
har anledning til å tegne organisasjonen. 
til 
§ 1–2 Tegningsrett 
Arbeidsutvalget er fullmaktsgiver for velferdstinget. Velferdstingets signatur 
innehas av Leder og Velferdstingets administrasjon i fellesskap. Ingen andre enn 
Leder og Velferdstingets administrasjon har anledning til å tegne organisasjonen. 
Dersom disse trer tilbake, kan AU midlertidig gi andre signatur. 
 
Forslag 3 
 
Erstatte hele del IV 
med 
Del IV: 
Fremgangsmåte ved valg 
 
§1-1 Valgmåte 
Alminnelig flertall avgjør personvalg. Ved stemmelikhet mellom kandidater 
foretas omvalg. Blir det fortsatt stemmelikhet, åpnes det for debatt. Deretter vil 
det foretas nye valg inntil valget er avgjort med alminnelig flertall. 

Personvalg skal foregå skriftlig dersom det er mer enn en kandidat, eller dersom 
noen krever det. 
 
Hver av kandidatene kan oppnevne seg selv eller en annen person som skal 
overvære tellingen i tillegg til det ordinære tellekorpset. 
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Saksfremlegg 
 
Dato: 4-6. februar 2011 
Sak: 3b 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 

Fastsettelse av møtedatoer for Velferdstinget 2011 
 
 
AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 
 
Følgende forslag til møtedatoer for neste semester vedtas: 
 
 
4. -6. februar   Velferdsseminar og valg til kafé- og boligsstyret 
 
3. mars   Boligpolitikk, mandat for valgkomité og behandling av SiOs 

strategi.  
 
31. mars   Helsepolitikk og semesteravgiftsnivå  
 
14. april  Tildelingsstruktur inkludert mediepolitikk og valg til styrene 

i Akademika og Urbo 
 
13. mai  Idrettspolitikk, prioriteringer til kommunevalgkampen og 

valg av nytt Kulturstyre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal dy. 
Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget 



 

 37 

Saksfremlegg 

 
Dato: 4-6. februar 2011 
Sak: 3c 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 

Deltakelse i kaffekampanjen til Studentenes fredspris 
 
AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 
 
Studentkafeene deltar i kaffekampanjen til Studentenes Fredspris 
 
Saksnotat 

 
Sekretariatet for Studentenes Fredspris har tatt kontakt med Studentkafeene 
med forespørsel om deltakelse i kaffekampanjen de arrangerer i 2011. 
Studentkafeene har sendt forespørselen videre til Velferdstinget for behandling, 
se vedlegget til saken. 

Studentenes Fredspris deles ut annet hvert år til en student eller 
studentorganisasjon som har bidratt særlig til fred, demokrati og 
menneskerettigheter. Prisen er for 2011 tildelt Duško Kostić fra Kroatia og vil bli 
utdelt på en sermoni 18. februar under den internasjonale studentfastivalen i 
Trondheim.Prisen gis på vegne av alle studenter i Norge, og administreres av 
Sekretariatet for Studentenes Fredspris i Trondheim, som oppnevner et 
nominasjonsutvalg med representanter fra universitet og høyskoler i Norge, samt 
en uavhengig Fredspriskomité som foretar det endelige valget.  

Kaffekampanjen har blitt arrangert hvert år siden 2003 og går ut på at 
studentene i de ulike byene som deltar i en gitt periode kan velge om de vil støtte 
vinneren av fredsprisen ved å gi en krone mer for kaffen sin. Oslo har deltatt flere 
ganger før og saken har også vært til behandling tidligere i Velferdstinget, senest i 
2009 ved sist utdeling. 
 
Kaffekampanjen skal i utgangspunktet avholdes fra 1. til 15. februar på de ulike 
lærestedene. Etter dialog med sekretariatet i Studentenes Fredspris har man 
kommet frem til at det vil være hensiktsmessig å arrangere det 9. til 23. februar i 
Studentkafeene for at Velferdstinget skal ha mulighet til å behandle saken. 
 
For Arbeidsutvalget 
 
 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal d.y. 
Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget  
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Saksfremlegg 

 
Dato: 4-6 februar 2011 
Sak: 4a 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 

Politisk grunndokument 
 
AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 
 
Politisk grunndokument vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.  
 
Saksnotat 

 
Det gamle politiske grunndokumentet kan lastes  
ned fra  
 
http://www.studentvelferd.no/dokumenter/2009/11/Politisk_grunndokument.p 
df 
 
AU har valgt å legge seg tett opp mot det tidligere politiske grunndokumentet for  
Velferdstinget. Endringer av betydning er understrekning av SiO som  
foregangsmodell for studentvelfer, inkludering av Akershus fylkeskommunes  
ansvar for studentvelferd og fjerning av det avsnitt som omhandlet  
sammenslåing .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
 
Magnus Nystrand              Svein Tømmerdal dy. 
Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget 
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Politisk grunndokument for 
Velferdstinget i Oslo og Akershus 
 
 
I. Visjon 
 
Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for 
Velferdstingets politikk. Utdanningssystemet skal være noe mer enn en 
forberedelse til arbeidslivet; det skal være et element i samfunns- og 
demokratibygging. Det er derfor sentralt at ulike økonomiske, sosiale og 
kulturelle bakgrunner ikke påvirker evnen og muligheten til å delta i 
utdanningen. Velferdstingets mål er en velferd som fjerner slike hindre.  
 
 
II. Velferdstilbudet 
 
Studentenes grunnleggende velferdsbehov skal tilfredsstilles på områder som 
studiefinansiering, boligtilbud, barnehagetilbud, helsetilbud, idrett og frivillige 
aktiviteter. Velferdstilbudet må på alle områder være fleksibelt og tilrettelagt 
studentenes ulike forutsetninger og behov. 
 
Studentene er samfunnsmedlemmer og tar slik del i det kommunale og statlige 
velferdstilbudet. Studentvelferd skal være et supplement til et slikt tilbud og ikke 
en erstatning.  
 
Det er viktig at stat og kommune må ta et større ansvar for studentene. Ikke 
minst har Oslo og Akershus som vertskommune og -fylke et ansvar i å anerkjenne 
den ressursen  studenter utgjør. Staten har også et viktig ansvar som garantist for 
sentrale velferdsordninger som studentboligbygging, helsetjenester for studenter, 
studiefinansiering, barnehagefinansiering, sosiale stønadsordninger mm.  
 
De statlige velferdsordningene må være gode nok til å realisere prinsippet om lik 
rett til utdanning. Staten må stille ressurser tilgjenglige slik at den enkelte 
student ikke må bære en uforholdsmessig andel av byrden for sitt eget 
velferdstilbud. 
 
 
Det enkelte lærested har et ansvar for å støtte opp om samskipnaden og 
velferdstilbudet for sine studenter. Dette gjennom bl.a. gode 
fristasjonsordninger, direkte subsidiering og å tilrettelegge for et best mulig 
læringsmiljø, så vel som et godt studiesosialt miljø.  
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III. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 
SiO skal som landets største studentsamskipnad sette presedens og være en 
foregangsmodell for studentvelferd i Norge.  
Studentenes egen velferdsorganisasjon, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 
(SiO), skal gi studentene ved medlemsinstitusjonene et tilrettelagt tilbud, blant 
annet i form av økonomisk gunstige velferdsordninger. Samskipnaden skal være 
et supplement til offentlige velferdstilbud. 
 
SiO skal tilstrebe lik tilgang til samskipnadens velferdsgoder for alle studenter 
ved SiOs medlemsinstitusjoner.  
Tilgangen til SiOs velferdstilbud skal under enhver omstendighet gis slik at 
prinsippet om lik rett til utdanning ivaretas og fremmes. 
 
SiO skal bidra til et godt og helhetlig læringsmiljø og en solid studentvelferd. 
Velferdstinget ønsker en fleksibel, serviceorientert, sterk og effektiv samskipnad, 
og vil gjennom et konstruktivt samarbeid legge rammebetingelser for SiOs videre 
drift.  
 
Samskipnadene er best tjent med en reell studentstyring, og studentenes 
styringsmulighet gjennom et flertall i styrene må ivaretas.  
 
Velferdstinget skal høres i alle saker av betydning for samskipnaden og 
studentenes velferdstilbud. Velferdstingets tillitsvalgte skal til en hver tid arbeide 
for at Velferdstingets vedtatte politikk gjennomføres.  
 
Semesteravgiften er en viktig inntektskilde for SiO. Det er viktig at denne holdes 
på et nivå som opprettholder et godt velferdstilbud, men uten å være en 
uforholdsmessig økonomisk byrde for den enkelte student.  
  
Samskipnaden skal i høyest mulig grad tilstrebe politisk og religiøs nøytralitet.  
 
 
IV. Solidaritet 
 
Studenter i Norge har gode velferdsordninger sammenlignet med resten av 
verden. De rettigheter norske studenter arbeider for å opprettholde og forbedre 
vil for mange studenter i resten av verden virke uoppnåelige. Derfor er det viktig 
at vi viser solidaritet og støtter arbeidet for å forbedre studentvelferden for 
studenter også utenfor landets grenser. 
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Saksfremlegg 

 
Dato: 4-6. februar 
Sak: 4b 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 

Arbeidsprogram  2011 
 
 
AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 
 
 

a) Arbeidsprogrammet skal ha tre hovedprioriteringer  
b) Arbeidsprogrammet 2011 for Velferdstinget vedtas med de endringer som 

frekommer på møtet. 
 
 
Saksnotat 

 
 
For å sikre en reel politisk prioritering innstiller AU på at arbeidsprogrammet 
prioriterer innenfor rammen av tre hovedprioriteringer. Det er tradisjon for at 
arbeidsprogrammet er en blandling av et politisk og organisatorisk 
arbeidsprogram. AU finner det hensiktsmessig å opprettholde dette også for det 
nye Velferdstinget, men har forsøkt å gjøre dokumentet klarest mulig gjennom 
den foreslåtte inndelingen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal d.y. 
Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget  
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Arbeidsprogram for Velferdstinget 
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 generellt, boliger, 

helsetjenesten       og rådgivning, kafeene, barnehagene, idrett, kulturstyret, 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. Øke tilskuddet til både rehabilitering og bygging av studentboliger 

2. Øke kapasiteten i SiOs treningstilbud 

3. Fjerne aldersgrensen på studentkort i kollektivtrafikken 
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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 organisasjonutvikling og 

synliggjøring av Velferdstinget som organsisasjon. 

 

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. 

 

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 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 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. 

 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 

http://www.studentvelferd.no/
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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.  

 

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 møte byråden for byutvikling for å se på 

mulighetene for fremtidige studentboliger i Oslo.  

 

 

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

tilknyttet SiO skal betale semesteravgiften.  

 VT skal arbeide for at de ulike lærestedene tilknyttet SiO bidrar med å 

synliggjøre SiOs velferdstilbud overfor studentene.  

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

etiske retningslinjer for alle SiOs virksomheter. 

 VT skal sørge for at de økonomiske 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 jobbe med de foreslåtte endringene i samskipnadsloven. 

 VT skal gi innspill og aktivt påvirke SiOs strategiarbeid. 

 

Studentboliger 

 VT skal jobbe for at SiO får tildelt minst like mange studentboliger i 2012 

som i 2011. 

 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 

markedets billigste. 

 VT skal jobbe for at det opprettes gjenbruksstasjoner ved alle SiOs 

studentbyer hvor studenter kan sette fra seg møbler og andre ting de ikke 
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trenger, slik at andre kan komme til gjenbruksstasjonen og hente i stedet 

for å kjøpe nytt. 

 VT skal tilstrebe at det finnes sosiale tilbud for studentene i studentbyene.  

 

Studentkafeene 

 VT skal jobbe for tilstrekkelig kantinetilbud. 

 VT skal jobbe for at middagsabonnementet utvides til klippekort-

løsninger. Det er ønskelig at det skal bli mer fleksibel, og at studentene 

ikke må forplikte seg til Dagens hver dag. 

 VT skal jobbe for 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. 

 VT skal sikre at studentkafeene skriftlig opplyser om ingrediensene i sine 

matvarer, både på norsk og engelsk. Dette for å gjøre det enklere for 

allergikere og andre med spesielle kostbehov å orienteres seg.  

 VT mener at SiO ikke bør drive utsalgssteder som over tid viser 

underskudd større enn 20 % av omsetningen. Det må foretas en grundig 

konsekvensutredning samt en utredning av utsalgsstedets drift. VT må 

høres i slike saker. 

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

 VTskal arbeide for økt synliggjøring og utvikling av studentrådgivningen 

som et lavterskeltilbud i forhold til den øvrige psykologiske helsetjenesten. 

 VT skal jobbe for at Studenthelsetjenesten utvikler muligheten for å 

bestille timer på internett.  

 VT skal jobbe for en offentlig fullfinansiert tannhelsetjeneste for studenter. 

 VT skal arbeide for at Studenthelsetjenestens og Studentrådgivningens 

informasjonsbrosjyrer skal være tilgjengelig på engelsk. Kurs bør være 

tilgjengelig på engelsk ved etterspørsel.   

 VT skal samarbeide med SiO om å gjennomføre en helse og 

trivselsundersøkelse blant studenter, i samarbeid med 

studentsamskipnaden i Bergen og Trondheim. 

 

Studentidrett 

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

studenter, ved å kreve ytterligere fristasjonsbidrag fra institusjonene 

tilknyttet SiO. 

 Spørsmålet om studentidretten med henhold til sammenslåingen skal taes 

opp på et møte i løpet av våren. 

 VT skal jobbe for at det blir bygget et nytt studenttreningssenter i sentrum. 

 

Studentbarnehagene 

 VTskal fortsette å arbeide med ”Studenter og barn”, for å kartlegge 

problemstillingene knyttet til studenter med barn, og arbeide for et bedre 

rettighetsvern for denne gruppen. Målet er at studenter med barn skal få 

samme rettigheter og muligheter for utdanning som den øvrige 

studentmassen. 

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

Kjeller. 
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 VT mener at studentfedre skal ha rett til pappapermisjon på 6 mnd. Det vil 

si at de ikke mister stipend på grunn av utsatt eksamen. 

 

Kulturstyret 

 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, 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. 

 VT skal tilstrebe likebehandling i fordeling av midler til 

studentdemokratier og medier. 

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

 Nytt kulturstyre skal velges i løpet av våren. 

 

Akademika 

 VT skal arbeide for at Akademikas betalingssystem på nett utvides.  

 

Miljø 

 VT skal være aktive 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. 
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 VT skal jobbe for å få miljøvennlige søppelsorteringsordninger i alle 

studentbyene. 

 VT skal jobbe for 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.  

 VT skal jobbe for å få innført kulturkort for studenter i Oslo og Akershus. 

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

dele ut midler herfra etter behov, i samarbeid med studentrådgivningen. 

 VT skal arbeide for økt integrering av internasjonale studenter. 

 VT skal arbeide for et studentmånedskort uten aldersbegrensing. 
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Saksfremlegg 

 
Dato: 4-6. februar 
Sak: 5a 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 

Velferdstingets driftsbudsjett for 2011 
 
 
Forslag fra Arbeidsutvalget: 
 
Driftsbudsjett for 2011 vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.  
 
Saksnotat 

 
Se noter for forklaring av budsjettforslaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal d.y. 
Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget 
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Merknader og forklaringer til forslag til budsjett 
for Velferdstinget for 2011 

 
 
1. Generelle inntekter 

 
Konto: 3600 Tilskudd fra semesteravgiften   
Dette er overføringer fra SiO i forbindelse med Velferdstingets budsjettsøknad.  
 
Konto: 3610-3631 Tilskudd fra institusjonene gjennom fristasjon 
Fristasjon betyr at institusjonene bidrar med enten lokaler, tjenester eller direkte 
økonomisk tilskudd til Velferdstinget. I ”gamle SiO” betalte institusjonene 20 kr 
pr student i støtte til Velferdstinget. Dette bidraget er foreslått videreført og 
inntektene er beregnet etter hvor mange semesteravgiftsbetalende studenter det 
var på hver institusjon i 2010. Dersom tilskuddet fra de nye institusjonene ikke 
kommer inn blir det krise. 
 
 
2. Personalkostnader 

 
Konto: 5104 Vikar/ekstrahjelp 
VT-AU ser foreløpig ikke noe behov for dette i 2011. 
 
Konto: 5011-5014 Honorar tillitsvalgte 
3 tillitsvalgte kompensert som 100%-stillinger med lønnstrinn 10 (pt. kr 230 
400) og 3 tillitsvalgte kompensert som 35%-stillinger med lønnstrinn 10. Det 
beregnes ikke feriepenger av kompensasjon til VTs tillitsvalgte. Det er beregnet 
lønn for 12 og en halv måned for alle fire tillitsvalgte, da avtroppende AU får 
dekket to uker overlapp fra 1. til 15. januar ved begynnelsen av valgperioden til 
nye AU. Stillingene brytes ned som følger: 
 

 Leder, nestleder og informasjonsansvarlig – 100% stilling 

 Profilansvarlig, samskipnadskontakt og samfunnskontakt – 35% stilling 
 
Konto: 5014 Fast lønn 
Her er det budsjettert med en ansatt i 100% stilling i lønnstrinn 28-32 etter 
statens regulativer (pt. kr 290 100 – 304 900). Den ansatte er 
organisasjonskonsulent Sarah S. Sørensen og ble tilsatt fra 1.1.2011.  
 
Konto: 5092 Ferielønn 
 
Ferielønn for organisasjonskonsulenten. 10, 2% av fast lønn.  
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Konto: 5015 Rentekompensasjon AU 
Leder, nestleder og informasjonsansvarlig får kompensasjon for renter påløpt på 
sitt studielån i løpet av valgperioden.  
 
Konto: 5013 Øvrige honorarer 
 
Honorar for ordstyrer og referent. Vil også brukes til eksterne innledere ved 
skoleringer og lignende.   
 
Konto: 5400 og 5409 Arbeidsgiveravgift og arbeidsgiveravgift av feriepenger 
Dette er utregnet arbeidsgiveravgift (AGA) av postene 5011-5014, 5015, samt post 
5013. AGA er på 14.1%. 
 
Konto: 5800 Opplæring 
Intern opplæring og kursing av tillitsvalgte, bl.a. overlappseminarer, 
internseminar for VT/AU og lignende tiltak.  
 
Konto: 6630 Revisjonshonorarer 
 
Videreføres.  
 
Konto: 6630-7111 Regnskapstjenester 
Nitschke og Borgting er regnskapsfører for Velferdstinget og tar seg av alle lønns- 
og persaonaltjenester.  
 
Konto: 75000 Forsikring 
Dekker utgifter til yrkesskadeforsikring av ansatt og tillitsvalgte på 
arbeidsplassen.  
 
3. Kontordrift 

 
Konto: 6510 Teknisk utstyr 
Det vil i 2011 være behov for å kjøpe en ny PC. 
 
Konto 6810: Kontorrekvisita 
Utgifter til diverse kontorutstyr, møbler m.m. Denne posten er oppjustert fordi 
AU har én ny heltidstillitsvalgt og organisasjonskonsulent på heltid, 
sammenliknet med 2010.  
 
Konto: 6815: Kopieringsutgifter 
Velferdstinget deler på utgiftene knyttet til kopimaskinene Tora og Ursula på 
Villa Eika. Denne posten skal dekke VTs andel av serviceavtale og driftskostnader 
knyttet til denne, samt evt. øvrige kopikostnader.  
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Konto: 6880: Abonnementer 
Per i dag deler vi utgiftene knyttet til faste abonnementer på aviser og magasiner, 
hvor vi deler utgiftene 50 - 50 med Studentparlamentet. Vi abonnerer på: 
Dagsavisen, Dag og Tid, Dagens Næringsliv, Morgenbladet og   
 
Konto: 6912 Mobiltelefon 
Følgende kriterier er lagt til grunn: 

 Heltidene får kompensert 400 kr pr. mnd. 

 Deltidene får kompensert 200 kr pr. mnd. 
Ytelsen er skattepliktig. 
 
Konto: 6950 Porto 
Vi får 15 nye institujoner å sende brev til. 
 
 
4. Markedsføring og materiell 

 
Konto: 7300 Markedsføring 
Markant økning. VT får ny logo og visuell profil så matriell må trykkes på nytt. 
VT har pr. i dag lite markedsføringsmatriell og mye er utdatert. For å øke 
synligheten og skape studentnærhet trenger vi både matriell og ny nettside.    
 
Konto: 7301 Aksjoner og markeringer 
Innstilles øket. VTs studentkikkoff er et eksempel på en markering. Aksjoner kan 
bli gjennomført i forbindelse med det politiske arbeidet rundt studentboliger, 
kollektivtrafikk og lignende.  Kommunevalget vil også kreve synlighet.  
 
5. Representasjon og møter 

 
Konto: 7150-7140 Reiseutgifter 
Skal dekke utgifter ved reiser for AU. Foreslås oppjustert til 10 000. 
 
Konto: 7320 Møtekostnader 
Dette er i all hovedsak servering under VT-møter. Også VT-AUs frokostmøter 
med Hovedstyret og lunsjmøter med SiOs konsernledelse inngår i denne posten. 
VT-AU vil også bekoste servering under møtene med studentdemokratiene i løpet 
av året og ha ett ekstra VT-møte og foreslår derfor å oppjustere posten.  
 
Konto: 7322 Velferdstingsseminar 
Det er her budsjettert med overnatting og servering for ca 50 personer, samt 
busstransport. Posten er oppjustert fordi vi har en ekstra natt på hotell i år.  
 
Konto: 7323 Seminar og konferanser 
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Skal dekke seminarer og konferanser enten i regi av VT, eller hvor VT-AU eller 
andre tillitsvalgte deltar.  
 
6. Finansposter 

 
Selvforklarende 
 
7. Tilskudd og bevilgninger 

 
Konto: 7706 AU disposisjonskonto 
Dette er en diverse-konto som AU kan bruke for å dekke utgifter som ikke faller 
inn under andre poster, dekke sprekker på andre poster eller dekke uforutsette 
kostnader. Tidligere er gaver til avgåtte tillitsvalgte, julebord, utgifter til 
representasjon og lignende utgifter postert her. Posten oppjustert fordi det er 
flere mennesker i AU pluss en organisasjonskonsulent.  
 
Konto: 7708 Krisefond for utenlandske studenter 
 
Etter henstilling fra Rådgivningstjenesten vurderer Velferdstinget søknader om 
krisehjelp fra utenlandske studenter som har havnet i en vanskelig situasjon. En 
ordning som har fungert bra i flere år – studentvelferd på sitt beste. 
 
 
Konto: 7777 Støtte fraksjoner/læresteder 
 
AU foreslår å kutte denne posten fordi lærestedene selv bør bekoste eventuelle 
arrangementer og sosiale tiltak i forbindelse med studentdemokratiet og får 
midler til dette gjennom VTs tilskuddsbudsjett.  
 
8. Resultat 

 
Vi budsjetterer et resultat på kr. 13 218,60 i underskudd. Det er vanlig mange 
steder å budsjettere med mellom 5 og 10 % av omsetning i overskudd, men AU 
mener dette ikke er nødvendig for Velferdstinget, da Velferdstinget har 500 000 i 
egenkapital. Rett før nyttår overførte OAS kr-, 300 000 til Velferdstingets 
egenkapital som en engangsoverføring. Det er viktige bufferpenger for VT i 2011, 
ettersom det kan, men ikke bør, bli vanskelig å få inn alle fristasjonspengene 
(post 3610-3631) 
 
 
9. Tas fra egenkapital 

 
Dersom dette budsjettet blir fulgt vil Velferdstinget gå kr 13218, 60 kr i 
underskudd. Dette er foreslått tatt fra egenkapitalen.  
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Saksfremlegg 

 
Dato: 4-6. februar 2011 
Sak: 6a 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 

Valg av ett medlem med vara til styret for Studentkafeene 
 
 
AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 
 
Kandidater fremmes på møtet og velges av Velferdstinget. 
 
 
Saksnotat 

 
Det skal velges ett medlem med med vara til styret i Studentkafeene. 
Funksjonstiden er to år. 
 
Styret i Studentkafeene AS er ansvarlig for å følge opp driften av kafeenes ca. 60 
serveringssteder, herunder kafeer, kaffebarer, kioskdrift og kantiner. Kaféstyret 
følger opp Studentkafeenes administrasjon, vedtar strategidokumenter, fastsetter 
budsjett, og forvalger i samsvar med SiO Forretning Studentkafeenes 
forretningsvirksomhet og forretningsstrategi.  
 
De ordinære regler om styreansvar etter aksjeloven gjelder for styremedlemmene  
tilsvarende ansvaret for hovedstyremedlemmene i samskipnaden. 
 
Vervet medfører deltakelse på styremøtene som avholdes ca. 4 ganger i 
semesteret, samt på formøter med representantene fra VT/AU i forkant av hvert 
styremøte. Vervet er honorert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal dy. 
Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget 
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Saksfremlegg 

 
Dato: 4-6. februar 
Sak: 6b 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 

Valg av to medlemmer med vara til styret for 
Studentboligene 
 
 
AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 
 
Kandidater fremmes på møtet og velges av Velferdstinget. 
 
 
Saksnotat 

 
Det skal velges to medlemmer med vara til styret i Studentboligene. 
Funksjonstiden er to år for ett av medlemmene med vara, og ett år for det andre 
medlemmet med vara. 
 
Styret for Studentboligene er organet ansvarlig for å følge opp driften av SiOs 
boligmasse, i dag ca. 7500 studentboliger. Boligstyret følger opp 
boligadministrasjonen, vedtar strategidokumenter, og uttaler seg til Hovedstyret 
i viktige saker knyttet til Studentboligene. Styret er opprettet etter mandat 
vedtatt av Hovedstyret. 
 
Vervet medfører deltakelse på styremøtene som avholdes ca. 4 ganger i 
semesteret, samt på formøter med representantene fra VT/AU i forkant av hvert 
styremøte. Vervet er honorert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal dy. 
Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget 


