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REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 

 2 
Dato:   5. OG 6. Februar 2011 3 
Tid:  Lørdag 10:35 til søndag 13:45 4 
Stad:  Sundvolden kurs og konferansesenter  5 

 6 
Møtet satt d. 5. februar kl. 10:35.  7 
Ved opprop kl. 10:50 var det 28 stemmeberettigede til stede. 8 

 9 
Følgene var til stede under møtet: 10 

 11 

DELEGATAR 12 

Høgskolene – Det teologiske Menighetsfakultet (MF) 13 
1. Andreas Holm 14 
 15 
Høgskolene - Politihøgskolen 16 
2. Raymond Håkonsen 17 
 18 
Høgskolene - Kunsthøgskolen 19 
3. FORFALL (ingen vara) 20 
4. Ester Marie Grenersen 21 
 22 
Høgskolene - Politihøgskolen 23 
5. Tom Kenneth Aakenes 24 
6. Simen Bakke 25 
 26 
Handelshøyskolen BI (SBIO) 27 
7. Sarah Camilla Ansen 28 
8. Therese Karlsen 29 
9. Jonas Puer 30 
10. Iselin Stensrud 31 
 32 
Høgskolen i Akershus (HiAk) 33 
11. Anita Støen (inne som vara) 34 
12. Kai Roger Vatne (permisjon fra lørdag kl. 13:00-18:30)  35 
 36 
Høgskolen i Oslo (HiO) 37 
13. Marko Kovacevic 38 
14.  39 
15. Karen Louise Vuttudal Grindvold 40 
16. Halvor Moen  41 
17. FORFALL (ingen vara) 42 
18. Yvonne Belsten (trukket seg) 43 
19. FORFALL (ingen vara) 44 
20. Stian Østvoll Ingvaldsen (FORFALL, vara) 45 
 46 
UiO – Blå Liste (BL) 47 
21. FORFALL (ingen vara) 48 
22. Mari Berdal Djupvik 49 
 50 
UiO – HF-lista (HF) 51 
23. Ida Madsen Hestman (vara) 52 
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24. Joakim Pedersen Berg  53 
 54 
UiO - Liberal Liste (LL) 55 
25. FORFALL (ingen vara) 56 
 57 
UiO - MOSL 58 
26. Kristin Molven 59 
 60 
UiO – Realistlista (RL) 61 
27. Elena You 62 
28. Kine Veronica Lund 63 
 64 
UiO – Sosialdemokratene (SD) 65 
29. Vidar Hovland 66 
30. Helena Lauvark (vara) 67 
31. Fride Bysveen Lier 68 
 69 
UiO – SV-lista (SV) 70 
32. FORFALL (ingen vara) 71 
33. Tarald Landal Berge (vara) 72 
 73 
UiO – Venstrealliansen (VA) 74 
34. Pål Thygesen 75 
35. Aksel Hvistendahl Nerdrum (vara) 76 
36. FORFALL (ingen vara) 77 
37. Margrethe Gustavsen 78 
 79 

 80 

Tale- og forslagsrett 81 

 82 
Arbeidsutvalget (AU) 83 
Magnus Nystrand 84 
Svein Tømmerdal d.y  85 
Hanne Marie Pedersen-Eriksen  86 
Bodil Krogvold 87 
Lillian Villanueva  88 
Håvard Vederhus 89 

 90 
Hovedstyret (HS) 91 
Frederik Refsnes   92 
Jenny Nygård  93 
Marianne Høva  94 
Magnus Hovengen  95 
Are Folkeson Arneberg 96 
 97 
Kontrollkomité (KK) 98 
Torkil Vederhus  99 
Ragnhild Sjyvollen  100 
Gerhard Eriksen  101 
 102 
Øvrige 103 
Jørgen Taldvin (HiAK)  104 
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Det kom inn følgende permisjonssøknader: 105 
 106 
Permisjonssøknad far Kai Roger Vatne (HiAk): søker om permisjon lørdag fra kl. 13:00-18:30 grunnet 107 
personlige årsaker.  108 

VEDTAK: Permisjonssøknaden ble innvilget 109 

 110 
 111 
 112 

VT 01 Møtekonstituering 113 

 114 
 115 
Sak 1a) Valg av ordstyrer og referent 116 
AU innstilte på følgende personer: Christer Gulbrandsen som ordstyrer og Sarah Sørensen som referent. 117 
 118 

VEDTAK: AUs innstilling ble vedtatt 119 

 120 
 121 
Sak 1b) Godkjenning av innkalling 122 
AU innstilte på at Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møte. 123 
 124 

VEDTAK: Innkalling ble godkjent. 125 

 126 
 127 
Sak 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 128 
Forslag fra AU: 129 
 130 

Dagsorden 131 
V = Vedtakssak  D = Diskusjonssak  O = Orienteringssak 132 
 133 
VT 01 Møtekonstituering 134 
1a) Valg av ordstyrere og referent      V 135 
1b) Godkjenning av innkalling        V 136 
1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan                    137 
1d) Godkjenning av referat fra Konstituerende møte 29.11.2010   V 138 
1e) Godkjenning av valgprotokoller      V 139 
1f) Mandat for redaksjonskomité for vedtekter og politisk grunndokument  V 140 
1g) Mandat for redaksjonskomité for arbeidsprogram og budsjett   V 141 
1h) Valg av leder for redaksjonskomité for vedtekter og politisk grunndokument  V 142 
1i) Valg av leder for redaksjonskomité for arbeidsprogram og budsjett   V 143 
1k) Valg til redaksjonskomité for vedtekter og politisk grunndokument    V 144 
1l) Valg til redaksjonskomité for arbeidsprogram og budsjett              145 
 146 
VT 02 Orienteringer 147 
2a) Arbeidsutvalgets orientering       O 148 
2b) Hovedstyrets orientering       O 149 
2c) Andre orienteringer       O 150 
 151 

  152 
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VT 03 Organisasjon 153 
3a) Vedtektsendringer        V 154 
3b) Fastsettelse av møtedatoer for 2011      V 155 
3c) Kaffekampanjen        V 156 
 157 

VT 04 Politikk 158 

4a) Politisk Grunndokument       V 159 
4b) Arbeidsprogram 2011       V160 
         161 
VT 05 Økonomi 162 
5a) Driftsbudsjett for 2011       V 163 
 164 
VT 06 Valg 165 
6a) Valg til Kaféstyret        V 166 
6b) Valg til boligstyret        V 167 
 168 
VT 07 Eventuelt 169 
 170 
KJØREPLAN 171 
For Velferdstingets seminar 4.-6. februar 2011.  172 
 173 
Fredag 4.februar 174 
13.00   Avreise  175 
14.00  Praktisk info og bli kjent 176 
14.30  Velferdstinget – visjon og organisering v/ VT-AU 177 
15.15  Om SiO og Hovedstyret V/ Fredrik Refsnes   178 
16.00   Delstyrene 179 
16.15  Innsjekk og frukt/grønnsaker med dip 180 
16.45  Skolering ved Elevombud i Oslo, Sigve Indregard  181 
18.00  Presentasjon av studentdemokratiene i 4 grupper – HiAK/Hio, UiO, SBIO 182 

og de mindre høgskolene   183 
18.40   Presentasjon av Det Norske Studentersamfund   184 
19.00  Pause   185 
19.30  Middag 186 
21.00  Quiz med master Vederhus 187 
 188 
Lørdag 5. februar:  189 
09.30  Debattskolering med Christer Gulbrandsen 190 
10.30   1a) Valg av ordstyrer og referent     191 
  1b) Godkjenning av innkalling       192 
  1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan             193 
  1d) Godkjenning av referat fra Konstituerende møte 29.11.2010  194 
 1e) Godkjenning av valgprotokoller    195 
 1f) Mandat for redaksjonskomité for vedtekter og politisk  196 
  grunndokument   197 
  1g) Mandat for redaksjonskomité for arbeidsprogram og budsjett  198 
  1h) Valg av leder for redaksjonskomité for vedtekter og polgrunndok  199 
  1i) Valg av leder for redaksjonskomité for arbeidsprogram og budsjett  200 
  1k) Valg til redaksjonskomité for vedtekter og politisk grunndokument  201 

 1l) Valg til redaksjonskomité for arbeidsprogram og budsjett             202 
  203 

10.50  2a) Arbeidsutvalgets orientering     204 
  2b) Hovedstyrets orientering     205 
  2c) Andre orienteringer     206 
  207 
11.10  3a) Vedtekt- og reglementsendringer - første gangs debatt 208 
12.00  4a) Politisk Grunndokument - første gangs debatt   209 
13.00  Lunch 210 
14.30  4b) Arbeidsprogram 2011 – første gangs debatt   211 
16.30  5a) Driftsbudsjett for 2011 – første gangs debatt  212 
17.30  3c) Kaffekampanjen       213 
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18.15  3b) Fastsettelse av møtedatoer for 2011    214 
18.30  3a) Vedtekt- og reglementsendringer - andre gangs debatt og votering 215 
19.30  Møteslutt lørdag 216 
20.00  Middag 217 
21.00   Sosialt opplegg 218 
       219 
Søndag 6. februar:     220 
09.30  4a) Politisk Grunndokument - andre gangs debatt og votering 221 
10.00  4b) Arbeidsprogram 2011 – andre gangs debatt og votering 222 
11.30   5a) Driftsbudsjett for 2011 – andre gangs debatt og votering 223 
12.00  6a) Valg til Kaféstyret      224 
  6b) Valg til boligstyret       225 
14.00  Lunch (buffer) 226 
15.00/16.00  Avreise 227 

 228 
 229 
Forslag fra HS v/ Frederik Refnes: Forslår ny sak 6c: ”Valg til Urban Boligutleie As” 230 

VEDTAK: Ny sak 6c vedtatt 231 

 232 
Forslag fra Stian Østvoll Ingvaldsen (HiO): Forslår at sak 3a endres fra ”Vedtekts- og reglementsendringer” til 233 
”Nye vedtekter og reglement” 234 
Stian argumenterer der er tale om nyt velferdsting, hvorfor det bør være nye vedtekter og reglementer og ikke 235 
endringer. AU v/ Håvard Vederhus orienterer om hvorfor AU har valgt denne terminologien med valg om 236 
endringer. Stians forslag etterkommes. 237 

VEDTAK: endring på navn av sak 3c vedtatt 238 

 239 

VEDTAK: Dagsorden og tidsplan vedtatt med endringer over.. 240 

 241 
 242 
Sak 1d) Godkjenning av referat fra Konstituerende møte 29.11.2010 243 
AU innstilte på referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet.  244 
 245 
Kai Roger Vatne (HiAk) fremlegger merknad til siste referat.  246 

”Protokolltilførsel frå stiftelsesmøte: Før Velferdstinget (VT) ble konstituert fortalte studentgruppa at 247 
en måtte se på dette som et nytt velferdsting, med alt dette ville medføre seg. Ordstyrer la frem et forslag 248 
om at en gjorde dette, men at en brukte vedtektene for det gamle møtet til å gjennomføre stiftelsesmøtet, 249 
og at vi så ville gjennomføre en avstemning etter møtet for å se om alle var enige om dette. Dette førte 250 
også til at kontrollkomiteen for det gamle velferdstinget ikke ville ha noe at sige i dette møtet, men ville 251 
være et rådgivende organ. Ordstyrer spurte om det var noe som motsatte seg dette. Det var det ikke. 252 
Etter møtet gjennomførte vi en avstemning om en skulle se på VT som et helt nytt VT og ikke en 253 
videreføring av det gamle, med alt dette medførte seg. Det vil si at en ville trenge nye vedtekter, nytt 254 
reglement og alle andre styrende dokumenter. Vedtektene og reglemenget som lå der i fra det gamle ville 255 
ikke gjelde, men en ville bruke det som utgangspunkt frem til nytt er vedtatt. Det ble enstemmig vedtatt at 256 
dette VT var å se på som en helt nyt VT og ikke en viderefjøring av det gamle.” 257 

VEDTAK: Merknad inkluderes i referat 258 

  259 

VEDTAK: Referatet ble godkjent med merknader over. 260 

 261 
 262 
Sak 1e) Valgprotokoller 263 
Kontrollkomiteen (KK) innstilte på at alle valgprotokollene godkjennes.  264 
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 Det var litt uklarheter om valgprotokoll fra Valgforsamlingen. KK v/ Torkil Vederhus orienterte at problemer 265 
ligger i at det ikke møtte nok folk ved Valgforsamlingen. KK innstilte på at valgprotokollen godkjennes og Tom 266 
Kenneth Aakenes (Politihøgskolen) tildeles stemmerett. 267 
 268 

VEDTAK: Alle valgprotokollene ble godkjente. 269 

 270 

 271 

Sak 1f) – 1l) Fastsettelse av mandat for redaksjonskomité, valg av leder for redaksjonskomité for vedtekter 272 
og politisk grunndokument og valg til redaksjonskomité. 273 
AU innstilte på følgende: 274 
 275 

Generelle regler for redaksjonskomiteen: 276 
 277 
Det opprettes to redaksjonskomiteer. 278 
 279 
Velferdstinget vedtar mandat og sammensetning etter innstilling fra fraksjonene. Hver fraksjon inviteres 280 
til å stille ett medlem til redaksjonskomiteen. 281 
 282 
Redaksjonskomiteene skal sammenstille og presentere innkomne forslag for Velferdstinget, de kan også 283 
gis mandat til å foreslå bedre ordlyd og innstille på forslag. 284 
 285 
Mandat for redaksjonskomiteene: 286 
 287 
1. Komiteen skal bestå av: 288 

a) Opptil 8 representanter fra ulike institusjoner 289 
b) En uavhengig sekretær uten stemmerett. 290 

 291 
2. Komiteen skal samordne innkomne forslag ved å: 292 

a) Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert. 293 
b) Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom forslag med samme 294 

intensjon. 295 
c) Dele opp forslag der det er naturlig. 296 

 297 
3. Innstillinger:  298 

a) Komiteen kan innstille på om hvorvidt forslag kan vedtas, avvises, eller ikke realitetsbehandles.  299 
b) Komiteen kan også innstille på forslag av politisk art, som politiske standpunkt eller tiltak. 300 
c) Komiteen skal innstille på forslag av redaksjonell art. 301 
d) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er nødvendig. 302 
e) Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse Velferdstinget om 303 

motstridende forslag som blir foreslått. 304 
f) Komiteens innstilling er rådgivende og opprinnelig forslag fra AU vil bli lagt til grunn. 305 

 306 
4. Samarbeid: 307 

a) Komiteen skal utvikle voteringsorden i samarbeid med ordstyrer. 308 
b) Komiteen bør forhøre seg med kontrollkomiteen om et forslag kan realitetsbehandles dersom 309 

det er tvil. 310 
c) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være hensiktsmessig, som 311 

forslagstiller, arbeidsutvalget og forberedende komiteer. 312 
 313 
5. Valg: 314 

a) Hver lærestedsgruppering stiller med ett medlem dersom fraksjonen selv ønsker dette. 315 
b) Velferdstinget velger så leder blant kandidatene. 316 
c) Velferdstinget velger så resten av redaksjonskomiteen.  317 
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Forslag fra AU v/ Magnus Nystrand: Forslår å endre punkt 1.a) fra ”Opptil 8 representanter fra ulike 318 
institusjoner” til ”Opptil 5 representanter fra ulike institusjoner”  319 

VEDTAK: Vedtatt 320 

 321 
Oppklarende spørsmål stilles av HS v/ Fredrik Refsnes som spør om redaksjonskomiteens kan realitetsbehandle 322 
og delegat nummer 4, Ester Marie Grenersen (Kunsthøgskolen) som spør på hvor mye tid man det tar når man 323 
er  med i komiteen. Nummer 22, Mari Berdal Djupvik (BL) stiller spørsmålstegn spesifikt til punkt f), om det er 324 
hensiktmessig at AU sitt opprinnelige forslag legges til grunn for avstemningen. AU v/ Magnus Nystrand svarte 325 
på spørsmålene. 326 
 327 
Der var en mindre debatt om redaksjonskomiteen sitt virke. 328 
 329 
Forslag fra Mari Berdal Djupvik (BL): Forslår punkt 3.f) endres fra ”Komiteens innstilling er rådgivende og 330 
opprinnelig forslag fra AU vil bli lagt til grunn” til ”Komiteens innstilling legges til grunn for avstemningen” 331 

VEDTAK: Vedtatt 332 

 333 
Kandidater innstilles: 334 
 335 
Forslag fra Sarah Camilla Ansen (SBIO): Forslår Jonas Puer (SBIO) som medlem av redaksjonskomité for 336 
vedtekter og politisk grunndokument og Iselin Stensrud (SBIO) som medlem av redaksjonskomité for 337 
arbeidsprogram og budsjett. 338 

VEDTAK: Vedtatt  339 

 340 
Forslag fra Andreas Holm (MF): Forslår Andreas Holm (MF) som medlem av redaksjonskomité for vedtekter og 341 
politisk grunndokument. 342 

VEDTAK: Vedtatt  343 

 344 
Forslag fra Fride Bysveen Lier (SD): Forslår Vidar Hovland (SD) som medlem av redaksjonskomité for 345 
arbeidsprogram og budsjett. 346 

VEDTAK: Vedtatt  347 

 348 
Forslag fra Ester Marie Grenersen (Kunsthøgskolen): Forslår Ester Marie Grenersen (Kunsthøgskolen) som 349 
medlem av redaksjonskomité for arbeidsprogram og budsjett. 350 

VEDTAK: Vedtatt  351 

 352 
Forslag fra Mari Berdal Djupvik (BL): Forslår Mari Berdal Djupvik (BL) og Ida Madsen Hestman (HF) som 353 
medlem av redaksjonskomité for vedtekter og politisk grunndokument. 354 

VEDTAK: Vedtatt  355 

 356 
Forslag fra Stian Østvoll Ingvaldsen (HiO): Forslår Halvor Moen (HiO) til som leder av redaksjonskomité for 357 
vedtekter og politisk grunndokument og Stian Østvoll Ingvaldsen (HiO) som medlem av redaksjonskomité for 358 
arbeidsprogram og budsjett 359 

VEDTAK: Vedtatt  360 

 361 
Forslag fra Aksel Hvistendahl Nerdrum (VA): Aksel Hvistendahl Nerdrum (VA) som leder av redaksjonskomité 362 
for arbeidsprogram og budsjett. 363 

VEDTAK: Vedtatt   364 
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 365 

Alle innstilte kandidater er valgt. 366 

 367 
Komiteene ble da slik: 368 
 369 
Redaksjonskomité for arbeidsprogram og budsjett. 370 
Leder:   Aksel Hvistendahl Nerdrum (VA) 371 
Medlemmer:  Iselin Stensrud (SBIO) 372 
  Ester Marie Grenersen (Kunsthøgskolen) 373 
  Stian Østvoll Ingvaldsen (HiO) 374 
   Vidar Hovland (SD) 375 
 376 
Redaksjonskomité for vedtekter og politisk grunndokument. 377 
Leder:   Halvor Moen (HiO) 378 
Medlemmer:  Jonas Puer (SBIO) 379 
  Andreas Holm (MF) 380 

Mari Berdal Djupvik (BL) 381 
Ida Madsen Hestman (HF) 382 
 383 

VEDTAK: AUs innstilling vedtatt med endringene over.  384 

 385 
Kl. 11:45 Ordstyrer orienterer om deadlines for endringsforslag og deltakerne tar etterfølgende en pause. 386 

 387 
Kl. 12:00 Møtet er i gang 388 

 389 
 390 
 391 

VT 02 Orienteringer 392 

 393 

 394 
Sak 2a) Arbeidsutvalgets orientering 395 
Leder i Arbeidsutvalget (AU) Magnus Nystrand orienterte, i tillegg til den skriftlige orientering som lå vedlagt 396 
sakspapirene. Oppklarende spørsmål fra delegat nummer 22, Mari Berdal Djupvik. Magnus svarte på 397 
spørsmålet. 398 
 399 

VEDTAK: Tatt til orientering 400 

 401 
 402 
Sak 2b) Hovedstyrets orientering 403 
Leder i Hovedstyret (HS) Frederik Refsnes orienterte, i tillegg til den skriftlige orientering som lå vedlagt 404 
sakspapirene. Oppklarende spørsmål fra delegat nummer 7, Sarah Camilla Ansen (SBIO). Ordstyrer vurderer det 405 
som et debattinnlegg og forslår at man avslutter orienteringene med debatt. Derutover var der ingen 406 
oppklarende spørsmål. 407 
 408 

VEDTAK: Tatt til orientering  409 
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Sak 2c) Andre orienteringer 410 
Kulturstyret orienterte v/Margrethe Gustavsen, i tillegg til den skriftlige orientering som lå vedlagt 411 
sakspapirene.  AU v/Magnus Nystrand supplerte. Spørsmål fra delegat nummer 6, Simen Bakke 412 
(Politihøgskolen). AU v/Håvard Vederhus svarte Simen og supplerte Magnus. Videre spørsmål fra delegat 413 
nummer 1, Andreas Holm (MF) og delegat nummer 7, Sarah Camilla Ansen (SBIO).  Kulturstyret v/Margrethe 414 
Gustavsen svarte på spørsmålene. 415 
 416 
Følgende orienteringer var vedlagt i sakspapirene 417 

 Årsrapport for Kulturstyret 2010 418 
 419 

Magnus orientering om utblivende orienteringer fra Boligstyret og Kaféstyrer som er ført i sakspapirer. 420 
 421 

VEDTAK: Tatt til orientering 422 

 423 
Avsluttes med debatt innlegg fra delegat nummer 7, Sarah Camilla Ansen (SBIO) som ønsker invitasjon til 424 
Offisiell åpning av den sammenslåtte samskipnaden. Fredrik svarte på dette og ingen debatt kom frem. 425 
 426 
 427 
 428 

VT 03 Organisasjon 429 

 430 
 431 
Sak 3a) Nye vedtekter og reglementer – første gangs debatt 432 
Innledning fra AU v/ Svein Tømmerdal som orienterte om AUs innstilling. 433 
AU innstilte på følgende: 434 
 435 

Endringsforslag til vedtektene 436 
 437 
Forslag 1 438 
Endring i tittelen på dokumentet, §§1-1 og i 2-2 439 
Fra 440 
”Velferdstinget i Oslo” 441 
til 442 
”Velferdstinget i Oslo og Akershus ” 443 
 444 
 445 
Forslag 2 446 
Gjennomgående endring 447 
”Studentsamskipnaden i Oslo og Oslo og Akershushøgskolenes Studentsamskipnad” 448 
til 449 
”Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus” 450 
 451 
 452 
Forslag 3 453 
Endring i §2-5 454 
Fra 455 
§2-5 Valgmåte 456 
Lærestedet velger representanter til Velferdstinget enten gjennom direkte urnevalg over minst fire timer 457 
blant lærestedets studenter eller ved valg i lærestedets høyeste demokratisk valgte studentorgan. 458 
Kravet om direkte urnevalg kan fravikes av et enstemmig allmøte for studentene ved lærestedet dersom 459 
det er like mange kandidater som eller færre kandidater enn antall plasser som skal besettes. 460 
Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for valg av den ene delegaten til valgforsamlingen fra læresteder 461 
med færre enn 1500 semesterregistrerte studenter. 462 
Lærestedet velger representanter til Velferdstinget ved preferansevalg eller listevalg etter bestemmelser 463 
gitt av Velferdstinget. Delingstallene ved listevalg skal være 1, 3, 5, 7 og så videre. Lærestedet velger 464 
inntil dobbelt så mange vararepresentanter som representanter.  465 
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Ved preferansevalg i denne bestemmelse menes den valgmåte som er beskrevet i Velferdstingets 466 
reglement del IV, Fremgangsmåte ved preferansevalg §§ 1 til 3.   467 
til 468 
§2-5 Valgmåte 469 
Lærestedet velger representanter til Velferdstinget enten gjennom direkte urnevalg over minst fire timer 470 
blant lærestedets studenter eller ved valg i lærestedets høyeste demokratisk valgte studentorgan. 471 
Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for valg av representanter til valgforsamlingen fra læresteder 472 
med færre enn 1500 semesterregistrerte studenter. 473 
Lærestedet velger selv valgmåte for representanter til Velferdstinget. Lærestedet velger inntil dobbelt så 474 
mange vararepresentanter som representanter. 475 
 476 
Forslag 4 477 
Strykning 478 
Stryke siste setning i første avsnitt i §3-17 om preferansevalg. 479 
 480 
Forslag 5 481 
Endring i §4-4 482 
Fra 483 
§4-4 Avstemningsmåte 484 
Valg foregår ved håndsopprekning, eller ved akklamasjon dersom det bare er én kandidat til ett verv. 485 
Dersom én møtende representant krever det, skjer valget ved skriftlig og hemmelig preferansevalg slik 486 
dette er regulert i Velferdstingets reglement del IV Fremgangsmåte ved preferansevalg §§ 4 til 6. 487 
til 488 
§4-4 Avstemningsmåte 489 
Alle valg av personer til Velferdstingets fora skal foretas ved alminnelig flertallsvalg.  490 
Personvalg skal foregå skriftlig dersom det er mer enn en kandidat, eller dersom noen krever det. 491 
 492 
Forslag 6 493 
Endring i §6-7 494 
Fra 495 
§6-7 Valg i Arbeidsutvalget 496 
 497 
Arbeidsutvalget kan foreta personvalg og nominasjoner til personvalg når Velferdstinget har delegert det 498 
til Arbeidsutvalget, og til midlertidige organer. Ut over dette kan Arbeidsutvalget bare foreta personvalg 499 
og nominasjoner til personvalg dersom det ikke er mulig å vente til neste møte i Velferdstinget. 500 
Sistnevnte valg og nominasjoner godkjennes eller omgjøres på neste møte i Velferdstinget. 501 
Personvalg og nominasjoner til personvalg skjer ved skriftlig og hemmelig preferansevalg etter 502 
bestemmelser gitt av Velferdstinget, dersom minst ett medlem krever det, og ellers ved akklamasjon. 503 
til 504 
§6-7 Valg i Arbeidsutvalget 505 
Arbeidsutvalget kan foreta personvalg og nominasjoner til personvalg når Velferdstinget har delegert det 506 
til Arbeidsutvalget, og til midlertidige organer. Ut over dette kan Arbeidsutvalget bare foreta personvalg 507 
og nominasjoner til personvalg dersom det ikke er mulig å vente til neste møte i Velferdstinget. 508 
Sistnevnte valg og nominasjoner godkjennes eller omgjøres på neste møte i Velferdstinget. 509 
Personvalg og nominasjoner til personvalg skjer ved skriftlig og hemmelig flertallsvalg etter 510 
bestemmelser gitt av Velferdstinget, dersom minst ett medlem krever det, og ellers ved akklamasjon. 511 
 512 
Forslag 7 513 
Endring i §6-3 514 
Fra 515 
§6-3 Valgmåte 516 
Velferdstinget velger de seks medlemmene av Arbeidsutvalget under ett. Deretter fordeler Velferdstinget 517 
posisjonene i Arbeidsutvalget blant de seks valgte personene. 518 
til 519 
§6-3 Valgmåte 520 
Velferdstinget velger de seks medlemmene til Arbeidsutvalget ved særskilte valg. 521 
 522 
Forslag 8 523 
Erstatte §5.3 524 
med  525 
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§5.3 Styrets sammensetning 526 
Velferdstinget fatter vedtak om styrets sammensetning og størrelse på den måten  innenfor rammene gitt i 527 
studentsamskipnadsloven tilhørende forskrift.  528 
Studentsamskipnadens styre, de tilknyttede utdanningsinstitusjoners styrer og de ansatte i 529 
studentsamskipnaden skal gis anledning til å uttale seg før slikt vedtak fattes. Velferdstinget kan bare fatte 530 
vedtak om endringer i styrets sammensetning og størrelse i forbindelse med valg. 531 
Velferdstinget kan bestemme at studentene skal ha flertallet av stemmene i styret. 532 
 533 
Forslag 9 534 
Ny §5.4 535 
§5.4 Valg av studentenes styremedlemmer 536 
Velferdstinget velger studentenes styremedlemmer og styrets leder. Hvis ikke Velferdstinget har valgt 537 
styreleder, gjør styret selv dette. Styret velger selv nestleder. 538 
Studentene har fem medlemmer i SiOs hovedstyret. Hver representant velges for 2 år hvor det annethvert 539 
år velges henholdsvis 2 og 3 ny representanter. 540 
 541 
Forslag 10 542 
Endring 543 
Fra 544 
§ 6-5 Settedyktighet og vedtaksdyktighet 545 
Arbeidsutvalget er settedyktig og vedtaksdyktig når minst fire av dets medlemmer er til stede. 546 
til 547 
§ 6-5 Settedyktighet og vedtaksdyktighet 548 
Arbeidsutvalget er settedyktig og vedtaksdyktig når minst 2/3 av dets medlemmer er til stede. 549 
 550 
Endringsforslag til reglementet 551 
 552 
 553 
Forslag 1 554 
Endring 555 
I del I 556 
Fra 557 
§ 1–5 Voteringer 558 
Arbeidsutvalgsmøtene er vedtaksdyktige dersom minst 4 av Arbeidsutvalgets medlemmer er til stede ved 559 
voteringen over den enkelte sak. 560 
til 561 
§ 1–5 Voteringer 562 
Arbeidsutvalgsmøtene er vedtaksdyktige dersom minst 2/3 av Arbeidsutvalgets medlemmer er til stede 563 
ved voteringen over den enkelte sak. 564 
 565 
Forslag 2 566 
Endring 567 
I del III 568 
Fra 569 
§ 1–2 Tegningsrett 570 
Arbeidsutvalget er fullmaktsgiver for Velferdstinget. Velferdstingets signatur innehas av Leder og 571 
Nestleder i fellesskap. Ingen andre enn Leder og Nestleder har anledning til å tegne organisasjonen. 572 
til 573 
§ 1–2 Tegningsrett 574 
Arbeidsutvalget er fullmaktsgiver for Velferdstinget. Velferdstingets signatur innehas av Leder og 575 
Velferdstingets administrasjon i fellesskap. Ingen andre enn Leder og Velferdstingets administrasjon har 576 
anledning til å tegne organisasjonen. Dersom disse trer tilbake, kan AU midlertidig gi andre signatur. 577 
 578 
Forslag 3 579 
Erstatte hele del IV 580 
med 581 
Del IV: 582 
Fremgangsmåte ved valg 583 

  584 
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§1-1 Valgmåte 585 
Alminnelig flertall avgjør personvalg. Ved stemmelikhet mellom kandidater foretas omvalg. Blir det 586 
fortsatt stemmelikhet, åpnes det for debatt. Deretter vil det foretas nye valg inntil valget er avgjort med 587 
alminnelig flertall. 588 
Personvalg skal foregå skriftlig dersom det er mer enn en kandidat, eller dersom noen krever det. 589 
Hver av kandidatene kan oppnevne seg selv eller en annen person som skal overvære tellingen i tillegg til 590 
det ordinære tellekorpset. 591 

 592 
 593 
Ordstyrer orienterer om avstemningsregler og metoder slik at representantene forstår fremgangsmåten. 594 
 595 
Ordstyrer henvender seg til AU om hvorvidt de hadde tenkt at vedtagne endringer skulle tre i kraft med det 596 
samme eller etter møtet. Ordstyrer understreker at det bør vedtas for god ordens skyld.   597 
AU v/Magnus Nystrand svarer ordstyrer anmodning at endringene i vedtektene trer i kraft med det samme. 598 
 599 
Oppklarende spørsmål kommer fra delegat nummer 20, Stian Østvoll Ingvaldsen (HiO) vedrørende hvor mye tid 600 
AU har brukt på disse vedtektsendringer og fra delegat nummer 13, Marko Kovacevic (HiO) stiller oppklarende 601 
spørsmål til forslag vedrørende endring i valgmåte. Svein Tømmerdal svarte på spørsmålene. 602 
 603 
Debatt om nye vedtekter og reglementer 604 
Følgende hadde ordet i debatten;  605 
HS v/ Marianne Høva. AU v/Håvard Vederhus. Nummer 20, Stian Østvoll Ingvaldsen (HiO). Nummer 7, Sarah 606 
Camilla Ansen (SBIO). Nummer 1, Andreas Holm (MF). AU v/ Svein Tømmerdal. Nummer 13, Marko Kovacevic 607 
(HiO). AU v/ Hanne Marie Pedersen-Eriksen.  AU v/Magnus Nystrand svarer. Nummer 4, Ester Marie Grenersen 608 
(Kunsthøgskolen). Nummer 37, Margrethe Gustavsen (VA). HS v/ Magnus Hovengen.  609 
 610 
Håvard argumenterte for AUs innstilling vedrørende valgmåte. Det diskuteres  611 
Stian fremhever til Håvard sin bemerkning at det også finnes uenighet blant representanter i UiO listene. 612 
Andreas fremmet et forslag og bemerker at det er viktig at få flest mulig skoler inn i organene. Svein forklarer 613 
at det er vanskelig å få kandidater fra de små skoler. Det ble diskutert hvordan de små skoler best mulig blir 614 
representert på en rettferdig måte.  Svein orientert om den teoretiske ramme for valgmetodene i 615 
endringsforslagene og innstillingene. Magnus Nystrand orientert om valgkomité og slik det fungerer. I 616 
diskusjonen ble det dog fremhevet at hovedpoenget er at det beste og mest kvalifisert velges inn. Der var bred 617 
uenighet om grunnlaget for forslag der vedrører valgmåte og hvordan de best formuleres i vedtektene og 618 
reglement. Det  fremmes en del endringsforslag til AUs innstilling 619 
 620 
Strek for debatten ble satt til kl 13.00.  621 
 622 
Endringsforslag som ble fremmet i debatten ble alle oversendt til redaksjonskomiteen.  623 
 624 
 625 

Kl. 13:16 deltakerne går til lunsj  626 
 627 

Kl. 14:30 Møtet er i gang 628 
 629 
 630 
 631 

VT 04 Politikk 632 

 633 
 634 
Sak 4a) Politisk grunndokument – første gangs debatt 635 
Innledning fra AU v/ Hanne Marie Pedersen-Eriksen som orienterer om AUs endringer i det politiske 636 
grunndokument.  637 
AU innstilte på følgende: 638 
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 639 

Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus 640 
 641 
I. Visjon 642 
Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk. 643 
Utdanningssystemet skal være noe mer enn en forberedelse til arbeidslivet; det skal være et element i 644 
samfunns- og demokratibygging. Det er derfor sentralt at ulike økonomiske, sosiale og kulturelle 645 
bakgrunner ikke påvirker evnen og muligheten til å delta i utdanningen. Velferdstingets mål er en velferd 646 
som fjerner slike hindre.  647 
 648 
II. Velferdstilbudet 649 
Studentenes grunnleggende velferdsbehov skal tilfredsstilles på områder som studiefinansiering, 650 
boligtilbud, barnehagetilbud, helsetilbud, idrett og frivillige aktiviteter. Velferdstilbudet må på alle 651 
områder være fleksibelt og tilrettelagt studentenes ulike forutsetninger og behov. 652 
 653 
Studentene er samfunnsmedlemmer og tar slik del i det kommunale og statlige velferdstilbudet. 654 
Studentvelferd skal være et supplement til et slikt tilbud og ikke en erstatning.  655 
 656 
Det er viktig at stat og kommune må ta et større ansvar for studentene. Ikke minst har Oslo og Akershus 657 
som vertskommune og -fylke et ansvar i å anerkjenne den ressursen  studenter utgjør. Staten har også et 658 
viktig ansvar som garantist for sentrale velferdsordninger som studentboligbygging, helsetjenester for 659 
studenter, studiefinansiering, barnehagefinansiering, sosiale stønadsordninger mm.  660 
 661 
De statlige velferdsordningene må være gode nok til å realisere prinsippet om lik rett til utdanning. Staten 662 
må stille ressurser tilgjenglige slik at den enkelte student ikke må bære en uforholdsmessig andel av 663 
byrden for sitt eget velferdstilbud. 664 
 665 
 666 
Det enkelte lærested har et ansvar for å støtte opp om samskipnaden og velferdstilbudet for sine studenter. 667 
Dette gjennom bl.a. gode fristasjonsordninger, direkte subsidiering og å tilrettelegge for et best mulig 668 
læringsmiljø, så vel som et godt studiesosialt miljø.  669 
 670 
III. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 671 
SiO skal som landets største studentsamskipnad sette presedens og være en foregangsmodell for 672 
studentvelferd i Norge.  673 
Studentenes egen velferdsorganisasjon, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), skal gi 674 
studentene ved medlemsinstitusjonene et tilrettelagt tilbud, blant annet i form av økonomisk gunstige 675 
velferdsordninger. Samskipnaden skal være et supplement til offentlige velferdstilbud. 676 
 677 
SiO skal tilstrebe lik tilgang til samskipnadens velferdsgoder for alle studenter ved SiOs 678 
medlemsinstitusjoner.  679 
Tilgangen til SiOs velferdstilbud skal under enhver omstendighet gis slik at prinsippet om lik rett til 680 
utdanning ivaretas og fremmes. 681 
 682 
SiO skal bidra til et godt og helhetlig læringsmiljø og en solid studentvelferd. Velferdstinget ønsker en 683 
fleksibel, serviceorientert, sterk og effektiv samskipnad, og vil gjennom et konstruktivt samarbeid legge 684 
rammebetingelser for SiOs videre drift.  685 
 686 
Samskipnadene er best tjent med en reell studentstyring, og studentenes styringsmulighet gjennom et 687 
flertall i styrene må ivaretas.  688 
 689 
Velferdstinget skal høres i alle saker av betydning for samskipnaden og studentenes velferdstilbud. 690 
Velferdstingets tillitsvalgte skal til en hver tid arbeide for at Velferdstingets vedtatte politikk 691 
gjennomføres.  692 
 693 
Semesteravgiften er en viktig inntektskilde for SiO. Det er viktig at denne holdes på et nivå som 694 
opprettholder et godt velferdstilbud, men uten å være en uforholdsmessig økonomisk byrde for den 695 
enkelte student.  696 
  697 
Samskipnaden skal i høyest mulig grad tilstrebe politisk og religiøs nøytralitet.  698 
 699 
 700 
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IV. Solidaritet 701 
Studenter i Norge har gode velferdsordninger sammenlignet med resten av verden. De rettigheter norske 702 
studenter arbeider for å opprettholde og forbedre vil for mange studenter i resten av verden virke 703 
uoppnåelige. Derfor er det viktig at vi viser solidaritet og støtter arbeidet for å forbedre studentvelferden 704 
for studenter også utenfor landets grenser. 705 

 706 
 707 
Oppklarende spørsmål kommer fra delegat nummer 20, Stian Østvoll Ingvaldsen (HiO) vedrørende mengde av 708 
endringer foretatt i det politiske grunndokument.  AU v/ Hanne Marie svarte på det.  709 
 710 
Debatt om politisk grunndokument 711 
Følgende hadde ordet i debatten; 712 
Nummer 22, Mari Berdal Djupvik (BL). AU v/Svein Tømmerdal. Nummer 35, Aksel Hvistendahl Nerdrum (VA). 713 
AU v/Magnus Nystrand. Nummer 20, Stian Østvoll Ingvaldsen (HiO). Nummer 7, Sarah Camilla Ansen (SBIO). 714 
Endringsforslag ble fremstillet i debatten. Innholdet i politisk grunndokument ble debattert. Og særlig linie 705 715 

i avsnittet III SiO. 716 

Mari forslår ”høyest mulig grad” fjernet i linje 705 (jf. Se ovenfor), AU v/ Svein mener ikke Mari sitt forslag det 717 
er hensiktsmessig. Mari mener det bør være helt klart hva der menes. Aksel stiller spørsmål til hva som legges i 718 
begrepet politisk nøytralitet. AU v/ Magnus svarer at det er et tolkningspørgsmål i forbindelse med SiO. AU v/ 719 
Magnus understreger viktigheten av dokumentet og at det er de helt riktige visjoner der fremgår. Stian 720 
stemmer i med Mari og mener det bør gøres helt klart. Mari formulerer et konkret forslag.  721 
 722 
Der anmodes om strek for debatten av ordfører kl. 14:45. 723 
 724 
AU v/ Svein understreker viktigheten om at dette skal underbygge VT sine ambisjoner, Mari mener det hører 725 
hjemme i arbeidsprogrammet og ikke politisk grunndokument. Aksel formulerer et konkret forslag.  726 
 727 
Ordstyrer setter strek for forslag.  728 
 729 
Endringsforslag ble som følgende: 730 
 731 

1a 
Dokument: Politisk grunndokument   Hvor: Linje 1613 i sakspapir 

Forslagsstiller: Mari Berdal Djupvik (BL) Hva: Endring 

 

Forslaget: Fra «Samskipnaden skal i høyest mulig grad tilstrebe politisk og religiøs nøytralitet» til 
«Samskipnaden skal være politisk og religiøs nøytral» 
 

 732 

2 
Dokument: Politisk grunndokument   Hvor: Linje 1613 i sakspapir 

Forslagsstiller: Aksel Hvistendahl 
Nerdrum (VA) 

Hva: Endring 

 

Forslaget: Fra «Samskipnaden skal i høyest mulig grad tilstrebe politisk og religiøs nøytralitet» til 
«Samskipnaden skal i høyest mulig grad tilstrebe politisk og religiøs uavhengig » 
 

 733 
Mari Berdal Djupvik (BL) trekker sitt forslag til fordel for at Aksel Hvistendahl Nerdrum (VA) går igjennom. 734 
 735 
Forslag #1a endres til at inneholde endringen i forslag #2. 736 
 737 

1b 
Dokument: Politisk grunndokument   Hvor: Linje 1613 i sakspapir 

Forslagsstiller: Mari Berdal Djupvik (BL) Hva: Endring 
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Forslaget: Fra «Samskipnaden skal i høyest mulig grad tilstrebe politisk og religiøs nøytralitet» til 
«Samskipnaden skal være politisk og religiøs uavhengig» 
 

VEDTAK  Vedtatt  

Og forslag #2 behandles ikke. 738 
 739 

VEDTAK: Politisk grunndokument med endringen over vedtatt 740 

 741 
Pause 742 

 743 
Kl. 15:05 møtet er i gang 744 

 745 
 746 
Sak 4b) Arbeidsprogram 2011 747 
AU v/ Hanne Marie Pedersen-Eriksen orienterer om arbeidsprogrammet. Prosessen og områder i programmet 748 
hvor der fortsatt hersker litt usikkerhet. 749 
AU innstilte på følgende: 750 
 751 

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 752 
 753 

Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske 754 
plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt av Velferdsseminaret for ett år av gangen, og inneholder 755 
organisatoriske og politiske mål. Dokumentet legger føringer for hva som skal være Velferdstingets 756 
oppgaver dette året. 757 
 758 
Innholdsfortegnelse 759 
s. 1           Innholdsfortegnelse og prioriteringer 760 
s. 2 - 3      Organisasjon (Drift og styring, informasjon og synlighet, lobby) 761 
s. 3 - 6      Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO generelt, boliger, helsetjenesten       og 762 
rådgivning, kafeene, barnehagene, idrett, kulturstyret, miljø og Akademika) 763 
s. 7           Nasjonal politikk 764 
 765 
Prioriteringer 766 
Alle punkter i arbeidsprogrammet skal det jobbes målrettet med å oppnå, men noen utvalgte saker skal ha 767 
særlig høy prioritet i arbeidsutvalgets daglige virke. Velferdstinget vil i 2011 ha følgende tre 768 
prioriteringer. 769 
 770 

1. Øke tilskuddet til både rehabilitering og bygging av studentboliger 771 
2. Øke kapasiteten i SiOs treningstilbud 772 
3. Fjerne aldersgrensen på studentkort i kollektivtrafikken 773 

 774 
Forkortelser: Velferdstinget = VT          Arbeidsutvalget: AU             Studentsamskipnaden = SiO 775 
 776 
Organisasjon 777 
Denne delen vil fokusere på de arbeidsområdene Velferdstingets arbeidsutvalg vil gjennomføre internt og 778 
eksternt med henhold til videre organisasjonsutvikling og synliggjøring av Velferdstinget som 779 
organisasjon. 780 
 781 
Styring 782 

 Hvert Velferdstingsmøte skal ha et tema, for eksempel boliger, studentkafeer etc. Og i løpet av 783 
året skal alle velferdstilbudene til SiO behandles på disse temamøtene. 784 

 785 
Informasjon og synlighet 786 

 AU skal besøke alle studentdemokratiene minst 1 gang i løpet av året.  787 
 Studentdemokratiene skal inviteres til en felles Kick Off i begynnelsen av året sammen med 788 

VT-representantene.  789 
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 Informasjonsansvarlig og profileringsansvarlig skal oppdatere informasjonen om Velferdstinget 790 
så den tar hensyn til sammenslåingen og opprettelsen av en ny samskipnad i Oslo og Akershus. 791 

 AU skal holde VT-representantene oppdaterte på sitt daglige arbeid gjennom en nyhetsmail. 792 
 AU skal jobbe aktivt med å promotere Velferdstingets arbeid ut mot studentene både via 793 

internett, plakater, studentdemokratiene og fysisk tilstedeværelse på institusjonene. 794 
 Det skal lages en plakat med generell info om Velferdstinget som skal deles ut til de forskjellige 795 

studentdemokratiene. 796 
 Velferdstingets hjemmeside (www.studentvelferd.no) og facebookside skal oppdateres jevnlig. 797 

Sidene skal gjøres kjent for alle studenter tilknyttet SiO. 798 
 VT skal jobbe for et felles arrangement for de ulike fadderukene på hvert av lærestedene 799 

tilknyttet SiO.  800 
 I forbindelse med semesterstart høsten 2011 skal AU promotere Velferdstingets mål og virke 801 

overfor de lokale myndigheter, media og nye studenter. 802 
 AU skal aktivt delta og promotere Velferdstinget i de lokale og nasjonale mediene, herunder 803 

sammen med andre studentorganisasjoner, tydeliggjøre den nasjonale studentvelferden.  804 
 805 
Lobby 806 

 AU skal utarbeide og gjennomføre lobbystrategier for Velferdstingets ulike vedtak og 807 
politikkområder. 808 

 VT skal jobbe opp mot Oslo og Akershus for å få det offentlige til å ta et større ansvar for 809 
studentenes velferdssituasjon. I denne forbindelse skal Arbeidsutvalget se på mulighetene for å 810 
utarbeide en Studentmelding for Oslo. 811 

 VT skal ta stilling til om man i 2011 skal støtte og aktivt delta i prosjektet Studenthovedstaden.  812 

 AU skal i løpet av 2011 møte byråden for byutvikling for å se på mulighetene for fremtidige 813 
studentboliger i Oslo.  814 

 815 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) 816 
 817 
SiO generelt  818 

 VT skal arbeide for økt gjennomsiktighet og offentlig innsyn i SiOs drift og virke med mål om 819 
å styrke studentstyringen. VT skal evaluere SiOs offentlighetsreglement i løpet av året, og 820 
oppdatere reglementet jevnlig.  821 

 VT skal arbeide for at enhver student, heltid og deltid, ved alle lærestedene tilknyttet SiO skal 822 
betale semesteravgiften.  823 

 VT skal arbeide for at de ulike lærestedene tilknyttet SiO bidrar med å synliggjøre SiOs 824 
velferdstilbud overfor studentene.  825 

 VT skal jobbe for at SiO, i samarbeid med studentene, vedtar overordnede etiske retningslinjer 826 
for alle SiOs virksomheter. 827 

 VT skal sørge for at de økonomiske gevinstene av en økning i semesteravgiften utredes innen 828 
første halvdel av 2011. På bakgrunn av utredningen skal VT ta stilling til en eventuell økning 829 
av semesteravgiften for å forhindre en forringelse av studentenes velferdstilbud.  830 

 VT vil jobbe for at SiO utvikler og utvider sitt IT-tilbud der det er et reelt behov for det.  831 
 VT skal kartlegge utfordringene knyttet til den nye loven om universell utforming i forhold til 832 

SiOs tjenestesteder. 833 
 AU skal jobbe med de foreslåtte endringene i samskipnadsloven. 834 
 VT skal gi innspill og aktivt påvirke SiOs strategiarbeid. 835 

 836 
Studentboliger 837 

 VT skal jobbe for at SiO får tildelt minst like mange studentboliger i 2012 som i 2011. 838 

 VT skal i 2011 ta stilling boliggarantien for internasjonale studenter. 839 

 VT skal jobbe for en dekningsgrad på 20 % for nasjonale studenter. 840 

 VT skal arbeide for at det bygges studentboliger i Bjørvika, på Sogn VGS-tomten, Oslo 841 
Botsfengsel, Veterinærhøgskole-tomten, det nye Majorstualokket og andre interessante tomter. 842 

 VT skal gjennom boligstyret sørge for at strømprisene i studentboligene er markedets billigste. 843 

 VT skal jobbe for at det opprettes gjenbruksstasjoner ved alle SiOs studentbyer hvor studenter 844 
kan sette fra seg møbler og andre ting de ikke trenger, slik at andre kan komme til 845 
gjenbruksstasjonen og hente i stedet for å kjøpe nytt. 846 

 VT skal tilstrebe at det finnes sosiale tilbud for studentene i studentbyene.  847 
 848 

http://www.studentvelferd.no/
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Studentkafeene 849 
 VT skal jobbe for tilstrekkelig kantinetilbud. 850 
 VT skal jobbe for at middagsabonnementet utvides til klippekort-løsninger. Det er ønskelig at 851 

det skal bli mer fleksibel, og at studentene ikke må forplikte seg til Dagens hver dag. 852 
 VT skal jobbe for at det plasseres kildesorteringsstasjoner som omfatter matavfall, papir, flasker 853 

og matavfall ved alle SiOs spisesteder. 854 
 VT vil videreføre ”Godkjent av VT”-ordningen i SiOs kafeer. 855 
 VT skal jobbe for at prisene på dagens middag og kaffe skal holdes stabile. 856 
 VT skal jobbe for at Studentkafeene skal tilby sunne, rettferdige, økologiske og sesongbaserte 857 

varer, uten at det øvrige tilbudet belastes av dette. 858 
 VT skal sikre at studentkafeene skriftlig opplyser om ingrediensene i sine matvarer, både på 859 

norsk og engelsk. Dette for å gjøre det enklere for allergikere og andre med spesielle kostbehov 860 
å orienteres seg.  861 

 VT mener at SiO ikke bør drive utsalgssteder som over tid viser underskudd større enn 20 % av 862 
omsetningen. Det må foretas en grundig konsekvensutredning samt en utredning av 863 
utsalgsstedets drift. VT må høres i slike saker. 864 

 VT skal sikre at både studentkafeene og SiO Catering har et tilfredsstillende tilbud til 865 
matallergikere. 866 

 867 
Studenthelsetjenesten og -rådgivningen 868 

 VT skal i løpet av året bestemme hvordan studenthelsetjenesten skal være organisert. 869 
 VT skal fortsette arbeidet for å bedre psykisk helse blant studentene.  870 
 VT skal arbeide for økt synliggjøring og utvikling av studentrådgivningen som et 871 

lavterskeltilbud i forhold til den øvrige psykologiske helsetjenesten. 872 
 VT skal jobbe for at Studenthelsetjenesten utvikler muligheten for å bestille timer på internett.  873 
 VT skal jobbe for en offentlig fullfinansiert tannhelsetjeneste for studenter. 874 
 VT skal arbeide for at Studenthelsetjenestens og Studentrådgivningens informasjonsbrosjyrer 875 

skal være tilgjengelig på engelsk. Kurs bør være tilgjengelig på engelsk ved etterspørsel.   876 
 VT skal samarbeide med SiO om å gjennomføre en helse og trivselsundersøkelse blant 877 

studenter, i samarbeid med studentsamskipnaden i Bergen og Trondheim. 878 
 879 
Studentidrett 880 

 VT skal arbeide for at prisen på treningskort skal bli likere for alle SiOs studenter, ved å kreve 881 
ytterligere fristasjonsbidrag fra institusjonene tilknyttet SiO. 882 

 Spørsmålet om studentidretten med henhold til sammenslåingen skal tas opp på et møte i løpet 883 
av våren. 884 

 VT skal jobbe for at det blir bygget et nytt studenttreningssenter i sentrum. 885 
 886 
Studentbarnehagene 887 

 VT skal fortsette å arbeide med ”Studenter og barn”, for å kartlegge problemstillingene knyttet 888 
til studenter med barn, og arbeide for et bedre rettighetsvern for denne gruppen. Målet er at 889 
studenter med barn skal få samme rettigheter og muligheter for utdanning som den øvrige 890 
studentmassen. 891 

 VT skal arbeide for at SiOs neste barnehage skal ligge i Nydalen og i Kjeller. 892 
 VT mener at studentfedre skal ha rett til pappapermisjon på 6 mnd. Det vil si at de ikke mister 893 

stipend på grunn av utsatt eksamen. 894 
 895 
Kulturstyret 896 

 VT skal, i samarbeid med Kulturstyret, sørge for at alle studentforeninger som mottar støtte fra 897 
semesteravgiften, skal være drevet av og for studenter, samt ha en forsvarlig, åpen og ikke-898 
diskriminerende drift. 899 

 VT skal tilstrebe likebehandling og forutsigbarhet i fordeling av midler til studentdemokratier 900 
og medier. 901 

 VT, i samarbeid med Kulturstyret, vil jobbe for at studentforeninger skal ha gode driftsvilkår. 902 
 VT skal høre studentforeningene i saker som angår dem. 903 
 VT skal, i samarbeid med studentmediene, arbeide for å få støtte fra eksterne aktører, som 904 

Medietilsynet. Studentmedier som har dårlig grunnlag for reklameinntekter skal tas hensyn til i 905 
fordeling av rammemidlene. 906 

 VT skal tilstrebe likebehandling i fordeling av midler til studentdemokratier og medier. 907 
 Tildelingskriteriene, reglement og vedtekter skal behandles i løpet av 2011. 908 
 Nytt kulturstyre skal velges i løpet av våren. 909 
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 910 
Akademika 911 

 VT skal arbeide for at Akademikas betalingssystem på nett utvides.  912 
 913 
Miljø 914 

 VT skal være aktive i SiO sin arbeidsgruppe for miljø, og sørge for at SiO følger VTs 915 
miljøpolitikk.  916 

 VT skal jobbe for at SiO sentralt tilrettelegger for miljøsertifisering av alle SiOs virksomheter. 917 
 VT skal jobbe for å få miljøvennlige søppelsorteringsordninger i alle studentbyene. 918 
 VT skal jobbe for at det plasseres kildesorteringsstasjoner som omfatter matavfall, papir, flasker 919 

og matavfall ved alle SiOs spisesteder. 920 
 921 
Nasjonal politikk 922 
I samarbeid med blant annet Norsk Studentorganisasjon vil Velferdstinget jobbe med andre 923 
studentpolitiske saker på lokalt og nasjonalt plan. 924 
 925 

 VT skal arbeide for 11 måneders studiefinansiering.  926 
 VT skal jobbe for at studenter som opplever å få en fysisk eller psykisk skade som gjør at 927 

studenten må få utsatt eksamen og/eller studium, ikke skal oppleve at dette vil gå utover 928 
studiefinansieringen.  929 

 VT skal jobbe for å oppheve Lånekassens 6-måneders regel for å få fødselsstipend.  930 
 VT skal jobbe for å få innført kulturkort for studenter i Oslo og Akershus. 931 
 VT-AU skal fortsatt forvalte ”krisefond for internasjonale studenter” og dele ut midler herfra 932 

etter behov, i samarbeid med studentrådgivningen. 933 
 VT skal arbeide for økt integrering av internasjonale studenter. 934 
 VT skal arbeide for et studentmånedskort uten aldersbegrensing. 935 

 936 
 937 
Oppklarende spørsmål kommer fra delegat nummer 1, Andreas Holm (MF) om kapasiteten av SiO 938 
trenningstilbud og av delegat nummer 7, Sarah Camilla Ansen (SBIO) spør om arbeidsprogrammet fra i fjor er 939 
fulgt opp. Delegat nummer 16, Halvor Moen (HiO) spør på om SiO har intensjoner om å utvide trenningstilbud. 940 
Delegat nummer 4, Ester Marie Grenersen (Kunsthøgskolen) spør inn til orienteringen av arbeidsprogrammet 941 
og spør om AU har tenkt på at VT representantene kan gjøre en større jobb på deres læresteder og forteller om 942 
evt. tilbud som finnes. KK v/ Torkil Vederhus mener der mangler en plan for et årshjul. Delegat nummer 27, 943 
Mari Berdal Djupvik (BL) spør hva AU har planer om mht. Akademika. Sist ønsker delegat nummer 37, 944 
Margrethe Gustavsen (VA) å få vite om de 3 prioriteringer AU har innstilt i arbeidsprogrammet er rangert. AU 945 
v/ Magnus Nystrand og Håvard Vederhus svarte på spørsmålene og Mari Berdal Djupvik (BL) svarte på 946 
spørsmålet rettet mot arbeidsprogrammet fra i fjor. 947 
 948 
Ordstyrer orienterer om hvordan debatten bestkan gjennomføres.  949 
 950 

15 minutters pause til fraksjonsmøte. 951 
Kl. 15:50 møtet er i gang  952 

 953 
Debatt om arbeidsprogram 954 
Følgende hadde ordet i debatten;  955 
Nummer 20, Stian Østvoll Ingvaldsen (HiO). AU v/Magnus Nystrand. Nummer 37, Margrethe Gustavsen (VA). 956 
Nummer 1, Andreas Holm (MF). Nummer 6, Simen Bakke (Politihøgskolen).  AU v/Svein Tømmerdal. Nummer 957 
1, Andreas Holm (MF). Nummer 30, Helena Lauvark (SD).  Nummer 35, Aksel Hvistendahl Nerdrum (VA). 958 
Nummer 22, Mari Berdal Djupvik (BL). Nummer 7, Sarah Camilla Ansen (SBIO). HS v/Magnus Hovengen. AU v/ 959 
Hanne Marie Pedersen-Eriksen. HS v/Marianne Høva. Nummer 29, Vidar Hovland (SD). Nummer 11, Anita 960 
Støen (HiAk). Nummer 4, Ester Marie Grenersen (Kunsthøgskolen). HS v/ Jenny Nygård. Nummer 16, Halvor 961 
Moen (HiO). Nummer 34, Pål Thygesen (VA). HS v/Fredrik Refsnes . Nummer 5, Tom Kenneth Aakenes 962 
(Politihøgskolen).  963 
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Innledningsvis ble det diskutert hvor mange prioriteringer det bør være. Stian Østvoll Ingvaldsen (HiO) forslår 964 
at det skal være 4 prioriteringer og til det, ønsker han å fremme et forslag til den 4. prioritering. AU v/Magnus 965 
Nystrand påpeker at det ikke er hensiktmessig med for mange prioriteringer. Margrethe Gustavsen (VA) er enig 966 
med Magnus. Andreas Holm (MF) ønsker også 4 prioriteringer. AU v/Svein forsvarer AUs innstilling og forklarer 967 
at utgangspunktet var 6 prioriteringer. Stian trekker sitt forslag tilbake om 4 prioriteringer men Andreas ønsker 968 
å fremme forslag om dette. 969 
 970 
Det avstemmes om det skal være 4 prioriteringer og ikke 3. 971 
 972 

VEDTAK: forslag om 4 prioriteringer i stedet for 3 ble avvist 973 

 974 
Behandling av arbeidsprogram fortsetter med 3 prioriteringer 975 
 976 
Ester Marie Grenersen (Kunsthøgskolen) forslår, under Organisasjon, at man blir bedre kjent med sin 977 
organisasjon. Stian Østvoll Ingvaldsen (HiO) kommenterer til SiO generelt at velferdstilbudene ikke når bredt 978 
nok.  Ester Marie Grenersen (Kunsthøgskolen) forslår å fjerne nest siste punkt (linje 865), dertil bemerker Sarah 979 
Camilla Ansen (SBIO) at det ikke er lønnsomt å fjerne det punkt. Andreas Holm (MF) synes ikke det punkt 980 
passer helt inn i arbeidsprogrammet, da det ikke passer inn hva ”man” mener. HS v/Fredrik Refsnes 981 
understreker til punkter under Studentbarnehagene at det er vanskelig å finansiere barnehage og forslår at 982 
første punkt strykes da det er ivaretatt. Tom Kenneth Aakenes (Politihøgskolen) forslår endring av tredje 983 
kulepunkt. Andreas Holm (MF) ønsker til punkter under Kulturstyret, flere beviser på at disse muligheter finnes 984 
på de mindre læresteder ved mer tilpasset tildelingsregler. Til Akedemika orienterer AU v/Hanne Marie 985 
Pedersen-Eriksen om innhold og at det er litt åpen for forslag. Dertil kommer der endringsforslag. Til Miljø 986 
bemerker HS v/Fredrik Refsnes at det er viktig VT fortsatt står fast på dette punkt og komme med et forslag til 987 
endring. HS v/ Fredrik Refsnes mener kulepunkt 5 i Nasjonal politikk kan flyttes til Studenthelsetjenesten og 988 
rådgivningen og bemerker NSO bør forholder seg til deres rolle og virke. Margrethe Gustavsen (VA) fremmer 989 
nyt kulepunkt og påpeker dårlige prioriteringer av semesteravgiften. Ester Marie Grenersen (Kunsthøgskolen) 990 
fremmer forslag om et rabattkort, et såkalt scenekort til alle studenter tilknyttet SiO. Hun mener det er 991 
oppnåelig og viktig å jobbe for. Pål Thygesen (VA) fremmer et forslag om at kontingenten til NSO fremgår av 992 
fakturaen for semesteravgiften og tilføyer at det skal angis i detaljer hvordan pengene brukes.  993 
Debatten om arbeidsplanen avsluttes med en litt mere generell debatt om hvilke prioriteringer det skal være 994 
fokus på. Simen Bakke (Politihøgskolen) ønsker å tilføye til Studenthelsetjenesten og  -rådgivningen at VT skal 995 
prioritere å sammenkjører helsetjenester med offentlig helsetjeneste og når man benytter fast lege ordningen 996 
er det en fordel noe blir refundert. HS v/Fredrik Refsnes kommenterer rekkefølgen av prioriteringene og 997 
hvordan innhold kan behandles  998 
AU v/ Hanne Marie Pedersen-Eriksen avslutter debatten med å fortelle om prosessen med arbeidsprogrammet. 999 
 1000 

Kl. 17:25 Debatt om arbeidsprogram avsluttes  1001 
 1002 
Alle forslag fremmet i debatten ble oversendt til redaksjonskomiteen 1003 

 1004 
Pause på 10 min. 1005 

 1006 
Kl. 17:40 møtet er i gang 1007 

 1008 
 1009 
Sak 5a) Driftsbudsjett 2011 1010 
AU v/Magnus orienterte om driftsbudsjettet.   1011 
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Oppklarende spørsmål kommer fra KK v/ Torkil Vederhus vedrørende at posten 7777 Støtte til fraksjoner som 1012 
kuttes. HS v/Fredrik Refsnes ønsker litt informasjon om status på egenkapitalen. AU v/Magnus Nystrand svarte 1013 
og Mari Berdal Djupvik (BL) supplerte. Simen Bakke (Politihøgskolen) spør til arbeidet som gjøres for å hente 1014 
inn penger. AU v/Magnus Nystrand orienterte kort om fristasjonsmidlene. Mari Berdal Djupvik (BL) spør til 1015 
posten 7300 Markedsføring om AU har sjekket at budsjettert nivå er passende med henvisning til gamle AU. 1016 
AU v/Svein Tømmerdal svarte og Magnus supplerte. HS v/Magnus Hovengen spør hva som skjer hvis pengene 1017 
ikke kommer inn og det er en reell usikkerhet. Dertil svarer AU v/Magnus Nystrand at det vanligvis ikke er et 1018 
problem. AU v/ Magnus Nystrand avslutter med å fortelle om risikoer og ambisjoner ved budsjettet. 1019 

 1020 
Kl. 18:00 Debatt om driftbudsjett avsluttes 1021 

 1022 
Pause på 10 min. 1023 

 1024 
Kl. 18:15 møtet er i gang 1025 

 1026 
 1027 
Sak 3a) Nye vedtekter og reglementer – andre gangs debatt og votering 1028 
Redaksjonskomiteen orienterer v/ Halvor Moen (HiO) 1029 
Oppklarende spørsmål kom fra delegat nummer 29, Vidar Hovland (SD) og nummer 7, Sarah Camilla Ansen 1030 
(SBIO), samt HS v/Marianne Høva 1031 
 1032 
Det var ingen debatt 1033 
 1034 

Kl. 18:33 debatt avslutt og votering følger 1035 
 1036 
Redaksjonskomiteens innstilling legges til grunn for votering 1037 
 1038 

1 
Dokument: Vedtekter  Hvor: 1-1 og 1-2 

Forslagsstiller: AU Hva: Endring 

 

Forslaget: Fra «Velferdstinget i Oslo» til «Velferdstinget i Oslo og Akershus» 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

VEDTAK  Vedtatt  

 1039 

2 
Dokument: Vedtekter  Hvor: Hele dokumentet 

Forslagsstiller: AU Hva: Endring 

 

Forslaget: Fra «Studentsamskipnaden i Oslo og Oslo og Akershushøgskolenes studentsamskipnad» til 
«Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus» 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

VEDTAK  Vedtatt  

  1040 
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 1041 

3 
Dokument: Vedtekter  Hvor: §2-5 

Forslagsstiller: AU Hva: Endring 

 

Forslaget: «§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 31 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.»  
endres 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» 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises til fordel for 3d 

VEDTAK  Avvist til fordel for 3d  

 1042 

3b 
Dokument: Vedtekter  Hvor: §2-5, forslag 3 AU 

Forslagsstiller: Marianne Høva 
Rustbergaard 

Hva: Strykning 

 

Forslaget: Stryke «Lærestedet velger selv valgmåte for representanter til Velferdstinget» 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises til fordel for 3d 

VEDTAK  Trukket  

  1043 
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 1044 

3c 
Dokument: Vedtekter  Hvor: §2-5, forslag 3 AU 

Forslagsstiller: Sarah, BI Hva: Endring 

 

Forslaget: Stryke første avsnitt av forslaget og endre rekkefølgen på de to neste slik at paragrafen blir: 
«Lærestedet velger selv valgmåte for representanter til Velferdstinget. Lærestedet velger inntil 
dobbelt så mange vararepresentanter som representanter. 
 
Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for valg av representanter til valgforsamlingen fra 
læresteder med færre enn 15000 semesterregistrerte studenter.» 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises til fordel for 3d 

VEDTAK  Trukket  

 1045 

3d 
Dokument: Vedtekter  Hvor: §2-5, forslag 3 AU 

Forslagsstiller: Red.kom Hva: Endring 

 

Forslaget: Stryke første avsnitt av forslaget og endre rekkefølgen på de to neste slik at paragrafen blir: 
«Lærestedets høyeste valgte studentorgan velger selv valgmåte for representanter til 
Velferdstinget. Lærestedet velger inntil dobbelt så mange vararepresentanter som 
representanter. 
 
Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for valg av representanter til valgforsamlingen fra 
læresteder med færre enn 15000 semesterregistrerte studenter.» 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

VEDTAK  Vedtatt  

 1046 
Preferansevalg vs. Flertallsvalg 1047 
Et flertall av redaksjonskomiteen har gått inn for flertallsvalg. Halvor Moen har tatt ut dissens. 1048 
Redaksjonskomiteen foreslår at forslag 4, 5, 6, 7 til vedtektene og 3 til reglementet, vist nedenfor, stemmes 1049 
over i blokk. 1050 

4 
Dokument: Vedtekter  Hvor: §3-17 

Forslagsstiller: AU Hva: Strykning 

 

Forslaget: Stryke siste setning i første avsnitt 3-17 om preferansevalg: 
«Preferansevalg kan ikke benyttes utenom i personvalg og nominasjoner til personvalg.»  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas som følge av forslag 5, Dissens: Halvor Moen vil avvise 
forslaget 

VEDTAK  Vedtatt  

  1051 



 

Side 23 av 68 

 1052 

5 
Dokument: Vedtekter  Hvor: §4-4 

Forslagsstiller: AU Hva: Endring 

 

Forslaget: 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 
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.» 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas, Dissens: Halvor Moen vil avvise forslaget 

VEDTAK  Vedtatt  

 1053 

6 
Dokument: Vedtekter  Hvor: §6-7 

Forslagsstiller: AU Hva: Endring 

 

Forslaget: 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.» 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas, Dissens: Halvor Moen vil avvise forslaget 

VEDTAK  Vedtatt  

  1054 
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 1055 

7 
Dokument: Vedtekter  Hvor: §6-3 

Forslagsstiller: AU Hva: Endring 

 

Forslaget: 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.» 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas som følge av forslag 5, Dissens: Halvor Moen vil avvise 
forslaget 

VEDTAK  Vedtatt  

 1056 

R3 
Dokument: Reglementet  Hvor: Hele del IV 

Forslagsstiller: AU Hva: Endring 

Forslaget: 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. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas som følge av forslag 5, Dissens:  Halvor Moen vil avvise 
forslaget 

VEDTAK  Vedtatt  

(Slutt på flertallsvalg vs. preferansevalg)  1057 
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8 
Dokument: Vedtekter  Hvor: §5-3 

Forslagsstiller: AU Hva: Endring 

 

Forslaget: Fra 
«§5-3 Valgmåte 
Studentene har fire representanter i SiOs hovedstyre. Hver representant velges for 2 år, hvor 
det annenhvert år velges henholdsvis 2 og 3 nye representanter.» 
Til 
«§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.» 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas med endringene i 8b og 8c.   

VEDTAK  Vedtatt med endringene i 8b og 8c.   

 1058 

8b 
Dokument: Vedtekter  Hvor: §5-3 

Forslagsstiller: Marianne Høva 
Rustbergaard 

Hva: Endring av forslaget til AU 

Siste setning fra: 
«Velferdstinget kan bestemme at studentene skal ha flertallet av stemmene i styret» 
Til: 
«Studentene skal ha flertallet av stemmene i styret.» 

Forslaget:  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

VEDTAK  Vedtatt  

 1059 
Redaksjonskomiteen foreslår at 8c og 9c stemmes over sammen 1060 

8c 
Dokument: Vedtekter  Hvor: §5-3 

Forslagsstiller: Halvor Moen Hva: Tillegg til forslaget til AU 

Legge til: 
«Vararepresentantene til SiOs hovedstyre er ikke personlige varaer.» 

Forslaget:  

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 
Dissens: Mari Berdal Djupvik og Jonas Puer vil stryke «ikke». 

VEDTAK  Avvist  

  1061 
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9c 
Dokument: Vedtekter  Hvor: §5-4, forslaget til AU 

Forslagsstiller: Halvor Moen Hva: Tillegg 

Forslaget: Legge til: 
«Vararepresentanter til SiOs hovedstyre velges for 1 år av gangen, rangert etter antall 
stemmer.» 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas som følge av forslag 8c, Dissens: Mari Berdal Djupvik og 
Jonas Puer vil avvise forslaget 

VEDTAK  Avvist 

 1062 

9 
Dokument: Vedtekter  Hvor: §5-4 

Forslagsstiller: AU Hva: Tillegg 

Forslaget: Legge til 
«§5.4 Valg av studentenes styremedlemmer 
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.» 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises til fordel for 9b 

VEDTAK  Avvist til fordel for 9b 

 1063 

9b 
Dokument: Vedtekter  Hvor: §5-4 

Forslagsstiller: Red.kom Hva: Tillegg 

Forslaget: Legge til 
«§5.4 Valg av studentenes styremedlemmer 
Velferdstinget velger studentenes styremedlemmer og styrets leder.  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.» 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

VEDTAK  Vedtatt  

 1064 
9e og 11 har sammenheng: 1065 

9e 
Dokument: Vedtekter  Hvor: §5-4 

Forslagsstiller: Andreas Holm Hva: Tillegg 

Forslaget: Legge til på slutten: 
«Det bør etterstrebes at studenter fra flere ulike medlemsinstitusjoner er representert i SiOs 
hovedstyre.» 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

VEDTAK  Vedtatt  

 1066 

11 
Dokument: Vedtekter  Hvor: §6-3 

Forslagsstiller: Andreas Holm Hva: Tillegg 

Forslaget: Legge til slutten av paragraf 6-3: 
«Det bør etterstrebes at studenter fra flere ulike institusjoner er representert i 
Arbeidsutvalget» 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

VEDTAK  Vedtatt  

 1067 
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Redaksjonskomiteen foreslår at forslag 10 til vedtektene og forslag R1 til reglementet stemmes over i blokk: 1068 

10 
Dokument: Vedtekter  Hvor: §6-5 

Forslagsstiller: AU Hva: Endring 

 

Forslaget: 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» 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

VEDTAK  Vedtatt  

 1069 

R1 
Dokument: Reglement   Hvor: Del I §1-5 

Forslagsstiller: AU Hva: Endring 

Forslaget: 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» 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas som følge av forslag 10 

VEDTAK  Vedtatt  

 1070 

R2 
Dokument: Reglement  Hvor: Del III §1-2 

Forslagsstiller: AU Hva: Endring 

Forslaget: Fra 
«§ 1–2 Tegningsrett 
Arbeidsutvalget er fullmaktsgiver for velferdstinget. Velferdstingets signatur 35 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» 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas 

VEDTAK  Vedtatt  

  1071 
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R3b 
Dokument: Reglement  Hvor: Forslag 3, del IV 

Forslagsstiller: Fride Bysveen Lier Hva: Tillegg 

Forslaget: Nytt første avsnitt i §1-1: 
«Det skal settes ned en valgkomité før alle personvalg. Denne fremmer sin innstilling for VT.» 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas  

VEDTAK  Vedtatt  

 1072 

R3c 
Dokument: Reglement  Hvor: Forslag 3, del IV 

Forslagsstiller: Red.kom Hva: Tillegg 

Forslaget: Legge til «VT fastsetter mandat for valgkomitéen» til Frides avsnitt. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas (hvis 3b faller, faller også dette forslaget) 

VEDTAK  Vedtatt  

 1073 
Endelig tekster blir da: 1074 
 1075 

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus  1076 
( 05.02.2011) 1077 
 1078 
 1079 
Kapittel 1  Innledende bestemmelser 1080 
 1081 
§ 1-1 Formål 1082 
 1083 
Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker for 1084 
studentene tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. 1085 
 1086 
Velferdstinget ivaretar studentenes velferdspolitiske interesser overfor og gjennom Studentsamskipnaden 1087 
i Oslo og Akershus og de tilknyttede lærestedene. 1088 
 1089 
Velferdstinget fremmer studentenes velferdspolitiske interesser lokalt, regionalt, nasjonalt og 1090 
internasjonalt. 1091 
 1092 
§ 1-2 Overordende oppgaver 1093 
 1094 
Velferdstinget er politisk styringsorgan overfor Studentsamskipnaden i Oslo og Akerhus og behandler 1095 
herunder samskipnadens planer og budsjetter. Velferdstinget velger studentrepresentanter i 1096 
samskipnadens organer og velger herunder leder i Hovedstyret i samskipnaden etter innstilling fra 1097 
Hovedstyret. 1098 
 1099 
Velferdstinget bevilger etter søknad økonomisk støtte til de høyeste studentorganene og til 1100 
studentforeninger og studentmedier ved lærestedene tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. 1101 
 1102 
 1103 
Kapittel 2  Valg til Velferdstinget 1104 
 1105 
§ 2-1 Lærestedets selvstyre 1106 
 1107 
Det høyeste studentorganet ved hvert lærested tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 1108 
bestemmer selv hvordan og når lærestedets representanter i Velferdstinget skal velges innenfor rammene i 1109 
disse vedtektene. 1110 
 1111 
§ 2-2 Lærestedets antall representanter 1112 
 1113 
Hvert lærested tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus med minst 1500 semesterregistrerte 1114 
studenter velger én representant til Velferdstinget per 1500 semesterregistrerte studenter. 1115 
 1116 
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Hvert lærested tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus med færre enn 1500 semesterregistrerte 1117 
studenter deltar i en felles valgforsamling til Velferdstinget. Lærestedet velger en representant til 1118 
valgforsamlingen per påbegynte 500 semesterregistrerte studenter. 1119 
 1120 
Fra valgforsamlingen til Velferdstinget velges en representant per 1500 semesterregistrerte studenter  1121 
beregnet på bakgrunn av den samlede studentmassen ved lærestedene som inngår i valgforsamlingen. 1122 
 1123 
Valg i valgforsamlingen skjer etter nøyere instruks i Reglement for valgforsamling til Velferdstinget i 1124 
Oslo og Akershus.  1125 
 1126 
§ 2-3 Beregningsgrunnlag 1127 
 1128 
Lærestedets antall semesterregistrerte studenter beregnes etter tallene for semesteret før Velferdstingets 1129 
valgperiode. 1130 
 1131 
§ 2-4 Valgbarhet 1132 
 1133 
Enhver student som er semesterregistrert i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus på valgtidspunktet, 1134 
kan stille til valg til Velferdstinget fra læresteder hun eller han er semesterregistrert ved. Ingen kan velges 1135 
som representant fra mer enn ett lærested. 1136 
 1137 
Organer ved lærestedet kan ikke begrense valgbarheten ut over det som følger av disse vedtektene. 1138 
 1139 
§ 2-5 Valgmåte 1140 
 1141 
Lærestedet velger selv valgmåte for representanter til Velferdstinget. Lærestedet velger inntil dobbelt så 1142 
mange vararepresentanter som representanter. 1143 
 1144 
Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for valg av representanter til valgforsamlingen fra læresteder 1145 
med færre enn 1500 semesterregistrerte studenter. 1146 
 1147 
§ 2-6 Kjønnsfordeling 1148 
 1149 
Læresteder som velger flere enn én representant skal tilstrebe en lik kjønnsmessig fordeling. 1150 
 1151 
§ 2-7 Tidsfrister 1152 
 1153 
Lærestedet velger sine representanter og vararepresentanter i Velferdstinget senest 15. november hvert år. 1154 
Representanter og vararepresentanter valgt etter dette, må godkjennes av Velferdstinget med 2/3 flertall. 1155 
 1156 
Lærestedets høyeste utøvende studentorgan sender valgprotokoll og lister over de valgte representantene 1157 
og vararepresentantene til Velferdstingets Arbeidsutvalg senest 20. november hvert år, og så snart som 1158 
mulig for representanter og vararepresentanter valgt etter dette. Arbeidsutvalget leverer umiddelbart 1159 
innkommende valgprotokoller til Kontrollkomitéen. 1160 
 1161 
§ 2-8 Valgperiode 1162 
 1163 
Velferdstingets valgperiode løper fra 1. januar til 31. desember. 1164 
 1165 
 1166 
Kapittel 3 Velferdstingets møter 1167 
 1168 
§ 3-1 Konstituerende møte 1169 
 1170 
Velferdstinget konstituerer seg selv etter at representantene og vararepresentantene er valgt og før 1171 
valgperioden begynner. 1172 
 1173 
Velferdstingets konstituerende møte behandler representantenes og vararepresentantenes valgprotokoller 1174 
etter innstilling fra Kontrollkomitéen.  1175 
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Velferdstingets konstituerende møte velger Arbeidsutvalget og andre verv som skal besettes. 1176 
 1177 
Velferdstingets konstituerende møte fatter ikke vedtak i andre saker. 1178 
 1179 
§ 3-2 Velferdsseminar 1180 
 1181 
Arbeidsutvalget skal snarest mulig etter konstituerende møte i hver valgperiode og senest 15. februar 1182 
arrangere Velferdsseminar for Velferdstinget. Velferdstinget behandler der politisk grunndokument og 1183 
arbeidsprogram etter innstilling fra Arbeidsutvalget. Arbeidsprogrammet skal inneholde en organisatorisk 1184 
del, en politisk del og et årsprogram. Velferdstinget kan på Velferdsseminaret velge komitéer til å jobbe 1185 
med 1186 
utvalgte saker. 1187 
 1188 
§ 3-3 Innkalling, saksliste og saksdokumenter 1189 
 1190 
Velferdstinget møter minst to ganger hvert semester i tillegg til konstituerende møte og innkalles av 1191 
Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget fastsetter tid og sted for møtene, dersom Velferdstinget ikke selv har 1192 
bestemt dette. 1193 
 1194 
Arbeidsutvalget sender elektronisk innkalling og foreløpig saksliste til Velferdstingets representanter og 1195 
observatører senest to uker før møtet. 1196 
 1197 
Arbeidsutvalget sender endelig saksliste og saksdokumenter til Velferdstingets representanter og 1198 
observatører senest ti dager før møtet. 1199 
 1200 
§ 3-4  Innmelding av saker 1201 
 1202 
Enhver student tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus kan melde saker til sakslisten. 1203 
 1204 
Vedtakssaker må være meldt og saksdokumenter være innlevert til Arbeidsutvalget senest ti dager før 1205 
møtet. Resolusjoner og diskusjonssaker må meldes senest under godkjenning av dagsorden for møtet. 1206 
Utenom i saker om mistillit, kan Velferdstinget likevel med 2/3 flertall sette en sak på dagsorden og 1207 
behandle for sent innkomne saksdokumenter. 1208 
 1209 
Saker kan når som helst meldes til eventuelt. Velferdstinget kan ikke fatte vedtak i slike saker. 1210 
 1211 
§ 3-5 Faste saker 1212 
 1213 
Andre saker på Velferdstingets ordinære møter er godkjenning av innkalling, saksliste og tidsplan med 1214 
sakenes tidsramme, valg av møteledelse og referent, godkjenning av referat fra forrige møte, referater og 1215 
orienteringer fra Arbeidsutvalget og komitéene, orienteringer fra studentrepresentantene i 1216 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus sine organer og andre orienteringer. 1217 
 1218 
§ 3-6 Ekstraordinært møte 1219 
 1220 
Arbeidsutvalget innkaller til ekstraordinært møte i Velferdstinget når det selv bestemmer, eller innen én 1221 
uke etter at minst en firedel av Velferdstingets representanter, eller det høyeste utøvende studentorganet 1222 
ved et av lærestedene tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, eller minst ett av 1223 
studentmedlemmene av Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, krever det. De som 1224 
krever ekstraordinært møte skal sende en kopi av kravet til Kontrollkomiteen.  1225 
 1226 
Det ekstraordinære møtet kan bare behandle saker meldt i innkallingen. 1227 
 1228 
Dersom Arbeidsutvalget ikke overholder fristen for innkalling, innkaller Kontrollkomitéen snarest mulig 1229 
til det ekstraordinære møtet i Velferdstinget. 1230 
 1231 
§ 3-7 Møterettigheter og møteplikter 1232 
 1233 
Velferdstingets møter er åpne for enhver. 1234 
 1235 

  1236 



 

Side 31 av 68 

Velferdstingets representanter har møteplikt og møterett med tale-, forslags- og stemmerett på 1237 
Velferdstingets møter. Ved forfall varsler de sin vararepresentant og Arbeidsutvalget, og 1238 
vararepresentanten trer inn med samme plikter og rettigheter. 1239 
 1240 
Læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus med mindre enn 1500 studenter, og som 1241 
ikke er representert gjennom valgforsamlingen, er berettiget én representant med møte-, tale- og 1242 
forslagsrett på alle Velferdstingets møter. 1243 
 1244 
Arbeidsutvalget, Kontrollkomitéen og studentmedlemmene av Hovedstyret og delstyrene i 1245 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus har møteplikt og møterett med tale- og forslagsrett på 1246 
Velferdstingets møter. 1247 
 1248 
Personer valgt av Velferdstinget, herunder til verv i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, har 1249 
møterett med tale- og forslagsrett på Velferdstingets møter. Disse personene har også møteplikt etter 1250 
særlig innkalling fra minst fem av Velferdstingets representanter, Arbeidsutvalget eller Kontrollkomitéen. 1251 
 1252 
Velferdstingets ansatte, andre medlemmer av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus sine organer, 1253 
samskipnadens konsern- og avdelingsledelse og samskipnadens fagforeninger har møterett med tale- og 1254 
forslagsrett på Velferdstingets møter. 1255 
 1256 
Velferdstinget kan innvilge andre personer tale- og/eller forslagsrett for et møte eller i en sak. 1257 
 1258 
§ 3-8 Habilitet 1259 
 1260 
I enhver sak som behandles av Velferdstinget skal det tas hensyn til forvaltningslovens regler om 1261 
habilitet. Personer som etter denne bestemmelsen regnes som inhabile, fratas stemmerett i den enkelte 1262 
angjeldende saken. 1263 
 1264 
Kontrollkomiteen vurderer spørsmål angående habilitet og fremmer innstilling til VT 1265 
 1266 
§ 3-9 Offentlighet 1267 
 1268 
Velferdstingets møter, saker og saksdokumenter er offentlige, og sakslisten og saksdokumentene skal 1269 
være lett tilgjengelige for enhver. 1270 
 1271 
Arbeidsutvalget kan likevel bestemme at en sak og dens saksdokumenter ikke skal være offentlige i 1272 
innkallingen. Velferdstinget avgjør for lukkede dører om en sak og dens saksdokumenter skal behandles 1273 
for lukkede dører. Under møter for lukkede dører har bare Velferdstingets representanter, eventuelt 1274 
vararepresentanter, og møteledelse, Arbeidsutvalget og Kontrollkomitéen møterett, og ellers dem som 1275 
Velferdstinget bestemmer. 1276 
 1277 
§ 3-10 Settedyktighet og vedtaksdyktighet 1278 
 1279 
Velferdstinget er settedyktig og vedtaksdyktig når minst halvparten av dets valgte representanter, 1280 
eventuelt vararepresentanter, er til stede. 1281 

 1282 

§ 3-11 Møteledelse og referent 1283 
 1284 
Velferdstinget velger møteledelse og referent på hvert møte. 1285 
 1286 
§ 3-12 Taletid 1287 
 1288 
Innledere har fem minutter taletid, og det er anledning til å stille spørsmål. 1289 
 1290 
Innlegg i debatten har tre minutter taletid med adgang til to replikker på ett minutt hver og svarreplikk på 1291 
ett minutt. 1292 
 1293 
Innlegg til saksopplysning, dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden har ett minutt taletid uten 1294 
adgang til replikk. 1295 
 1296 
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Velferdstinget kan etter forslag fra møteledelsen endre taletiden i den enkelte sak og redusere antall 1297 
replikker. 1298 
 1299 
§ 3-13 Taleliste 1300 
 1301 
Møteledelsen fører taleliste og setter strek for den. Møteledelsen opplyser i god tid om når strek settes. 1302 
 1303 
Møteledelsen kan foreslå å redigere talelisten etter at strek er satt og deretter foreslå å stryke resten av 1304 
talelisten når en saks tidsramme er brukt opp. Stryking av resten av talelisten må vedtas med 2/3 flertall. 1305 
Når talelisten redigeres, prioriteres forslagsstillere først og i den rekkefølgen de står på talelisten, deretter 1306 
Velferdstingets representanter som ikke tidligere har hatt ordet i saken og i den rekkefølgen de står på 1307 
talelisten, deretter Velferdstingets representanter som tidligere har hatt ordet i saken og i den rekkefølgen 1308 
de står på talelisten, deretter personer innkalt etter § 3–5 4. ledd 2. setning, og til slutt andre personer i 1309 
den rekkefølgen de står på talelisten. 1310 
 1311 
Etter at strek er satt kan man bare ta ordet til saksopplysning, dagsorden, forretningsorden eller 1312 
voteringsorden. 1313 
 1314 
Velferdstinget kan oppheve møteledelsens satte strek. 1315 
 1316 
§ 3-14 Temaredigering av taleliste 1317 
 1318 
Velferdstinget kan vedta å benytte taleliste redigert etter tema for en sak. Forslag om dette framsettes 1319 
senest under godkjenningen av tidsplanen med sakenes tidsramme. Møteledelsen legger fram liste for 1320 
inntegning til debatten. 1321 
 1322 
§ 3-15 Forslag 1323 
 1324 
Forslag framsettes skriftlig til møteledelsen før strek er satt, med mindre Velferdstinget bestemmer noe 1325 
annet. Møteledelsen refererer innkomne forslag fortløpende. Forslag kan ikke fremmes når voteringene i 1326 
en sak har begynt. 1327 
 1328 
§ 3-16 Avstemning 1329 
 1330 
Avstemning skjer ved alminnelig flertall blant de stemmeberettigede på møtet dersom ikke annet er 1331 
bestemt. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet innvilges Velferdstingets leder 1332 
stemmerett. 1333 
 1334 
Avholdende (blanke) stemmer teller ved kvalifiserte flertallskrav. Der avstemningen skjer ved alminnelig 1335 
flertall, foretas omvalg dersom antall avholdende stemmer er utslagsgivende. I andre voteringsrunde, er 1336 
ikke avholdende stemmer utslagsgivende. 1337 
 1338 
Representanter som kommer inn i møtesalen etter at voteringene i en sak har begynt, har ikke stemmerett 1339 
i denne saken. Dersom forsamlingen ønsker å gå rett til votering underveis i debatten, kreves det 2/3 1340 
flertall. 1341 
 1342 
§ 3-17 Avstemningsmåte 1343 
 1344 
Avstemning skjer ved håndsopprekning, men ved navneopprop dersom minst tre representanter skriftlig 1345 
krever det. 1346 
 1347 
DERSOM MINST TRE REPRESENTANTER KREVER DET, SKAL ANTALL FOR, MOT OG AVHOLDENDE 1348 
STEMMER PROTOKOLLFØRES, UTEN NAVN. 1349 
 1350 
§ 3-18 Avstemningsorden 1351 
 1352 
Velferdstinget vedtar avstemningsorden etter forslag fra møteledelsen.  1353 
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§ 3-19 Fraksjonsmøte 1354 
 1355 
Enhver møtende representant kan kreve fraksjonsmøte i inntil femten minutter. Velferdstingets møte blir 1356 
da midlertidig hevet. Det kan ikke kreves fraksjonsmøte etter at voteringene i en sak har begynt. 1357 
 1358 
§ 3-20 Uravstemning 1359 
 1360 
Velferdstinget kan legge fram en sak for uravstemning blant studentene tilsluttet Studentsamskipnaden i 1361 
Oslo og Akershus dersom Velferdstinget, det høyeste studentorganet ved minst halvparten av de 1362 
tilsluttede lærestedene, eller minst fem hundre semesterregistrerte studenter skriftlig krever det. 1363 
 1364 
Uravstemningen er bindende for Velferdstinget dersom minst ti prosent av studentene tilsluttet 1365 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus stemmer i den. Ellers er uravstemningen rådgivende. 1366 
Uravstemning om endring av disse vedtektene må i tillegg oppnå 2/3 flertall for å være bindende for 1367 
Velferdstinget. 1368 
 1369 
 1370 
Kapittel 4 Valg i Velferdstinget 1371 

 1372 

§ 4-1 Virkeområde 1373 
 1374 
Dette kapitlet gjelder ved personvalg og nominasjoner til personvalg i Velferdstinget og supplerer 1375 
vedtektenes øvrige bestemmelser. 1376 
 1377 
§ 4-2 Valgbarhet 1378 
 1379 
Enhver student tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus kan stille til valg i Velferdstinget, 1380 
unntatt ved valg til Velferdstingets interne komiteer, der bare Velferdstingets representanter og 1381 
vararepresentanter kan stille. 1382 
 1383 
§ 4-3 Avstemning 1384 
 1385 
Ved stemmelikhet mellom kandidater foretas omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet skjer valget ved 1386 
loddtrekning. 1387 
 1388 
§ 4-4 Avstemningsmåte 1389 
 1390 
Alle valg av personer til Velferdstingets fora skal foretas ved alminnelig  1391 
flertallsvalg. Personvalg skal foregå skriftlig dersom det er mer enn en kandidat, eller dersom noen krever 1392 
det. 1393 
 1394 
§ 4-5 Vara 1395 
 1396 
Velferdstinget velger vara eller godkjenner eller forkaster den varaen som den valgte selv har utpekt. 1397 
Dersom Velferdstinget krever det, opplyser en kandidat om sin vara før valget i Velferdstinget. 1398 
 1399 
§ 4-6 Valgperiode 1400 
 1401 
Valget gjelder for det tidsrommet Velferdstinget bestemmer og maksimalt for to år, dersom ikke annet er 1402 
bestemt ved lov. Velferdstingets organer følger samme valgperiode som Velferdstinget, dersom ikke 1403 
annet er bestemt i disse vedtektene. 1404 
 1405 
§ 4-7 Delegering 1406 
 1407 
Velferdstinget kan delegere valg til Arbeidsutvalget. Delegering kan bare skje etter at det har vært mulig 1408 
å fremme kandidater i Velferdstinget, og ikke dersom det fremmes kandidater der.  1409 
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§ 4-8 Kjønnsfordeling 1410 
 1411 
Det skal tilstrebes at begge kjønn er likt representert i Velferdstingets organer og i Velferdstingets 1412 
representasjon i organer utenfor Velferdstinget 1413 
 1414 
§ 4-9 Plassfratredelse 1415 
 1416 
Medlemmer av Arbeidsutvalget, Kontrollkomitéen, Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og 1417 
Akershus, Arbeidsutvalget i Studentparlamentet i Oslo og det høyeste utøvende organet i nasjonale 1418 
studentorganisasjoner, fratrer midlertidig sitt eventuelle verv som representant eller vararepresentant i 1419 
Velferdstinget. 1420 
 1421 
§ 4-10 Konstituering 1422 
 1423 
Velferdstingets organer konstituerer seg selv innenfor rammene i disse vedtektene. 1424 
 1425 
§ 4-11 Møteplikt utenfor Velferdstinget 1426 
 1427 
Personer valgt av Velferdstinget til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus har møteplikt på formøter 1428 
og lignende innkalt av Arbeidsutvalget. 1429 
 1430 
§ 4-12 Mistillit og annen fratredelse 1431 
 1432 
Velferdstinget kan med 2/3 flertall vedta at en person valgt av Velferdstinget skal fratre sitt verv. 1433 
 1434 
 1435 
Kapittel 5 Valg til SiOs Hovedstyre 1436 
 1437 
§5-1 Virkeområde 1438 
 1439 
Dette kapittelet gjelder ved personvalg til SiOs Hovedstyre og supplerer vedtektenes øvrige 1440 
bestemmelser. 1441 
 1442 
§5-2 Valgbarhet 1443 
 1444 
Enhver student tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus kan stille til valg til SiOs Hovedstyre. 1445 
 1446 
§5-3 Styrets sammensetning 1447 
 1448 
Velferdstinget fatter vedtak om styrets sammensetning og størrelse på den måten innenfor rammene gitt i 1449 
studentsamskipnadsloven  tilhørende forskrift.  1450 
 1451 
Studentsamskipnadens styre, de tilknyttede utdanningsinstitusjoners styrer og de ansatte i 1452 
studentsamskipnaden skal gis anledning til å uttale seg før slikt vedtak fattes. Velferdstinget kan bare fatte 1453 
vedtak om endringer i styrets sammensetning og størrelse i forbindelse med valg. 1454 
 1455 
Studentene skal ha flertallet av stemmene i styret. 1456 
 1457 
§5-4 Valg av studentenes styremedlemmer 1458 
 1459 
Velferdstinget velger studentenes styremedlemmer og styrets leder.  Styret velger selv nestleder. 1460 
 1461 
Studentene har fem medlemmer i SiOs hovedstyret. Hver representant velges for 2 år hvor det annenhvert 1462 
år velges henholdsvis 2 og 3 ny representanter. 1463 
 1464 
Det bør etterstrebes at studenter fra flere ulike medlemsinstitusjoner er representert i SiOs hovedstyre. 1465 
 1466 
 1467 
Kapittel 6 Arbeidsutvalget 1468 
 1469 
§ 6-1 Oppgaver 1470 
 1471 



 

Side 35 av 68 

Arbeidsutvalget er Velferdstingets ledelse mellom møtene og er dets utøvende organ. Det plikter å følge 1472 
opp Velferdstingets vedtatte politikk. 1473 
 1474 
Velferdstinget fastsetter alminnelig instruks for Arbeidsutvalget med 2/3 flertall, og kan også ellers 1475 
instruere Arbeidsutvalget i enhver sak, dersom ikke annet er bestemt ved lov. 1476 
 1477 
§ 6-2 Sammensetning 1478 
 1479 
Arbeidsutvalget består av følgende verv: 1480 

a) Leder 1481 
b) Nestleder 1482 
c) Informasjonsansvarlig 1483 
d) Samfunnskontakt 1484 
e) Samskipnadskontakt  1485 
f) Profileringsansvarlig 1486 

Leder, nestleder og informasjonsansvarlig honoreres for fulltid.  De andre vervene honoreres deltid oppad 1487 
begrenset til 35% av full arbeidstid. 1488 
 1489 
§ 6-3 Valgmåte 1490 
 1491 
Velferdstinget velger de seks medlemmene til Arbeidsutvalget ved særskilte valg. 1492 
 1493 
Det bør etterstrebes at studenter fra flere ulike institusjoner er representert i Arbeidsutvalget. 1494 
 1495 
§ 6-4 Offentlighet 1496 
 1497 
Arbeidsutvalgets saker og saksdokumenter er offentlige, med mindre Arbeidsutvalget bestemmer noe 1498 
annet. Personalsaker som angår enkeltpersoner er likevel alltid unntatt offentligheten. 1499 
 1500 
Velferdstinget kan kreve innsyn i Arbeidsutvalgets saker og saksdokumenter som er unntatt 1501 
offentligheten. Dette gjelder likevel ikke dersom annet er bestemt ved lov, eller dersom Arbeidsutvalget 1502 
med ¾ flertall når særlige forhold krever det bestemmer at en sak og/eller dens saksdokumenter skal være 1503 
unntatt fra Velferdstingets innsyn. Arbeidsutvalget skal gi Kontrollkomitéen begrunnelse for hvorfor 1504 
saken og/eller dens saksdokumenter er unntatt fra Velferdstingets innsyn. 1505 
 1506 
Arbeidsutvalgets medlemmer har taushetsplikt i saker unntatt offentligheten. Velferdstingets 1507 
representanter og observatører har taushetsplikt på linje med Arbeidsutvalget etter at Velferdstinget har 1508 
fått innsyn etter andre avsnitt. 1509 
 1510 
§ 6-5 Settedyktighet og vedtaksdyktighet 1511 
 1512 
Arbeidsutvalget er settedyktig og vedtaksdyktig når minst 2/3 av dets  1513 
medlemmer er til stede. 1514 

 1515 

§ 6-6 Avstemning 1516 
 1517 
Arbeidsutvalgets medlemmer har stemmeplikt uten anledning til å stemme blankt. Avstemning skjer ved 1518 
alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Ved fortsatt 1519 
stemmelikhet har leder dobbeltstemme, unntatt ved personvalg og nominasjoner til personvalg, der saken 1520 
da avgjøres ved loddtrekning. 1521 
 1522 
§ 6-7 Valg i Arbeidsutvalget 1523 
 1524 
Arbeidsutvalget kan foreta personvalg og nominasjoner til personvalg når Velferdstinget har delegert det 1525 
til Arbeidsutvalget, og til midlertidige organer. Ut over dette kan Arbeidsutvalget bare foreta personvalg 1526 
og nominasjoner til personvalg dersom det ikke er mulig å vente til neste møte i Velferdstinget. 1527 
Sistnevnte valg og nominasjoner godkjennes eller omgjøres på neste møte i Velferdstinget.  1528 
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Personvalg og nominasjoner til personvalg skjer ved skriftlig og hemmelig flertallsvalg etter 1529 
bestemmelser gitt av Velferdstinget, dersom minst ett medlem krever det, og ellers ved akklamasjon. 1530 
 1531 
Kapittel 7 Komitéene 1532 
 1533 
§ 7-1 Oppgaver 1534 
 1535 
Velferdstingets komitéer tar opp saker av eget tiltak eller når Velferdstinget eller andre organer ber om 1536 
det. Komitéene innstiller på saker overfor Velferdstinget eller det organet som ber dem om en innstilling. 1537 
 1538 
En komité kan ta del i Arbeidsutvalgets arbeid dersom dette avtales mellom Arbeidsutvalget og komitéen. 1539 
 1540 
§ 7-2 Komiteer 1541 
 1542 
Velferdstinget kan opprette komiteer til å arbeide med utvalgte saker. Dette kan 1543 
gjøres på Velferdsseminaret eller i løpet av året. Komiteene kan bestå av fra 4 til 8 medlemmer, og ledes 1544 
av en representant fra Velferdstingets Arbeidsutvalg. 1545 
 1546 
§ 7-3 Kontrollkomitéen 1547 
 1548 
Kontrollkomitéen kontrollerer at Velferdstinget og dets organer overholder Velferdstingets vedtekter og 1549 
andre bestemmelser som gjelder for Velferdstinget og dets organer. Komitéen innstiller overfor 1550 
Velferdstinget på godkjenning av valgprotokollene til Velferdstingets representanter og 1551 
vararepresentanter. Komitéen uttaler seg om tolkningen av dette reglementet og andre regler og lignende.  1552 
 1553 
Kontrollkomitéens enstemmige tolkning av disse vedtektene har bindende og oppsettende virkning 1554 
dersom ikke Velferdstinget med 2/3 flertall vedtar noe annet. 1555 
 1556 
Kontrollkomiteen kan kontrollere og gi innstilling på at budsjettene og regnskapene fra de som søker 1557 
støtte gjennom Velferdstinget eller dets organer, er i tråd med Velferdstingets krav og god 1558 
regnskapsskikk. Kontrollkomiteen skal kontrollere budsjettene og regnskapene fra studentmediene som 1559 
får sin søknad behandlet av Velferdstinget. Komiteen innstiller overfor Velferdstinget på Velferdstingets 1560 
regnskap og budsjetter. Alle budsjett og regnskap som skal behandles av Kontrollkomiteen skal være 1561 
komiteen i hende senest ti dager før dokumentene skal behandles politisk. Kontrollkomiteen kan også 1562 
sette andre frister 1563 
 1564 
Kontrollkomitéen består av tre medlemmer. Velferdstinget velger de tre medlemmene under ett. 1565 
 1566 
 1567 
Kapittel 8 Kulturstyret og Mediepolitikk 1568 
 1569 
§ 8-1 Kulturstyret 1570 
 1571 
Kulturstyrets formål er å bidra til å ivareta den mangfoldige studentkulturen gjennom økonomisk støtte til 1572 
studentforeninger, mindre studentmedier og andre tiltak av og for studentene tilknyttet 1573 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Velferdstinget velger Kulturstyrets studentmedlemmer. 1574 
 1575 
Velferdstinget fastsetter alminnelig instruks for Kulturstyret med 2/3 flertall.  1576 
 1577 
Kontrollkomiteen gis fullmakt til å foreslå innarbeidelse av regler om Kulturstyret i Vedtektene. 1578 
 1579 
Endringsforslag til Kulturstyrets instruks og tildelingskriterier fremsettes skriftlig på et møte og behandles 1580 
først på neste møte i Velferdstinget. 1581 
 1582 
Kun studenter som er semesterregistrert i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus på valgtidspunktet, 1583 
kan stille til valg til Kulturstyret. 1584 
 1585 
Kulturstyret har en kontrollkomité som består av Velferdstingets kontrollkomité, samt at 1586 
Velferdstingsleder og Kulturstyreleder tiltrer med møte- og talerett 1587 
 1588 
§ 8-2 Tildeling av støtte til studentmedier 1589 
 1590 
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Velferdstinget bevilger støtte til studentmediene etter Mediepolitiske tildelingskriterier. Dissa kan vedtas 1591 
og endres av Velferdstinget med 2/3 flertall. Endringsforslag framsettes skriftlig på ett møte og behandles 1592 
først på neste møte i Velferdstinget.  1593 
 1594 
§ 8-3 Velferdstingets representasjon på studentmedienes årsmøter 1595 
 1596 
Velferdstinget er representert på årsmøtene i studentmediene ved leder. Leders stedfortreder er nestleder.  1597 
 1598 
§ 8-4 Binding av Velferdstingets representanter på studentmedienes årsmøter 1599 
 1600 
Velferdstingets representant på årsmøtene er bundet til å stemme mot alle vedtektsendringer i foreningene 1601 
som gjør at studentmediet ikke lenger oppfyller Velferdstingets krav for støtteberettigelse, så sant 1602 
Velferdstinget ikke aktivt har vedtatt noe annet. 1603 
 1604 
Velferdstingets representant på årsmøtene er bundet til å velge som styreleder og medlemmer i 1605 
foreningene de personer som er nominert av Velferdstinget som følge av disse vedtektene. 1606 
 1607 
Velferdstingets representant er bundet til å stemme mot foreningenes regnskap hvis disse ikke er godkjent 1608 
av revisor. 1609 
 1610 
Velferdstinget kan også i andre enkeltsaker vedta å binde representantens stemme. 1611 
 1612 
§ 8-5 Velferdstingets nominasjon til styrene for studentmedier som mottar støtte fra VT 1613 
 1614 
Velferdstinget nominerer annethvert år leder for det enkelte styre, med vara, for en periode på to år.  1615 
 1616 
Velferdstinget nominerer det år det ikke nomineres leder til styret et medlem til styret, med vara, for en 1617 
periode på to år.  1618 
 1619 
Velferdstinget nominerer hvert år et medlem til det enkelte styre, med vara, for en periode på ett år.  1620 
 1621 
Medlemmer av Velferdstingets Arbeidsutvalg kan ikke sitte i styret til et studentmedium som mottar 1622 
støtte fra Velferdstinget. 1623 
 1624 
 1625 
Kapittel 9 Oppløsning 1626 
 1627 
§ 9-1 Oppløsning 1628 
 1629 
Oppløsning av Velferdstinget kan bare vedtas med ¾ flertall på to møter etter hverandre i Velferdstinget. 1630 
Det siste møtet skal være ekstraordinært og kan bare behandle saken om oppløsning. 1631 
 1632 
Begrunnet forslag om oppløsning sendes Arbeidsutvalget minst én måned før et ordinært møte i 1633 
Velferdstinget. Arbeidsutvalget sender forslaget til høring hos det høyeste studentorganet ved hvert 1634 
lærested tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. 1635 
 1636 
Dersom oppløsning blir vedtatt, bestemmer det samme møtet i Velferdstinget hvordan Velferdstingets 1637 
midler og arkiver skal forvaltes. 1638 
 1639 
 1640 
Kapittel 10 Endring, ikrafttredelse og overgangsordninger 1641 
 1642 
§ 10-1 Endring 1643 
 1644 
Disse vedtektene vedtas og endres av Velferdstinget med 2/3 flertall. Endringsforslag framsettes skriftlig 1645 
på et møte og behandles først på neste møte i Velferdstinget.  1646 
 1647 
§ 10-2 Ikrafttredelse 1648 
 1649 
Disse vedtektene gjelder fra det tidspunktet de er vedtatt. Endringer trer i kraft fra den tid Velferdstinget 1650 
bestemmer, ellers etter at møtet er hevet. 1651 
 1652 
 1653 
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 1654 

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1655 
( 05.02.2011) 1656 
 1657 
Del I:  1658 
Arbeidsbeskrivelse for Velferdstingets Arbeidsutvalg 1659 
 1660 
§ 1 Generelt 1661 
 1662 
§ 11 Konstituering 1663 
Arbeidsutvalget konstituerer seg selv på sitt første møtet etter konstituerende Velferdstingsmøte.  1664 
 1665 
§ 12 Møtehyppighet 1666 
Velferdstingets Arbeidsutvalg bestemmer selv sin møteplan. 1667 
 1668 
Det skal kalles inn til ekstraordinært møte i Arbeidsutvalget dersom minst ett av medlemmene krever 1669 
dette.  1670 
 1671 
§ 1–3 Innkalling 1672 
Velferdstingets leder, eller i dennes sted nestleder, har ansvaret for å kalle inn til møter i Arbeidsutvalget. 1673 
Velferdstingets leder har ansvaret for at alle Arbeidsutvalgets medlemmer har fått beskjed om neste 1674 
møtedato og -tidspunkt. 1675 
 1676 
§ 1–4 Sakspapirer 1677 
Velferdstingets leder har ansvaret for at Arbeidsutvalgets øvrige medlemmer får tilgang til sakspapirene 1678 
til førstkommende arbeidsutvalgsmøte senest en virkedag før møtet. 1679 
 1680 
§ 1–5 Voteringer 1681 
Arbeidsutvalgsmøtene er vedtaksdyktige dersom minst 2/3 av Arbeidsutvalgets medlemmer er til stede 1682 
ved voteringen over den enkelte sak.  1683 
 1684 
Arbeidsutvalgets medlemmer har stemmeplikt i den enkelte sak.  Ved stemmelikhet har leder 1685 
dobbeltstemme. 1686 
 1687 
§ 1–6 Referater 1688 
Referent for Arbeidsutvalget velges på det enkelte møtet. 1689 
 1690 
Referatet fra det enkelte arbeidsutvalgsmøte skal legges ved sakspapirene til neste Arbeidsutvalgsmøte 1691 
for godkjennelse. 1692 
 1693 
§ 1–7 Møterett og -plikt, tale- og forslagsrett 1694 
Arbeidsutvalgets valgte medlemmer har møteplikt med tale- og forslagsrett på Arbeidsutvalgets møter. 1695 
 1696 
På Arbeidsutvalgets møter har Kontrollkomiteen møterett med tale- og forslagsrett i tråd med de 1697 
retningslinjer for Kontrollkomiteens virksomhet som er gitt av Velferdstinget/Velferdstingets 1698 
Arbeidsutvalg. 1699 
 1700 
Velferdstingets representanter i SiOs organer og Velferdstingets øvrige tillitsvalgte har etter særlig 1701 
innkallelse møteplikt med informasjonsplikt på det enkelte arbeidsutvalgsmøte. 1702 
 1703 
Velferdstingets administrasjon har etter særlig innkallelse møteplikt på det enkelte arbeidsutvalgsmøte. 1704 
 1705 
Arbeidsutvalget kan for et enkelt møte, eller et bestemt tidsrom under et bestemt møte, ved simpelt flertall 1706 
blant de fremmøtte arbeidsutvalgsmedlemmer vedta å gi en person uten rett som beskrevet i denne 1707 
paragraf møterett, eventuelt med tale- og/eller forslagsrett. 1708 
 1709 
§ 1–8 Faste punkter på dagsordenen 1710 
Innkallelsen til arbeidsutvalgsmøtet skal godkjennes. 1711 
 1712 
Det enkelte medlem av Velferdstingets Arbeidsutvalg skal redegjøre for det arbeidet som er gjort siden 1713 
forrige arbeidsutvalgsmøte. 1714 
 1715 



 

Side 39 av 68 

§ 1–9 Møteledelse 1716 
Velferdstingets leder, eller i dennes sted nestleder, fungerer som møteleder på arbeidsutvalgsmøtene med 1717 
mindre Arbeidsutvalget vedtar noe annet. 1718 
 1719 
§ 1–10 Arkivering 1720 
Medlemmene av Velferdstingets Arbeidsutvalg skal arkivere dokumenter av interesse for fremtidig 1721 
tillitsvalgte. 1722 
 1723 
§ 1–11 Overlapping av Arbeidsutvalget 1724 
Det avtroppende Arbeidsutvalget plikter å utarbeide forslag til plan for overlappingsperioden og delta på 1725 
overlappingsopplegg etter konstituerende møte.  1726 
 1727 
§ 1–12 Praktiske oppgaver 1728 
Det enkelte arbeidsutvalgsmedlem forutsettes å være fleksibel når det gjelder praktiske oppgaver som 1729 
faller utenfor medlemmets eget ansvarsområde. 1730 
 1731 
§ 2 Arbeidsutvalgets kompetanse 1732 
 1733 
§ 2–1 Innstillinger for Velferdstinget 1734 
Velferdstingets Arbeidsutvalg bør komme med innstilling til Velferdstinget i organisatoriske saker, saker 1735 
som angår den daglige driften av Velferdstinget, og i saker som angår den operasjonelle 1736 
velferdspolitikken. Arbeidsutvalget kan også komme med innstilling i de saker der en komité har delegert 1737 
saksbehandlingen til Arbeidsutvalget, eller i saker det ikke er anledning til å komitébehandle.  1738 
 1739 
§ 2–2 Delegering av myndighet 1740 
Velferdstingets Arbeidsutvalg står fritt til å overføre sin kompetanse til Velferdstingets administrasjon 1741 
eller et eller flere medlemmer av Velferdstingets Arbeidsutvalg i den enkelte sak. 1742 
 1743 
§ 2–3 B-saker 1744 
Personalsaker som angår enkeltpersoner, herunder saker om tilsetting, oppsigelse, ordensstraff, avskjed 1745 
og suspensjon, skal alltid behandles i lukket møte.   1746 
 1747 
Velferdstingets Arbeidsutvalg kan utover dette med 3/4 absolutt flertall unndra opplysninger fra 1748 
Velferdstinget og Velferdstingets faste komiteer, når særskilte forhold krever det.  Kontrollkomiteen skal 1749 
få begrunnelse for lukking av slike saker.   1750 
 1751 
I saker som nevnt i første og annet ledd har det enkelte arbeidsutvalgsmedlem taushetsplikt i sakens 1752 
anledning, inntil Arbeidsutvalget med 3/4 absolutt flertall vedtar noe annet.   1753 
 1754 
Arbeidsutvalget mottar og oppbevarer B-saksprotokoll fra komiteene.  Arbeidsutvalgets medlemmer har i 1755 
slike tilfeller taushetsplikt.   1756 
 1757 
§ 2–4 Habilitet 1758 
I enhver sak som behandles av Velferdstingets Arbeidsutvalg skal det tas hensyn til forvaltningslovens 1759 
regler om habilitet. 1760 
 1761 
Arbeidsutvalgets medlemmer kan ikke inneha verv i SiOs Hovedstyre eller delstyrer. 1762 
 1763 
§ 3 Arbeidsinstruks for vervene i Arbeidsutvalget 1764 
 1765 
§ 3–1 Leders oppgaver 1766 
Velferdstingets leder har det overordnete ansvaret for: 1767 
a) å koordinere arbeidet i Velferdstingets Arbeidsutvalg, og sørge for at gitte retningslinjer følges 1768 
b) økonomiansvaret for Velferdstingets budsjett. Leder har myndighet til å overføre fullmakt over 1769 

kontoene, samt å godkjenne og kontrasignere alle bilag 1770 
c) den interne og eksterne informasjonsvirksomheten 1771 
d) interne og eksterne representasjonsoppgaver 1772 
e) iverksettelse av vedtak fattet i Velferdstinget  1773 
f) iverksettelse av vedtak fattet i Arbeidsutvalget  1774 
g) å ha kjennskap til de enkelte saker som hører til det enkelte arbeidsområde 1775 
h) Velferdstingets sekretariat 1776 
i) kontakten med ledelsen i studentsamskipnaden  1777 
j) kontakten med studentrepresentantene i Hovedstyret 1778 
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 1779 
§ 3–2 Nestleders oppgaver 1780 
Velferdstingets nestleder skal: 1781 
a) være leders stedfortreder og aktivt bistå leder i de oppgaver som er nevnt i § 3-1 1782 
b) ha ansvar for koordinering av Velferdstingets eventuelle komitéer 1783 
c) følge opp eksterne komiteer og samarbeidspartnere 1784 
 1785 
§3-3 Informasjonsansvarligs oppgaver:  1786 
Velferdstingets informasjonsansvarlig skal: 1787 
a) være bindeleddet mellom Velferdstinget og de lokale studentdemokratiene 1788 
b) skolere de lokale studentdemokratiene og studentmediene om Velferdstingets virke og politikk 1789 
c) bistå studentdemokratier og studentmedier under søknadsprosessen 1790 
d) ha ansvar for å innkalle til og gjennomføre Velferdstingets valgforsamling 1791 
e) ha ansvar for oppfølging av Velferdstingets nettsider og sosiale medier 1792 
f) ha ansvar for kontakt med andre studentorganisasjoner 1793 
 1794 
§ 3-4  Samfunnskontaktens oppgaver:  1795 
Velferdstingets PR og samfunnskontakt skal: 1796 
a)  ha ansvar for kontakt med lokal og nasjonal media 1797 
b) innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle, politiske saker for Velferdstinget 1798 
c) ha ansvar for, i samarbeid med leder, å initisere medieutspill 1799 
d) ha ansvar for lobbyvirksomhet overfor Oslo kommune og andre aktuelle myndigheter 1800 
 1801 
§ 3-5  Samskipnadskontaktens oppgaver: 1802 
Velferdstingets samskipnadskontakt skal: 1803 
a) ha ansvar for jevnlig kontakt med de ulike divisjonene i samskipnaden 1804 
b) innhente oppdatert informasjon fra de ulike divisjonene i samskipnaden 1805 
c) ha ansvar for å videreformidle Velferdstingets gjeldende politikk til de berørte divisjonene i 1806 

samskipnaden 1807 
d) følge opp delstyrerepresentantene som er valgt av Velferdstinget 1808 

 1809 
§ 3-6  Profileringsansvarligs oppgaver: 1810 
Velferdstingets profileringsansvarlig skal: 1811 
a) ha ansvar for utatrettet aktivitet 1812 
b) ha ansvar for velferdstingets profileringsmatriell ha ansvar for koordinering og gjennomføring av 1813 

arrangementer ved semesterstart 1814 
 1815 
 1816 
§ 4 Velferdstingets administrasjons forhold til Velferdstingets Arbeidsutvalg 1817 
 1818 
§ 4–1 Arbeidsgiveransvar 1819 
Arbeidsutvalget har arbeidsgiveransvar og kan ansette Velferdstingets administrasjon. 1820 
 1821 
Arbeidsutvalget kan si opp eller avskjedige Velferdstingets administrasjon. Kontrollkomiteen skal uttale 1822 
seg før vedtak fattes og uttalelsen skal vedlegges referatet. 1823 
 1824 
Velferdstingets Arbeidsutvalg fastsetter stillingsinstruksene for Velferdstingets administrasjon. 1825 
 1826 
Del II: 1827 
Arbeidsbeskrivelse for Velferdstingets faste komitéer 1828 
 1829 
§ 1 Generelt 1830 
 1831 
§ 1–1 Møtehyppighet 1832 
Det innkalles til komitémøte når komitéleder eller minst to (2) av komiteens medlemmer krever det. 1833 
 1834 
§ 1–2 Innkalling 1835 
Komiteene forutsettes selv å avtale dato og tidspunkt for det enkelte møte. 1836 
Til periodens første komitémøte, og møter der dato og tidspunkt ikke er avtalt på forhånd, sender 1837 
komiteens leder ut innkallelse. 1838 
 1839 

  1840 
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Komiteens leder har under enhver omstendighet ansvaret for at alle komiteens medlemmer har fått 1841 
beskjed om neste møtedato og -tidspunkt. 1842 
 1843 
§ 1–3 Rett til å melde saker 1844 
Rett til å melde saker til Velferdstingets faste komiteer har den samme personkrets som etter 1845 
Velferdstingets vedtekter. 1846 
 1847 
§ 1–4 Sakspapirer 1848 
Komiteens leder har ansvaret for at komiteens øvrige medlemmer får tilgang til sakspapirene til 1849 
førstkommende komitémøte senest to virkedager før dette møtet. 1850 
Saker hvis sakspapirer ikke er sendt ut eller overlevert som beskrevet i første ledd, kan kun settes opp på 1851 
komitémøtets sakskart hvis komiteens fremmøtte medlemmer med simpelt flertall vedtar at saken skal 1852 
settes opp (hastesak). 1853 
 1854 
§ 1–5 Vedtaksdyktighet 1855 
Komitémøtene er vedtaksdyktige dersom minst halvparten av komitémedlemmene er tilstede ved 1856 
voteringen over den enkelte sak. 1857 
 1858 
§ 1–6 Referater 1859 
Referatet fra det enkelte komitémøte skal legges ved sakspapirene til neste komitémøte for godkjennelse. 1860 
 1861 
Komiteens leder har ansvaret for at referat foreligger som beskrevet i denne paragrafs annet ledd og 1862 
Velferdstingets forretningsorden. 1863 
 1864 
§ 1–7 Møterett og -plikt, tale- og forslagsrett 1865 
Den enkelte komités valgte medlemmer har møteplikt med tale- og forslagsrett på komiteens møter. 1866 
 1867 
Medlemmer av Arbeidsutvalget har møterett med tale- og forslagsrett på det enkelte komitémøte. 1868 
 1869 
Den enkelte komité kan for et enkelt møte, eller et bestemt tidsrom under et bestemt møte, ved simpelt 1870 
flertall blant de fremmøtte komitémedlemmer vedta å gi en person uten rett som beskrevet i denne 1871 
paragraf møterett, eventuelt med tale- og/eller forslagsrett. 1872 
 1873 
Den enkelte komité bør velge nestleder og sekretær blant komiteens medlemmer. 1874 
 1875 
§ 1–8 Stemmelikhet 1876 
I tilfeller av stemmelikhet i den enkelte komité, innvilges komitéleder dobbeltstemme. 1877 
 1878 
§ 1–9 Faste punkter på dagsordenen 1879 
Innkallelsen til komitémøtet skal godkjennes. 1880 
 1881 
Komitéleder skal redegjøre for det arbeidet som er gjort siden forrige komitémøte. 1882 
 1883 
§ 1–10 Møteledelse 1884 
Komiteens leder er møteleder med mindre komiteen for det enkelte møte velger en annen møteleder med 1885 
simpelt flertall blant de fremmøtte komitémedlemmer. 1886 
 1887 
§ 1–11 Saksordførere 1888 
Den enkelte komité kan velge å oppnevne en av komiteens medlemmer som saksordfører for en sak 1889 
komiteen behandler.  Ellers er komiteens leder saksordfører. 1890 
 1891 
§ 1–12 Praktiske oppgaver 1892 
Komiteene forutsettes å avlaste Velferdstingets Arbeidsutvalg med særlig arbeidskrevende praktiske 1893 
oppgaver Arbeidsutvalget er pålagt å utføre av Velferdstinget, på oppfordring fra Arbeidsutvalget. 1894 
 1895 
§ 1–13 Overlapping av komitélederne 1896 
De avtroppende komitélederne plikter å utarbeide forslag til plan for overlappingsperioden og delta på 1897 
overlappingsopplegg etter konstituerende møte. 1898 
 1899 

  1900 
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§ 1–14 Berørte parter 1901 
Komiteene skal i utstrakt grad invitere personer eller grupper som har kompetanse i de enkelte saker. 1902 
Dette gjelder særlig personer eller grupper som er spesielt berørt av eventuelle vedtak, og som ikke har 1903 
formelle deltagelsesrettigheter senere i saksbehandlingsprosessen. 1904 
 1905 
Komitéleder skal stå for eventuelle invitasjoner. Personer/grupper som ønsker å delta på komiteens møter 1906 
henvender seg til komiteens leder. Komitéleder må informere sin komité om eventuelle invitasjoner eller 1907 
avslag, og dette må godkjennes av komiteen. 1908 
 1909 
§ 2 Komiteenes kompetanse 1910 
 1911 
§ 2–1 Innstillinger for Velferdstinget 1912 
Den enkelte komité står fritt til å fremme sine saker til Velferdstinget, med mindre Velferdstinget har 1913 
vedtatt noe annet. Den enkelte komité skal kun behandle saker som faller innenfor dens mandat. 1914 
Organisatoriske saker, saker som angår den daglige driften av Velferdstinget, og det operasjonelle 1915 
ansvaret for velferdspolitikken tillegges AU. 1916 
 1917 
§ 2–2 B-saker 1918 
Personalsaker som angår enkeltpersoner skal alltid behandles i lukket møte. 1919 
Den enkelte komité kan med 2/3 flertall blant de fremmøtte komitémedlemmene unndra opplysninger om 1920 
forretningsmessige eller tilsvarende forhold fra Velferdstinget. 1921 
 1922 
B-saker føres i egen protokoll, og oversendes Arbeidsutvalget til orientering og oppbevaring. 1923 
 1924 
I saker som nevnt i første og andre ledd har det enkelte komitémedlem og Arbeidsutvalget taushetsplikt.   1925 
 1926 
§ 2–3 Habilitet 1927 
I enhver sak som behandles av Velferdstingets faste komiteer skal det tas hensyn til forvaltningslovens 1928 
regler om habilitet. 1929 
 1930 
Del III:  1931 
Økonomiske retningslinjer for Arbeidsutvalget for Velferdstinget 1932 
 1933 
 1934 
§1. Generelt 1935 
 1936 
§1–1 Gyldighet 1937 
Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Velferdstinget i Oslo 1938 
 1939 
§1–2 Tegningsrett 1940 
Arbeidsutvalget er fullmaktsgiver for velferdstinget. Velferdstingets signatur innehas av Leder og 1941 
Velferdstingets administrasjon i fellesskap. Ingen andre enn Leder og Velferdstingets administrasjon har 1942 
anledning til å tegne organisasjonen.  1943 
Dersom disse trer tilbake, kan AU midlertidig gi andre signatur. 1944 
 1945 
§1–3 Lån mm. 1946 
Opptak av lån, større kassekreditt eller andre faste kredittforpliktelser kan kun skje etter vedtak i 1947 
Velferdstinget. 1948 
 1949 
§2. Budsjett og økonomisk planlegging 1950 
 1951 
§2–1 Budsjettvedtak og revidering 1952 
Velferdstinget vedtar innen utgangen av oktober hvert år et rammebudsjett etter innstilling fra 1953 
Arbeidsutvalget. Velferdstinget kan, etter innstilling fra AU, revidere budsjettet. 1954 
 1955 
Velferdstingets rammebudsjett skal innholde et driftsbudsjett for Velferdstinget, tildelinger til 1956 
Mediestyret, tildelinger til Kulturstyret, samt tildelinger til de lokale studentdemokratiene på lærestedene 1957 
tilknyttet SiO. 1958 
 1959 
Rammebudsjettet skal utgjøre Velferdstingets søknad til SiO for kommende regnskapsår. 1960 
 1961 
§2–2 Midlertidig revidering 1962 
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Arbeidsutvalget kan midlertidig revidere Velferdstingets budsjettvedtak kun når endrede 1963 
rammebetingelser eller nye opplysninger gjør det nødvendig. Dette må gjøres i samråd med regnskaps- og 1964 
budsjettkomiteen, og kan bare gjøres dersom det ikke finnes anledning til å innkalle Velferdstinget til 1965 
møte. Alle slike budsjettrevideringer skal ettergodkjennes av Velferdstinget. 1966 
 1967 
 1968 
§3. Kjøp og bestilling av varer 1969 
 1970 
§3–1 Kontantkjøp mm. 1971 
Kontantkjøp og bestilling av vare og tjenester på kreditt, samt andre disposisjoner som pådrar 1972 
organisasjonen kostnader, skal foretas med bakgrunn i Velferdstingets vedtak om budsjett. 1973 
 1974 
§3–2 Kjøp av varer og tjenester 1975 
Ved kjøp av varer og tjenester forutsettes det at Arbeidsutvalget i alle tilfeller søker å finne et så rimelig 1976 
og godt alternativ som mulig. Ved kjøp på over 10.000,- skal pristilbudet fra flere aktører innhentes 1977 
 1978 
§3–3 Attestering av utgifter 1979 
Medlemmer av Velferdstingets Arbeidsutvalg kan under ingen omstendighet selv attestere regninger på 1980 
innkjøp gjort i eget navn. 1981 
 1982 
§4. Regnskap, rapportering 1983 
 1984 
§4–1 Regnskapsføring 1985 
Velferdstingets regnskap føres av SIOs regnskapsavdeling. Økonomiansvarlig har ansvar for at alle bilag 1986 
blir attestert, og er ansvarlig for at regnskapsfører mottar bilag for alle økonomiske hendelser. 1987 
 1988 
§4–2 Bilag 1989 
Økonomiansvarlig sørger for å påføre bilagene opplysninger som henviser til: 1990 
a) Beløp 1991 
b) Møte- og saksreferanse 1992 
c) Formålsbeskrivelse 1993 
 1994 
§4–3 Regnskapsrapport 1995 
Det skal foreligge regnskapsrapport til Velferdstinget en gang i semesteret. Arbeidsutvalget skal holdes 1996 
fortløpende oppdatert om regnskapet. 1997 
 1998 
§5. Reise, refusjon 1999 
 2000 
§5–1 Klarering 2001 
Alle reiser for foretas på Velferdstingets vegne skal klareres med økonomiansvarlig. 2002 
 2003 
§5–2 Reisemåte 2004 
Ved reiser som foretas skal normalt rimeligste reisemåte benyttes. Økonomiansvarlig kan innvilge reise 2005 
med dyrere transportmidler etter søknad. 2006 
 2007 
§5–3  Bilgodtgjørelse 2008 
Dersom egen bil benyttes ved reisen godgjøres dette etter statens regulativer. 2009 
 2010 
§5–4 Reiseregninger 2011 
Regning for reiser på vegne av Velferdstinget skal skrives på eget skjema og originale bilag må følge 2012 
med. Skjema og bilag skal sendes til organisasjonen uten nødig opphold og senest tre uker etter reisens 2013 
slutt. Reiseregninger som kommer inn etter dette vil normal ikke bli refundert. 2014 
 2015 
 2016 
§6 Driftsstøtte eller prosjektstøtte 2017 
 2018 
§6–1 Driftsstøtte eller prosjektstøtte 2019 
Velferdstingets Arbeidsutvalg kan ikke gi generell driftsstøtte eller spesiell prosjektstøtte til 2020 
organisasjoner som mottar lignende støtte fra andre instanser i SiO, slik som SiOs kulturstyre. 2021 
 2022 
§7. Lønn 2023 
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§7–1 Lønn til tillitsvalgte 2024 
Leder og nestleder lønnes for 12 måneder etter lønnstrinn 10 etter statens lønnsregulativer. De andre 2025 
medlemmene av Arbeidsutvalget lønnes for 12 måneder med 35 % av lønnstrinn 10 etter statens 2026 
lønnsregulativer.  2027 
 2028 
Det gis inntil 2 uker lønn for overlapp for leder, nestleder og arbeidsutvalgsmedlemmer. 2029 
 2030 
Lønnen justeres automatisk i tråd med endringer i statens regulativ.  2031 
 2032 
Lønn utbetales forskuddsvis den 25. hver mnd. Det utbetales ikke feriepenger. 2033 
 2034 
§7–2 Lønn til ansatte 2035 
Ansatte lønnes i tråd med Velferdstingets vedtak om stillingshjemmel og lønnsramme. Arbeidsutvalget 2036 
fastsetter lønn for kortere vikariat og engasjement.  2037 
 2038 
§8. Tolkning av retningslinjene 2039 
 2040 
§8–1 Kontrollkomiteens myndighet 2041 
Kontrollkomiteen kan vedta tolkninger av disse retningslinjene på generelt grunnlag.  2042 
 2043 
Del IV:  2044 
Fremgangsmåte ved preferansevalg 2045 
 2046 
§ 1. Fremgangsmåte ved valg 2047 

 2048 
§1-1 Valgmåte 2049 
Alminnelig flertall avgjør personvalg. Ved stemmelikhet mellom kandidater foretas omvalg. Blir det 2050 
fortsatt stemmelikhet, åpnes det for debatt. Deretter vil det foretas nye valg inntil valget er avgjort med 2051 
alminnelig flertall.  2052 
 2053 
Personvalg skal foregå skriftlig dersom det er mer enn en kandidat, eller dersom noen krever det. 2054 
 2055 
Hver av kandidatene kan oppnevne seg selv eller en annen person som skal overvære tellingen i tillegg til 2056 
det ordinære tellekorpset. 2057 
 2058 
Det skal settes ned en valgkomité før alle personvalg. Denne fremmer sin innstilling for VT. VT fastsetter 2059 
mandat for valgkomiteen.  2060 
 2061 
Del V:  2062 
Om reglementet 2063 
 2064 
§ 1 Fravikelighet og tolkningsmyndighet 2065 
 2066 
Dette reglementet viker for vedtektene til Velferdstinget i Oslo. Tolkninger av reglementet foretas av 2067 
Kontrollkomiteen. 2068 
 2069 
§ 2 Endringer i reglementet 2070 
 2071 
Dette reglementet vedtas og endres av Velferdstinget ved 2/3 flertall blant de fremmøtte representanter. 2072 
 2073 
Forslaget til endringer skal gjøres kjent for Velferdstinget senest 10 dager før et velferdstingsmøte, og 2074 
skal behandles i Velferdstingets Arbeidsutvalg og av Kontrollkomiteen. 2075 
 2076 
Reglementet og evt. endringer trer i kraft etter at møtet der det blir vedtatt er hevet, med mindre 2077 
Velferdstinget vedtar noe annet. 2078 

 2079 

VEDTAK: Vedtekter og reglement med endringene over ble vedtatt 2080 

 2081 
Kl. 18:48 møtet avsluttes med orientering om kjøreplan søndag  2082 
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Søndag d. 6. februar 2083 
Kl. 09:38 møtet i gang 2084 

 2085 
Ved opprop søndag var der 28 stemmeberettigede til stede 2086 

 2087 
Kl. 09:39 Ordstyrer orienterer om tidsplan 2088 

 2089 
 2090 
Sak 3b) Fastsettelse av møtedatoer for 2011 2091 
AU v/Magnus Nystrand orienterer og forklarte at det ikke er laget plan for hele året fordi man mangler 2092 
overblikk for å lage en årsplan. Dette taes opp på neste møte. 2093 
AU innstilte på følgende: 2094 

VT - Møtedatoer 2095 
 2096 
 4. -6. februar   Velferdsseminar og valg til kafé- og boligsstyret 2097 
 2098 
3. mars   Boligpolitikk, mandat for valgkomité og behandling av SiOs strategi.  2099 
 2100 
31. mars    Helsepolitikk og semesteravgiftsnivå  2101 
 2102 
14. april  Tildelingsstruktur inkludert mediepolitikk og valg til styrene i Akademika 2103 

og Urbo 2104 
 2105 
13. mai  Idrettspolitikk, prioriteringer til kommunevalgkampen og valg av nytt 2106 

Kulturstyre 2107 
 2108 
Oppklarende spørsmål kom fra delegat nummer 15, Karen Louise Vuttudal Grindvold (HiO) som spør om der et 2109 
fast tidspunkt for møtene. AU v/Magnus Nystrand svarte at det sannsynligvis er kl. 17-21, som man av tidligere 2110 
erfaringer har god erfaring med. HS v/Fredrik Refsnes forslår at man likeså vedtar innholdet  på møtedatoene. 2111 
AU velger ikke å gjøre dette, da de ønsker å forhold seg fleksible til hva som kan behandles på møtene. 2112 
 2113 
Det  var ingen debatt 2114 

Kl. 09:48 debatt om møtedatoer avsluttet 2115 
 2116 

VEDTAK: AUs innstilling vedtatt 2117 

 2118 
 2119 
Sak 3c) Kaffekampanjen 2120 
AU v/Håvard Vederhus orienterte om kampanjen. 2121 
AU innstilte på at Studentkafeene deltar i kaffekampanjen til Studentene Fredspris. 2122 
 2123 
Oppklarende spørsmål kom fra delegat nummer 1, Andreas Holm (MF) og delegat nummer 33, Tarald Landal 2124 
Berge (SV). AU v/Håvard Vederhus svarte på spørsmålene.  2125 
 2126 
Debatt om Kaffekampanjen 2127 
Følgende hadde ordet i debatten; 2128 
Nummer1, Andreas Holm (MF). Nummer 33, Tarald Landal Berge (SV). AU v/Håvard Vederhus. Nummer 22, 2129 
Mari Berdal Djupvik (BL). HS v/Fredrik Refsnes. AU v/Svein Tømmerdal. Nummer 7, Sarah Camilla Ansen (SBIO). 2130 
HS v/Jenny Nygaard. Nummer 37, Margrethe Gustavsen (VA).  2131 
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Det ble diskutert hvordan kampanjen best utføres rent praktisk. Hvorvidt vil der automatisk bli lagt en krone på 2132 
eller blir presenteret forskjellig pris for studenten. AU v/Håvard Vederhus forklarer at det er vanskelig for 2133 
personalet å skulle spørre hele tiden. Håvard forslår man aktivt kan velge ikke å delta ved å betale en ekstra 2134 
krone.  Kai Roger Vatne (HiAk) mener det bør legges på prisen uten aktivt valg. Der er Sarah Camilla Ansen 2135 
(SBIO) uenig og mener ikke det er nødvendig å pålegge folk det. Karen Louise Vuttudal Grindvold (HiO) spør 2136 
hvor realistisk det er at folk aktivt vil velge det fra. Hovedstyrer v/Frederik Refsnes ser ingen forskjell og tror 2137 
mange støtter det. 2138 
Det diskuteres hvor mye VT-AU skal gå inn i kampanjen. HS v/Frederik Refsnes forslår at VT-AU skal drive 2139 
informasjonsarbeide om kaffe kampanjen i studentkafeene under hele periode. Dette mener Håvard er en 2140 
diskusjonssak og at det vil ta arbeidskapasitet. Svein supplerte at han var usikker på om det er forsvarlig. Der 2141 
bredte seg en uenighet om hvor aktive VT-AU skal være i kampanjen.  2142 

 2143 
Kl. 09:59 Ordstyrer setter strek for debatt  2144 

 2145 
Debatt avsluttes kl. 10:00 og der settes strek for forslag 10:01. 2146 

 2147 
Kl 10:12 Votering 2148 

 2149 
Følgende forslag ble fremmet 2150 
 2151 
Endringsforslag fra HS v/Fredrik Refsnes 2152 

Endringsforslag til Deltakelse i kaffekampanjen til Studentenes fredspris  2153 

Tillegg til forslag: 2154 
”VT-AU skal drive informasjonsarbeid om kaffekampanjen i studentkafèene under hele perioden” 2155 

VEDTAK: Endringen ble vedtatt 2156 

 2157 
Der var to voteringer av Fredrik sitt forslag grunnet de avholdende stemmer gjorde utslaget i første avstemning 2158 
(13 for, 9 imot og 6 avholden). I andre avstemning ble endringen vedtatt. (16 for, 11 imot og 1 avholden).  2159 
 2160 
Endringsforslag fra AU v/Håvard Vederhus 2161 

Endringsforslag til Deltakelse i kaffekampanjen til Studentenes fredspris  2162 

Nyt punkt: 2163 
”Man må aktivt velge å ikke gi en ekstra krone når man kjøper kaffe, krone skal være lagt inn i prisen i 2164 
utgangspunktet.” 2165 

VEDTAK: Endringen ble vedtatt 2166 

 2167 
 2168 

VEDTAK: Aus innstilling for kaffekampanjen med endringene over ble vedtatt 2169 

 2170 
Kl. 10:15 møtet er i gang 2171 

 2172 
 2173 
Sak 4b) Arbeidsprogram 2011- andre gangs debatt 2174 
Redaksjonskomiteens orienterer v/Aksel Hvistendahl Nerdrum (VA). 2175 
 2176 
Oppklarende spørsmål kom fra delegat nummer 4, Ester Marie Grenersen (Kunsthøgskolen). Nummer 15 Karen 2177 
Louise Vuttudal Grindvold (HiO).  HS v/ Jenny Nygaard og AU v/ Svein Tømmerdal. Redaksjonskomiteens 2178 
v/Aksel Hvistendahl Nerdrum svarte på spørsmålene. 2179 
 2180 
Det var ingen debatt 2181 
 2182 

Kl. 10:25 Ordstyrer gir 15 minutters pause til fraksjonsmøte 2183 
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Kl. 10:42 møtet er i gang 2184 
Ordstyrer orienterer at lunsj er flyttet 2185 
 2186 
Debatt om redaksjonskomiteens innstiling 2187 
Følgende hadde ordet i debatten; 2188 
HS v/Marianne Høva. Redaksjonskomiteens v/Axel Hvistendahl Nerdrum (VA). Nummer 4, Ester Marie 2189 
Grenersen (Kunsthøgskolen). Nummer 31, Fride Bysveen Lier (SD). Nummer 22, Mari Berdal Djupvik (BL). 2190 
Nummer 29, Vidar Hovland (SD). Nummer 15, Karen Louise Vuttudal Grindvold (HiO). HS v/Fredrik Refsnes. 2191 
Nummer 20, Stian Østvoll Ingvaldsen (HiO). Nummer 34, Pål Thygesen (VA).  2192 
 2193 
HS v/Marianne Høva mener redaksjonskomiteens har misforstått innholdet i forslag 24 og 25 og korrigerte. 2194 
Redaksjonskomiteens v/Axel Hvistendahl Nerdrum forslår det endres. Ester Marie Grenersen (Kunsthøgskolen) 2195 
kommenterer på innstilling av forslag 61-63. Mari kommenterer på forslag 25 og 19. Vidar Hovland (SD) 2196 
kommenterer på forslag 25. Karen Louise Vuttudal Grindvold (HiO) påpeker om det er mulighet for å jobbe for 2197 
rabatter generelt hvis ikke scenekort og kulturkort. HS v/Fredrik kommenterer på forslag 36 og 34. Pål 2198 
kommenterer på forslag 65.  Vidar kommenterer på forslag 25, 65 og 69. Stian Østvoll Ingvaldsen (HiO) stiller 2199 
spørsmålstegn til forslag 24, 25 og 28. Redaksjonskomiteens v/Axel Hvistendahl Nerdrum kommenterer på 55 2200 
og 67. Pål ønsker at presisere sitt forslag 65 og kommentere på bakgrunnen av forslaget. 2201 
 2202 
Det ble diskutert hvor realistiske disse forslag var. Og om det hadde hensikt å fremgå av arbeidsplanen. Videre 2203 
var der stor debatt om forslagene vedrørende studentboliger, hvordan behovet er i forhold til ambisjonene. 2204 
Hvordan det skal prioriteres. Innstilling vedrørende kulturkort og scenekort diskuteres, idet 2205 
redaksjonskomiteen mener det er vanskelig at jobbe med to kort. Siden det er studenter som allerede har 2206 
scenekort, er det mer opplagt å gå for dette forslaget. Til forslag 65 diskuteres det hvor vidt det er negativt at 2207 
NSO kontingenten fremgår eksplisitt eller hvorvidt det oppfordrer til ansvar og stillingtagen. 2208 
 2209 
Strek for debatt kl. 10:54 2210 

Kl.11:15 debatt avsluttet 2211 
Ordstyrer forslår en voteringspause 2212 
 2213 

Kl.12:11 Møtet er i gang 2214 
Votering. 27 stemmeberettigede til stede 2215 
 2216 
Debatt om prioriteringene i arbeidsprogrammet. 2217 
Følgende hadde ordet i debatten; 2218 
Delegat nummer 11, Anita Støen (HiAk). Nummer 6, Simen Bakke (Politihøgskolen). Nummer 2, Raymond 2219 
Håkonsen (Politihøgskolen). AU v/Håvard Vederhus. Nummer 20, Stian Østvoll Ingvaldsen (HiO). Nummer 37, 2220 
Margrethe Gustavsen (VA). Nummer 1, Andreas Holm (MF). HS v/ Fredrik Refsnes. AU v/Svein Tømmerdal. AU 2221 
v/Hanne Marie Pedersen-Eriksen 2222 
 2223 
Det diskuteres om der bør være 4 prioriteringer og hva de bør inneholde med utgangspunkt i AUs innstilling. 2224 
Det diskuteres om det bør være mer fokus på trenningstilbud eller helsetilbud. Det argumenteres at helse er 2225 
viktigst og berører alle studentene og det argumenteres at treningstilbudene er forbyggende tiltak for 2226 
helsetilbudene. Hvorvidt helse eller trening kommer først er der uenighet omkring. Det forslås at trening kan 2227 
ligge inne under en evt. prioritering i helsetilbud. Diskusjon utvikler seg til at helse og trening er viktigere enn 2228 
punkt nummer 3 under prioriteringer, med å fjerne aldersgrensen på studentkort i kollektivtrafikk.  2229 
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Andreas Holm (MF) forslår 4 prioriteringer. Anita Støen (HiAk) fremmer en endring til første punkt under 2230 
prioriteringer. Simen Bakke (Politihøgskolen) trekker sitt punkt som ble oversendt til redaksjonskomiteen.), AU 2231 
v/Svein Tømmerdal og Raymon Håkonsen (Politihøgskolen) fremmer endringer til prioriteringene. 2232 
 2233 

Kl. 12:41 Debatt avslutt 12:41 2234 
 2235 
Nyt forslag fra Andreas Holm (MF) 2236 

til prioriteringene i arbeidsprogrammet 2237 

Arbeidsprogrammet bør inneholde 4 prioriteringer.  2238 

VEDTAK: Endringen ble avvist 2239 

 2240 
Endringsforslag fra  Anita Støen (HiAk) 2241 

til prioriteringene i arbeidsprogrammet  2242 

Tillegg til punkt 1 under prioriteringer: 2243 
”… og at studentkortet ikke er låst opp til en institusjon eller den region lærestedet tilhører.” 2244 

VEDTAK: Endringen ble vedtatt 2245 

 2246 
Endringsforslag fra AU v/Svein Tømmerdal 2247 

til prioriteringene i arbeidsprogrammet  2248 

Endring til punkt 1 under prioriteringer du med… 2249 
”Reviderer ordning om aldersgrense på 30 år for Studentkort til kollektiv transport” 2250 

VEDTAK: Endringen ble avvist 2251 

 2252 
Endringsforslag fra Raymon Håkonsen (Politihøgskolen) 2253 

til prioriteringene i arbeidsprogrammet  2254 

Bytte punkt 2 under prioriteringer du med… 2255 
”VT skal sørge for et godt helse tilbud både for psykisk og fysikk helse” 2256 

VEDTAK: Endringen ble avvist 2257 

 2258 
Kl. 12:43 Pause  2259 

Kl. 12:48 er i gang 2260 
 2261 
Redaksjonskomiteens innstilling legges til grunn for votering 2262 
 2263 
Der ikke annet er oppgitt er innstillingen fra redaksjonskomiteen enstemmig. Redaksjonskomiteens egne 2264 
forslag står markert med ”R” foran forslagsnummeret, f. eks. R6. 2265 

 2266 

Prioriteringer 2267 

a 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 40, linje 1693 

Levert av: Marianne Rustberggard, HS Hva: Endring 

 

Forslaget: Endre punkt 1 under prioriteringer til: 
 
2. VT skal jobbe for tilskudd til totalrehabilitering av studentboliger, samt at SiO får tildelt 

flere studentboliger i 2012 sammenlignet med 2011. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

VEDTAK Vedtatt 

  2268 
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b 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 40, linje 1694 

Levert av: Stian Ingvaldsen, HiO Hva: Endring 

 

Forslaget: Endre punkt 2 under prioriteringer til: 
 
3. Jobbe for et velferds- og servicesenter i sentrum, med bla. Treningstilbud, helse- og 

rådgivertjeneste og lesesalplasser. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

VEDTAK Vedtatt 

 2269 

c 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 40, linje 1696 

Levert av: Simen Bakke, Politihøgskolen Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Ny prioritering: 
 
- Godt helse og medfølgende refusjonstilbud.. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

VEDTAK Trukket 

 2270 

Organisasjon – styring 2271 

1 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 40, linje 1709 

Levert av: Mari B. Djupvik, BL (UiO) Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt på under styring: 
 

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

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2272 

2 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 40, linje 1709 

Levert av: Marianne Rustberggard, HS Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt på under styring: 
 

 VT-AU skal legge frem en årsrapport for VT på årets siste ordinære møte, hvor man 
redegjør for oppnåelse og status for arbeidsprogrammet. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

  2273 
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Organisasjon – informasjon og synlighet 2274 

3 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 41, linje 1717-18 

Levert av: Andreas Holm, MF Hva: Endring 

 

Forslaget: Erstatte kulepunktet på linje 1717 med: 
 

 AU skal holde VT-representantene og studentdemokratiene ved medlemsinstitusjonene 
oppdaterte på sitt daglige arbeid gjennom en nyhetsmail. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2275 

4 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 41, linje 1719 

Levert av: Ester Grenersen, KHiO Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Legge til etter setningen på kulepunktet på l719 under informasjon og synlighet: 
 

 … . Promoteringen skal koordineres med en av lærestedets VT-representant, i de tilfeller 
der lærestedet har en eller flere representanter i VT. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2276 

5 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 41, linje 1733 

Levert av: Andreas Holm, MF Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under informasjon og synlighet: 
 

 AU skal arbeide for å videreføre hvite dager og profilere kampanje for alkoholfokusfrie 
arrangementer. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2277 

Organisasjon – lobby 2278 

6 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 41, linje 1742 

Levert av: Mari B. Djupvik, BL (UiO) Hva: Endring 

 

Forslaget: Erstatte kulepunktet på linje 1742 med: 
 

 AU skal i løpet av 2011 i samarbeid med SiO arbeide for å systematisere et jevnlig 
møtepunkt med kommunen for samarbeid om fremtidige studentboliger i Oslo.  

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist til fordel for forslag R6 

VEDTAK Avvist 

  2279 
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R6 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 41, linje 1742 

Levert av: Redaksjonskomiteen Hva: Endring 

 

Forslaget: Erstatte kulepunktet på linje 1742 med: 
 

 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.  

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2280 

7 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 41, linje 1743 

Levert av: Helena Lauvrak, SD (UiO) Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under lobby: 
 

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

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt  

VEDTAK Vedtatt 

 2281 

8 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 41, linje 1744 

Levert av: Axel Nerdrum, VA (UiO) Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under lobby: 
 

 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.  

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2282 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) – SiO generelt 2283 

 2284 

9 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 41, linje 1750 

Levert av: Magnus Hovengen, HS Hva: Strykning 

 

Forslaget: Stryke ordet ”jevnlig” i siste setning i første kulepunkt under SiO generelt. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

  2285 
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10 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 41, linje 1753 

Levert av: Magnus Hovengen, HS Hva: Tillegg 

 

Forslaget: I tredje kulepunkt under SiO generelt legg til ”de ulike studentdemokratiene ved”, slik at 
punktet blir: 
 

 VT skal arbeide for at de ulike studentdemokratiene ved de ulike lærestedene 
tilknyttet SiO bidrar med å synliggjøre SiOs velferdstilbud overfor studentene” 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2286 

11 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 41, linje 1754 

Levert av: Stian  Ingvaldsen, HiO Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt etter linje 1754 under SiO generelt: 
 

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

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2287 

12 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 41, linje 1754 

Levert av: Magnus Hovengen, HS Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt etter linje 1754 under SiO generelt: 
 

 VT skal arbeide for at senter i sentrum blir prioritert i utviklingen av det nye 
velferdstilbudet i SiO. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist 

VEDTAK Avvist 

 2288 

13 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42, linje 1757 

Levert av: Magnus Hovengen, HS Hva: Endring 

 

Forslaget: Erstatt ”økonomiske” med ”velferdsmessige” i femte kulepunkt under SiO generelt på 
linje 1757. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

  2289 
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14 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42, linje 1765 

Levert av: Magnus Hovengen, HS Hva: Endring 

 

Forslaget: Legg til ”i samarbeid med SiO” etter ”AU skal” i åttende kulepunkt under SiO generelt på 
linje 1765. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2290 

15 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42, linje 1765 

Levert av: Mari B. Djupvik, BL (UiO) Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Legge til på slutten av kulepunktet på linje 1765 under SiO generelt: 
 

 … , og VT skal utarbeide et høringssvar på denne revideringen. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2291 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) – Studentboliger 2292 

16 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42, linje 1768 

Levert av: Anita Støen,  HiAk Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under Studentboliger: 
 

 VT skal jobbe for at det er lagt opp til at det er en god forbindelse mellom studentby 
og læringssted med kollektivtrafikk. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist til fordel for forslag R16 

VEDTAK Avvist 

 2293 

R16 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42, linje 1768 

Levert av: Redaksjonskomiteen Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under Studentboliger: 
 

 VT skal jobbe for god forbindelse med kollektivtrafikk mellom studentbyer og 
læresteder.  

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

  2294 
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17 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42, linje 1769 

Levert av: Vidar Hovland,  SD (UiO) Hva: Endring 

 

Forslaget: Endre første kulepunkt under Studentboliger til: 
 

 VT skal jobbe for en mer rettferdig og behovsbasert nasjonal fordeling av 
studentboliger. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist 

VEDTAK Avvist 

  2295 

18 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42, linje 1769 

Levert av: Andreas Holm,  MF Hva: Endring 

 

Forslaget: Endre i første kulepunkt under Studentboliger: 
 
Bytte ”minst like mange” til ”flere” og fra ”som” til ”enn” slik at kulepunktet blir: 
 

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

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2296 

19 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42, linje 1769 

Levert av: Are Arneberg,  HS Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Legge til en setning på slutten av første kulepunkt under studentboliger: 
 

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

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist 

VEDTAK Vedtatt 

 2297 

20 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42, linje 1776 

Levert av: Are Arneberg,  HS Hva: Endring 

 

Forslaget: Endring i kulepunktet på linje 1776 under studentboliger: 
 
Erstatt ”markedets billigste” med ”billige og forutsigbare”. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

  2298 
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 2299 

21 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42, linje 1778 

Levert av: Are Arneberg,  HS Hva: Endring 

 

Forslaget: Erstatte kulepunktet på linje 1778 under studentboliger med: 
 

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

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2300 

22 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42, linje 1781 

Levert av: Are Arneberg, HS Hva: Strykning 

 

Forslaget: Stryke kulepunktet på linje 1781. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2301 

23 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42, linje 1782 

Levert av: Marianne Rustberggard, HS Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under studentboliger: 
 

 VT skal jobbe for tilskudd til totalrehabilitering av studentboliger. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2302 

24 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42, linje 1782 

Levert av: Marianne Rustberggard, HS Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under studentboliger: 
 

 VT skal jobbe for en økning av tilskuddsandelen til kostnadsrammen for 
studentboligbygging. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist til fordel for R24 

VEDTAK Vedtatt 

  2303 
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R24 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42, linje 1782 

Levert av: Redaksjonskomiteen Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under studentboliger: 
 

 VT skal jobbe for en økning av tilskuddsandelen til kostnadsrammen for 
studentboligbygging slik at TEK 10 ikke vil redusere utbyggingstakten. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Falt til fordel for 24 

 2304 

25 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42, linje 1782 

Levert av: Mari B. Djupvik, BL (UiO) Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under studentboliger: 
 

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

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist 

VEDTAK Vedtatt 

 2305 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) – Studentkafeene 2306 

26 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42, linje 1784 

Levert av: Jenny Nygaard, HS Hva: Endring 

 

Forslaget: Endre ”kantine” til ”kafé” i første kulepunkt under studentkafeene. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2307 

27 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42, linje 1784 

Levert av: Ester Grenersen, KHiO Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Legge til på slutten av setningen i første kulepunkt under studentkafeene: 
 

 … også med hensyn til åpningstider. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

  2308 
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28 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42, linje 1785 

Levert av: Jenny Nygaard, HS Hva: Endring 

 

Forslaget: I andre kulepunkt under studentkafeene stryk ”utvides til klippekort-løsninger. Det er 
ønskelig at det”, samt legg til en t på slutten av ”fleksibel” så punktet blir: 
 

 VT skal jobbe for at middagsabonnementet skal blir mer fleksibelt, og at studentene 
ikke må forplikte seg til Dagens hver dag. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2309 

29 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42, linje 1788 

Levert av: Jenny Nygaard, HS Hva: Endring 

 

Forslaget: Endre kulepunkt tre under studentkafeene til: 
 

 VT skal jobbe for at utdanningsinstitusjonene bidrar til at det plasseres 
kildesorteringsstasjoner som omfatter matavfall, papir, flasker og matavfall ved alle 
SiOs spisesteder. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2310 

30 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42, linje 1791 

Levert av: Andreas Holm, MF Hva: Endring 

 

Forslaget: Erstatte femte kulepunkt på linje 1791 under studentkafeene med: 
 

 VT skal arbeide for at prisene på lunsj, middag og kaffe holdes nede og at 
middagsporsjonene oppleves store nok av studenter. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist 

VEDTAK Avvist 

 2311 

31 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42, linje 1794 

Levert av: Jenny Nygaard, HS Hva: Strykning 

 

Forslaget: Stryk kulepunkt 7 på linje 1794 under studentkafeene. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

VEDTAK Vedtatt 

  2312 
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32 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 42-43, linje 1797-1799 

Levert av: Andreas Holm, MF Hva: Strykning 

 

Forslaget: Stryke hele åttende punktet under studentkafeene på linje 1797. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2313 

33 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 43, linje 1802 

Levert av: Sarah Ansen, BI Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under studentkafeene: 
 

 VT skal utrede muligheten for å drifte en SiO-kantine på studentenes hus i Nydalen. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist 

VEDTAK Avvist 

 2314 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) – Studenthelsetjenesten og –rådgivningen 2315 

34 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 43, linje 1803 

Levert av: Fredrik Ø. Refsnes, HS Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under studenthelsetjenesten og –rådgivningen: 
 

 VT skal arbeide for å styrke fastlegeordningen, og tilgangen på den. Studenter som 
har Studenthelsetjenesten som fastlege skal prioriteres, med mindre man har behov 
for studierelatert øyeblikkelig hjelp. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist 

VEDTAK Avvist 

 2316 

35 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 43, linje 1803 

Levert av: Fredrik Ø. Refsnes, HS Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under studenthelsetjenesten og –rådgivningen: 
 

 VT skal arebide for at Studenthelsetjenesten er representert i læringsmiljøutvalgene 
(LMU) ved utdanningsinstitusjonene. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

  2317 
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36 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 43, linje 1804 

Levert av: Fredrik Ø. Refsnes, HS Hva: Endring 

 

Forslaget: Erstatte første kulepunkt under studenthelsetjenesten og –rådgivningen med: 
 

 VT skal i løpet av året være delaktige i organiseringen av studenthelsetjenesten. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist 

VEDTAK Avvist 

 2318 

37 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 43, linje 1807 

Levert av: Marianne Rustberggard, HS Hva: Endring 

 

Forslaget: Erstatte tredje kulepunktet under studenthelsetjenesten og –rådgivningen med: 
 

 VT skal jobbe for økt synliggjøring og utvikling av studentrådgivningen og psykiatrisk 
psykologisk seksjon. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2319 

38 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 43, linje 1812 

Levert av: Fredrik Ø. Refsnes, HS Hva: Strykning 

 

Forslaget: Stryke sjette kulepunkt på linje 1812 under studenthelsetjenesten og –rådgivningen. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2320 

39 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 43, linje 1815 

Levert av: Fredrik Ø. Refsnes, HS Hva: Strykning 

 

Forslaget: Stryke syvende kulepunkt på linje 1815 under studenthelsetjenesten og –rådgivningen. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist 

VEDTAK Falt til fordel for 40 

 2321 

40 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 43, linje 1815 

Levert av: Mari B. Djupvik, BL (UiO) Hva: Endring 

 

Forslaget: Erstatt hele syvende kulepunktet under studenthelsetjenesten og –rådgivningen på linje 
1815 med: 
 

 Det skal utarbeides handlingsplaner for utfordringene som kommer frem etter 
resultatet fra Helse- og trivselsundersøkelsen fra 2010. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2322 



 

Side 60 av 68 

41 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 43, linje 1817 

Levert av: Simen Bakke, Politihøgskolen Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under studenthelsetjenesten og –rådgivningen: 
 

 VT skal prioritere å etablere gode refusjonsordninger for studentene i tilknytning til 
den ordinære offentlige helsetjenesten/herunder bla. fastlegeordningen. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist 

VEDTAK Avvist 

 2323 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) – Studentidrett 2324 

42 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 43, linje 1819 

Levert av: Fredrik Ø. Refsnes, HS Hva: Endring 

 

Forslaget: Endre ”kreve” med ”arbeide for” i første kulepunkt under studentidretten. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2325 

43 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 43, linje 1821 

Levert av: Fredrik Ø. Refsnes, HS Hva: Strykning 

 

Forslaget: Stryke hele andre kulepunktet under studentidretten.  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist 

VEDTAK Avvist 

 2326 

44 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 43, linje 1823 

Levert av: Fredrik Ø. Refsnes, HS Hva: Endring 

 

Forslaget: Erstatte hele tredje kulepunkt på linje 1823 under studentidretten med: 
 

 VT skal, i forbindelse med utbedringen av studentvelferdstilbudet i sentrum, jobbe for 
at Studentidrettens tilbud i sentrum på sikt blir utbedret.  

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

  2327 
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Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) – Studentbarnehagene 2328 

45 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 43, linje 1826 

Levert av: Fredrik Ø. Refsnes, HS Hva: Strykning 

 

Forslaget: Stryke hele første punktet under studentbarnehagene på linje 1826. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2329 

46 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 43, linje 1830 

Levert av: Hanne Marie Pedersen-Eriksen, VT-
AU 

Hva: Strykning 

 

Forslaget: Stryke ”og i Kjeller” i andre kulepunktet under studentbarnehagene. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2330 

47 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 43, linje 1831 

Levert av: Tom Kenneth Aakenes, 
Politihøgskolen 

Hva: Endring 

 

Forslaget: Erstatte tredje kulepunkt under studentbarnehagene på linje 1831 med: 
 

 VT skal jobbe for studentfedres rettigheter. Herunder retten til 6 måneders 
pappapermisjon, slik at de ikke mister stipend pga utsatt eksamen. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2331 

48 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 43, linje 1833 

Levert av: Fredrik Ø. Refsnes, HS Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt punkt under studentbarnehagene: 
 

 VT skal jobbe for forutsigbare tilskuddsordninger fra departement og kommuner til 
studentbarnehager. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

  2332 
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Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) – Kulturstyret 2333 

49 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 43, linje 1834 

Levert av: Jenny Nygaard, HS Hva: Endring 

 

Forslaget: Endre overskriften fra ”Kulturstyret” til ”Kultur, medier og tildelinger”. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2334 

50 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 43, linje 1839 

Levert av: Andreas Holm, MF Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt etter andre kulepunktet under kulturstyret: 
 

 VT skal arbeide for at søknadsmuligheten til Kulturstyret skal bli mer kjent og 
benyttet på mindre læresteder og at tildelingsreglene blir mer tilpasset til hvordan 
slike tiltak foregår på mindre høyskoler. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist til fordel for R50 

VEDTAK Avvist til fordel for R50 

 2335 

R50 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 43, linje 1839 

Levert av: Redaksjonskomiteen Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt etter andre kulepunktet under kulturstyret: 
 

 VT skal arbeide for at søknadsmuligheten til Kulturstyret skal bli mer kjent og 
benyttet på mindre læresteder. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2336 

51 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 44, linje 1846 

Levert av: Jenny Nygaard, HS Hva: Strykning 

 

Forslaget: Stryke sjette kulepunkt under kulturstyret på linje 1845. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2337 

52 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 44, linje 1846-47 

Levert av: Andreas Holm, MF Hva: Strykning 

 

Forslaget: Stryke kulepunktet på linje 1846-1847. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Likelydende som 51 

VEDTAK Vedtatt som følge av 51 vedtatt 

  2338 
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53 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 44, linje 1850 

Levert av: Jenny Nygaard, HS Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under kulturstyret: 
 

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

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2339 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) – Akademika 2340 

54 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 44, linje 1852 

Levert av: Magnus Hovengen, HS Hva: Endring 

 

Forslaget: Erstatte ”utvides” til ”utvikles” under første kulepunkt under Akademika. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2341 

55 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 44, linje 1853 

Levert av: Magnus Nystrand, VT-AU Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under Akademika: 
 

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

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2342 

56 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 44, linje 1853 

Levert av: Sarah Ansen, BI Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under Akademika: 
 

 VT skal tydeliggjøre at Akademika er en del av SiO. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2343 

57 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 44, linje 1853 

Levert av: Magnus Hovengen, HS Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under Akademika: 
 

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

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 
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 2344 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) – Miljø 2345 

58 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 44, linje 1855 

Levert av: Fredrik Ø. Refsnes, HS Hva: Endring 

 

Forslaget: Endre ”aktive” til ”fast medlem” i første punktet under miljø.  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2346 

59 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 44, linje 1861 

Levert av: Jenny Nygaard, HS Hva: Endring 

 

Forslaget: Endre kulepunkt fire under miljø til: 
 

 VT skal jobbe for at utdanningsinstitusjonene bidrar til at det plasseres 
kildesorteringsstasjoner som omfatter matavfall, papir, flasker og matavfall ved alle 
SiOs spisesteder. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2347 

Nasjonal politikk 2348 

60 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 44, linje 1864 

Levert av: Magnus Nystrand, VT-AU Hva: Endring 

 

Forslaget: Endre overskriften fra ”Nasjonal politikk” til Nasjonal og regional politikk”  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist 

VEDTAK Avvist 

 2349 

61 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 44, linje 1874 

Levert av: Karen Louise, HiO Hva: Endring 

 

Forslaget: Erstatte kulepunkt fire under nasjonal politikk med: 
 

 VT skal jobbe for å få innført kulturkort som inkluderer rabatter som; scenekort, kino, 
musé og konsertrabatter for studenter i Oslo og Akerhus. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist, mot to stemmer (Stian og Vidar) 

VEDTAK Falt 

  2350 
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62 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 44, linje 1874 

Levert av: Ester Grensersen, KHiO Hva: Endring 

 

Forslaget: Erstatte kulepunkt fire under nasjonal politikk med: 
 

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

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt, mot to stemmer (Stian og Vidar) 

VEDTAK Vedtatt 

 2351 

63 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 44, linje 1874 

Levert av: Ester Grensersen, KHiO Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Legge til i slutten av fjerde kulepunkt under nasjonal politikk: 
 

 … . AU skal også undersøke muligheten for at Scenekortet kan deles ut til alle 
studentene i Oslo og Akershus. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist 

VEDTAK Falt 

 2352 

64 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 44, linje 1875 

Levert av: Fredrik Ø. Refsnes, HS Hva: Endring 

 

Forslaget: Flytte punkt fem under nasjonal politikk på linje 1875 til avsnittet om 
Studenthelsetjenesten og –rådgivningen. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2353 

65 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 44, linje 1879 

Levert av: Pål Thygesen, VA (UiO) Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under nasjonal politikk: 
 

 AU skal jobbe for at kontigenten til NSO skal fremgå av fakturaen for semesteravgift 
på lik linje med SAIH-tierne. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist, mot én stemme (Axel) 

VEDTAK Avvist 

  2354 
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66 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 44, linje 1879 

Levert av: Margrethe Gustavsen, VA (UiO) Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under nasjonal politikk: 
 

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

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 2355 

67 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 44, linje 1880 

Levert av: Axel Nerdrum, VA (UiO) Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under nasjonal politikk: 
 

 VT skal vurdere om NSOs overskudd og kapitalreserver kan brukes mer effektivt enn i 
dag, f. eks. som boligtilskudd. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist 

VEDTAK Avvist 

 2356 

68 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 44, linje 1880 

Levert av: Magnus Nystrand, VT-AU Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under nasjonal politikk: 
 

 VT skal fremme studentkultur i Oslo gjennom samarbeid med Oslo kommune, Det 
Norske Studentersamfund og andre relevante aktører. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist 

VEDTAK Vedtatt 

 2357 

69 
Dokument: Arbeidsprogram  Hvor: Side 44, linje 1880 

Levert av: Fredrik Ø. Refsnes, HS Hva: Tillegg 

 

Forslaget: Nytt kulepunkt under nasjonal politikk: 
 

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

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtatt, mot én stemmer (Vidar) 

VEDTAK Vedtatt 

 2358 
 2359 

VEDTAK: Arbeidsprogram med endringene over ble vedtatt  2360 
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VT 06 Valg 2361 

 2362 
Sak 6a) Valg til Kafèstyret 2363 
AU v/Håvard Vederhus orienterte 2364 
 2365 
Oppklarende spørsmål kommer fra HS v/Fredrik Refsnes vedrørende vara situasjonen og delegat nummer 7, 2366 
Sarah Camilla Ansen (SBIO) ønsker en stillingsbeskrivelse. AU v/Magnus Nystrand svarte og understreker at 2367 
formøter er en del av vervet.  KK v/Gerhard Eriksen gir en oppklaring på spørsmålene om vara. På det grunnlag 2368 
trekker Torkild seg for å stille til valg i stryet. 2369 
 2370 
Kandidatene stilles; Kai Roger Vatne (HiAk) som fast representant og Fride Bysveen Lier (SD) som vara.  2371 
 2372 
Kai Roger Vatne (HiAk)presenterer seg selv. Der stilles spørsmål til kandidatene. 2373 
 2374 
Forslag fra Jørgen Taldvin (HiAk): Forslår Kai Roger Vatne (HiAk) som fast representant i Kaféstyret. 2375 

VEDTAK: Vedtatt 2376 

 2377 
Forslag fra Fride Bysveen Lier (SD): Forslår Fride Bysveen Lier (SD ) som vara til Kaféstyret. 2378 

VEDTAK: Vedtatt 2379 

 2380 
 2381 

VEDTAK: AUs innstilling vedtatt 2382 

 2383 
 2384 
Sak 6b) Valg til boligstyret 2385 
AU v/Håvard Vederhus orienterer 2386 
 2387 
Det var ingen oppklarende spørsmål. 2388 
 2389 
Kandidatene stilles; Joakim Pedersen Berg (HF) og Stian Østvoll Ingvaldsen (HiO) som fast representant og 2390 
Asgeir Mortensen (RL) og Mari Berdal Djupvik (BL) som vara.  2391 
 2392 
Kandidatene presenterer seg selv. Der stilles spørsmål til kandidatene. 2393 
 2394 
Forslag fra Kine Veronica Lund (RL): Forslår Joakim Pedersen Berg (HF) som fast representant i Boligstyret og 2395 
Asgeir Mortensen (RL) som vara. 2396 

VEDTAK: Vedtatt 2397 

 2398 
Forslag fra Marko Kovacevic (HiO): Forslår Stian Østvoll Ingvaldsen (HiO) som fast representant i Boligstyret og 2399 
Mari Berdal Djupvik (BL) som vara. 2400 

VEDTAK: Vedtatt 2401 

 2402 
Joakim Pedersen Berg (HF) med vara Asgeir Mortensen (RL) er valgt inn for 2 år. Stian Østvoll Ingvaldsen (HiO) 2403 
med vara Mari Berdal Djupvik (BL) er valgt inn for 1år. 2404 
 2405 
 2406 

VEDTAK: AUs innstilling vedtatt  2407 
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Sak 6c) Valg til Urbanboligutleie 2408 
HS v/Fredrik Refsnes orienterer 2409 
 2410 
Det var ingen oppklarende spørsmål. 2411 
 2412 
Kandidatene som stilte; Halvor Moen (HiO) eller Kristin Molven (MOSL) som fast representant Marko Kovacevic 2413 
(HiO) som vara.  2414 
 2415 
Forslag fra Stian Østvoll Ingvaldsen (HiO): Forslår Halvor Moen (HiO) som fast representant til styret i Urban 2416 
Boligutleie AS og Marko Kovacevic (HiO) som vara. 2417 

VEDTAK: Vedtatt 2418 

 2419 
Forslag fra Kine Veronica Lund (RL): Forslår Kristin Molven (MOSL) som fast representant til styret i Urban 2420 
Boligutleie AS. 2421 

VEDTAK: Falt 2422 

 2423 
Som resultat av avstemning ble Halvor Moen valgt som fast representant. 2424 

 2425 
Kl. 13:45 møtet ble hevet 2426 

 2427 
Villa Eika, 24.02.2011.  2428 
 2429 
Sarah Sørensen 2430 
Referent. 2431 


