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Til:  30 
 31 

Alle valgte representanter i Velferdstinget  32 
Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget 33 

Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, 34 

Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Akershus, Norges idrettshøgskole, Det teologiske 35 
menighetsfakultet, Norges Musikkhøgskole, Norges Veterinærhøgskole,  36 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo, 37 

Akupunkturhøgskolen i Oslo, Barratt Due Musikkinstitutt,  Den Norske 38 
Balletthøyskole, Den Norske Eurytmihøyskole, Høgskolen i Staffeldtsgate, 39 

Høyskolen Diakonova, Norges,  Informasjonsteknologiske høgskole, 40 
Politihøgskolen, Rudolf Steinerhøyskolen, Markedshøyskolen, Norsk 41 

Gestaltinstitutt,  Lovisenberg diakonale høgskole, Høgskolen for ledelse og 42 

teologi og Folkeuniversitetet 43 
 44 

Kopi: 45 

Hovedstyrets studentmedlemmer 46 
Velferdstingets kontrollkomité 47 

Veldferdstingets representanter i SiOs delstyrer 48 
Studentmediene og Kulturstyret 49 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 50 

Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig 51 
ISU v/ UiOs lokallag  52 

Christer Gulbrandsen, ordstyrer 53 

 54 

Innkalling til velferdstingsmøte 31. mars 2011 55 

 56 
Dette er endelig innkalling til Velferdstingets velferdsseminar torsdag 31. mars kl 57 

1700. Seminaret og møtet finner sted i auditorium 3 – P 52. Møt opp ved 58 

Dalsbergstien trikkestasjon klokken 16.50 for å bli guidet til 59 
møterommet.   60 

 61 
Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er 62 

møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle 63 

ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. Hvis du ikke 64 
vet hvem dette er, ta kontakt Arbeidstutvalget (AU). Arbeidsutvalget kan varsles 65 

via e-post til organisasjonskonsulent@studentvelferd.no.  Praktisk 66 

informasjon – ved spørsmål kontakt informasjonsansvarlig Hanne 67 

Marie Eriksen Pedersen: 951 75 102  68 

 69 

Vi oppfordrer alle til å ta en grundig kikk på VTs håndbok for 70 

tillitsvalgte: 71 
http://www.studentvelferd.no/dokumenter/2010/11/Håndbok_for_2011.pdf 72 

 73 

mailto:organisasjonskonsulent@studentvelferd.no
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AU innstiller på følgende: 74 
Vedlagte forslag til dagsorden og kjøreplan godkjennes. 75 

 76 
Dagsorden 77 

V = Vedtakssak  D = Diskusjonssak  O = Orienteringssak 78 

 79 
VT 01 Møtekonstituering 80 

1a) Valg av ordstyrer og referent      V 81 

1b) Godkjenning av innkalling      V 82 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan    V 83 

1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 31. mars  V 84 
 85 

VT 02 Orienteringer 86 

2a) Arbeidsutvalgets orientering      O 87 
2b) Hovedstyrets orientering      O 88 

2c) Delstyrenes orienteringer      O 89 

2d) Andre orienteringer       O 90 
 91 

VT 03 Organisasjon 92 
3a) Arbeidsgruppe Studenter og rus     V 93 

   94 

 95 
VT 04 Politikk    96 

4a) Helsetjenesten i SiO       V 97 

4b) Forvaltning av tilbakeførte energimidler fra Hafslund  O 98 
       99 

VT 05 Økonomi 100 
 101 

VT 06 Valg 102 

6a) Suppleringsvalg til Velferdstingets Arbeidsutvalg   V 103 
6b)    Valg til kontrollkomiteen for tildeling av boliger   V 104 

Eventuelt: 6c)  Valg til arbeidsgruppe Studenter og Rus   V 105 

 106 
    107 

    108 
VT 07 Eventuelt 109 

 110 

 111 

 112 
 113 

 114 

 115 
 116 

 117 
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 118 
 119 

Forslag til møteplan: 120 
  121 

17.00  Møtestart med opprop 122 

  Konstituering og orienteringer  123 
  1a) Valg av ordstyrer og referent 124 

  1b) Godkjenning av innkalling  125 

  1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 126 
1d) Godkjenning av referat fra Velferdsseminaret (4-6. februar)  127 

  2a) Arbeidsutvalgets orientering 128 
  2b) Hovedstyrets orientering 129 

  2c) Delstyrenes orienteringer 130 

  2d) Andre orienteringer 131 
 132 

17.30   4a) Helsetjenesten  133 

 134 
19.00    Middag  135 

 136 
19.30    4b) Forvaltning av tilbakeførte energimidler fra Hafslund  137 

  (ettersendes) 138 

 139 
20.05    3a) Arbeidsgruppe Studenter og rus 140 

 141 

20.20   6a) Suppleringsvalg til Velferdstingets Arbeidsutvalg 142 
 143 

20.40    6b) Valg til kontrollkomiteen for tildeling av boliger 144 
 145 

20.50   Eventuelt  146 

 147 
21.00    Møteslutt (og deretter sosialt samvær) 148 

 149 

 150 

 151 

 152 

 153 

 154 

 155 

 156 

 157 

 158 
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 159 

Saksfremlegg 160 

 161 
Dato: 31. mars 2011 162 

Sak: 1a 163 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 164 

 165 

Valg av ordstyrer og referent 166 

 167 
 168 

AU innstiller på følgende personer: 169 

 170 
 171 

Ordstyrer: Christer Gulbrandsen 172 
 173 

Referent: Sarah S. Sørensen 174 

 175 
 176 

 177 

 178 
 179 

 180 
 181 

 182 

 183 
 184 

 185 

 186 
 187 

 188 
 189 

 190 

 191 
 192 

 193 

 194 
 195 

 196 
For Arbeidsutvalget 197 

 198 

 199 
 200 

Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal d.y 201 
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Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget 202 

Saksfremlegg 203 

 204 
Dato: 3. mars 2011 205 

Sak: 1b 206 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 207 
 208 

 209 

Godkjenning av innkalling 210 

 211 
 212 

 213 
AU innstiller på følgende: 214 

 215 

 216 
Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. 217 

 218 
 219 

 220 

 221 
 222 

 223 

 224 
 225 

 226 
 227 

 228 

 229 
 230 

 231 

 232 
 233 

 234 
 235 

 236 

 237 
 238 

 239 

For Arbeidsutvalget 240 
 241 

 242 
 243 

Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal d.y 244 

Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget 245 
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Saksfremlegg 246 

 247 

Dato: 3. mars 2011 248 
Sak: 1c 249 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 250 

 251 
 252 

Godkjenning av dagsorden 253 

 254 

 255 
 256 

AU innstiller på følgende: 257 
 258 

 259 

Vedlagte forslag til dagsorden 260 
 261 

 262 
 263 

 264 

 265 
 266 

 267 

 268 
 269 

 270 
 271 

 272 

 273 
 274 

 275 

 276 
 277 

 278 
 279 

 280 

 281 
 282 

For Arbeidsutvalget 283 

 284 
 285 

 286 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal d.y 287 

Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget 288 

289 
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 Saksfremlegg 290 

 291 

Dato: 31. mars 2011 292 
Sak: 1d 293 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 294 

 295 
 296 

Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 3. mars 297 

 298 

Referat fra konstituerende møte finnes på www.studentvelferd.no 299 
 300 

AU innstiller på følgende: 301 
 302 

Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. 303 

 304 
 305 

 306 
 307 

 308 

 309 
 310 

 311 

 312 
 313 

 314 
 315 

 316 

 317 
 318 

 319 

 320 
 321 

 322 
 323 

 324 

 325 
 326 

For Arbeidsutvalget 327 

 328 
 329 

 330 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal d.y 331 

Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget 332 
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Saksfremlegg 333 

 334 

Dato: 31. mars 2011 335 
Sak: 2a) 336 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 337 

 338 
 339 

Arbeidsutvalgets orientering 340 

 341 

 342 
 343 

 344 
AU innstiller på følgende: 345 

 346 

Orienteringen tas til etterretning.  347 
 348 

 349 
 350 

 351 

 352 
 353 

 354 

 355 
 356 

 357 
 358 

 359 

 360 
 361 

 362 

 363 
 364 

 365 
 366 

 367 

 368 
 369 

For Arbeidsutvalget 370 

 371 
 372 

 373 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal d.y 374 

Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget  375 

 376 
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Aus orientering 377 
 378 

Det har vært en del rabalder rundt tildelingsreglementet for boliger. Både AUs 379 
innstilling og VTs vedtak av 3. mars har fått mye oppmerksomhet. Det er spesielt 380 

det avviste forslaget om aldersgrense og det vedtatte kravet om studieprogresjon 381 

som har fått oppmerksomhet. Sist møte fikk vi kritikk for ikke presisere at 382 
aldersgrensereguleringen var et forslag fra VTAU. Å løfte frem sakene i for- og 383 

etterkant av behandlinga i VT er et bevisst valg fra VTAUs side. Vi mener det 384 

styrker den demokratiske prosessen at sakene kommer under debatt i en 385 
offentlighet.  386 

 387 
Hafslund-saken har fått mye oppmerksomhet i media og Universitas melder om 388 

mange henvendelser fra opprørte eller bekymrede  tidligere og nåværende 389 

Kringsjå-beboere. VTAU har fått få direkte henvendelser om denne saken og ser 390 
dette som beklagelig og et dårlig tegn på vår legitmitet som tillitsvalgsorgan for 391 

studenter. I dag mangler vi et informasjonssystem som gjør det enkelt å oppfatte 392 

tillitsvalgtsaker i Studentboligene. VTAU ser seg naturligvis ikke som et 393 
klageorgan, men det er bekymringsverdig hvis få beboere vet at de har tillitsvalgte 394 

gjennom VT.  Under dette møtet vil vi diskutere ulike løsninger for tilbakeføring 395 
og forvaltning av Hafslund-pengene. Notat om saken vil ettersendes VT-396 

representantene.    397 

 398 
Oppfølgingen av vedtaket om nytt velferds- og servicebygg i sentrum kan få en 399 

deloppnåelse gjennom HiOs overtakelse av Kunstakademibyggningen i sentrum 400 

(ved Holbergsplass). Det er ikke helt klart hva HiO vil med byggningen, men det 401 
er sannsynlig at HiO er intressert i at byggningen brukes til velferdsformål 402 

gjennom  SiO.   403 
 404 

Saken om tildelingsstruktur til møtet 14.april  blir særegen av flere grunner. For 405 

det første er det viktig at måten tildelinger . Tildelingsstruktur betyr i praksis en 406 
revisjon av kriteriene for – VT tildeler i dag midler på 3 områder – 407 

Studentdemokrati, studentmedier og studentkultur. Reguleringen av disse feltene 408 

kommer tydeligst. For det andre er saken komplisert og har mange intressenter. 409 
Derfor inviterer VTAU til et informasjons- og kontaktmøte den 5. april klokken 410 

1700. Mer detaljert om dette i Plong.    411 
 412 

Under forrige møte ble det besluttet å utsette valget av delstyrerepresentant til 413 

Akademika AS fordi selskapets fremtid er uklar. Det ser ut som om det blir 414 
fusjon, og dermed en ny styresammensetning.  I utkast til aksjonæravtale er det i 415 

dag foreslått et studentstyremedlem fra SiO. VT ser seg som naturlig 416 

valgforsamling for dette styrevervet og vil ta opp valget når fusjon-417 
fisjonsprosessen er kommet i havn.    418 

 419 
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AKAN er et rusforebyggende nettverk. VT har de siste to årene vært en 420 
initativtaker for å markere og synliggjøre alkoholfokusfrie studentaktiviteter – og 421 

fått en god slump støtte til dette. Arbeidet føres i tråd med Arbeidsprogrammet 422 
videre, og vi vil derfor sette ned en komité for å sikre mer forankring og driv i 423 

arbeidet.     424 

 425 
VT-AU og Hovedstyret arrangerte i felleskap styreopplæring av 426 

boligstyrerepresentantne mandag 14. mars. Opplæringa bidrog til felles forståelse 427 

av styrearbeidet og vil lette kommunikasjonen mellom VTAU, Hovedstyret og 428 
styrerepresentantene. Vi håper satser på å videreføre ordningen med opplæring 429 

og ha enda bedre oppfølging av delstyrerepresentantene fremover.   430 
Informasjonsarbeidet er skjøttet gjennom mail og Facebook.  431 

 432 

Nyhetsmailkonseptet Plong er verdt og merke seg, og vil sendes ut på jevnlig 433 
basis. Vi har knyttet til oss Tobias Langhoff for å utbedre og løfte hjemmesiden 434 

www.studentvelferd.no  Vi mangler fortsatt profileringsmatriell med ny logo og 435 

freshere innhold. Det har gått litt trådt med VTs profileringsarbeid ettersom 436 
Profileringsanvarlig Lillian Villanueva valgte å trekke seg av personlige årsaker i 437 

begynnelsen av mars. Vi mangler en ressurs på dette området og håper dette vil 438 
bedre seg etter valget på VT-møtet.  Men studentene møter nå vår logo og en 439 

forklarende plakat for ”Godt kjøp-ordningen” i alle SiOs kantiner. 440 

 441 
AU satser på å ta opp godkjenning av årsregnskapet i april og revisjon av 442 

budsjettet under VT-møtet i mai.  Vi må rydde litt opp i budsjett – et budsjett 443 

som var svært vanskelig å sette opp for en helt ny organisasjon.  444 
AU har for øvrig vært synlig og hørbar i studentmediene gjennom en rekke 445 

oppslag i Universitas og Radio Nova. NRK Østlandssendingen valgte å gjøre 446 
nedstemmingen av VTAUs forslag til morgensak fredag 4. mars.  Vi har også 447 

rettet oppmerksomhet mot Kopinors forslag om tvangssalg av digitalt pensum 448 

gjennom et leserinnlegg i Dagbla. 449 
 450 

Ellers er det å bemerke at AU i en del store saker, som helsetilbudet i SiO, 451 

Hafslund-salen og vårt lobbyarbeid for studentboliger er tjent med og avhengig 452 
av god koordinering med Hovedstyret og administrasjonen. Samarbeidet 453 

fungerer bra, men forholdet gjør det litt vanskeligere å ta initiativ helt på 454 
egenhånd.   455 

 456 

Magnus Nystrand 457 
 458 

 459 

 460 
 461 

 462 
 463 
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Saksfremlegg 464 

 465 

Dato: 31. mars 2011 466 
Sak:2b 467 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 468 

 469 
 470 

Hovedstyrets orientering 471 

 472 

 473 
 474 

AU innstiller på følgende: 475 
 476 

 477 

 478 
Orienteringen tas til etterretning.  479 

 480 
 481 

 482 

 483 
 484 

 485 

 486 
 487 

 488 
 489 

 490 

 491 
 492 

 493 

 494 
 495 

 496 
 497 

 498 

 499 
 500 

For Arbeidsutvalget 501 

 502 
 503 

 504 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal d.y 505 

Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget 506 

 507 
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18. mars 508 

Hovedstyrets orientering 509 

 510 
Neste styremøte i Hovedstyret er onsdag 23. mars. Hovedstyret vil derfor 511 

ettersende ytterligere orienteringer på mail i forkant av Velferdstingets møte 31. 512 

mars.  513 
 514 

 515 

Studentboligene / SiO Eiendom 516 
Hafslund-saken: Hafslund erkjenner de faktiske forhold ved feilmålingene på 517 

Kringsjå, og årsak og ansvar er derfor ikke lenger et tema i dialogen mellom oss. 518 
Det SiO og Hafslund nå diskuterer går på omfanget av det økonomiske oppgjøret. 519 

Altså hele omfanget av målingene og følgekostnadene vi har fått pga tiltakene 520 

Studentboligene har satt i gang i perioden. Internt har vi begynt arbeidet med å 521 
finne løsninger på blant annet hvordan vi eventuelt kan tilbakeføre midler til 522 

studentene. Her er det fortsatt tidlig å si hvordan vi skal løse dette, og både 523 

Velferdsting, boligstyre og Hovedstyret vil involveres i prosessen 524 
 525 

Rehabilitering: På styremøte 22. februar vedtok Hovedstyret generaloppussing av 526 
Pilestredet 36 med en økonomisk ramme på 83,5 mill. Forventet ferdigstillelse er 527 

oppstart høstsemesteret 2012. 528 
 529 
Hovedstyret viser til orientering fra Boligstyret for ytterligere detaljinformasjon rundt 530 
Studentboligenes daglige drift m.m. 531 
 532 
 533 

Akademika 534 

Aksjonæravtale og fusjon/fisjon-plan mellom SiT Tapir og Akademika er under 535 
utarbeiding, og det planlegges vedtak i saken 22. mars i Akademikastyret og 23. 536 

mars i Hovedstyret/SiO Forretning.  537 
 538 
Hovedstyret viser til orientering fra Akademikastyret for ytterligere detaljinformasjon rundt 539 
Akademikas daglige drift m.m. 540 
 541 

 542 

 543 
Referat fra styremøtene i Hovedstyret er tilgjengelig på SiOs hjemmesider. 544 

 545 

Spørsmål om andre ting knyttet til SiO eller Hovedstyret kan sendes til 546 
fredrik.refsnes@sio.no / 93 65 60 17 547 

 548 
 549 

For Hovedstyret Jenny Nygaard  Marianne Høva Rustberggard 550 

Magnus Hovengen  Are Arneberg    551 
     Fredrik Øren Refsnes (leder) 552 

mailto:fredrik.refsnes@sio.no
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Saksfremlegg 553 

 554 

Dato: 3. mars 2011 555 
Sak: 2c 556 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 557 

 558 

Andre orienteringer 559 

 560 

 561 

 562 
AU innstiller på følgende: 563 

 564 
Orienteringene tas til etterretning.  565 

 566 

- Kulturstyret (muntlig) 567 

- Styret i Akademika AS 568 

- Kaféstyret (muntlig) 569 

- Boligstyret (muntlig) 570 

 571 
 572 

 573 
 574 

 575 

 576 
 577 

 578 
 579 

 580 

 581 
 582 

 583 

 584 
 585 

 586 
 587 

 588 

For Arbeidsutvalget 589 
 590 

 591 

 592 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal d.y 593 

Leder for Velferdstinget   Nestleder for Velferdstinget 594 

 595 
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Saksfremlegg 596 

 597 

Dato: 31. mars 2011 598 
Sak: 3a), vedtakssak 599 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 600 

 601 

Arbeidsgruppe ”Studenter og rus” 602 

 603 

 604 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 605 
 606 

Komiteen skal før nærmere bestemmelser ha tre hovedfokus: 607 
1. Være vertskap for en nasjonal konferanse i løpet av 2011 som bidrar til å 608 

spre erfaringer mellom relevante aktører som har bedrevet 609 

rusforebyggende arbeid. 610 
2. Koordinere alkoholfokusfrie arrangementer i løpet av semesterstart. 611 

3. Samarbeide med Kulturstyret for å formidle muligheter for alkoholfrie 612 
tiltak og arrangement blant studentforeninger med utgangspunkt i midler 613 

fra AKAN. 614 

Velferdstinget i Oslo og Akershus bevilger inntil kroner 5000,- til 615 

arbeidsgruppen, hvorav kroner 1500,- tas fra post 7301 Aksjoner og markeringer 616 
og kroner 3500,- tas fra post 7300 Markedsføring 617 

 618 

Dersom forslaget om opprettelse av komiteen vedtas, ønsker arbeidsutvalget å 619 
fremme en ny sak (6c) til inneværende møte med tittel ”Valg til arbeidsgruppe 620 

Studenter og Rus”. 621 

 622 

 623 

Saksnotat 624 

 625 

Etter handlingsplansseminaret 4-6 februar vedtok Velferdstinget følgende 626 
punkter i arbeidsprogrammet: 627 

Informasjon og synlighet 628 
AU skal arbeide for å videreføre hvite dager og profilere kampanje for 629 

alkoholfokusfrie arrangementer.  630 

 631 

VT skal jobbe for et felles arrangement for de ulike fadderukene på hvert av 632 
lærestedene tilknyttet SiO.  633 

 634 
I forbindelse med semesterstart høsten 2011 skal AU promotere Velferdstingets 635 

mål og virke overfor de lokale myndigheter, media og nye studenter.  636 

 637 
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Studenthelsetjenesten og -rådgivningen 638 
Det skal utarbeides handlingsplaner for utfordringene som kommer frem etter 639 

resultatet fra Helse- og trivselsundersøkelsen fra 2010.  640 
 641 

Tidligere Velferdstinget i Oslo har, mye grunnet SIRUS-rapporter og Studenters 642 

helse- og trivselsundersøkelser, opprettet komiteer for å jobbe med 643 
rusforebyggende tiltak. Etter omfattende arbeid i 2010 foreligger en ny Helse- og 644 

trivselsundersøkelse som har konstatert at mange studenter mener de opplever 645 

problemer i hverdagen knyttet til alkohol- og rusmiddelbruk. Dette varierer til alt 646 
i fra forbruk, misbruk, sosialt press, negativ studiepåvirkning og lignende. Som 647 

følge av dette er det arbeidsutvalgets innstilling at Velferdstinget bør videreføre 648 
forebyggende arbeid i forbindelse med studenter og rus, med særlig henblikk til 649 

semesterstart. 650 

Arbeidsutvalget innstiller på å opprette en komité i henhold til Velferdstinget i 651 
Oslo og Akershus’ vedtekter kapittel 7, §§ 7-1 og 7-2. Komiteens medlemmer bør 652 

bestå av representanter fra de ulike utdanningsinstitusjonene, Kulturstyret og 653 

STUDiO. 654 
En annen sentral samarbeidspartner innenfor dette området har tidligere vært 655 

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetspolitikk (AKAN), en 656 
ideell organisasjon som har som formål å forebygge rus- og 657 

avhengighetsproblemer i norsk arbeidsliv. Velferdstinget i Oslo har tidligere 658 

mottatt økonomisk støtte for tiltak innenfor mandatet ”alkoholfokusfrie 659 
arrangementer”. Av tidligere tildelte midler gjenstår ca. kroner 50.000,- som vi 660 

må redegjøre for innen utgangen av 2011. AKAN har nylig fått tildelt en 661 

rekordsum fra helsedirektoratet for å videreføre arbeidet sitt, mye takket være 662 
gode resultater fra Velferdstingets tidligere virksomhet. Dette åpner for å søke 663 

om flere midler allerede i år. Dette kan med andre ord bli et veldig stort 664 
arrangement. 665 

 666 

For Arbeidsutvalget 667 
 668 

 669 

Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal d.y. 670 
Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 671 
 672 

 673 
 674 

 675 

 676 
 677 

 678 
 679 

 680 

 681 



 

 17 

Saksfremlegg 682 

 683 

Dato: 31. mars 2011 684 
Sak: 4a), vedtakssak 685 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 686 

 687 

Helsetjenesten i SiO 688 

 689 

 690 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 691 
 692 

- SiO skal kun ha en egenprodusert helsetjeneste bestående av: 693 
o Allmennhelsetjeneste 694 

o Studentrådgivning 695 

o Psykologisk-psykiatrisk helsetjeneste 696 
o Tannhelsetjeneste 697 

o Fysioterapi 698 

 699 

- SiO skal ha tjenestetilbudet lokalisert følgende steder: 700 

o Blindern ved Universitetet i Oslo 701 

 Allmennhelsetjeneste 702 
 Studentrådgivning 703 

 Psykologisk-psykiatrisk helsetjeneste 704 
 Tannhelsetjeneste 705 

 Psykomotorisk fysioterapi 706 

o Sentrum ved Høgskolen i Oslo frem til et sentrum i senter er etablert 707 
 Allmennhelsetjeneste 708 

 Studentrådgivning 709 

 Psykologisk helsetjeneste 710 
 Tannhelsetjeneste 711 

o Handelshøgskolen BI 712 
 Allmennhelsetjeneste 713 

 Studentrådgivning 714 

o Høgskolen i Akershus 715 
 Studentrådgivning 716 

o Øvrig tilbud om fysioterapi skal tilbys gjennom studentidretten. 717 

 718 

- Velferdstinget vil i sitt maimøte komme tilbake til spørsmålene om 719 

brukerbetaling, men følgende premisser skal ligge til grunn: 720 
o SiO skal kun har ordninger for å dekke utgifter for studenter som 721 

benytter egenproduserte tjenester i samskipnaden. 722 

o SiO skal som et minimum ha en ordning for å dekke utgifter til lege- og 723 
sykepleiekonsultasjon for studenter som har fastlege i samskipnaden. 724 
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o Internasjonale studenter uten fastlegerettigheter skal ha samme tilbud 725 
som studenter som har fastlege i samskipnaden.  726 

 727 
 728 

Saksnotat 729 

 730 

1. Formål 731 
Formålet med saken er å vedta de overordnede prinsippene for hvordan 732 

studentene ønsker at helsetilbudet skal være organisert i den sammenslåtte 733 

studentsamskipnaden. 734 
 735 

2. Oppsummering av forslaget 736 

Arbeidsutvalget innstiller på at Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus kun 737 
skal ha en egenprodusert helsetjeneste. Tjenesten skal bestå av tilbud innen 738 

allmennhelse, psykolog- og rådgivning, tannhelse og noe fysioterapi. Hoveddelen 739 
av tilbudet skal være lokalisert til Blindern og sentrum ved Høgskolen i Oslo, men 740 

noe av tilbudet skal også bli gitt ved Handelshøgskolen BI og Høgskolen i 741 

Akershus. 742 
 743 

Arbeidsutvalget foreslår at det ikke skal gis støtte eller refusjon for tjenester som 744 

ikke tilbys av samskipnaden selv. Semesteravgiften og statstilskudd skal benyttes 745 
til å gi et best mulig egenprodusert tilbud samt å subsidiere noen deler av tilbudet 746 

som er spesielt viktig for studentene.  747 
 748 

Arbeidsutvalget foreslår at Velferdstinget behandler saken i to omganger. I denne 749 

første omgangen skal Velferdstinget legge de overordnede føringene for 750 
utformingen av helsetilbudet, mens man i andre omgang i mai skal gå nærmere 751 

inn i detaljer ved tilbudet.  752 

 753 
3. Innhold og behandling av saken 754 

Studentsamskipnadenes helsetjenester er et stort og komplekst område som det 755 
kan være vanskelig å få oversikt over. I utgangspunktet er det ingen grenser for 756 

hvilket helsetilbud samskipnaden kan ha, men reelt settes grensene av de 757 

økonomiske og praktiske rammene samt tilbudet i det offentlige for øvrig. 758 
Studentsamskipnadens helsetilbud er primært et lavterskeltilbud som utfyller og 759 

kommer i tillegg til de ordinære offentlige (kommunale og statlige) 760 

helsetjenestene. 761 
 762 

3.1 Hovedutfordringer 763 
Helsetjenestene er et av de velferds- og tjenestetilbudene hvor organiseringen i 764 

de to samskipnadene skilte seg mest fra hverandre. Det var primært innenfor 765 

allmennhelse hvor organiseringen var forskjellig, der SiO driftet en egen 766 
helsetjeneste, mens OAS ga refusjon til studenter som benyttet eksterne 767 

helsetjenester.  768 
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 769 
I den sammenslåtte samskipnaden har man midlertidig valgt å videreføre 770 

tilbudene de to samskipnadene har hatt med noen mindre justeringer. Det 771 
innebærer at tjenestetilbudet i dag er forskjellig for studenter på henholdsvis de 772 

gamle SiO-institusjonene og OAS-institusjonene selv om det nå bare er en 773 

samskipnad. Målsetningen er å harmonisere tjenestetilbudet og det er i den 774 
sammenheng viktig at Velferdstinget legger premissene for det samlede 775 

helsetilbudet i samskipnaden. 776 

 777 
3.2 Premisser for sammenslåing 778 

I diskusjonen om utforming av de ulike velferdstjenestene som helsetilbudet i 779 
samskipnaden kan det være nyttig å minne om premissene for sammenslåingen 780 

av de to samskipnadene. Velferdstinget og Studentparlamentet ved Høgskolen i 781 

Oslo la følgende premisser til grunn da man begynte arbeidet med å planlegge en 782 
mulig sammenslåing: 783 

 784 

- Tilbudene for alle studenter må som et minimum opprettholdes på dagens 785 
nivå  786 

- Tilbudene skal ikke bli vesentlig dyrere for studentene som følge av en 787 

sammenslåing 788 

- Det skal være sterkt fokus for å bevare og tilpasse brukerstyringen tilsvarende 789 

minst dagens nivå 790 

- Det må tilrettelegges for individuelle tilpasninger ved de ulike lærestedene 791 

- Basistilbudet fra samskipnaden skal inkludere bolig, barnehage, spisesteder 792 

og fysisk og psykisk helse 793 

 794 
3.3 Fremgangsmåte i behandlingen av saken 795 

Siden studentsamskipnadens helsetilbud er et så stort saksfelt velger 796 

Arbeidsutvalget å legge frem saken i to omganger for Velferdstinget. Dette er også 797 
av hensyn til prosessene som foregår intern i samskipnaden, Hovedstyret vil også 798 

ha saken til behandling flere ganger.  799 
 800 

I denne første omgangen ber Arbeidsutvalget om at Velferdstinget behandler 801 

spørsmål om form og innhold i tjenestetilbud, lokalisering og de overordnede 802 
premissene for brukerfinansiering. I neste runde på møtet i mai vil det være mer 803 

oversikt over detaljerte økonomiske og praktiske konsekvenser og i hvilket 804 

omfang det er mulig å realisere det Velferdstinget vedtar i første runde. I andre 805 
runde vil det også være bedre oversikt over muligheter og alternativer i forhold til 806 

omfang og utforming av brukerfinansiering og subsidiering av tjenestetilbudet. 807 
 808 

4. Generelt om finansiering 809 

Helsetjenester er kostbart for studentsamskipnaden. Små endringer i tilbudet 810 
kan ha vesentlige økonomiske konsekvenser og det er viktig at Velferdstinget er 811 

opptatt av økonomi når man diskuterer utformingen av tilbudet. Det er begrenset 812 
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med midler. Økt satsning på helsetjenester er en prioritering som går på 813 
bekostning av de andre velferdstilbudene i samskipnaden. En million i økte 814 

utgifter til helse kan for eksempel bety en million mindre i tildelinger fra 815 
Velferdstinget til studentdemokratier, media og kulturstyret.  816 

 817 

Diskusjonen om økonomi i helsetjenesten burde sees i sammenheng med 818 
debatten om nivå på semesteravgiften. Ønsker man å satse stort på helsetilbudet 819 

må man vurdere et høyere nivå på semesteravgiften. Saken om semesteravgift vil 820 

mest sannsynlig bli tatt opp til behandling i Velferdstinget i løpet av våren. 821 
 822 

I gamle SiO gikk nesten halvparten av semesteravgiftsinntektene til å finansiere 823 
helsetjenesten. I det opprinnelige budsjettet for SiO uten sammenslåing var det 824 

satt av 18,6 millioner kroner til helsetilbudet, mens det i OAS var satt av 8,7 825 

millioner. Tatt i betraktning at SiO var en dobbelt så stor samskipnad som OAS i 826 
antall studenter var utgiftene til helsetjenester relativt like i de to samskipnadene 827 

(noe dyrere i SiO).  828 

 829 
5. Om helsetilbudet i de to tidligere studentsamskipnadene 830 

Som tidligere nevnt har helsetilbudet delvis vært ulikt og delvis likt i de to 831 
tidligere samskipnadene. I det følgende vil det bli gitt en presentasjon av hva som 832 

har vært tilbudt innenfor hver enkelt del av helsetilbudet i de to samskipnadene. 833 

Så langt det er mulig er det også redegjort for nøkkeltall innen økonomi og 834 
brukerfrekvens. Etter redegjørelsen for hvert tilbud følger arbeidsutvalgets 835 

vurderinger. 836 

 837 
5.1 Allmennhelse 838 

Allmennhelsetilbudet har vært forskjellig organisert i de to samskipnadene. OAS 839 
har gitt refusjon for studenter som har hatt utgifter som overstiger 200 kroner og 840 

opp til egenandelstaket som i Norge er i overkant av 1800 kroner. Etter 841 

sammenslåingen ble den nedre grensen hevet til 500 kroner. For å få refusjon har 842 
man levert inn en søknad i slutten av hvert semester bestående av et eget skjema 843 

samt dokumentasjon på utgiftene. Det har også vært et krav om at man avlegger 844 

minst 15 studiepoeng i semesteret eller mer for å få refusjon. 845 
 846 

Brukerfrekvensen i OAS har vært rundt 8 % og gjennomsnittlig refusjon 940 847 
kroner. I 2009 ble det totalt gitt legerefusjon for 1399 søknader med et totalt 848 

utbetalt beløp på 1,43 millioner kroner. 849 

 850 
Tilbudet i SiO har bestått av et eget fastlegekontor med 10 allmennleger og 851 

tilhørende medarbeidere som også tilbyr helsesøstertjenester og vaksinasjoner. 852 

Hoveddelen av kontoret har ligger på Blindern samlokalisert med de andre 853 
helsetjenestene, men det har også vært et mindre kontor ved BI. Systemet baserer 854 

seg i hovedsak på at studentene velger å ha fastlege i SiO, men studenter som 855 
velger å ikke ha det kan også oppsøke tjenesten. I forkant av sammenslåingen har 856 
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denne muligheten likevel blitt strammet inn fordi man ønsker å prioritere 857 
fastlegepasienter som også gir betydelig mer offentlig støtte til fastlegekontoret. 858 

Fastlegepasienter kan søke om å få refundert utgiftene til ordinære 859 
legekonsultasjoner samt besøk hos helsesøster. Tidligere var disse tjenestene 860 

gratis, men for et par år siden valgte man å gå over til refusjon etter søknad for å 861 

få bedre oversikt og kontroll med utgiftene. 862 
 863 

I 2008 hadde allmennmedisinsk seksjon i SiO 26527 konsultasjoner og 11358 864 

brukere. 865 
 866 

Arbeidsutvalgets vurderinger 867 
Det er på det rene at OAS har hatt en svært lukrativ ordning for dekking av 868 

utgifter til allmennhelse. Studenter som har benyttet seg av tilbudet har i stor 869 

grad fått refundert alle sine utgifter til allmennhelse og har dessuten en valgfrihet 870 
i forhold til tilbud som kan bety mye for mange. Refusjonssystemet til OAS gir 871 

også refusjon for alle typer kostnader som føres på egenandelskortet, ikke bare 872 

for fastlege og sykepleier. 873 
 874 

Det egenproduserte tilbudet i SiO er viktig fordi man samler mye kompetanse til 875 
fordel for studentene. Et helhetlig egenprodusert helsetilbud gir en sammenheng 876 

mellom tjenestene som både er viktig for kompetansebygging hos de ansatte, men 877 

også for håndteringen av studenter som søker hjelp. En egenprodusert 878 
allmennhelse er også viktig for institusjonene der et tett samarbeid gir økt 879 

satsning og styrke på læringsmiljøarbeidet. 880 

 881 
Statistikken viser at tilbudet i SiO har blitt benyttet mye mer av studentene enn 882 

tilbudet i OAS. Hadde flere studenter i OAS benyttet seg av tilbudet hadde 883 
kostnadene fort blitt svært høye fordi ordningen er så lukrativ. Ordningen 884 

baserer seg i realiteten på at det ikke er så mange studenter som kjenner til den 885 

og dermed ikke så stor utgifter. Det er uheldig og i strid med formålet med 886 
studenthelsetjenesten. Velger man å gå for OAS-ordningen vil det være vanskelig 887 

å forutse kostnadene. Utgiftene er avhengig av hvor godt kjent ordningen er.  888 

 889 
Arbeidsutvalget velger å innstille på at man går for den egenproduserte modellen 890 

som har vært benyttet i SiO. Ordningen gir stor uttelling fra det offentlige hvis 891 
man får mange til å velge samskipnaden som fastlege og det sikrer en forsvarlig 892 

forvaltning av semesteravgiftsmidlene. En egenprodusert allmennhelse er også i 893 

tråd med Arbeidsutvalgets øvrige innstilling på at andre tjenester også skal være 894 
egenproduserte. Det kan være uheldig ovenfor studentene at man opererer med 895 

ulike løsninger for ulike deler av tilbudet.  896 

 897 
5.2 Studentrådgivning 898 

Studentrådgivningen er en tjeneste hvor studentene kan få snakke med kvalifisert 899 
personale om alt fra følelsesmessige problemer til økonomiske spørsmål og ikke-900 
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faglige studieproblemer. Det har i tillegg vært organisert ulike kurs- og 901 
gruppetilbud samt at studentrådgivningen i SiO har drevet forebyggende tiltak 902 

rettet mot internasjonale studenter. 903 
 904 

De to samskipnadene har hatt tilnærmet samme tilbud innen rådgivning ved å ha 905 

egenprodusert tjeneste med sosionomer samt at OAS også har hatt en pedagog. 906 
Det har ikke vært ventetid for studentene verken i SiO eller OAS. I OAS har 907 

studentrådgivningen vært lokalisert i sentrum og på Kjeller, mens den i SiO har 908 

vært på Blindern og BI. 909 
 910 

I SiO hadde studentrådgivningen 1925 konsultasjoner fordelt på 751 brukere i 911 
2009 (tall for OAS se 3.3). 912 

 913 

Arbeidsutvalgets vurderinger 914 
Arbeidsutvalget innstiller på at man viderefører ordningen med egenprodusert 915 

studentrådgivning. Tjenesten har vært benyttet godt både i SiO og OAS og har 916 

dessuten vært viktig for støtte til læringsmiljøarbeidet på institusjonene. 917 
 918 

5.3 Psykisk helse 919 
Psykologtjenestens oppgave er å gi informasjon, rådgivning, kriseintervensjon og 920 

støttesamtaler til studenter med psykososiale problemer. Tjenesten skal være et 921 

lavterskeltilbud som gir tilbud om individual-, familie- og parsamtaler, og gir 922 
korttids- eller langtidsoppfølging etter behov. 923 

 924 

Tilbudet innenfor psykisk helse har i hovedsak vært likt i de to samskipnadene 925 
gjennom egenprodusert psykologtjeneste. Begge samskipnadene har hatt egne 926 

ansatte pyskologer samt at SiO også har hatt ansatte psykiatere. I forhold til 927 
ventetid for tjenesten har situasjonen i de to samskipnadene der i mot vært svært 928 

forskjellig. Mens det i OAS ikke har vært ventetid blir mellom 1100 og 1300 929 

studenter avvist ved førstegangs henvendelse til SiO. I SiO har tilbudet vært 930 
lokalisert til Blindern, mens det i OAS har vært lokalisert i sentrum. 931 

 932 

Psykologisk/psykiatrisk seksjon i SiO hadde i 2009 4114 konsultasjoner fordelt 933 
på cirka 1100 brukere. I OAS hadde psyokolog- og rådgivertjenesten samlet sett i 934 

2009 2458 konsultasjoner fordelt på 489 brukere. Samlet sett for SiO hadde 935 
psykolog- og rådgivertjenesten 6039 konsultasjoner i 2009 fordelt på cirka 1850 936 

brukere. 937 

 938 
Arbeidsutvalgets vurderinger 939 

Arbeidsutvalget innstiller på at man viderefører det egenproduserte 940 

psykologtilbudet. En sammenslåing av tilbudet vil forhåpentligvis gjøre 941 
ventetiden kortere for SiO-studenter da OAS har hatt ledig kapasitet. Det vil være 942 

nødvendig å vurdere om man skal tilføre mer ressurser til tjenesten for å øke 943 
kapasiteten.   944 
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 945 
5.4 Tannhelse 946 

Tannhelsetjenesten har som formål å tilby studenter billigere tannlegetjenester 947 
enn hva tilbudet ellers ville vært. I SiO har man driftet en egen tannlegetjeneste 948 

på Blindern med to ansatte tannleger og rundt 700 konsultasjoner årlig. 949 

Tjenesten har vært driftet til selvkost.  950 
 951 

I OAS har man hatt et refusjonssystem som har vært styrt i henhold til de 952 

rammer og den profilen som til en vær tid har vært satt for refusjonene. Systemet 953 
for dekking av tannlegetjenester har vært en del av helsefondordningen (se 3.5). I 954 

den sammenslåtte samskipnaden får OAS-studentene støtte til vanlig 955 
tannlegebesøk med kroner 200 per behandling samt til ekstraordinær 956 

tannbehandling som rotfylling, kroneinnsetting og trekking av tenner med mer. 957 

Det gis da støtte med inntil 50 prosent av alle utgifter og maksimum kroner 3000 958 
per søker per kalenderår. I 2009 ble det gitt refusjon for 1199 søknader om vanlig 959 

konserverende tannbehandling (totalt 377100 kroner) og 935 søknader om 960 

ekstraordinær tannbehandling (totalt 1531121 kroner). 961 
 962 

Arbeidsutvalgets vurderinger 963 
Arbeidsutvalget innstiller på at man avslutter refusjonsordningen til tannhelse i 964 

OAS og at man satser på et egenprodusert tilbud med egne tannleger også i 965 

sentrum. Arbeidsutvalget mener i utgangspunktet at OAS-ordningen er svært 966 
lukrativ og et gode for studentene, men at ordningen også her baserer seg på at få 967 

studenter kjenner til den. Utgiftene til ordningen er for uforutsigbare og vil være 968 

en svært stor kostnad for den sammenslåtte samskipnaden. 969 
 970 

5.5 Øvrige tjenester 971 
I OAS har det vært en ordning med helsefond hvor studentene har kunnet søke 972 

om støtte til ulike helsetjenester de benytter seg av. I 2009 ble det i tillegg til 973 

tannlegebehandling beskrevet over gitt støtte til fysikalsk behandling, 974 
kiropraktorbehandling, brilleglass/linser og prevensjon. Det var totalt 3407 975 

søknader om støtte (2716 kvinner og 619 menn) som det ble utbetalt 2,6 millioner 976 

kroner til. De største utgiftene har vært til støtte til ekstraordinær 977 
tannbehandling som kroneinnsetting, rotfyllingsbehandling og tannuttrekking. 978 

 979 
I SiO har det vært tilbud om egenprodusert psykomotorisk fysioterapi etter 980 

henvisning fra lege. Tjenesten har vært gratis og hadde i 2009 817 konsultasjoner 981 

fordelt på rundt 130 brukere. SiO har også hatt tilbud om fysioterapi driftet av 982 
studentidretten. 983 

 984 

Arbeidsutvalgets vurderinger 985 
Arbeidsutvalget innstiller som tidligere nevnt på å ikke videreføre ordningen med 986 

helsefond i den nye samskipnaden. Ordningen er en svært god ordning for 987 
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studentene, men gjør det vanskelig å forutse utgiftene og vil dessuten være svært 988 
kostbar. 989 

 990 
Det er viktig at et egenprodusert tilbud gir mer tilbake til studentene enn det man 991 

får hos de ordinære offentlige helsetjenestene. Arbeidsutvalget vil komme tilbake 992 

til Velferdstinget i forhold til spørsmål om brukerfinansiering, men foreslår at 993 
man legger føringer på at det skal være en form for subsidiering av kostnadene 994 

studentene har ved å benytte seg av tilbudet. Det mest nærliggende vil være å 995 

dekke kostnader til fastlegekonsultasjon, men også andre ordninger er mulig. 996 
Velferdstinget må dessuten diskutere den praktiske utformingen av tilbudet som 997 

har vært en stor diskusjon i SiO tidligere.  998 
 999 

For Arbeidsutvalget 1000 

 1001 
 1002 

Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal d.y. 1003 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 1004 
 1005 

 1006 
 1007 

 1008 

 1009 

 1010 

 1011 

 1012 

 1013 

 1014 

 1015 

 1016 

 1017 

 1018 

 1019 

 1020 

 1021 

 1022 

 1023 

 1024 

 1025 
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Saksfremlegg 1026 

 1027 

Dato:  31. mars 1028 
Sak: 6a), vedtakssak 1029 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 1030 

 1031 

Valg av Profileringsanvarlig til Velferdstingets 1032 

Arbeidsutvalg 1033 

 1034 
 1035 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 1036 

 1037 
Kandidater fremmes på møtet og velges av Velferdstinget. 1038 

 1039 

 1040 

Saksnotat 1041 

 1042 

Det skal velges ett medlem til Velferdstingets Arbeidsutvalg. Vervet som står ledig 1043 

er Profileringsansvarlig -  Funksjonstiden er de resterende 9 månedene av året, 1044 
og vervet trer i kraft etter Velferdstingets møte 31. mars.  1045 
 1046 

Profileringsansvarligs oppgaver:  1047 

 1048 

Velferdstingets profileringsansvarlig skal:  1049 

a) ha ansvar for utatrettet aktivitet  1050 

b) ha ansvar for velferdstingets profileringsmatriell ha ansvar for koordinering og 1051 

gjennomføring av arrangementer ved semesterstart  1052 

 1053 
I tillegg til de vervspesifikke oppgavene forventes noe saksbehandling, slik 1054 

beskrevet i reglementet: ”Velferdstingets Arbeidsutvalg bør komme med 1055 

innstilling til Velferdstinget i organisatoriske saker, saker som angår den daglige 1056 
driften av Velferdstinget, og i saker som angår den operasjonelle 1057 

velferdspolitikken. ” 1058 
 1059 

Vervet er kompensert som 35%-stilling med lønnstrinn 10 i Statens regulativ. Det 1060 

forutsetter ca 2 dager i uken fordelt etter avtale med leder. Arbeidstid og rammer 1061 
for arbeidet er fleksible  1062 

 1063 
I VTAU trenger vi en intiativrik person med evne til å arbeide selvstendig med 1064 

profileringsmatriell og kampanjer. Tillitsvalgtarbeidet i VTAU er gøy, men 1065 

krevende.  1066 
 1067 
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Vervet medfører deltakelse på velferdstingsmøtene, møtene i Velferdstingets 1068 
Arbeidsutvalg og de møtene som er nødvendige for å skjøtte vervet som VTAU-1069 

medlem på en best mulig måte.  1070 
 1071 

For Arbeidsutvalget 1072 

 1073 
 1074 

Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal d.y. 1075 

Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 1076 
 1077 

 1078 

 1079 

 1080 

 1081 

 1082 

 1083 

 1084 

 1085 

 1086 

 1087 

 1088 

 1089 

 1090 

 1091 

 1092 

 1093 

 1094 

 1095 

 1096 

 1097 

 1098 

 1099 

 1100 

 1101 

 1102 

 1103 

 1104 

 1105 

 1106 

 1107 

 1108 

 1109 

 1110 

 1111 
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Saksfremlegg 1112 

 1113 

Dato:  2011 1114 
Sak: 6b), vedtakssak 1115 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 1116 

 1117 

Valg av tre representanter til kontrollkomiteen for tildeling 1118 

av boliger 1119 

 1120 
 1121 

AU innstiller på følgende forslag til vedtak: 1122 

 1123 
2 kandidater fra Velferdstinget fremmes på møtet og velges av Velferdstinget. 1124 

 1125 

1 kandidat fra Velferdstingets Arbeidsutvalg fremmes på møtet og velges av 1126 
Velferdstinget.  1127 

 1128 
Representantene velges for 1 år.  1129 

 1130 

Saksnotat 1131 

 1132 
Det skal velges tre medlemmer med vara til kontrollkomiteen for tildeling av 1133 

boliger (jf. § 11-13 i reglement for tildeling av boliger) 1134 

 1135 
Kontrollkomiteens hovedoppgave er å påse at det fastsatte reglement for tildeling 1136 

av boliger blir fulgt. I tillegg skal de ta avgjørelser i saker der en søker påberoper 1137 

seg å skulle bli prioritert foran andre.  Dersom en søker får avslag på sin søknad 1138 
er det Kontrollkomiteens oppgave å behandle eventuelle klager.  1139 

 1140 
Kontrollkomiteen vil primært ha møter ved nyttår og i forbindelse med 1141 

nytildelinger i månedsskiftet juli/august.  På begge tidspunkter må det påregnes 1142 

opptil to møter. Totalt vil dette utgjøre en arbeidsmengde tilsvarende 2-3 1143 
arbeidsdager. I tillegg til dette kan det i enkelte tilfeller kalles inn til  1144 

ekstraordinære møter.  Komiteen velges for et år. 1145 

 1146 
Kontrollkomiteen har taushetsplikt og skal behandle alle personopplysninger 1147 

konfidensielt.  1148 
 1149 

Vervet er honorert. 1150 

 1151 
 1152 

 1153 
 1154 
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For Arbeidsutvalget 1155 
 1156 

 1157 
Magnus Nystrand    Svein Tømmerdal d.y. 1158 
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 1160 


