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 20 
Til:  21 
Alle valgte representanter i Velferdstinget  22 
Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget 23 
Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, 24 
Norges idrettshøgskole, Det teologiske menighetsfakultet, Norges Musikkhøgskole, Norges Veterinærhøgskole,  25 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo, Akupunkturhøgskolen i Oslo, Barratt Due 26 
Musikkinstitutt,  Den Norges Dansehøyskole, Den Norske Eurytmihøyskole, Høgskolen i Staffeldtsgate, 27 
Høyskolen Diakonova, Norges  Informasjonsteknologiske høgskole, Politihøgskolen, Rudolf Steinerhøyskolen, 28 
Markedshøyskolen, Norsk Gestaltinstitutt,  Lovisenberg diakonale høgskole, Høgskolen for ledelse og teologi og 29 
Folkeuniversitetet 30 
 31 
Kopi: 32 
Hovedstyrets studentmedlemmer 33 
Velferdstingets kontrollkomité 34 
Veldferdstingets representanter i SiOs delstyrer 35 
Studentmediene og Kulturstyret 36 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 37 
Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig 38 
ISU v/ UiOs lokallag  39 
Det Norske Studentersamfund v/Hovedsstyret 40 
Ordstyrer 41 
 42 
 43 

Innkalling til velferdsseminar 11.-12. februar 2012 44 
 45 
Dette er endelig innkalling til Velferdstingets velferdsseminar lørdag 11. og søndag 12. februar. Seminaret og 46 
møtet finner sted på Hurdalsjøen Hotell og Konfransesenter. Avreise lørdag fra Chateau Neuf kl. 8 00 lørdag 47 
11.februar. Vi har leid buss med plass til alle. Vi regner med å ankomme til Hurdalsjøen konferansesenter cirka 48 
kl. 09:00. Avgang søndag fra hotellet kl. 17:00. 49 
 50 
Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og 51 
dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. 52 
Hvis du ikke vet hvem dette er, ta kontakt Arbeidstutvalget (AU). Arbeidsutvalget kan varsles via e-post til 53 
adm@studentvelferd.no.  Ved spørsmål om praktisk informasjon kontakt informasjonsansvarlig Stian Lågstad: 54 
974 38 818. 55 
 56 
  57 

mailto:adm@studentvelferd.no
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 58 
Ansvar og utfordringer 59 

Velkommen som tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT)! VT er det studentvalgte organet for 60 
velferdssaker for lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akerhus (SiO). 61 
 62 
Etter sammenslåingen av Studentsamskipnaden i Oslo og Oslo- og Akershushøgskolenes Studentsamskipnad 63 
(OAS) 1.jan 2011 er nå den nye samskipnaden godt på plass. Vi vil fortsatt se ringvirkninger (positive og negative) 64 
av sammenslåingen i 2012, men den største jobben er gjort - og den er gjort bra! Vi har etablert et nytt 65 
Velferdsting som nå representerer 23 institusjoner og 60,000 studenter. Det er så mye som ¼ av Norges 66 
studenter, så du som tillitsvalgt har et stort ansvar. 67 
 68 
Velferdstinget er fortsatt det politiske studentstyringsorganet som skal legge de overordnede føringene for hva 69 
slags velferdstilbud studentene skal ha og hvordan det skal organiseres. Dette er Velferdstingets hovedoppgave 70 
og er ikke nødvendigvis så avhengig av den formelle organiseringen av den nye samskipnaden. Det avgjørende er 71 
at studentstyringsprinsippet videreføres, nemlig at Velferdstinget velger flertallet av personene i 72 
samskipnadsstyret og dermed styrer Norges største studentsamskipnad. 73 
 74 
Det er viktig at de tillitsvalgte i Velferdstinget har høy kompetanse på de områdene det til en hver tid jobbes 75 
med. Arbeidsutvalget vil legge til rette for kompetanseheving hos alle tillitsvalgte og at mest mulig informasjon 76 
og nødvendige utredninger foreligger før beslutninger blir tatt. Samtidig er Velferdstinget et politisk organ hvor 77 
medlemmene representerer studentene ved sine læresteder. Det vil ofte i siste instans være og skal være det 78 
avgjørende for de beslutningene som blir tatt. 79 
Velferdstinget må i tiden fremover diskutere sin egen funksjon. Hvilke oppgaver skal for eksempel Velferdstinget 80 
utføre og hvilke oppgaver skal studentdemokratiene på hver institusjon ha ansvaret for? Mange oppgaver kan 81 
sikkert også løses i fellesskap. Gjennom de ulike styringsdokumentene er det opp til Velferdstinget å ta debatten 82 
og gjøre vedtakene om hvordan Velferdstinget skal organiseres. 83 

 84 
 85 
 86 

Møtet 87 
Til et formelt møte innkaller man alltid representanter / medlemmer til sted, dato og tid. Sakspapirer sendes 88 
gjerne sammen med innkallingen og helst en tid før møtet skal være. Dette kan være forskjellig fra organer til 89 
organer, og er nedfelt i organets reglement. 90 
 91 
Møtekonstituering 92 
Først velger man ordstyrer og referent, som ofte ledelsen i organet har funnet folk til. Det vil si Arbeidsutvalget 93 
(AU) i Velferdstinget. Men et hvert Velferdsting kan selvfølgelig velge å innstille på noen andre. En ordstyrer (= 94 
leder av møtet) har ansvar for at Velferdstinget følger kjøreplan og saksliste. Han har også ansvar for å styre 95 
spørsmålsrunder og debatter til hver sak. 96 
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 97 
Så godkjennes innkallingen, hvor man har mulighet til å komme med bemerkninger hvis innkallingen inneholdt 98 
feil. Eventuelle bemerkninger føres i referatet, som vanligvis blir godkjent med de merknader som kommer fram. 99 
 100 
Videre har AU satt og en saksliste (dvs. dagsorden) og en kjøreplan, det vil si tidsrommet for møtet. Som oftest 101 
også med tider for hver sak som skal opp slik at det skal bli lettere for representantene å forholde seg til 102 
sluttidspunkt. Sluttidspunktet er tentativt, det vil si at man kan gå utover dette tidspunktet hvis man ikke har 103 
blitt ferdig med sakslisten. 104 
 105 
Helt til slutt under møtekonstitueringen ser man på referatet fra forrige møte. Hvis man finner feil eller mangler 106 
i referatet kan man komme med bemerkninger til det her, slik at det kan rettes opp. 107 
 108 
Orienteringer 109 
AU er pliktig til å komme med orienteringer om hva som har skjedd siden sist møte. Denne foreligger skriftlig, 110 
men lederen av AU tar også et kortere sammendrag muntlig. 111 
 112 
VT-representanter i samskipnadens delstyrer (Studentkafeene, Boligstyret, Kulturstyret, Akademika) og 113 
Studentrepresentantene i hovedstyret har også skriftlige og/eller muntlige orienteringer. 114 
 115 
Representantene i VT har mulighet til å komme med spørsmål til de som har orienteringer. 116 
 117 
Fra sak til sak 118 
Hver sak starter først med at ansvarlig for saken legger den frem muntlig. Så åpner ordstyrer for oppklarende 119 
spørsmål, før man kjører debatt. 120 
 121 
Alle representanter kan komme med innlegg, og som oftest har man 2-3 minutter på hvert innlegg. For å tegne 122 
seg til innlegg tar man en finger i været, sammen med den blå siden av nummerskiltet man får utdelt ved 123 
opprop helt i begynnelsen av møtet. Til hvert innlegg er det lov med replikker hvis det er noe man kort vil 124 
kommentere. Da får man som oftest 1 minutt og man tegner seg ved å vise V-tegn (to fingre i været) og rød side 125 
på nummerskilt. Det er vanlig at det bare kan tegnes 2-3 replikker på hvert innlegg. Både tid på innlegg og 126 
replikker og hvor mange replikker som er lov, bestemmes av ordstyrer. 127 
 128 
Det er vanlig at man reiser seg når man har innlegg eller replikk. 129 
 130 
Hvis man vil komme med en saksopplysning (fakta og ikke argument) viser man et T-tegn (timeout) med 131 
hendene. 132 
 133 
Ordstyrer setter etter hvert strek for tegning av innlegg, og det blir det gitt beskjed om ut i debatten. 134 
 135 
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Vi oppfordrer alle til å ta en grundig kikk på VTs håndbok for tilltisvalgte: 136 
http://www.studentvelferd.no/dokumenter/2010/11/Håndbok_for_2011.pdf 137 
 138 
Vennlig hilsen 139 
Birgit Skarstein – Leder for Velferdstinget 140 
Signy Grape – Nestleder for Velferdstinget 141 
Stian Lågstad – Informasjonsansvarlig 142 
Tone Vesterhus – Samfunnskontakt 143 
Nicolai Solheim – Profilansvarlig 144 
Kristin Antonsen Brenna - Samskipnadskontakt  145 
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AU innstiller på følgende: 146 
Vedlagte forslag til dagsorden og kjøreplan godkjennes. 147 
 148 

Dagsorden 149 
V = Vedtakssak  D = Diskusjonssak  O = Orienteringssak 150 
 151 
 152 
VT 01 Møtekonstituering 153 
1a)  Valg av ordstyrer og referent       V 154 
1b)  Godkjenning av innkalling       V 155 
1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan      V 156 
1d) Godkjenning av referat fra Konstituerende møte 01.12.2011   V 157 
1e)  Godkjenning av valgprotokoller       V 158 
1f)  Mandat for redaksjonskomité for arbeidsprogram     V 159 
1g)  Valg av leder for redaksjonskomité for arbeidsprogram     V 160 
1h)  Valg til redaksjonskomité for arbeidsprogram     V 161 
 162 
VT 02 Orienteringer 163 
2a) Arbeidsutvalgets orientering       O 164 
2b) Hovedstyrets orientering og om SiO      O 165 
2c) Andre orienteringer (kulturstyret, kaféstyret og boligstyret)   O 166 
 167 
VT 03 Organisasjon    168 
3a)  Fastsettelse av møtedatoer for 2012      V 169 
3b)  Vedtekts- og reglementsendringer      D 170 
 171 
VT04  Politikk 172 
4a) Fastsettelse av økning av semesteravgiften     V   173 
4b)  Hva er en student? Workshop       D 174 
4c)  Politisk grunndokument        V 175 
4d)  Arbeidsprogram 2012        V 176 
 177 
VT 05 Økonomi 178 
5a) Velferdstingets driftsbudsjett 2012      V 179 
 180 
VT 06 Eventuelt  181 
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Forslag til kjøreplan: 182 

  183 
Lørdag: 184 
09.30  Møtestart med opprop 185 
  1a)  Valg av ordstyrer og referent 186 

1b)  Godkjenning av innkalling 187 
1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 188 
1d) Godkjenning av referat fra Konstituerende møte 01.12.2011 189 
1e)  Godkjenning av valgprotokoller  190 
1f)  Mandat for redaksjonskomité for arbeidsprogram 191 
1g)  Valg av leder for redaksjonskomité for arbeidsprogram 192 
1h)  Valg til redaksjonskomité for arbeidsprogram 193 

09.50   2a) Arbeidsutvalgets orientering 194 
2b) Hovedstyrets orientering og om SiO 195 
2c) Andre orienteringer (kulturstyret, kaféstyret og boligstyret) 196 

10.50  3a) Fastsettelse av møtedatoer for 2012 197 
  3b) Vedtekts- og reglementsendringer - første gangs debatt.  198 
 199 
12.00   Lunsj 200 
13.00  4a) Fastsettelse av økning av semesteravgiften – debatt og votering 201 
14.15  4c) Politisk grunndokument - første gangs debatt  202 
 203 
15.30   Kaffepause + sjekke inn 204 
16.00  4d) Arbeidsprogram 2012 – første gangs debatt                        205 
19.00  Møteslutt lørdag 206 
 207 
20.00  Middag 208 
21.30  Sosialt opplegg 209 

 210 
Søndag: 211 
10:00  4c) Politisk grunndokument: Andre gangs debatt og votering 212 
10:30  4d)  Arbeidsprogrammet: Andre gangs debatt og votering 213 
 214 
12:00  Lunsj 215 
 216 
13:00  5a) Velferdstingets driftsbudsjett 2012 - debatt og votering. 217 
13:30  4b) Hva er en student? Workshop 218 
 219 
17.00          Avreise  220 
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Saksfremlegg – 1a 221 
 222 
Dato: 11.-12. februar 2012 223 
Sak: 1a) 224 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 225 
 226 
Valg av ordstyrer og referent 227 

 228 
AU innstiller på følgende personer: 229 
Ordstyrer: Christer Gulbrandsen 230 
Referent: Sarah Sørensen 231 
 232 
 233 
For Arbeidsutvalget 234 
 235 
Birgit Lovise Røkkum Skarstein     Signy Grape 236 
Leder for Velferdstinget      Nestleder for Velferdstinget 237 
 238 
 239 
 240 
 241 
 242 

Saksfremlegg – 1b 243 
 244 
Dato: 11.-12. februar 2012 245 
Sak: 1b) 246 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 247 
 248 
Godkjenning av innkalling 249 
 250 
AU innstiller på følgende: 251 
Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. 252 
 253 
 254 
For Arbeidsutvalget 255 
 256 
Birgit Lovise Røkkum Skarstein     Signy Grape 257 
Leder for Velferdstinget      Nestleder for Velferdstinget   258 
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Saksfremlegg – 1c 259 
 260 
Dato: 11.-12. februar 2012 261 
Sak: 1c) 262 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 263 
 264 
Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 265 

 266 
AU innstiller på følgende: 267 
Vedlagte forslag til dagsorden og kjøreplan 268 
 269 
 270 
For Arbeidsutvalget 271 
 272 
Birgit Lovise Røkkum Skarstein     Signy Grape 273 
Leder for Velferdstinget      Nestleder for Velferdstinget 274 
 275 
 276 
 277 
 278 
 279 

Saksfremlegg – 1d 280 

 281 
Dato: 11.-12. februar 2012 282 
Sak: 1d) 283 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 284 
 285 
Godkjenning av referatet fra Konstituerende møte 1. desember 2011 286 
Referatet finner dere www.studentvelferd.no  287 
 288 
AU innstiller på følgende: 289 
Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. 290 
 291 
 292 
For Arbeidsutvalget 293 
 294 
Birgit Lovise Røkkum Skarstein     Signy Grape 295 
Leder for Velferdstinget      Nestleder for Velferdstinget  296 

http://www.studentvelferd.no/
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Saksfremlegg – 1e 297 

 298 
Dato: 11.-12. februar 2012 299 
Sak: 1e) 300 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 301 
 302 
Godkjenning av valgprotokoller 303 
 304 
Arbeidsutvalget legger fram valgprotokoller for godkjenning 305 
 306 
 307 
 308 
 309 
 310 
 311 
 312 
 313 
 314 
 315 
 316 
 317 
 318 
 319 
 320 
 321 
 322 
 323 
 324 
 325 
 326 
 327 
 328 
 329 
 330 
For Arbeidsutvalget 331 
 332 
Birgit Lovise Røkkum Skarstein     Signy Grape 333 
Leder for Velferdstinget      Nestleder for Velferdstinget 334 
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Saksfremlegg – 1f-1h 335 

 336 
Dato: 11.-12. februar 2012 337 
Sak: 1f-1h) 338 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 339 
 340 
Fastsettelse av mandat for redaksjonskomité, valg av leder for redaksjonskomité, og valg av 341 
redaksjonskomité 342 
 343 
AU innstiller på følgende: 344 
Vedlagte mandat vedtas. 345 
Kandidater til redaksjonskomiteenes leder og medlemmer fremmes og velges på møtet 346 
 347 
 348 
 349 
 350 
 351 
 352 
 353 
 354 
 355 
 356 
 357 
 358 
 359 
 360 
 361 
 362 
 363 
 364 
 365 
 366 
 367 
 368 
For Arbeidsutvalget 369 
 370 
Birgit Lovise Røkkum Skarstein     Stian Lågstad 371 
Leder for Velferdstinget      Informasjonsansvarlig for Velferdstinget 372 

373 
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Generelle regler for redaksjonskomiteen  374 
Det opprettes én redaksjonskomité. 375 
 376 
Velferdstinget vedtar mandat og sammensetning etter innstilling fra fraksjonene. Hver fraksjon inviteres til å 377 
stille ett medlem til redaksjonskomiteen. 378 
 379 
Redaksjonskomiteene skal sammenstille og presentere innkomne forslag for Velferdstinget, de kan også gis 380 
mandat til å foreslå bedre ordlyd og innstille på forslag. 381 
Mandat for redaksjonskomiteene: 382 
 383 
1. Komiteen skal bestå av: 384 

a) Opptil 8 representanter fra ulike institusjoner 385 

b) En uavhengig sekretær uten stemmerett. 386 

2. Komiteen skal samordne innkomne forslag ved å: 387 
a) Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert. 388 

b) Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom forslag med samme intensjon. 389 

c) Dele opp forslag der det er naturlig. 390 

3. Innstillinger: 391 
a) Komiteen kan innstille på om hvorvidt forslag kan vedtas, avvises, eller ikke realitetsbehandles. 392 

b) Komiteen kan også innstille på forslag av politisk art, som politiske standpunkt eller tiltak. 393 

c) Komiteen skal innstille på forslag av redaksjonell art. 394 

d) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er nødvendig. 395 

e) Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse Velferdstinget om motstridende 396 

forslag som blir foreslått. 397 

f) Komiteens innstilling er rådgivende og opprinnelig forslag fra AU vil bli lagt til grunn. 398 

4. Samarbeid: 399 
a) Komiteen skal utvikle voteringsorden i samarbeid med ordstyrer. 400 

b) Komiteen bør forhøre seg med kontrollkomiteen om et forslag kan realitetsbehandles dersom det er tvil. 401 

c) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være hensiktsmessig, som forslagstiller, 402 

arbeidsutvalget og forberedende komiteer. 403 

5. Valg: 404 
a) Hver lærestedsgruppering stiller med ett medlem dersom fraksjonen selv ønsker dette. 405 

b) Velferdstinget velger så leder blant kandidatene. 406 

c) Velferdstinget velger så resten av redaksjonskomiteen  407 
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Saksfremlegg – 2a 408 
 409 
Dato: 11.-12. februar 2012 410 
Sak: 2a), Orienteringssak 411 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 412 
  413 
Arbeidsutvalgets orientering 414 
 415 
 416 
AU innstiller på følgende: 417 
 418 
Orienteringen tas til etterretning.  419 
 420 
 421 
 422 
 423 
 424 
 425 
 426 
 427 
 428 
 429 
 430 
 431 
 432 
 433 
 434 
 435 
 436 
 437 
 438 
 439 
 440 
 441 
 442 
For Arbeidsutvalget 443 
 444 
Birgit Lovise Røkkum Skarstein     Signy Grape 445 
Leder for Velferdstinget      Nestleder for Velferdstinget  446 
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Arbeidsutvalgets orientering 447 
 448 
Opplæring og overlapp 449 
De to første ukene av året ble brukt til opplæring og overlapp. Gamle AU videreformidlet sine erfaringer, mens 450 
nye AU ble kjent innad i gruppen. En del av overlappen fant sted i Berlin. Etter hvert som det blir roligere 451 
planlegges det grundigere opplæring i sakspapirskriving.  452 
 453 
Kontakt med studentdemokratiene 454 
VT-AU har hatt møter med SP HiOA, SBIO, HLT og MF. I tillegg har vi vært med SP HiOA på et helge-seminar, og 455 
deltatt på et parlamentsmøte på Kjeller. Vi har også hatt jevnlig kontakt med SP UiO som en følge av 456 
nærliggende kontorlokaler. I forbindelse med velferdsseminaret har informasjonsansvarlig hatt formøter med de 457 
mindre høyskolene.  458 
 459 
Kontakt med eksterne samarbeidspartnere 460 
VT-AU har hatt VT Bergen og VT Trondheim på besøk i Oslo i forbindelse med et seminar rundt SSB s rapport om 461 
studenters levekår. I tillegg har vi hatt et møte med NSO, og har jevnlig kontakt med studentorganisasjonen. 462 
 463 
 Kontakt med SiO 464 
For å etablere god kontakt og dialog med ulike deler av SiO har VT startet en runde uformelle møter med de 465 
ulike avdelingene. Så langt har vi møtt Bolig, Eiendom, Barnehagene og Studenthelsetjenesten, og de resterende 466 
venter etter Velferdsseminaret. Dette er et viktig forum for å bygge tillit og skape rom til å bringe opp aktuelle 467 
saker.  For å bygge opp under et konstruktivt og godt samarbeid gjennom 2012 har VT-AU også hatt jevnlig 468 
kontakt med Hovedstyret og konsernledelsen. Felles opplæring av VTs delstyrerepresentanter er planlagt 15. 469 
februar.  470 
 471 
Informasjon og profilering 472 
Informasjonsansvarlig er godt i gang med å fornye VTs nettsider, oppdatere sosiale medier og gjøre relevant 473 
informasjon lett tilgjengelig på nett. Målet er at både VT-representanter og andre interesserte lett skal finne 474 
frem til ønsket materiale. Det sendes nå også ut et jevnlig nyhetsbrev til alle representanter, samt de som ellers 475 
måtte melde interesse.  476 
 477 
Aktuelle saker 478 
Tekniske forskrifter (TEK 10) har preget nyhetsbildet, og VT-AU har både fulgt med og deltatt i debatten. SSBs 479 
rapport om studenters levekår 2010, samt Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra TNS Gallup (SHoT) har 480 
satt studenthelse på planen. I tillegg har samskipnadslovgivning vært et aktuelt tema. Etter Hafslunds tidligere 481 
feilmåling av strøm hos enkelte SiO-bygninger ble det i 2011 tilbakebetalt en erstatning. SiO har nå utlyst en 482 
idémyldring for prosjekter som muliggjør at denne nå går tilbake til studentene. VT er involvert i arbeidet. 483 
Studenthelsetjenesten har i uke 5-7 en kampanje for å få studenter til å skifte fastlege til studenthelsetjenesten. 484 
VT-AU har vært  involvert i planleggingen av denne.  485 
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 486 
Media og offentlighet 487 
Året startet med en baksidekronikk av VT-leder i tidsskriftet Argument. I forbindelse med TEK 10 sendte VT-AU 488 
tidlig på året ut en pressemelding om VTs innstilling til saken. Leder har i tillegg vært på NRK og i Universitas i 489 
forbindelse med samme tema.  Dette følges opp videre. I løpet av året har AU også vært to runder på Radio 490 
Nova. Temaet første gang var sammensetningen av VT-AU 2012, mens siste sak gikk på studentgoder og tildeling 491 
av disse. Nylig deltok også VT på en debatt om studentengasjement, arrangert av en av UiOs kjellerforeninger.  492 
 493 
Arrangementer 494 
Det ble nylig arrangert en felles faglig og sosial Kickoff for både gamle og nye representanter. Denne fant sted på 495 
Politihøgskolen. Hver fredag arrangeres nå ”Åpen Fredag” i VT-AUs lokaler i Villa Eika på Blindern. Dette 496 
innebærer at VT-AU er tilgjengelige for prat og kos, samtidig som det serveres noe varmt og drikke og noe å bite 497 
i. Dette konseptet planlegges gjennomført hele 2012.  498 
 499 
For Arbeidsutvalget 500 
Birgit Skarstein 501 
Leder for Velferdstinget  502 
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Saksfremlegg – 2b 503 
 504 
Dato: 11.-12. februar 2012 505 
Sak: 2b), Orienteringssak 506 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 507 
 508 
Hovedstyrets orientering 509 
 510 
AU innstiller på følgende: 511 
 512 
Orienteringen tas til etterretning.  513 
 514 
 515 
 516 
 517 
 518 
 519 
 520 
 521 
 522 
 523 
 524 
 525 
 526 
 527 
 528 
 529 
 530 
 531 
 532 
 533 
 534 
 535 
 536 
 537 
For Arbeidsutvalget 538 
 539 
Birgit Lovise Røkkum Skarstein     Signy Grape 540 
Leder for Velferdstinget      Nestleder for Velferdstinget  541 
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Hovedstyrets orientering  542 

 543 

Hovedstyrets orientering  544 

Godt nytt studentvelferdsår! 545 
 546 
Hovedstyret 547 
Hovedstyret i SiO har siden siste ordinære Velferdstingsmøte 17.november hatt ett møte.  548 
Budsjett og handlingsplan for 2012 var hovedsaker på møtet. Styret vedtok et budsjett med et 549 
overskudd på cirka 1,5 %, det vil si rundt en halvering av målet på 3 %. Styret forutså utfordringene 550 
knyttet til oppnåelse av 3 %, og igangsatte tiltak i 2011. Ikke alle tiltakene vil ha fullårseffekt i 2012.  551 
I budsjettet vedtok man å legge ned tre kafeer på Blindern campus; Kjemikafeen, TF-kafeen og Kafé 552 
Kristian. Nedleggelsen av TF-kafeen ble dog utsatt til sommeren i styret for Studentkafeene, etter 553 
innsigelser fra Studentutvalget på TF og UiO. 554 
SiOs handlingsplan for 2012 ble vedtatt. Handlingsplanen er en operasjonalisering av 555 
foretaksstrategien på kort sikt. Foretaksstrategi 2012 – 2020 ble vedtatt i september 2011. Av mål for 556 
2012 kan det trekkes frem økt fokus på service og kundebehandling i Studentboligene, tilpasse 557 
kompetanse og kapasitet inne psykisk helse til studentenes behov og tilgjengelige ressurser (ref. 558 
Velferdstingets budsjettprioriteringer for 2012, sak 5a 20.oktober), og arbeid for optimale 559 
rammebetingelser for Studentbarnehagene. Overordnet skal SiO i 2012 vektlegge miljø ved valg av 560 
produkt og leverandør ved avtaleinngåelser og innkjøp, og implementere flere IT-løsninger.  561 
Flere virksomheter er i gang med arbeid med virksomhetsstrategier, noe som vil påvirke virksomhetens 562 
handlingsplaner i 2012. Hovedstyret diskuterte virksomhetsstrategi for Studentidretten med fokus på 563 
hvordan man kan bidra til et godt læringsmiljø og studiekvalitet på utdanningsinstitusjonene. Strategi 564 
for Studentliv ble også diskutert.  565 
 566 
Tek 10 567 
Regjeringen, ved statsråd Liv Signe Navarsete, fremmet forslag om at 80 % av nye studentboliger fritas 568 
fra krav til universell utforming primo januar. Dette innebærer en vesentlig forbedring for SiO, men det 569 
vil fortsatt være en utfordring å holde seg innenfor kostnadsrammen på 700.000,- per enhet.  570 
 571 
Hafslund 572 
SiO har i hovedsak avsluttet refunderingen av strømpenger til berørte studenter, og er i gang med å 573 
samle inn forslag til hvordan man skal forvalte restmidlene på cirka 7,4 millioner. Cirka 10.000 574 
studenter eller tidligere studenter, både norske og internasjonale, har fått refundert til sammen over 575 
10,6 millioner kroner. Det er flere som har sagt fra seg penger, og bedt om at de brukes til 576 
studentvelferd for dagens og fremtidige studenter. 577 
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Forslag til hvordan restmidlene skal brukes, bør oppfylle ett eller flere av følgende vilkår:  578 
 579 

 Tiltak som kommer studenter i SiOs studentboliger til gode 580 

 Tiltak som har varig verdi 581 

 Tiltak knyttet til miljø eller energi 582 

 Tiltak som bidrar til lavere bokostnader i Studentboligene gjennom varig reduserte 583 

driftskostnader 584 

 585 
Forslagsfrist er satt til 17.februar, og Velferdstingets representanter inviteres til å sende forslag til 586 
energi@sio.no, eventuelt videreformidle til og oppfordre andre til å forslå hvordan pengene skal 587 
brukes. Det er allerede besluttet at 150.000,- skal gå til belysning av gangvei til Vestgrensa studentby.  588 
 589 
Hovedstyret ønsker å takke Fredrik Øren Refsnes (2009 – 2011), Jenny Nygaard (2010 – 2011) og 590 
Magnus Hovengen (2011) for god innsats i styret i 2011. Magnus Nystrand, Torkil Vederhus og Hanne 591 
Marie Pedersen-Eriksen er valgt inn i styret, og representerer personutskiftingene i styret for 2012. Det 592 
har blitt gjennomført overlapp og opplæring medio januar.  593 
 594 
Godt møte! 595 
 596 
Are Arneberg  Magnus Nystrand  Hanne Marie Pedersen-Eriksen 597 
Torkil Vederhus  Marianne Høva Rustberggard  598 

mailto:energi@sio.no
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Saksfremlegg – 2c 599 
 600 
Dato: 11.-12. februar 2012 601 
Sak: 2c), Orienteringssak 602 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 603 
 604 
Andre orienteringer 605 
 606 
AU innstiller på følgende: 607 
 608 
Orienteringen tas til etterretning.  609 
 610 
Vedlegg: 611 
- Kulturstyrets handleplan 612 
- Kulturstyrets orientering (skriftlig orientering ettersendes) 613 
- Kaféstyrets orientering (muntlig) 614 
- Boligstyrets orientering (muntlig) 615 
 616 
 617 
 618 
 619 
 620 
 621 
 622 
 623 
 624 
 625 
 626 
 627 
 628 
 629 
 630 
 631 
 632 
 633 
For Arbeidsutvalget 634 
 635 
Birgit Lovise Røkkum Skarstein     Signy Grape 636 
Leder for Velferdstinget      Nestleder for Velferdstinget  637 
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Handlingsplan for Kulturstyret 2012 638 
 639 
Handlingsplanen angir noen satsingsområder for Kulturstyret utenom den ordinære saksbehandlingen, og skal 640 
være et veiledende verktøy for Kulturstyret, Kulturstyreleder og Studentlivs arbeid.  641 
 642 
1) Kulturstyret skal satse på foreninger som ønsker å nå ut til hele SiO 643 
Det er ønskelig at studentene i Oslo og Akershus får et tilbud som er felles. Kulturstyret bør søke å stimulere til 644 
studentforeningsdrift som ønsker å nå bredt ut.  645 
 646 
2) Kulturstyret skal satse på foreninger som er bærende for studentmiljøet i sitt miljø 647 
Noen studentforeninger spiller en svært sentral rolle i å stimulere til integrasjon av studentene i sitt miljø. 648 
Kulturstyret bør prioritere deres stabilitet og vekst. 649 
 650 
3) Kulturstyret skal prioritere å støtte studentforeninger som virkelig trenger det 651 
Kulturstyret har som mål å stimulere til studentaktivitet på en mest mulig effektiv måte. Vi skal derfor prioritere 652 
å gi støtte til studentforeninger som vil ha vanskeligheter med å få støtte annensteds fra og som ikke har 653 
nevneverdig egenkapital å tære på. Vi oppfordrer nye foreninger til å søke.  654 
 655 
4) Kulturstyret skal satse på foreninger som gir et tilbud til studenter med særskilt behov 656 
Studentforeningene skal oppfordres til å i større grad inkludere og legge til rette for deltakelse fra studenter som 657 
ikke treffes av breddetilbudet. Dette inkluderer internasjonale studenter, studenter med barn, 658 
funksjonsnedsatte og andre med særskilte behov. 659 
 660 

661 
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Saksfremlegg – 3a 662 
  663 
Dato: 11.-12. februar 2012 664 
Sak: 3a), Vedtakssak 665 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 666 
 667 
Fastsettelse av møtedatoer for 2012 668 
 669 
 670 
AU innstiller på følgende: 671 
 672 
Følgende forslag til møtedatoer for neste semester vedtas: 673 
 674 
 675 
 676 
 677 
Velferdstingsmøter 2012 678 
HVA DATO STED 
Kick-off 01.02.2012 Politihøgskolen 

Velferdseminar 11-12.02.2012 Hurdalsjøen 

Ordinært VT-møte 08.03.2012 HiOA 

Ordinært VT-møte 05.04.2012 BI 

Ordinært VT-Møte 31.05.2012 MF 

Sommerfest 08.06.2012 Chateu Neuf 

 679 
 680 
 681 
 682 
 683 
 684 
 685 
 686 
 687 
 688 
 689 
For Arbeidsutvalget 690 
 691 
Birgit Lovise Røkkum Skarstein     Tone Vesterhus 692 
Leder for Velferdstinget      Samskipnadskontakt for Velferdstinget 693 

694 
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Saksfremlegg – 3b 695 
  696 
Dato: 11.-12. februar 2012 697 
Sak: 3b), Diskusjonssak 698 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 699 
 700 
Vedtekts- og reglementsendringer  701 
 702 
AU innstiller på følgende: 703 
Forslaget vedtas 704 
 705 
 706 
Saksnotat 707 
 708 
Fire vedlegg 709 

1. Forslag til endringer i vedtektene 710 

2. Forslag til endringer i reglementet 711 

3. Vedtekter for Velferdstinget (finnes på www.studentvelferd.no) 712 

4. Reglement for Velferdstinget (finnes på www.studentvelferd.no) 713 

Kommentarer til de foreslåtte endringene i vedtektene: 714 
Endringen foreslår sikre at det alltid er en vararepresentant tilgjengelig dersom den faste representanten ikke 715 
kan møte på Velferdstingsmøte. Tidligere har ikke dette vedtaket blitt fulgt opp, og man har oppnevnt flere 716 
varaer enn vedtektene tilsier at er godkjent. Endringen vil både kunne sikre at Velferdstinget har mindre frafall 717 
på møtene, og at vedtekene blir fulgt opp. 718 
 719 
Kommentarer til de foreslåtte endringene i reglementet: 720 
Endringsforslag til bestemmelsene om økonomiske retningslinjer for Arbeidsutvalget for Velferdstinget 721 
Reglementet foreslås endres på bakgrunn av at det i fjor ble ansatt en organisasjonskonsulent på heltid, som nå 722 
tar seg av det budsjett- og regnskapskomitéen tidligere gjorde. Det ble praktisert i henhold til de foreslåtte 723 
endringene i fjor, men ikke formalisert.  724 
 725 
 726 
 727 
For Arbeidsutvalget 728 
 729 
Birgit Lovise Røkkum Skarstein     Tone Vesterhus 730 
Leder for Velferdstinget      Samskipnadskontakt for Velferdstinget  731 

http://www.studentvelferd.no/
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Endringsforslag til vedtektene 732 
 733 
Dagens vedtekter 734 
§ 2-5 Valgmåte  735 
Lærestedet velger selv valgmåte for representanter til Velferdstinget. Lærestedet velger inntil dobbelt så mange 736 
vararepresentanter som representanter.  737 
 738 
Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for valg av representanter til valgforsamlingen fra læresteder med 739 
færre enn 1500 semesterregistrerte studenter. 740 
 741 
Endringsforslag 742 
§ 2-5 Valgmåte  743 
Lærestedet velger selv valgmåte for representanter til Velferdstinget. Lærestedet velger inntil tre ganger så 744 
mange vararepresentanter som representanter.  745 
 746 
Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for valg av representanter til valgforsamlingen fra læresteder med 747 
færre enn 1500 semesterregistrerte studenter. 748 
 749 
 750 
Endringsforslag til vedtektene 751 
 752 
Dagens reglement: 753 
§2–2 Midlertidig revidering 754 
Arbeidsutvalget kan midlertidig revidere Velferdstingets budsjettvedtak kun når endrede rammebetingelser eller 755 
nye opplysninger gjør det nødvendig. Dette må gjøres i samråd med budsjett- og regnskapskomiteen, og kan 756 
bare gjøres dersom det ikke finnes anledning til å innkalle Velferdstinget til møte. Alle slike budsjettrevideringer 757 
skal ettergodkjennes av Velferdstinget. 758 
 759 
§4–1 Regnskapsføring 760 
Velferdstingets regnskap føres av SiOs regnskapsavdeling. Budsjett- og regnskapskomiteen har ansvar for at alle 761 
bilag blir attestert, og er ansvarlig for at regnskapsfører mottar bilag for alle økonomiske hendelser. 762 
 763 
§4–2 Bilag 764 
Budsjett- og regnskapskomiteen sørger for å påføre bilagene opplysninger som henviser til: 765 

a) Beløp 766 
b) Møte- og saksreferanse 767 
c) Formålsbeskrivelse 768 

 769 
§5–1 Klarering 770 
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Alle reiser for foretas på Velferdstingets vegne skal klareres med budsjett- og regnskapskomiteen. 771 
 772 
§5–2 Reisemåte 773 
Ved reiser som foretas skal normalt rimeligste reisemåte benyttes. Budsjett- og regnskapskomiteen kan innvilge 774 
reise med dyrere transportmidler etter søknad. 775 
 776 
Endringsforslag: 777 
§2–2 Midlertidig revidering 778 
Arbeidsutvalget kan midlertidig revidere Velferdstingets budsjettvedtak kun når endrede rammebetingelser eller 779 
nye opplysninger gjør det nødvendig. Dette må gjøres i samråd med Velferdstingets administrasjon, og kan bare 780 
gjøres dersom det ikke finnes anledning til å innkalle Velferdstinget til møte. Alle slike budsjettrevideringer skal 781 
ettergodkjennes av Velferdstinget. 782 
 783 
§4–1 Regnskapsføring 784 
Velferdstingets regnskap føres av Velferdstingets administrasjon. Administrasjonen har ansvar for at alle bilag 785 
blir attestert, og er ansvarlig for at regnskapsfører mottar bilag for alle økonomiske hendelser. 786 
 787 
§4–2 Bilag 788 
Velferdstingets administrasjon sørger for å påføre bilagene opplysninger som henviser til: 789 

a) Beløp 790 
b) Møte- og saksreferanse 791 
c) Formålsbeskrivelse 792 

 793 
§5–1 Klarering 794 
Alle reiser for foretas på Velferdstingets vegne skal klareres med Velferdstingets administrasjon. 795 
 796 
§5–2 Reisemåte 797 
Ved reiser som foretas skal normalt rimeligste reisemåte benyttes. Velferdstingets administrasjon og leder kan 798 
innvilge reise med dyrere transportmidler etter søknad. 799 
 800 
 801 
 802 
 803 
 804 
 805 
 806 
 807 
 808 

  809 
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Saksfremlegg – 4a 810 
  811 
Dato: 11.-12. februar 2012 812 
Sak: 4a), Vedtakssak 813 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 814 
 815 
Fastsettelse av økning av semesteravgiften 816 
 817 
 818 
AU innstiller på følgende: 819 
 820 
AUs innstiling ettersendes 821 
 822 
 823 
Saksnotat  824 
 825 
Vedlegg til saksnotat ettersendes. 826 
 827 
 828 
 829 
 830 
 831 
 832 
 833 
 834 
 835 
 836 
 837 
 838 
 839 
 840 
 841 
 842 
 843 
 844 
For Arbeidsutvalget 845 
 846 
Birgit Lovise Røkkum Skarstein     Kristin Antonsen Brenna 847 
Leder for Velferdstinget      Samfunnskontakt for Velferdstinget  848 
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Saksfremlegg – 4b 849 
  850 
Dato: 11.-12. februar 2012 851 
Sak: 4b), Diskusjonssak 852 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 853 
 854 
Hva er en student? Workshop 855 
 856 
 857 
AU innstiller på følgende: 858 
 859 
Debatt tas til etterretning 860 
 861 
 862 
Saksnotat  863 
 864 
- VT-AUs debatt innlegg 865 
- Facebook debatten 866 
 867 
 868 
 869 
 870 
 871 
 872 
 873 
 874 
 875 
 876 
 877 
 878 
 879 
 880 
 881 
For Arbeidsutvalget 882 
 883 
Birgit Lovise Røkkum Skarstein     Signy Grape 884 
Leder for Velferdstinget      Nestleder for Velferdstinget  885 
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Hva er en student, og hvem skal kunne benytte seg av 886 

studentgodene? 887 

Hvem som skal få benytte seg av SiOs velferdsgoder blir ulikt praktisert i de ulike virksomhetene. I 2011 888 
endret VT tildelingsreglementet for boligsaker slik at det ble en maksmal botid på fem år og krav om 50 889 
% studieprogresjon for å bo i en studentbolig, mens det ikke finnes en slik begrensning andre steder. 890 
Her er det nok å kun være registrert ved ett av SiO 23 medlemsinstitusjoner og ha betalt 891 
semesteravgiften, selv om man ikke tar en eneste eksamen. 892 
 893 
Problematikk 894 
Dilemmaet oppstår når studentvelferdsgodene ofte er knapphetsgoder; Alle kan ikke få, og hvem bør 895 
da prioriteres? AU vil derfor fremme en debatt om hvem som skal defineres innenfor studentene som 896 
skal kunne benytte seg av velferdsgodene - slik kan vi sikre best mulig utnyttelse av ressursene våre. 897 
Det er en rekke hensyn som må ivaretas: Alle kan ikke få velferdsgodene; hvem trenger de mest? Hva 898 
med de som av ulike grunner ikke klarer å fullføre studiet av årsaker som sykdom, plager eller andre 899 
problemer som kan oppstå i hverdagen? Skal heltidsstudentene prioriteres, er det nok med 50 % 900 
studieprogresjon (for eksempel slik UiO krever for å fortsette studiet) eller er det simpelthen godt nok 901 
å kun betale semesteravgiften? 902 
Hvor skal fokuset vårt være? Og hva er mulig? Man har i dag ikke mulighet til innsyn i 903 
utdanningsinstitusjonenes registre over studentenes studieprogresjon. Kan man løse dette på andre 904 
måter? Ha stikkprøver? Basere seg på tips? Og hvor mye vil det koste å administrere en slik 905 
godkjenningsordning? 906 
Eller er kanskje simpelthen signaleffekten man sender nok til å appellere til folks samvittighet? 907 
 908 
Mulige definisjoner for å kunne benytte SiOs velferdstilbud: 909 

 Alle som er meldt opp i ett eller flere emner på et SiO-tilknyttet studiested og har betalt semesteravgift. 910 

 Alle som er heltids- eller deltidsstudenter på et studieprogram etter institusjonens definisjon av en 911 

student, med unntak av de med godkjent permisjon. 912 

 Heltidsstudenter prioriteres ved underkapasitet  913 
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Fra Facebook-debatten: 914 

 915 
“Vi kommer ikke til å greie å jakte ned alle "Mimir-studentene". Institusjonene kommer ikke til å gi oss nok informasjon til å finne dem, 916 
og hele den prosessen kommer til å koste langt mer enn det smaker. Hva slags organisasjon vil vi uansett SiO skal være? Bortkasta 917 
ressurser. Bruk heller pengene på psykisk helsevern og på å bygge gode, billige hybler. Det er på den måten man prioriterer 918 
heltidsstudenten, ikke gjennom å jakte og jage ikke-studerende (men semesteravgiftsbetalende) brukere” 919 
 920 

“Så lenge den studenten betaler til SiO, dvs, semester avgift. Så gjør det vell ikke stort om den studenten tar 100 poeng eller 921 
5poeng. Dersom det blir at de som ikke har mere en så mange poeng så burde vell ikke de som ikke oppnår den summen ikke 922 
måtte betale semester avgift da, dem ikke mottar godene” 923 
 924 

“I alle fall viktig at studenter som ikke kan studere på fulltid grunnet vanskelig livssituasjon (les: sjukdom, utfordrende helse osv), kan 925 
få ta del denne delen av studielivets goder! Kanskje kan det være en brikke i et puslespill som er med på å gjøre livet litt enklere å 926 
leve...” 927 
 928 

“Jeg tenker det er et viktig prinsipp at enkelte studentgoder skal være for folk som har studier som hovedbeskjeftigelse. Så lenge det 929 
er knapphet på studentboliger og barnehageplasser er det nødvendig å skape mekanismer som sørger for at disse går til folk som 930 
faktisk studerer. 931 
 932 
Det handler ikke om å "jakte og jage" på ikke-studerende, men å ha et uttalt prinsipp om hvem godene er ment for. Særlig i bolig og 933 
barnehager har dette stor praktisk betydning. Barnehagene har nettopp vært utsatt for drastiske kutt og dette er viktige prinsipper 934 
man bør ha fått en avklaring på før man kan ta stilling til reglementer om hvem som skal få, og hvem som skal få først. 935 
 936 
Jeg mener dessuten det er viktig å skille mellom det prinsipielle og det praktiske. Det at noen betaler semesteravgift for å få 937 
barnehageplass eller bolig, til tross for at de ikke studerer betyr jo at det er noen som ikke får. Det er ikke riktig. Og der bør vi ha et 938 
klart standpunkt. 939 
 940 
Jeg sier ikke at den praktiske delen ikke er viktig, men vi kan ikke avstå fra viktige prinsipielle avgjørelser fordi vi ikke har klart et 941 
system for hvordan vi skal løse det i praksis.” 942 
 943 

“Men inntil vi vet vi har mulighet til å diskriminere mellom forskjellige grupper studenter basert på progresjon, så mener jeg den 944 
diskusjonen blir irrelevant. Nå er det mange grunner til at studentboliger bør være tilgjengelig for flere enn de "superflinke" med 945 
100% studieprogresjon. Når en bachelorgrad i gjennomsnitt fullføres på 4 år, kan det fort bli svært ekskluderende mot et flertall av 946 
SiOs medlemmer å kreve full studieprogresjon.” 947 
 948 

“Når det gjelder bolig og barnehager bør vi ta på alvor at vi vet at mange benytter seg av tilbudet etter endt studietid. Vi kan ikke 949 
vente til vi vet vi har mulighet til å diskriminere mellom forskjellige grupper studenter basert på progresjon før vi tar diskusjonen. Det 950 
er nettopp en slik prinsipiell avklaring i VT som kan føre til at man vil utvikle en ordning som kan skille mellom de som faktisk 951 
studerer og de som bare ønsker tilgang på velferdsgoder. 952 
 953 
Jeg har aldri sagt eller ment at man bør kreve 100%progresjon. Mitt poeng er at det er vår plikt å sørge for at studentgodene vi 954 
kjemper for blir forbeholdt folk som studerer, eller har som intensjon å studere. 955 
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 956 
Når det kommer til den praktiske gjennomføringen tenker jeg at det at man presiserer at godet er forbeholdt studenter med minimum 957 
50% progresjon, og at man sier at det gjennomføres stikkprøver i seg selv har en avskrekkende effekt.“ 958 
 959 

“Førstnevnte er arbeidstakere som fremleier ulovlig av noen som har hatt leierett. Jeg har skjønt det slik at disse ikke er så lette å 960 
gjøre noe med, annet enn å ta imot meldinger fra beboere i tilfeller hvor de er til sjenanse på et eller annet vis. (Det skal normalt en 961 
del til for at noen våger/velger å melde inn sin egen nabo, selv om det gjøres anonymt. Angiveri har vel aldri vært blant de helt store 962 
højdare.) 963 
 964 
Mitt forslag blir å se på tiltak for å øke trivselen for alle som bor i studentbyene, snarere enn å flikke relativt håpløst på ytterst 965 
marginale endringer i nåløyet for hvem som slipper inn. På den måten øker man folks trivsel, og samtidig respekten ikke bare for 966 
andre beboere, men også for SiOs eiendom, m.m. 967 
 968 
Synes at SiO på ingen måte burde være snillere enn lånekassen, i forhold til progresjon. Altså, blir man mer enn ett år forsinket, og 969 
mister studielån og stipend osv, så bør det ikke ha noe å si om man fremdeles beholder studieretten - man bør miste taket over 970 
hodet samtidig som man mister retten til noen som helst støtte fra Lånekassen. Dermed er det rett ut på gaten, eventuelt til NAV, 971 
eller hjem til mor og far. Sånn bør det ordnes ;-) 972 
 973 
Pps. Hadde det vært mulig å få til at de som fanges opp av stikkprøver, kastes ut på dagen, og ikke får bo til kontraktens utløp 974 
(tidsbegrenset til maks et år om gangen), eller innvilges noe lempelig 3-måneders oppsigelsesvarsel? Må bli slutt på alt dette "kjære 975 
mor".” 976 
 977 

“ Ulovlig framleie og inntekt. Hva skal man gjøre for å hindre at noen studenter leier ut ulovlig? Og er det riktig å sette en 978 
inntektsgrense for å få tilgang til studentgoder?“ 979 
 980 

Debatt! 981 
Med dette sender vi ballen til dere, kjære Velferdsting. Vi gleder oss til debatt! 982 
 983 
 984 
 985 
 986 
 987 
 988 
 989 
 990 
 991 
 992 
 993 
 994 
  995 
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Saksfremlegg – 4c 996 
  997 
Dato: 11.-12. februar 2012 998 
Sak: 4c), Vedtakssak 999 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 1000 
 1001 
Politisk grunndokument 1002 
 1003 
 1004 
AU innstiller på følgende: 1005 
Politisk grunndokument vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. 1006 
 1007 
 1008 
Saksnotat  1009 
Det gamle politiske grunndokumentet kan lastes  1010 
ned fra http://www.studentvelferd.no/politikk/politiske-plattformer/  1011 
 1012 
 1013 
Dissenser 1014 
- Det finnes dissens til siste avsnitt i politisk grunndokument. 1015 
 1016 
 1017 
 1018 
 1019 
 1020 
 1021 
 1022 
 1023 
 1024 
 1025 
 1026 
 1027 
 1028 
 1029 
For Arbeidsutvalget 1030 
 1031 
Birgit Lovise Røkkum Skarstein     Signy Grape 1032 
Leder for Velferdstinget      Nestleder for Velferdstinget  1033 
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Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1034 
 1035 
 1036 
I. Mandat 1037 
Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er en interesseorganisasjon og øverste studentpolitiske organ i 1038 
velferdsspørsmål for studentene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akerskus (SiO). 1039 
 1040 
Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk. 1041 
Utdanningssystemet skal være noe mer enn en forberedelse til arbeidslivet; det skal være et element i 1042 
samfunns- og demokratibygging. Det er derfor sentralt at ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn ikke 1043 
påvirker evnen og muligheten til å ta utdanning. 1044 
 1045 
Velferdstinget skal høres i alle saker av betydning for samskipnaden og studentenes velferdstilbud. 1046 
Velferdstingets tillitsvalgte skal til en hver tid arbeide for at Velferdstingets vedtatte politikk gjennomføres. 1047 
 1048 
SiO er landets største samskipnad med nær 60.000 medlemmer - over en fjerdedel av landets studenter. Slik har 1049 
VT et ansvar for å arbeide for studenters levekår generelt, men med et særlig fokus på de lokale og regionale 1050 
utfordringer som finnes i sammenheng med å ligge i et storby- og pressområde. 1051 
 1052 
 1053 
II. Velferdstilbudet 1054 
Studentenes grunnleggende velferdsbehov skal dekkes på områder som studiefinansiering, bolig, barnehage, 1055 
helse, idrett og frivillige aktiviteter, og slik muliggjøre prinsippet om heltidsstudenten. Velferdstilbudet skal være 1056 
fleksibelt og tilrettelagt studentenes ulike forutsetninger og behov. Studentvelferd skal være et supplement til 1057 
det ordinære kommunale og statlige velferdstilbudet, og ikke en erstatning. Likevel har staten et viktig ansvar 1058 
som garantist for sentrale velferdsordninger som studentboligbygging, helsetjenester for studenter, 1059 
studiefinansiering, barnehagefinansiering og sosiale stønadsordninger. 1060 
 1061 
Studenter har på mange områder ikke fulgt befolkningens generelle velstandsøkning. Derfor er det viktig at stat 1062 
og kommune må ta et større ansvar for studentene velferd og slik sikre en reell lik rett til utdanning. Oslo og 1063 
Akershus som vertskommune og –fylke har i tillegg et særskilt ansvar i å anerkjenne den ressursen som 1064 
studenter utgjør. I samarbeid med studentene kan fylke og kommune jobbe for Oslo som en studenthovedstad, 1065 
der studentene er en viktig aktør. 1066 
 1067 
Det enkelte lærested har et ansvar for å støtte opp om samskipnaden og velferdstilbudet for 1068 
sine studenter. Dette bør skje gjennom bl.a. gode fristasjonsordninger, direkte subsidiering og å tilrettelegge for 1069 
et best mulig læringsmiljø, så vel som et godt studiesosialt miljø. 1070 
 1071 
 1072 
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III. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 1073 
Tilgangen til SiOs velferdstilbud skal under enhver omstendighet gis slik at prinsippet om lik rett til utdanning 1074 
ivaretas og fremmes. SiO skal som landets største studentsamskipnad sette presedens og være en 1075 
foregangsmodell for studentvelferd i Norge. 1076 
 1077 
SiO skal gi studentene et tilrettelagt tilbud med økonomisk gunstige velferdsordninger. SiO skal tilstrebe lik 1078 
tilgang til samskipnadens velferdsgoder, uavhengig av hvilken medlemsinstitusjon man tilhører og hvilken 1079 
utdanning man tar. Dette inkluderer også ikke typisk ”A4-studenter”, for eksempel studenter med barn, eldre 1080 
studenter eller studenter med behov for særskilt tilrettelegging. 1081 
 1082 
Det er studentene som er brukere av SiO og betaler for store deler av tjenestene gjennom semesteravgift og 1083 
egenbetaling. Prinsippet om brukerstyring gjør det grunnleggende å ivareta studentenes styringsmulighet 1084 
gjennom å ha styreflertall i samskipnaden. Samskipnadens organisasjon er best tjent med en reell studentstyring 1085 
– det er studenter som vet best hva slags velferd studenter trenger. 1086 
 1087 
Semesteravgiften er en viktig inntektskilde for SiO. Det er viktig at denne holdes på et nivå som opprettholder et 1088 
godt velferdstilbud. 1089 
 1090 
Velferdstinget ønsker en fleksibel, serviceorientert, sterk og effektiv samskipnad, og vil gjennom et konstruktivt 1091 
samarbeid legge rammebetingelser for SiOs videre drift. 1092 
 1093 
Samskipnaden skal være politisk og religiøs uavhengig. 1094 
 1095 
IV. Medansvar 1096 
SiOs avdelinger skal jobbe for å ta miljø- og klimahensyn der det er mulig. SiO skal sikre ansatte i alle ledd 1097 
tarifflønn og gode arbeidsforhold, herunder basere seg på faste ansettelser og jobbe mot sosial dumping. 1098 
 1099 
Dissens: Stian og Birgit 1100 
Mindretallet vil fjerne punkt IV. Mindretallet mener at dette ikke er Velferdstingets oppgave, da det går på intern 1101 
drift. 1102 
 1103 
Dissens Signy Grape:   1104 
Ønsker kapittel  1105 
V. Solidaritet 1106 
“Studenter i Norge har gode velferdsordninger sammenlignet med resten av verden. De rettigheter norske 1107 
studenter arbeider for å opprettholde og forbedre vil for mange studenter i resten av verden virke uoppnåelige. 1108 
Derfor er det viktig at Velferdstinget viser solidaritet og støtter arbeidet for å forbedre studentvelferden for 1109 
studenter også internasjonalt.”  1110 
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Saksfremlegg – 4d 1111 
  1112 
Dato: 11.-12. februar 2012 1113 
Sak: 4d), Vedtakssak 1114 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 1115 
 1116 
Arbeidsprogram 2012 1117 
 1118 
 1119 
 1120 
AU innstiller på følgende forslag til vedtak:: 1121 
 1122 
Velferdstinget vedtar ”Arbeidsprogrammet for 2012”, med de endringer som måtte fremkomme i møtet.. 1123 
 1124 
 1125 
 1126 
Saksnotat 1127 
 1128 
 1129 
Bakgrunn 1130 
Arbeidsprogrammet tar for seg Velferdstingets (VT) politiske prioriteringer, og fastsetter hvilke mål 1131 
Velferdstinget og Arbeidsutvalget (AU) skal jobbe for å oppnå i 2012. Arbeidsprogrammet legger klare føringer 1132 
på hvilke saker VT og AU skal jobbe med, og følge opp dette året. 1133 
 1134 
I følge Velferdstingets vedtekter § 3-2 Velferdsseminar skal AU ”… snarest mulig etter konstituerende møte i 1135 
hver valgperiode og senest 15. februar arrangere Velferdsseminar for Velferdstinget. Velferdstinget behandler 1136 
der (…) arbeidsprogram etter innstilling fra Arbeidsutvalget. Arbeidsprogrammet skal inneholde en 1137 
organisatorisk del, en politisk del og et årsprogram”. 1138 
 1139 
 1140 
Vurdering 1141 
I forslaget har AU forsøkt å balansere mellom organisatoriske og politiske arbeidsområder. De organisatoriske 1142 
målene går særlig på bedre og mer informasjonsflyt og synlighet og at AU skal nå ut til alle 1143 
medlemsinstitusjonene. I de politiske målene har AU forsøkt å dekke alle SiOs virksomheter. Her finnes det en 1144 
god blanding av store og mindre store mål. Samtidig ønsker AU at 2012 vil gi rom for å ta de store og viktige 1145 
politiske debattene. Dette reflekteres i hovedprioriteringene. 1146 
 1147 
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 1148 
Hovedprioriteringer 1149 
Alle punktene i arbeidsprogrammet skal det jobbes målrettet med å oppnå, men noen utvalgte saker skal ha 1150 
særlig høy prioritet i arbeidsutvalgets daglige virke. AU foreslår fire overordnede hovedprioriteringer dette året. 1151 
Dette er saker AU mener det bør fokuseres særlig på, både fordi de krever omfattende arbeid og fokus over 1152 
lenger tid, men spesielt fordi AU tror dette er saker som er grunnleggende for god studentvelferd og lik rett til 1153 
utdanning.  Punktene er ikke rangerte. 1154 
               Det første punktet omhandler studentboliger. Det er en grunnleggende rett å ha et sted å bo. 1155 
Situasjonen i dag er at altfor få får tilbud om en studentbolig, og studenter bruker store deler av utbetalingen fra 1156 
Lånekassa på å bo. Punktet retter seg mot Staten, som må bidra med mer penger til å bygge boliger, og mot Oslo 1157 
kommune som må bidra med tomter. 1158 
               Det andre punktet omhandler psykisk helse. Det har over lang tid vært et fokus på å bedre den psykiske 1159 
helsetjenesten for studenter. Behovet for hjelp er dessverre alt for stort, og køene alt for lange. 1160 
               Tredje punkt er å utvide studentenes tannhelsetilbud. Selv med rabatterte priser i dag, er 1161 
tannhelsetjenesten så dyr at mange studenter ikke ser at de har råd. Tannhelse er en viktig del av ens totale 1162 
helse, og inntil det offentlige bidrar med et bedre tannhelsetilbud, bør Samskipnaden gå i bresjen. 1163 
               Fjerde punkt er studentbarnehagene. Studenter med barn skal også ha lik rett til utdanning, og de 1164 
trenger et tilbud som er tilpasset deres spesielle behov. 1165 
 1166 
 1167 
Dissenser 1168 
Det finnes to dissenser i AUs arbeidsprogram. Den første finnes under kapittelet om SiO generelt, den andre i 1169 
kapittelet om Studentboliger. De som har tatt dissens vil presentere bakgrunnen for dette på møtet. 1170 
 1171 
 1172 
 1173 
 1174 
 1175 
 1176 
 1177 
 1178 
 1179 
 1180 
 1181 
For Arbeidsutvalget 1182 
 1183 
Birgit Lovise Røkkum Skarstein     Signy Grape 1184 
Leder for Velferdstinget      Nestleder for Velferdstinget 1185 

  1186 
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Arbeidsprogram for Velferdstinget 2012 1187 
 1188 
Arbeidsprogrammet tar for seg Velferdstingets (VT) politiske prioriteringer, og fastsetter hvilke mål 1189 
Velferdstinget og Arbeidsutvalget (AU) skal jobbe for å oppnå i 2012. Arbeidsprogrammet legger klare føringer 1190 
på hvilke saker VT og AU skal jobbe med, og følge opp dette året.  1191 
 1192 
Hovedprioriteringer 1193 

 VT skal jobbe for en økning av den statlige tilskuddsandelen og kostnadsrammen for bygging av nye 1194 
studentboliger, samt jobbe for at Oslo kommune i større grad bidrar med byggingsklare tomter.  1195 

 VT skal jobbe for å styrke SiOs psykiske helsetjenestetilbud.  1196 
 VT skal jobbe for en rimeligere tannhelsetjeneste i SiO med større kapasitet. 1197 
 VT skal jobbe for at studentbarnehagene blir mer studentspesifikke. 1198 

 1199 
Forkortelser: Velferdstinget = VT  Velferdstingets arbeidsutvalg: AU  Studentsamskipnaden = SiO 1200 
 1201 
Organisasjon 1202 

1. AU skal besøke alle medlemsinstitusjonene i løpet av året. 1203 
2. VT-representantene og medlemsinstitusjonenes studentdemokratier skal holdes oppdatert på AUs 1204 

daglige arbeid gjennom regelmessige nyhetsbrev. 1205 
3. AU skal jobbe aktivt med å promotere Velferdstingets arbeid ut mot studentene via aktuelle medier, 1206 

studentdemokratiene og fysisk tilstedeværelse på institusjonene. 1207 
4. AU skal halvveis i året evaluere eget arbeid, og ved påfølgende møte presentere dette for VT gjennom 1208 

en midtveisrapport. 1209 
5. VT skal ta stilling til AU sin sammensetning på periodens nest siste møte. 1210 
6. AU skal legge frem en årsrapport for VT på årets siste ordinære møte, hvor man redegjør for oppnåelse 1211 

og status for arbeidsprogrammet.  1212 
7. VT-leder skal være representert i Studenthovedstaden for å fremme Oslo som studenby. 1213 
8. AU skal fortsatt forvalte ”krisefond for internasjonale studenter” og dele ut midler herfra etter behov i 1214 

samarbeid med studentrådgivningen.  1215 
9. VT skal arbeide for å få fast observatørstatus med tale- og forslagsrett i landsstyret i NSO. 1216 
10. VT skal benytte “åpen fredag” som et møtepunkt for å lytte til studenter i saker som angår dem. 1217 

 1218 
Informasjon og mediearbeid 1219 

11. Velferdstingets representanter og vararepresentanter skal inviteres til en felles Kickoff i begynnelsen av 1220 
året. 1221 

12. Det skal lages et interaktivt kart over VTs og SiOs organisasjon på Velferdstingets nettsider.  1222 
13. VT skal arbeide for å videreføre hvite dager og profilere alkoholfokusfrie arrangementer.  1223 
14. AU skal arbeide for å synliggjøre valget til Velferdstinget i samarbeid med studentdemokratiene. 1224 
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15. AU skal utarbeide en mediestrategi og jobbe aktivt for å bygge Velferdstinget som aktør i det norske 1225 
mediebildet.  1226 

16. I forbindelse med semesterstart høsten 2012 skal AU promotere Velferdstingets mål og virke overfor de 1227 
lokale myndigheter, media og nye studenter. 1228 

17. AU skal i vårsemesteret 2012 gjennomføre en medieundersøkelse for å kartlegge bruken av 1229 
studentmediene på de ulike studiestedene.  1230 

 1231 
 1232 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) 1233 
 1234 
SiO generelt 1235 

18. AU skal jobbe for at samskipnadsloven ivaretar studentflertallet i SiO.  1236 
19. VT skal ta stilling til en økning i semesteravgiften og hva denne skal brukes til. 1237 
20. VT skal arbeide for at enhver student, heltid og deltid, ved alle lærestedene tilknyttet SiO skal betale 1238 

semesteravgiften. 1239 
21. VT skal arbeide for at de ulike studentdemokratiene ved de ulike lærestedene tilknyttet SiO bidrar med å 1240 

synliggjøre SiOs velferdstilbud overfor studentene.  1241 
22. VT skal jobbe for at det opprettes et karrieresenter på Senter i Sentrum.  1242 
23. VT skal i løpet av året evaluere SiO’s offentlighetspolicy.  1243 

 1244 
Dissens Stian Lågstad og Birgit Skarstein: stryke punkt 23 1245 
 1246 
Studentboliger 1247 

24. VT skal jobbe for at SiO får tildelt flere studentboliger i 2012 enn i 2011.  1248 
25. VT skal jobbe for en økning av kostnadsrammen og tilskuddsandelen til studentboligbygging. 1249 
26. VT skal jobbe for at SiO blir prioritert ved tildelinger av midler til studentboliger for 2012. 1250 

 1251 
Dissens Signy Grape: 1252 
Nytt punkt: ”VT vil jobbe for at SiO bygger studentboliger for størst mulig antall studenter, fremfor å bygge mer 1253 
kostbare enkeltleiligheter.” 1254 

27. VT skal jobbe for at SiO setter av tilstrekkelig midler til løpende og verdibevarende vedlikehold av 1255 
studentboliger. 1256 

28. AU skal i samarbeid med SiO ha jevnlig kontakt med kommunene for samarbeid om fremtidige 1257 
studentboliger i Oslo og Akershus.  1258 

29. AU skal jobbe aktivt  opp mot Oslo kommune for å sikre at det blir bygget studentboliger på tomten til 1259 
Sogn vgs. og i Bjørvika. 1260 

30. VT skal jobbe for at studentboliger klassifiseres som en egen boligtype i byggeforskriftene.  1261 
31. VT skal våren 2012 gjennomgå tildelingsreglementet for bolig. 1262 
32. VT skal jobbe for at 20 % av alle norske semesterregistrerte studenter skal få tilbud om studentbolig.  1263 
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33. VT skal i samarbeid med Kontrollkomiteen for tildeling av boliger vurdere om tildelingsreglementet blir 1264 
fulgt. 1265 

34. VT skal jobbe for at SiO utvikler en strategi for energiøkonomisering i alle nåværende og fremtidige SiO-1266 
boliger.  1267 

35. VT skal i samarbeid med husvertordningen jobbe for at det arrangeres bruktmarked for SiOs 1268 
studentboliger. 1269 

 1270 
Studentkafeene 1271 

36. VT skal i løpet av våren 2012 utarbeide et kafépolitisk dokument.  1272 
37. VT skal i løpet av 2012 evaluere studentkafeenes drift for å se om de har et godt nok tilbud med tanke 1273 

på pris, tilgjengelighet og ernæring.  1274 
38. VT skal jobbe for at Studentkafeene skal tilby sunne, rettferdige, økologiske og sesongbaserte varer, 1275 

uten at det øvrige tilbudet belastes av dette. 1276 
39. VT skal jobbe for å utvide åpningstidene på enkelte av studentkafeene.  1277 
40. VT skal jobbe for at utdanningsinstitusjonene benytter SiO-Catering til sin møtevirksomhet, parallelt 1278 

med at SiO-catering øker sin konkurransedyktighet. 1279 
 1280 
Studenthelsetjenesten og -rådgivningen                                                                                   1281 

41. VT skal jobbe for å få det offentlige til å ta et større ansvar for studentenes velferdssituasjon, med 1282 
spesielt fokus på psykisk helse.  1283 

42. VT skal jobbe for en rimeligere tannhelsetjeneste med større kapasitet for studenter. 1284 
43. VT skal arbeide for å øke kapasiteten til SiOs psykiske helsetjeneste. 1285 
44. VT skal jobbe for at flere studenter bytter fastlege til SiO. 1286 
45. VT skal arbeide for at det opprettes en permanent ordning med gradert sykestipend. 1287 
46. VT skal jobbe for at Studier Med Støtte (SMS) utvides til å gjelde studenter ved alle SiOs 1288 

medlemsinstitusjoner.  1289 
47. AU skal arrangere en kampanje om psykisk helse, gjerne i samarbeid med Velferdstingene i Trondheim 1290 

og Bergen. 1291 
 1292 
Studentidretten 1293 

48. VT skal jobbe for etableringen av et ”athletica express” i sentrum, der det tilbys egentrening og lange 1294 
åpningstider.  1295 

49. VT skal jobbe for å øke kapasiteten hos SiOs treningssentre.  1296 
 1297 
Studentbarnehagene 1298 

50. VT skal jobbe for at studentbarnehagene skal være studentspesifikke: med utvidede åpningstider i 1299 
eksamensperioder, tidlig barnehagestart og barnepass ved sykdom. 1300 

51. VT skal jobbe for at finansiering av studentbarnehager kommer som et ekstra tilskudd over 1301 
statsbudsjettet.  1302 
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52. VT skal jobbe for at studentbarnehagene fortsatt skal tilby mat. 1303 
 1304 
Kultur, medier og tildelinger 1305 

53. VT skal arbeide for at søknadsmuligheten til Kulturstyret skal bli mer kjent og benyttet på mindre 1306 
læresteder.  1307 

54. AU skal gjøre søknadskrav og prosess enklere og mer tydelig for de organisasjonene som søker direkte til 1308 
VT. 1309 

 1310 
Akademika 1311 

55. VT skal arbeide for at Akademika er en kreativ og innovativ aktør i utviklingen av nye læringsplattformer. 1312 
56. Akademika skal ha en rolle i distribusjonen og salget av kompendier til studentene. 1313 
57. VT skal jobbe for en fortsatt studentstyrt bokhandel i regi av studentsamskipnadene. 1314 
58. VT skal jobbe for at Akademikas brukerutvalg blir hørt og tatt med i den videre utviklingen av driften. 1315 

 1316 
Miljø 1317 

59. VT skal jobbe for at SiO sentralt tilrettelegger for miljøsertifisering av alle SiOs virksomheter.  1318 
60. VT skal jobbe for at SiO tenker miljø i alle ledd i organisasjonen. 1319 
61. VT vil jobbe for at SiO har miljøhensyn som et av kriteriene i anbudsrunder. 1320 
62. VT vil jobbe for at SiO Eiendom  benytter mest mulig miljøvennlig byggemateriell i boligprosjekter. 1321 
63. VT skal jobbe for at utdanningsinstitusjonene bidrar til at det plasseres kildesorteringsstasjoner som 1322 

omfatter matavfall, papir, flasker og matavfall ved alle SiOs spisesteder.    1323 
64. VT skal arbeide for et studentmånedskort uten aldersbegrensing. 1324 

  1325 
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Saksfremlegg – 5a 1326 
 1327 
Dato: 11. og 12. februar 2012 1328 
Sak: 5a), Vedtakssak 1329 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 1330 
 1331 
Velferdstingets driftsbudsjett 1332 
 1333 
AU innstiller på følgende: 1334 
Budsjettet vedtas med de endringer som fremkommer under møtet. 1335 
 1336 
 1337 
Saksnotat 1338 
AU har lagt opp til et stramt budsjett som i all hovedsak bygger på fjorårets budsjett og forventet regnskap. Det 1339 
er ikke en signifikant øking i aktiviteten, men heller ikke en stor redusering av aktiviteten. Det aktivitetsnivå som 1340 
er nå er det nivå Velferdstinget etter sammenslåingen vil ligge på. Budsjettforslaget gir således fortsatt litt rom 1341 
for å satse videre på synlighet gjennom arrangementer, markedsføring og kampanjer. Det er et budsjettert 1342 
underskudd på knappe NOK 140 000. Dette underskudd finansieres med egenkapitalen og dette er mulig da 1343 
driften forventes å ha gått med godt NOK 90 000 i overskudd i 2011. Dette overskuddet er dog resultatet av 1344 
ekstraordinære overføring fra SiO og ikke en mindre drift i forhold til inntekter. I 2013 bør Velferdstinget motta 1345 
flere midler, enten ved å søke høyere tildeling fra semesteravgiften, øke beløpet institusjonene bidrar med eller 1346 
senke aktiviteten betydelig. I fjor var det fire institusjoner som ikke betalte tilskuddet deres til Velferdstinget og 1347 
det ble totalt NOK 60 000 mindre enn budsjettert. I dette budsjett er det beregnet at alle institusjonene betaler 1348 
deres andel. 1349 
 1350 
Vedlegg 1351 
- Gjennomgang av velferdstinget driftbudsjett 1352 
- Velferdstingets driftbudsjett 2012 (pdf-fil) 1353 
 1354 
 1355 
 1356 
 1357 
 1358 
 1359 
 1360 
For Arbeidsutvalget 1361 
 1362 
Birgit Lovise Røkkum Skarstein     Signy Grape 1363 
Leder for Velferdstinget      Nestleder for Velferdstinget  1364 
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Gjennomgang av velferdstinget driftsbudsjett 1365 
 1366 
Konto 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 1367 
I 2011 ble det tildelt NOK 449.520 fra semesteravgiften og det ble bestemt at dette skulle oppjusteres med 1368 
rundt NOK 250.000 i forbindelse med sammenslåingen av SiO og OAS. Derfor er det søkt (og også tildelt) 700 1369 
000 NOK fra SiO i 2012. 1370 
 1371 
Konto 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1372 
Tilskuddet de ulike institusjoner skal betale er beregnet som 20 kr. per student. Antall student er beregnet som 1373 
gjennomsnittet av antall studenter i vår og høst semesteret 2011. Samlet tilskudd fra institusjonene er på NOK 1 1374 
212 716. En øking på én krone per student i tilskudd gir et samlet utslag på ca. NOK 60 000 i samlet tilskudd fra 1375 
institusjonene til Velferdstinget. 1376 
 1377 
Konto 3619 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1378 
I 2011 var konto 3619 Tilskudd fra Høgskolen i Oslo (HiO) og 3634 Tilskudd fra Høgskolen i Akershus (HiAk) i 1379 
budsjettet for 2012 slåes disse sammen i konto 3619 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1380 
 1381 
Konto 3634 Tilskudd fra Høgskolen for Teologi og Ledelse 1382 
Konto 3634 er i 2012 konto for tilskudd fra Høgskolen for Teologi og Ledelse (THL). THL har ikke vært en del av 1383 
tilskuddssystemet tidligere. 1384 
 1385 
Konto 3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet 1386 
Konto 3630 er de penger Velferdstinget får inn fra SiO til tilskuddsporteføljen. Dette blir derved ikke en del av 1387 
Velferdstingets drift men støttebeløp Velferdstinget utbetaler. 1388 
 1389 
Konto 3621 AKAN 1390 
Det er ikke budsjettert noen inntekter til AKAN, da dette som går utenfor Velferdstingets budsjettert drift. 1391 
Velferdstinget får inn prosjektmidler som de må forvalte til AKAN-prosjekter og størrelsen av dette søkes det om 1392 
på nytt hvert år. AKAN-midler som ikke er brukt i året overføres til neste års »AKAN regnskap«. 1393 
 1394 
Konto 3900 Andre driftsinntekter 1395 
I denne posten budsjetteres den andel av felleskostnader Studentparlamentet (SP) faktureres for. 1396 
Velferdstingets arbeidsutvalg deler hus med SP-AU og har en del felleskostnader. Dette faktureres SP-AU for, og 1397 
den andel de forventes å skulle betale er budsjettert her. Andelen SP-AU betaler av felleskostnader er basert på 1398 
en vedtatt fordelingsnøkkel av felleskostnader i huset. SP-AU 54 % - VT-AU 46 %. I denne posten budsjetteres 1399 
også de NOK 120 000 som Velferdstinget får i tilskudd av Oslo Kommune. Disse penger er øremerket til 1400 
avlønning av Studenthovedstadens (SH) sekretær. Velferdstinget har siden oktober i fjor stått formelt som 1401 
arbeidsgiver til SHs sekretær, men stillingen betales av Oslo kommunne. 1402 
 1403 
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Konto 4320-4332 Tilskuddsporteføljen 1404 
Dette er tilskuddsbudsjettet. Disse er tildelingene som ble vedtatt på tildelingsmøtet i fjor. 1405 
 1406 
Konto 5010 Fastlønn 1407 
Dette er lønnsutgifter for Velferdstingets økonomi- og organisasjonskonsulenten og for studenthovedstadens 1408 
sekretær. Velferdstinget får et tilskudd på NOK 120 000 av Oslo kommune til avlønning av denne stilling og 1409 
derfor ikke en del av Velferdstingets egen drift. 1410 
 1411 
Konto 5011 Telefonkompensasjon 1412 
Denne posten er budsjettert til et lavere nivå enn i 2011 fordi vi har endret telefonkompensasjonsordningen. 1413 
Inntil nå har alle tillitsvalgte blitt kompensert hver måned i deres lønn for bruk av deres mobil i forbindelse med 1414 
jobben. Nå har vi endret det slik at de informasjonsansvarlig samt organisasjonskonsulenten ikke lengre 1415 
kompenseres i lønnen men i stedet har jobbtelefon gjennom Velferdstinget til et utgiftsnivå tilsvarende den 1416 
tidligere ordning med kompensasjonen. Leder og nestleder får fremdeles kompensasjon i lønnen. 1417 
Kompensasjonen for leder og nestleder er NOK 500. Deltidstillitsvalgte har fremdeles ordning med 1418 
kompensasjon da de ikke kompenseres nok til det lønner seg for dem å ha en slik ordning. Deltidtillitvalgte 1419 
kompenseres med NOK 250,00 per måned. 1420 
 1421 
Konto 5012 Honorar tillitsvalgte 1422 
De tillitsvalgte honoreres med lønnstrinn 10. 3 av de tillitsvalgte er ansatt i en 100 % stilling og 3 er ansatt i en 35 1423 
%. Det er her budsjettert med utgangspunkt i nivået for 2011 og med en forventet lønnsøkning på 3,5 %. 1424 
 1425 
Konto 5013+4500 Øvrige honorarer 1426 
Disse postene er budsjettert basert på aktiviteten og budsjettet fra i fjor. I 2011 honorerte velferdstinget bl.a. 1427 
ordstyrer til VT møtene, en som har påtatt seg enkle oppdrag til å designe ting til kampanjene arbeidsutvalget 1428 
har jobbet med. Det forventes en lignende aktivitet i 2012 og derfor er denne satt på dette nivå. 1429 
 1430 
Konto 5015 Rentekompensasjon AU 1431 
Denne er budsjettert på samme nivå som 2011. Dette omfatter refusjon av de renteutgifter de tillitsvalgt pådrar 1432 
seg i den tid de sitter i arbeidsutvalget. Denne kompensasjonen utbetales ved avslag av lånekassen for 1433 
rentefritak i perioden. 1434 
 1435 
Konto 5092 Ferielønn 1436 
Økonomi- og organisasjonskonsulenten er ansatt med feriepenger. Dette er budsjettert feriepenger som er 1437 
opptjent i 2011. 1438 
 1439 
Konto 5104 Vikar/ekstrahjelp 1440 
Budsjettert til NOK 0 som budsjettet for 2011 var. Vi har i inneværende år ikke hatt bruk for denne budsjettpost. 1441 
 1442 
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Konto 5211 Refusjon av sykepenger 1443 
Denne posten budsjetteres ikke. 1444 
 1445 
Konto 5400-5410 Arbeidsgiveravgift 1446 
Følger økning i lønn og honorarer. Basert på siste års nivå ganget opp med forventet lønnsøkning. 1447 
 1448 
Konto 5240 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) 1449 
Det budsjetterte nivå er basert på innskudd i 2011. Det er satt til litt høyere enn innskuddet i 2011. 1450 
 1451 
Konto 5800 Opplæring 1452 
Dekker over de kostnader som beheftes ved oppstart av nytt arbeidsutvalg samt kostnader til opplæring i løpet 1453 
av året. Dette budsjetteres til samme nivå som 2011. 1454 
 1455 
Konto 6710 Revisjonshonorar 1456 
Denne posten dekker revisjon av Velferdstingets regnskap. Budsjettert basert på kostnader i 2011. 1457 
 1458 
Konto 6720 Regnskapstjenester 1459 
Denne posten dekker regnskapskostnader. Budsjettert basert på kostnader i innværende år. Denne post er økt 1460 
betydelig i 2011. Denne posten er økt mye pga. av økt aktivitet generelt, flere ansatte/tillitsvalgte som det skal 1461 
kjøres lønn på, flere kampanjeregnskaper, opprydningsarbeid i bilagene fra året før samt opplæring av 1462 
organisasjonskonsulent og arbeidsutvalg. Dette gir seg utslag i kostnader til regnskapsfører. 1463 
 1464 
Konto 7500 Forsikringer 1465 
Denne posten omfatter Velferdstinget yrkesskadeforsikring i Norsk Forsikring. Budsjettert er basert på premie i 1466 
2011. 1467 
 1468 
Konto 6510 Teknisk utstyr 1469 
Denne posten er nedjustert fra nivå det lå på i 2011. VT-AU har kjøpt en del teknisk utstyr i 2011 til det ekstra 1470 
AU-medlemmet og organisasjonskonsulenten som kom i 2011. Det vurderes at denne posten kan være på NOK 8 1471 
000 i 2012. Det vurderes om det må skiftes ut 1-2 harddisker i år hvor garantien er utløpt og derfor kan denne 1472 
posten ikke justeres lengre ned. 1473 
 1474 
Konto 6600 Reparasjon av oppvaskmaskin 1475 
Det er blitt kjøpt en oppvaskmaskin til huset. Denne post dekker over reparasjon og er en felleskostnad med 1476 
Studentparlament. 1477 
 1478 
Konto 6810 Kontorrekvisita 1479 
Dekker over innkjøp av kontorrekvisita. Denne posten er nedjustert fra 2011 da det var budsjettert innkjøp av 1480 
møbler, dette trenges ikke i samme omfang i 2012. 1481 
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 1482 
Konto 6811 Innkjøp til kjøkken 1483 
Denne posten omfatter diverse innkjøp til kjøkkenet som Velferdstingets organisasjonskonsulent står for å kjøpe 1484 
inn. Disse kostnader er felleskostnader med Studentparlament som faktureres 54 % av alle innkjøp. Budsjettert 1485 
lavere enn forventet regnskap 2011, da det inkluderer innkjøp av oppvaskmaskin med mer. 1486 
 1487 
Konto 6815 Kopiering 1488 
Dette dekker over bruk av skrivere i huset. Dette administrerer Studentparlamentets organisasjonskonsulent og 1489 
fakturere Velferdstinget for 46 % av forbruket. Budsjettert basert på kostnader i innværende år 1490 
 1491 
Konto 6880 Aviser, tidsskrifter m.m. 1492 
Dette dekker over aviser vi abonnerer på i huset. Dette administrerer Studentparlamentets 1493 
organisasjonskonsulent og fakturere Velferdstinget for 46 % av kostnadene. Budsjettert basert på kostnader i 1494 
innværende år. 1495 
 1496 
Konto 6910-6912 Mobiltelefon 1497 
Denne posten dekker mobiltelefoni for informasjonsansvarlig og organisasjonskonsulenten. 1498 
 1499 
Konto 6950 Porto 1500 
Denne posten dekker porto for Velferdstinget. Budsjettert til samme nivå som i 2011. 1501 
 1502 
Konto 7300 Markedsføring 1503 
Denne posten dekker markedsføring av Velferdstinget. Denne settes til NOK 40 000 som er litt lavere en i 2011. 1504 
Velferdstinget har i innværende år ikke brukt opp de 50 000 og derfor nedjusteres denne til NOK 40 000.. Det 1505 
forventes at der vil forbli relativ høy aktivitet mht. til markedsføring i 2012 og derved bør den ikke bli nedjustert 1506 
mer. I denne posten er også en online sms-tjeneste der Studentparlamentet og Velferdstinget deler kostnadene. 1507 
Denne tjenesten koster totalt et sted mellom NOK 200-500 pr. måned. Studentparlamentet faktureres for 54 %. 1508 
 1509 
Konto 7301 Aksjoner og Markeringer 1510 
Her dekkes ulike kampanjer som Velferdstingets arbeidsutvalg holder på med i løpet av året, samt 1511 
arrangementer og fester. Nivå er basert på aktiviteten i 2011 som var litt høyere enn budsjettert. 1512 
 1513 
Konto 7302 Vaffelfredag 1514 
Vaffelfredag avholdes hver fredag på Villa Eika og det er vekselsvis Studentparlamentet og Velferdstinget som 1515 
står for det. Innkjøp til Vaffelfredag administreres av Velferdstingets organisasjonskonsulent og 1516 
Studentparlamentet faktureres for 54 % av alle kostnadene. 1517 
 1518 
Konto 7150 Reiseutgifter 1519 
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Posten dekker reisekostnader i forbindelse med Velferdstingsarbeidet. Denne posten er oppjustert til NOK 10 1520 
000. Det vurderes  om AU vil få en større reiseaktivitet i 2012. 1521 
 1522 
Konto 7320 Møtekostnader 1523 
Her dekkes i hovedsak bevertning på Velferdstingsmøter. I tillegg også bevertning til møter med 1524 
konsernledelsen, hovedstyret i SiO, arbeidsutvalgets egne møter m.m. Det har i 2011 vist seg et økt behov for 1525 
Velferdstingsmøter. Denne posten er satt til NOK 41 500 som er beregnet utifra 10 Velferdstingsmøter med 1526 
beverting, i tillegg til den øvrige møteaktiviteten i årets løp.   1527 
 1528 
Konto 7322 Seminar og konferanse 1529 
Denne posten er diverse seminar- og konferansekostnader. Budsjettert nivå for 2011 er overført til budsjett 1530 
2012. 1531 
 1532 
Konto 7323 Velferdsseminar 1533 
Denne posten dekker det årlige Velferdsseminar som vanligvis avholdes i februar. Her dekkes alle kostnader i 1534 
forbindelse med seminaret; overnatting, transport, bevertning m.m. Dette er budsjettert ut ifra forventet 1535 
kostnader til seminaret i år. 1536 
 1537 
Konto 7405 Gavekonto 1538 
Anvendes til innkjøp av gaver til foredragsholder eller folk som hjelper til i forbindelse med arrangementer. 1539 
Denne post omfatter også gaver i form av blomster til forskjellige anledninger. Denne posten er ny og har ikke 1540 
vært budsjettert med tidligere. 1541 
 1542 
Konto 7770 Bankkostnader 1543 
Utgifter til betaling av lønn, regninger, samt omkostninger vedrørende bedriftskortet. 1544 
 1545 
Konto 7775 AU disposisjonskonto 1546 
Arbeidsutvalget disponerer denne kontoen og knytter seg til utgifter som middager, julebord, bursdagskaker, 1547 
uforutsette kostnader m.m.. 1548 
 1549 
Konto 0 Julebord 1550 
Etter vedtak da arbeidsutvalget fremla budsjettforslag i fjor, vedtok Velferdstinget at julebord skulle ha en egen 1551 
budsjettpost og at det skulle utgjøre NOK 16 000 av AU disposisjonskontoen. 1552 
 1553 
Konto 7776 Krisefond for utenlandske studenter 1554 
Budsjettert til NOK 20 000. 1555 
 1556 
Konto 7778 AKAN 1557 



  

 45 

Det er ikke budsjettert noen kostnader til AKAN, da dette som går utenfor Velferdstinget budsjettert drift. Se 1558 
konto 3900. 1559 
 1560 
Konto 8050 Renteinntekter 1561 
Renteinntekter på egenkapitalen 1562 
 1563 
 1564 
Sarah Sørensen 1565 
Økonomi- og organisasjonskonsulent for Velferdstinget 1566 


