
 
 
 

 

 

Til Velferdstinget i Oslo og Akershus 

 

 

 

Felles svar på høring om Velferdstingets tildeling til studentdemokrati fra Studentrådet 

ved Det teologiske Menighetsfakultet og representant i Velferdstinget Kristian Myhre 

 

  

Vi ønsker å begynne med å takke Velferdstinget for muligheten til å komme med høringssvar 

i denne saken, som etter vårt syn berører en svært sentral del av Velferdstingets virksomhet 

– VTs tilskuddsordning til studentdemokratiene innenfor SiO. 

 

 

Vi har følgende merknader til høringsnotatet: 

 

Til dokumentet som helhet 

Vi anser det som viktig og bra at det nå kommer på plass retningslinjer for hvordan 

Arbeidsutvalget i Velferdstinget skal behandle søknadene fra studentdemokratiene til 

Velferdstingets tilskuddsportefølje. Det er viktig at både de som søker og de som behandler 

søknadene har en lik forståelse av hva som prioriteres og hva som bør være med og 

vektlegges i en slik søknad. Det er tydelig at Arbeidsutvalget har lagt ned en god jobb i 

utformingen av høringsnotatet. 

 

 

Til de enkelte punkter har vi følgende merknader: 

 

Punkt 2. Studentpolitisk virksomhet (presumtivt egentlig punkt 3) 

Det er fra vår side ønskelig med en mer tydelig fordeling av hva VT kan støtte, og hva 

Kulturstyret kan støtte. På flere mindre institusjoner, inklusive vår egen, er det svært lav 

foreningsaktivitet. Som en konsekvens av det får det sentrale studentorganet ansvaret for å 

stå for kulturelle og miljømessige arrangement, siden alternativet blir ingen organisert 

aktivitet på dette feltet.  

 

Vi er klare over at det er en utfordring for Velferdstingets Arbeidsutvalg å skille mellom 

studentpolitisk og kulturell aktivitet når begge deler føres i samme budsjett, men samtidig 

forsøker vi å tydeliggjøre at søknaden går til studentpolitisk og studentdemokratisk aktivitet. 

Når vi likevel opplever nedgang på 1/3 av tildelingen i 2013 sett i forhold til foregående år, 

begrunnet med egne initiativ til stimulering av miljømessig aktivitet på institusjonen, er det 

et uheldig utslag. 



 
 
 

 

Velferdstinget skal kun bevilge til studentpolitisk aktivitet, og slik ønsker vi at det fortsatt 

skal være, men vi ønsker en mer pragmatisk tilnærming for flere enn de få «svært små» 

institusjonene hva angår hvordan Arbeidsutvalget leser budsjettene. At både studentpolitisk 

aktivitet og kultur- og miljøtiltak står oppført i samme budsjett gjør ikke nødvendigvis at en 

søker støtte til begge deler. 

 

Punkt 4. Studenttall 

Vi ønsker ikke et stort fokus på studenttall, men på reell studentpolitisk virksomhet. Dette 

begrunnes med at det i SiO finnes institusjoner med svært få studenter, men med et aktivt 

og eventuelt voksende studentdemokrati. Samtidig finnes det institusjoner med flere 

studenter som ikke har, og heller ikke melder ønske om å drive med særlig studentpolitisk 

eller studentdemokratisk virksomhet. At da sistnevnte skal prioriteres høyere enn 

førstnevnte virker feil. 

 

Mulig tilleggspunkt X. Kompensasjon for ikke-medlemmer av Norsk Studentorganisasjon 

(NSO) 

Det er etter vårt syn ikke ønskelig med en særskilt prioritering av de studentdemokrati som 

måtte velge å stå utenfor vår felles nasjonale studentorganisasjon. Dette vil kunne oppfattes 

som et incentiv til ikke å organisere seg i en landsdekkende organisasjon og delta i det 

nasjonale studentpolitiske ordskiftet, og det vil ikke være heldig for verken det enkelte 

studentdemokrati eller studentbevegelsen som helhet. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Kristian Myhre 

studentpolitisk ansvarlig 

Studentrådet ved MF 

Gunhild Grøvle 

leder 

Studentrådet ved MF 

 


