
 

 

Årsberetning 2015 
 

 

 

  

 



1. Innledning……………………………………………………………………………………………… s.3 
2. Møter…………………………………………………………………………………………………….. s.3 
3. Organisasjon og drift……………………………………………………………………………….. s.4 
4. Samarbeid………………………………………………………………………………………………. s.5 
5. Økonomi………………………………………………………………………………………………… s.6 
6. Politikk…………………………………………………………………………………………………… s.7 
7. Kampanjer………………………………………………………………………………………………. s.8 
8. Medielogg……………………………………………………………………………………………….. s.9 

 
 
 
 
 
  

s.2 



 

1. Innledning 
 
2015 har vært preget av at arbeidsutvalget har hatt et ønske om å ta tak i mange større 
organisatoriske utfordringer og prosesser som har ligget på vent i opptil flere år. Vi har prioritert 
å gå inn i store og tidkrevende prosesser som å endre valgperiode og å løse noen av de mest 
grunnleggende problemene i finansieringsregimet og tildelingsordningen. 
 
Dette reflekteres hvis man ser på arbeidsprogrammet som en sjekkliste. En del store 
organisasjonsendringer er hovedgrunnen til at arbeidsprogrammet ved slutten av året ikke har 
blitt så fullstendig gjennomført og arbeidet med som vi har ønsket. 
 
Bakgrunnen for denne prioriteringen er at disse endringene har vært saker som har blitt 
diskutert i flere år, og behovet for gjennomføring har blitt mer og mer akutt. Dette gjør seg 
spesielt gjeldende i arbeidet med tildelingsordningen, der presset fra flere av 
studentdemokratiene om å finne en varig løsning var stort. Arbeidsutvalget har valgt å ta alle 
slike organisatoriske utfordringer på strak arm, og mener som et resultat at vi overlater en 
sterkere og mer bærekraftig organisasjon ved periodens slutt. 
 
Allikevel har vi i løpet av året fått jobbet med et bredt spekter av saker i arbeidsprogrammet, og 
fått en rekke viktige gjennomslag og vedtak som vil bli detaljert videre i denne rapporten. 
 
Arbeidsutvalget vil takke Velferdstinget og alle samarbeidsaktører  for et godt, utfordrende og 
konstruktivt samarbeid i 2015, og ser tilbake på mange gode prosesser, gjennomslag og debatter. 
 

2. Møter 
 
Arbeidsutvalgsmøter 
 
Arbeidsutvalget har møtt én gang i uka (med visse enkeltunntak) gjennom hele perioden, 
bortsett fra i sommerferien. I møtene har det hver uke blitt tatt opp hva som har skjedd og blitt 
gjort siden sist møte, hva som skjer og skal bli gjort til neste møte, samt innstillinger og politiske 
diskusjoner som har krevd vedtak i arbeidsutvalget. I enkelte perioder har man hatt høyere 
møtefrekvens, spesielt merkbart rundt innstillingene til tilskuddsbudsjettet. 
 
Velferdstingsmøter 
 
Det har blitt avholdt 7 møter i Velferdstinget: 
 
1. desember Konstituerende møte, Høgskolen i Oslo og Akershus 
7.-8. februar Velferdsseminaret, Thon Hotel Triaden, Lørenskog 
16. mars Velferdstingsmøte, Handelshøyskolen BI 

s.3 



27. april Velferdstingsmøte, Høgskolen i Oslo og Akershus 
1. juni Velferdstingsmøte, Høgskolen i Oslo og Akershus 
7. september Velferdstingsmøte, Handelshøyskolen BI 
12. oktober Tildelingsmøtet,  Handelshøyskolen BI 
9. november Velferdstingsmøte, Handelshøyskolen BI 
 
I møtene har vi fått behandlet alle saker som skulle behandles i Velferdstinget i henhold til 
arbeidsprogrammet, og samtidig fått tid til å behandle en del andre saker som har kommet opp i 
løpet av året. 
 
Vi har i velferdstingsmøtene revidert to politiske dokumenter (boligpolitisk dokument, 
kulturpolitisk dokument) og vedtatt et nytt dokument av året (miljøpolitisk dokument). I 
behandlingene av disse har arbeidsutvalget valgt en modell hvor dokumentene tas opp til debatt, 
revideres i tråd med innspillene til Velferdstinget, og deretter vedtas i et nytt møte med 
eventuelle endringer fra Velferdstinget. Vi synes dette har vært en formålstjenlig modell som har 
skapt solide dokumenter med god forankring i demokratiet. 
 
Arbeidsutvalget planla opprinnelig å avholde flest mulig møter i Auditorium 3 ved P52 på 
Høgskolen i Oslo og Akershus, da dette har vært et stort nok lokale med gode fasiliteter som har 
passet oss godt. Det har i løpet av året vært umulig å booke dette møtelokalet ved flere 
tidspunkt. Derfor har de fleste møtene funnet sted ved Handelshøyskolen BI. Det har vært et 
ønske fra Velferdstinget om at møtene skal spres til flere forskjellige institusjoner, men 
arbeidsutvalget har hatt problemer med å finne lokaler som kan tilby oss muligheter for visning 
av bilde fra prosjektor og plass til godt i overkant av 50 mennesker. 
 
Valgforsamling 
 
19. oktober Valgforsamling, Samfunnet Bislet 
 
I møtet har vi valgt faste representanter til Velferdstinget fra de mindre institusjonene med 
varaer. Vi har også valgt representater til Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA). 12 av 19 
institusjoner var tilstede på dette møtet.  
 
 

3. Organisasjon og drift 

 
Vår 2015 avviklet Velferdstinget tildelingsordningen for studentdemokratier. Det har over 
lengre tid vært en tidkrevende og utfordrende del av tildelingsordningen. Velferdstinget så det 
mer hensiktsmessig at studentdemokratiene sørger for støtte til sitt arbeid direkte fra sin 
utdanningsinstitusjon. I tildelingsordningen med midler for 2017 (avholdes i 2016) vil 
ordningen for studentdemokratier være helt avviklet etter en overgangsperiode. 
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Høst 2015 vedtok Velferdstinget å endre valgperiode for arbeidsutvalget på oppfordring fra 
sittende arbeidsutvalg. Saken har vært diskutert over lengre tid, og ble endret med hovedfokus 
på at det skal være mer tilrettelagt for at alle studenter som tilhører utdanningsinstitusjoner 
under SiO skal ha mulighet til å stille til fulltidsvervene i arbeidsutvalget. Det ble samtidig 
vedtatt å velge et interimstyre der alle verv i arbeidsutvalget lyses ut og velges for et semester, 
før nytt valg holdes nærmere sommeren 2016.  
 
I sommer har Velferdstinget fått et lite Velferdsbarn i administrasjonen. På vegne av 
Velferdstinget ønsker arbeidsutvalget å gratulere så mye! Med bakgrunn i det har vi vært 
avhengige av å ansette vikar i permisjonsperioden. Vi har vært heldig å fått inn vikar med god 
kjennskap til Velferdstinget og organisasjon.  
 
Arrangementer: 
30.januar: Kick-off for velferdsåret 2015 
26.februar: Debatt: Studenthovedstaden? Oslo som studentby 
27.mars: Vaffelfredag 
12.mai: Revidert Nasjonalbudsjett 2015 på storskjerm 
13.juni: Jubileumsfest, Velferdstingets 10.arbeidsutvalg 
12.august: Grilling og Quiz på Villa Eika 
31.august: Lunsj med Jonas Gahr Støre og Marte Gerhardsen 
9. september: Studentenes Valgkavalkade 
7.oktober: Hjelp, det er statsbudsjett! 
16.oktober: Vaffelfredag 
 
 

4. Samarbeid 
 
Velferdstingene i Norge (ViN) 
ViN fikk i 2015 et formalisert samarbeid med vedtekter. Formålet med ViN er å få større 
gjennomslagskraft, ved å vedta nasjonal politikk som gjelder for alle velferdstingene. Vår 2015 
kjørte vi en felles kampanje #meldflytting for å få studenter til å flytte folkeregistrert adresse til 
studentbyen sin. Kampanjen var vellykket og vi mottok flere forespørsler fra studentdemokratier 
som ikke tilhører et velferdsting som ønsket å være med på kampanjen. Så langt har ViN hatt  
Vært på seminar hos VT Trondheim og VT Bergen. ViN har avholdt 3 møter i år, og skal ha et til. 
Tematikken vi har tatt opp er bl.a. studentboliger, lån og stipend, lykkepromille, studentby og 
valg. I sammenheng med revidert statsbudsjett sendte vi ut felles pressemelding.  
 
Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA) 
SHA har avholdt 6 møter, 4 av dem har også vært formøter til Kunnskap Oslo. Vi har i år valgt å 
ha tematikk på møtene, slik at vi kan utnytte bredden i gruppen godt. Temaer som har vært oppe 
er studiestart, kommunikasjon, samarbeid på tvers av institusjoner og studentavtale. I 
Kunnskap Oslo har Formand på DNS og leder av Velferdstinget sittet som representanter fra 
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SHA. Der har det vært fokus på blant annet campusutvikling, Oslo som vertsby og 
entreprenørskap.  
 
Studentdemokratiene 
Leder av Velferdstinget og informasjonsansvarlig har hatt jevnlig kontakt med 
studentdemokratiene. Informasjonsansvarlig har i løpet av året besøkt alle studentdemokratier 
tilknyttet Velferdstinget og informert om VT. Det har vært et tidkrevende arbeid, men er noe av 
det viktigste for å sørge for at demokratiene vet hvem vi er og hva vi gjør. I tillegg har det vært 
fusjon i studentdemokratier som gjør at det er viktig at VT er tidlig på banen med å etablere 
kontakt. AU har også deltatt på flere møter i de største studentdemokratiene.  
 
Norsk Studentorganisasjon (NSO) 
Velferdstinget har hatt kontakt med NSO rundt NSOs studentboligundersøkelse (som kommer i 
slutten av juli hvert år). Vi har også holdt kontakt rundt statsbudsjettet. Arbeidsutvalget har 
benyttet seg av kursordningen til NSO ved flere anledninger og sekretariatet der har vært 
behjelpelige. ViN fikk dessverre ikke innvilget observatørplass på NSOs landsmøte i år, noe vi 
synes er uheldig. Ledere av velferdstingene har heller ikke blitt invitert til å møte på 
ledersamlinger med ledere av NSOs medlemslag. Dette er NSO sitt valg, og det må vi respektere. 
 
Øvrig kontakt 
Arbeidsutvalget har holdt jevnlig kontakt med organisasjoner som ligger under 
tildelingsordningen: Universitas, Radio Nova, Det Norske Studentersamfund (DNS) og 
Oslostudentenes idrettsklubb (OSI). I løpet av året har vi brukt tid på å bli kjent med den nyeste 
søkeren OSI, og i den anledning var leder av VT med på anleggskonferanse i Trondheim i regi av 
Norges Studentidrettsforbund (NSI). 
 
 

5. Økonomi 
 
I endelig regnskap for 2015 forventes et overskudd på NOK 1 085 327, hvorav 1 029 720 er KS 
midler som videreføres som KS’ egenkapital. VTs egenkapital budsjetteres til 1 026 847 kr ved 
utgangen av 2016. Det er viktig at VT har en solid egenkapital, med totale driftskostnader på 3,1 
millioner og bevillinger for 10,6 millioner i året. Som følge av avvikling av tilskuddsordningen 
for studentdemokratier har Velferdstinget søkt økte midler til drift fra SiO for 2016. Dette 
tilsvarende det VT “mister” i driftsinntekter fra institusjonene som vi mottok gjennom den 
gamle ordningen.  
Kulturstyret mottok midler fra SiO i 2015 som spiller inn på egenkapitalen. Det må presiseres at 
dette er KS sin egenkapital, ikke Velferdstinget sin. 
 
I 2016 er det budsjettert med endring av valgperiode for arbeidsutvalget som innebærer 
Interimstyre og to overlappsperioder.  
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Velferdstinget har søkt midler fra fond i NSO ved de anledningene det har vært mulig.  
 
 

6. Politikk 
 
Vi har til stor grad rettet oss etter arbeidsprogrammet i hvilke politiske saker vi først og fremst 
har jobbet med i 2015. Vi har hatt et klart fokus gjennom hele året på å jobbe jevnlig og løpende 
med studentboliger og psykisk helse. 
 
Vi har vedtatt tre politiske dokumenter, i tråd med arbeidsprogrammet: Boligpolitisk dokument, 
Kulturpolitisk dokument (pt. ikke vedtatt) og miljøpolitisk dokument (nytt). Selv om 
arbeidsprogrammet har blitt sett som våre primære føringer på hvilke saker vi skal jobbe med, 
gir dokumentene oss mer utfyllende retningslinjer om hvordan vi forholder oss til saker, og 
fungerer som et supplement. 
 
På vår anmodning har SiO helse gjennomført kursing fra Rosa Kompetanse til sine ansatte. Vi er 
fornøyde med at dette har blitt gjennomført i kort tid etter at saken ble tatt opp fra vår side, og 
håper dette er et godt tiltak for LHBT+-personer som tar i bruk SiOs helse- og 
rådgivningstjenester. De små sakene og gjennomslagene kan ofte gjøre en stor forskjell. 
 
Etter et vellykket forsøk med Kutt Gourmet på våren, ga vi anmodninger til hovedstyret og SiO 
mat og drikke om at konseptet burde bli permanent. Dette har blitt hørt, og Kutt Gourmet har 
blitt et fast spisested på Blindern. 
 
I februar snudde Stortinget den forrige regjeringens endringer i samskipnadsloven og ga 
flertallet tilbake til studentrepresentantene i alle saker. Dette er en sak som har blitt jobbet med 
i lobbyarbeid og media over flere år, og et viktig gjennomslag for Velferdstinget. 
 
Vi reagerte negativt på fordelingen av studentboliger i statsbudsjettet, og mente at Oslo hadde 
blitt nedprioritert som det viktigste pressområdet i landet. Dette ser ut til å ha vært en nyttig 
kritikk, da vi kunne være langt mer fornøyde etter en generøs tildeling i revidert statsbudsjett. 
Oslos andel av tildelingen lå på 17,4% etter den første fordelingen, og gikk opp til 19,1% etter 
revidert budsjett. 
 
Etter å ha hatt en nøye gjennomgang av alt fra avfallssortering til rutiner på jobb til 
arbeidsmiljøtiltak, har vi sammen med Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo fått 
Miljøfyrtårn-sertifisering på Villa Eika. Vi synes dette har vært et viktig tiltak for å sette 
handling foran ord når vi skal presse andre til å være mer miljøvennlige. 
 
Etter regjeringens forslag til statsbudsjett 2016 ble framlagt for Stortinget, oppfattet vi at NSO 
og andre studentorganisasjoner sa seg fornøyd med studentboligtildelingen, som ikke har blitt 
større enn i 2015. Vi har derfor sammen med ViN spilt inn til KrF og Venstre sine 
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stortingsgrupper at det bør prioriteres å fortsette økningen i antall studentboliger i 2016 også. Vi 
kommenterte også i vår pressemelding at studiestøtten heller ikke er tilfredsstillende.  
 
I valget har vi vært aktive i form av å stille spørsmål og krav overfor begge blokker. Spesielt 
viktig for oss har vært spørsmålet om eiendomsskatt. Arbeidet med å sikre en garanti mot 
eiendomsskatt på studentboliger vil forbli viktig det neste året også.  
 
Arbeidsutvalget har deltatt på innpillsmøter om Sykkelprosjektet i regi av Oslo Kommune for å 
få styrket sykkelveier mellom utdanningsinstitusjonene og studentbyene i Oslo. Vi har også hatt 
lobbymøte med Abdullah Alsabeegh (AP). I vår støttet vi arbeidet i Studentparlamentet ved UiO 
om å få bysykler på campus Blindern. 
 
 

7. Kampanjer 
 
#meldflytting 
I året som har gått har vi hatt fokus på forskjellige studentpolitiske saker, og gjennomført to 
større kampanjer. Det har vært lokalvalgsår i år, og før sommeren holdt vi fokus på at det er 
viktig å få studenter til å stemme i kommunen de bor i. Vi kjørte “Meld flytting” kampanjen, 
sammen med Velferdstingene i Bergen, Trondheim og Stavanger. Trykksakene ble veldig fine, 
om vi kan få si det selv. Og hele kampanjen så veldig helhetlig og sammensydd ut. Det var også 
veldig positivt å få samarbeide med de andre Velferdstingene, og spre budskapet nasjonalt.  
 
#brukdinstemme 
Den siste uken før lokalvalget kjørte vi en mindre kampanje som la fokus på hvilke 
studentrelaterte saker de forskjellige partiene hadde i partiprogrammene. I tillegg til å fokusere 
på studenter som stiller til valg, og studenter som har/skal stemme og hva de synes er viktige 
fokusområder. Vi ønsket å oppfordre studenter til å bruke sin stemmerett uavhengig av hva de 
ønsket å stemme. Kampanjen gikk i sosiale medier.  
 
 
#studentkravet / #boligkravet 
Formålet med denne kampanjen er å synliggjøre og bevisstgjøre studenter på 
stuentboligsituasjonen. Det er også et mål å synliggjøre utfordringene for politikerne. Ønskelig 
resultater er å få presset antallet boliger i revidert nasjonalbudsjett opp og samtidig spre 
informasjon om  Velferdstinget. 
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8. Medielogg 
 

Mindre penger direkte til studentene, sak i papiravisen om tildelingsmøtet i Velferdstinget. 28.10.15 

Tak over hodet er ingen menneskerett?, Ine Sophie Atterås om studentboliger og 

tak-over-hodet-garantien. 27.10.15 

Surfer på eldrebølgen, Sigrid Mæhle Grimsrud om studenter på eldrehjem. 26.10.15 

Fordelte 16,4 millioner av studentenes penger, Sigrid Mæhle Grimsrud om tildelingsordningen og 

tildelingsmøtet. 15.10.15 

Radio Nova «stakk av med» 75.000 Universitas-kroner, om tildelingsmøtet. 13.10.15 

Vil ha mer i studiestøtte og flere studentboliger, kommentarer til statsbudsjettet i Journalen. 

08.10.15 

Dette betyr årets budsjett for studentene, kommentarer til statsbudsjettet i studenttorget.07.10.15 

Regjeringen vil gi tilskudd til 2200 nye studentboliger, kommentarer på studentboligtildelingen i 

statsbudsjettet. 07.10.15 

Regjeringen mangler tydelige ambisjoner, sitater fra Velferdstinget om statsbudsjettet. 07.10.15 

Statsbudsjettet i Universitas, sitater fra leder, Sigrid Mæhle Grimsrud om det manglende løftet i 

studiestøtten. 07.10.15 

Skuffet over studiestøtten, sitater fra leder, Sigrid Mæhle Grimsrud om det manglende løftet i 

studiestøtten. 07.10.15 

Bystyret sa ja til 1500 nye studentboliger, om studentboligbyggingen på Kringsjå. 27.08.15 

Idrett taper pengekampen, om OSI og tildeling i Velferdstinget. 26.08.15 
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http://static.universitas.no/media/pdf/universitas_2015-30.pdf
http://www.inside24.no/tak-over-hodet-er-ingen-menneskerett/
http://universitas.no/nyheter/60965/surfer-pa-eldrebolgen
http://www.khrono.no/2015/10/velferdstildelingen-2016
http://www.inside24.no/radio-nova-stakk-av-med-75-000-universitas-kroner/
http://journalen.hioa.no/journalen/Innenriks/2015/10/08/vil-ha-mer-i-studiestotte-og-flere-studentboliger
http://www.studenttorget.no/index.php?show=5195&expand=3797,5195&artikkelid=14722
http://www.inside24.no/statsbudsjettet-2/
http://www.inside24.no/regjeringen-mangler-tydelige-ambisjoner/
http://universitas.no/nyheter/60904/2200-nye-studentbustader-og-316-kroner-meir-i-her
http://www.dn.no/talent/2015/10/07/1018/Utdannelse/skuffet-over-studiesttten
http://www.inside24.no/bystyret-sa-ja-til-1500-nye-studentboliger/
http://universitas.no/nyheter/60750/idrett-taper-pengekampen


Oslo har lavest dekningsgrad av studentboliger i Norge, utdrag fra pressemelding om studentboliger. 

25.08.15 

– Studenter bør ikke lide for høye tomtepriser, AP ønsker å samarbeide med SiO og VT med å senke 

kravene til studentboliger. 18.08.15 

Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus var på nyhetskanalen 29.07.15 for å snakke om 

studentboliger og Samskipnadenes kontroll av beboere i studentbolig. 

Oslo mangler flest hybler. Les pressemeldingen fra Velferdstinget i Oslo og Akershus, 

Studentparlamentet på UiO, Studentparlamentet på HiOA og SBIO fra Handelshøgskolen BI om 

boligmarkedet i Oslo. 29.07.15 

Trondheim slår Oslo og Bergen på studenthybler. Les utdrag fra pressemeldingen til Velferdstinget i 

Oslo og Akershus om fordelingen av de nye studentboligene fra revidert nasjonalsbudsjett. 23.07.15 

Bergen får ingen nye studentboliger, kommentarer på studentenes boligsituasjon i Oslo. 23.06.15 

Her kommer de nye studentboligene, kommentarer til revidert nasjonalbudsjett og 

studentboligtildelig. 23.06.15 

Hør nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, Simen Eriksen på nyhetsfredag i Radio 

Nova12.06.15 om semesteret som har gått. 

Hør nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, Simen Eriksen på nyhetsfredag i Radio 

Nova05.06.15 om turbostipend. 

Hør leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, Sigrid Mæhle Grimsrud på nyhetsfredag i Radio Nova 

29.05.15 om mat og miljø. 

Oslo-studentene jobber mest ved siden av studiene, Sigrid Mæhle Grimsrud om studentøkonomi og 

deltidsjobb 27.05.15 

Trenger ikke strengere krav, om SiO og Velferdstingets ansvarsdeling 06.05.15 
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http://www.inside24.no/oslo-har-lavest-dekningsgrad-av-studentboliger-i-norge/
http://universitas.no/nyheter/60718/studentene-bor-ikke-lide-for-hoye-tomtepriser
http://khrono.no/student-samfunn/2015/07/oslo-mangler-flest-hybler
http://khrono.no/2015/07/studenboliger
http://pahoyden.no/2015/06/bergen-far-ingen-nye-studentboliger-na
http://www.studenttorget.no/index.php?show=5665&expand=3797,5665&artikkelid=14687
http://radionova.no/programmer/nyhetsfredag
http://radionova.no/programmer/nyhetsfredag
http://radionova.no/programmer/nyhetsfredag
http://radionova.no/programmer/nyhetsfredag
http://radionova.no/programmer/nyhetsfredag
http://universitas.no/nyheter/60683/oslo-studentene-jobber-mest-ved-siden-av-studiene
http://universitas.no/debatt/60610/trenger-ikke-strengere-krav


Akademika-salgssummen avslørt, om innsyn i salg av akademika. 22.04.15 

Du må #FLYTTAPÅDEJ, om samarbeidskampanje mellom ViN. 15.04.15 

Vil ikke la deg tjene mer, om Velferdsseminaret og ønsket om å fjerne punktet og økt inntektsgrense. 

18.03.15 

Den grønne elefanten i rommet, om nylig vedtatt grønn politikk i Velferdstinget. 11.03.15 

250 nye studentboliger innvilget, kommentarer på studentboligtildelingen til OSTV. 09.03.15 

Studietida må også være morsom. Velferdstinget mener Helsedirektoratets arrangement om psykisk 

helse manglet konkrete tiltak. 06.03.15 

Rekordmange nye studentboliger, kommentarer om studentboligtildelingen. 24.02.15 

Ikke fornøyde med studentboligsatsingen. Les hva Velferdstingets leder, Sigrid Mæhle Grimsrud, 

mener om regjeringens prioritering av pressområdene i boligtildelingen. 24.02.15 

Stadig flere studenter uten bolig. Les hva Velferdstinget mener om dagens studentboligtildelinger. 

23.02.15 

Studentseier på tinget. Les om lovendringsforslaget som ga studentene tilbake makten i 

samskipnadene. 19.02.15 

VT varsler grønn satsing. Les mer om noen av sakene vi vedtok på vårt arbeidsprogram på 

Velferdsseminaret 7.-8. februar. 11.02.15 

Like barn leker best, Sigrid Mæhle Grimsrud om studentengasjement og tverr-institusjonelt 

samarbeid. 05.02.15 

Hybris i studentenes høyborg, leder av Velferdstinget, Sigrid Mæhle Grimsrus svarer på Universitas 

sin «Vi spør» på siste side. 21.01.2015 

Skal Mæhle studentenes kake, les om Sigrid i ukas student i Universitas. 14.01.15 
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http://universitas.no/nyheter/60495/akademika-salgssummen-avslort
http://www.smis.no/2015/04/15/du-ma-flyttapadej/
http://www.inside24.no/vil-ikke-la-deg-tjene-mer/
http://universitas.no/debatt/60359/den-gronne-elefanten-i-rommet
http://ostv.no/250-nye-studentboliger-innvilget/
http://www.khrono.no/2015/03/bent-hoie-slo-et-slag-a4-livet
http://www.framtida.no/articles/rekordmange-nye-studentbustadar#.VjIPy7cvd9M
http://www.studenttorget.no/index.php?show=5665&expand=3797,5665&artikkelid=14556
http://universitas.no/nett/60278/stadig-flere-studenter-uten-bolig
http://khrono.no/student-samfunn/2015/02/studentseier-pa-tinget
http://universitas.no/nyhet/60235/vt-varsler-gronn-satsing/
http://www.inside24.no/like-barn-leker-best/
http://static.universitas.no/docs/pdf/universitas_2015-02.pdf
http://universitas.no/nyhet/60090/skal-mehle-studentenes-kake


På jobb for en bedre studiehverdag, bli kjent med nyvalgt leder av Velferdstinget Sigrid Mæhle 

Grimsrud i Khrono. 02.01.2015 
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http://khrono.no/2014/12/ny-leder-velferdstinget


For Arbeidsutvalget, 
 
 
Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen 
Leder Nestleder 
 
 
 
Christine Adriane Svendsrud Ine Sophie Atterås 
Informasjonsansvarlig Profileringsansvarlig 
 
 
 
Aleksander Martin Gjøsæter Håkon Knudsen 
Politisk rådgiver Politisk rådgiver 
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