
Innkomne kandidatskjema 2017 

 

Kandidater som stiller til Kulturstyret: 
 

Idun Kløvstad (UiO) - Medlem av Kulturstyret (valgperiode 2 år) 

Hvorfor stiller du til dette vervet?  

Jeg har sittet som vara for Kulturstyret i snart 1 år og har vært på flere møter. Jeg synes det er et 

veldig hyggelig verv og ønsker gjerne å sitte som fast medlem.    

 

Gunvor Evenrud  (UiO) - Vara til Kulturstyret (1 år) 

Hvorfor stiller du til dette vervet?  

Jeg har sittet som medlem av kulturstyret i 1,5 år, og har dermed opparbeidet meg god erfaring med 

kulturstyrearbeid. Jeg vil gjerne fortsette, men pga. at jeg starter på master til høsten har jeg ikke 

mulighet til å binde meg for to år. 

 

Fujan Parsa (UiO) - Medlem av Kulturstyret (valgperiode 2 år) 

Hvorfor stiller du til dette vervet?  

Jeg har allerede sittet som fast medlem i KS i halvannet år. Jeg har lært mye av arbeidet og har 

trivdes svært godt med det. Derfor håper jeg at jeg får mulighet til å fortsette. 

 

Henrik Hung Haram (UiO) - Medlem av Kulturstyret (valgperiode 2 år) 

Hvorfor stiller du til dette vervet?  

Jeg stiller til Kulturstyret fordi det virker som veldig lærerikt å være med i KS. Jeg har skrevet flere 

søknader som Arrangement- og kulturutvalgleder for SVFF, og synes jobben KS gjør er ekstremt viktig 

for det sosiale miljøet ved Universitetet. Jeg tror jeg kan bidra med mye kunnskap som kan være 

positivt for Kulturstyrets arbeid. 

 

Kamilla Skallerud (HiOA) - Medlem av Kulturstyret (valgperiode 2 år)/ Vara til Kulturstyret (1 år) 

Hvorfor stiller du til dette vervet?  



Jeg satt i Kulturstyret i 2016, samme år som jeg fullførte min bachelor i musikkteater på 

Musikkteaterhøyskolen. Nå har jeg hatt et friår, men skal begynne å studere fysioterapi ved HiOA til 

høsten, så jeg ønsker å gjøre comeback i Kulturstyret. Min forrige periode i Kulturstyret var veldig 

lærerik og spennende, og jeg ønsker å være med videre på alt arbeidet KS gjør for foreningene i Oslo. 

Som tidligere student ved en av Oslos minste høyskoler har jeg alltid vært opptatt av å se de mindre 

institusjonene. HiOA og UiO får mye fokus, mens de mindre høyskolene knapt har hørt om KS. Jeg 

mener det er viktig at alle skal ha et like godt tilbud, uavhengig av institusjonens størrelse, og har lyst 

til å jobbe videre med dette.  

 

Selv om jeg nå begynner på en helt ny utdannelse, har jeg kunstnerisk bakgrunn, noe jeg ser på som 

en stor fordel i KS. De fleste andre har en mer akademisk bakgrunn enn meg, så sammen mener jeg vi 

utfyller hverandre godt, og kan behandle søknader så rettferdig som mulig. 

 

Kandidater til leder av VT-AU: 
 

Elisabeth Holien (UiO) 

Hvorfor stiller du til dette vervet?  

Bakgrunnen for mitt kandidatur er knyttet til mine personlige mål, og prinsipper og ideer som finnes i 

organisasjonen.  

 

Jeg håper å få muligheten til å lede Velferdstingets AU fordi jeg er opptatt av Velferdstingets mål om 

å levere velferdstjenester til studentene, i tillegg til at jeg ønsker å ta del i spennende utfordringer i 

VTs fremtid og utvikle organisasjonen som sådan. For øyeblikket tar jeg en bachelor i 

organisasjonspsykologi og en i offentlig administrasjon og ledelse, begge ved UiO. Å få muligheten til 

å lede Velferdstinget ville vært svært givende for meg personlig, samt gir det muligheter til å utvikle 

meg faglig. 

 

For at studenter faktisk skal ha lik rett til utdanning som et velferdstingets mest grunnleggende mål, 

må studenter ha lik tilgang på bolig. Slik er det ikke når ungdom blir tvunget ut på det private 

boligmarkedet, som i stor grad er preget av lånehaier og sinnsykt høye leiepriser for få kvadratmeter.  

Boligmarkedet er ikke tilpasset studenters økonomiske situasjon. I tillegg er tilgangen til bolig preget 

av et middelklassebias som favoriserer den sosioøkonomiske middelklassen som det kan tenkes har 

tilgang på et nettverk som har tilgang eller kjennskap til bomuligheter og økonomien som behøves 

for å få tilgang på bolig i Oslo i dag.  



 

Boligmarkedet sementerer sosiale og økonomiske forskjeller og SiO er, og må være, en motvekt til 

dette gjennom å bygge boliger som er tilpasset studenters behov og økonomi. Tilflyttingsmønstrene 

blant unge vil fortsette å innebære tilflytning til de store studiebyene. Da må det finnes en aktør som 

er opptatt av at de skal ha er sted å bo. Jeg vil ta del i det arbeidet og være med på å presse på at 

man skal få flere tildelinger, for å møte den lange køen til SiO sine boliger. Noe av styrken ved SiO 

bolig er at studenter, bl.a. gjennom Velferdstinget, har direkte påvirkningsmulighet på boligutforming. 

Det er både viktig og riktig.  

 

Et annet ansvarsområde som motiverer mitt kandidatur er studenthelse.  

Jeg mener det primært er det offentliges ansvar å ta vare på studenters helse, både fysisk og psykisk. 

Og tennene er selvsagt en del av kroppen. Men slik jeg ser det evner ikke systemene å ivareta 

studenters behov slik de burde, og derfor er SiO et godt supplement til et system som mangler den 

grunnleggende forståelsen for studenters unike situasjon, både hva gjelder økonomi, sosialt, 

hverdagen, arbeidssituasjon og helsemessig. Studenter er i en annerledes livssituasjon enn ungdom 

som enda bor hjemme og unge voksne i etablererfasen. Dette vet vi som studenter, men det er også 

synlig i f.eks. SHOT-undersøkelsen. Derfor vil det være viktig for meg at VTAU jobber mot at dette blir 

allmenn oppfatning, første steg er å arbeide videre med det også tidligere arbeidsutvalg har arbeidet 

med når det kommer til å inkludere og definere studenter som egen gruppe i Folkehelsen. Jeg vil at 

SiO Helse skal være nummer en på utfordringer vi som studenter møter i hverdagen. For å evne det 

må området både prioriteres og settes krav til.  

 

Mitt kandidatur motiveres også av at Velferdstinget, slik jeg ser det, burde være betydelig mer kjent 

blant den allmenne studenten. Det håper jeg at får lov til å være med på å endre. Studenter betaler 

hvert semester en avgift som jeg tror de færreste forstår hva egentlig går til. Det er ikke slik det 

burde være.  

Velferdstinget burde føle på et ansvar for å fortelle studenter hva pengene deres går til, og studenter 

burde være interessert i å vite det. Slikt opplysningsarbeid vil gagne både den jevne student og 

Velferdstingets legitimitet innen velferdspolitiske temaer.  Jeg vil være studentenes stemme inn mot 

SiO, men også spille en rolle som gjør at jeg kan formidle det SiO og VT driver med til den jevne 

student. Det er en lang vei å gå før studenter har all den informasjonen de bør ha om hva som 

foregår i Velferdstinget og SiO. Vi er opptatt av det samme og vi må spille på lag. Samtidig er det AU 

og Velferdstingets plikt å stille krav til SiO og de fem hovedområdene.  



Det er problematisk når misoppfatninger får dominere bildet av hvem VT er og hva vi står for. Det 

undergraver virksomhetens legitimitet. Jeg håper at man ved å informere bedre hva vi driver med, 

ved å ha så åpne og gjennomsiktige prosesser som mulig evner å korrigere eventuelle feilaktige 

oppfatninger av hvordan ting gjøres eller fungerer i VT. Dette må ikke tolkes dithen at det ikke er lov 

å være uenig i vedtak eller prioriteringer, det MÅ det være takhøyde for, men riktig informasjon må 

være bakgrunn for debatten. Derfor har VT og det nyvalgte AU en jobb å gjøre når det kommer til å 

formidle dette ut til studentene. Jeg vil gjerne lykkes med å yte Velferdstinget som institusjon 

rettferdighet, ved å formidle og tilpasse identiteten til VT eksternt og internt: Hvem er vi, hva gjør vi, 

hva står vi for og hvorfor.  

Vi må i Velferdstinget ta en diskusjon på hva vi vil med tjenestene våre, og det må være bakgrunnen 

for hvordan AU skal jobbe det kommende året. Jeg har allerede en del tanker som jeg har delt nå, 

men det er ting jeg ønsker at vi i VT skal være enige om. Organisatorisk vedlikehold krever at den 

eksterne oppfatningen må matche den interne oppfatningen av formål og oppdrag, derfor tror jeg 

informasjonsarbeid og utadrettet virksomhet vil bli viktig i året som kommer. Dette arbeidet 

omfatter også utadrettet virksomhet mot de mindre institusjonene som kanskje opplever mindre 

tilknytning til Velferdstinget og SiO.  

 

Jeg håper at diskusjonen om hvor vi vil med tjenestene våre blant annet skal ta for seg innholdet i SiO 

Mat og Drikke. SiO Mat og Drikke har klart å snu budsjettene sine til det bedre, samtidig viser de 

stadig at de lytter til studenter ved å fokusere på matsvinn, økologiske tilbud etc. Velferdstinget må 

fortsette å stille krav til SiO, og slik jeg ser det bør SiO Mat og Drikke være primærleverandøren av 

mat og drikke på campus. Vi må i Velferdstinget sørge for at de leverer god, billig og bærekraftig mat. 

Derfor er det en verdi i seg selv at studentene har direkte innvirkning på tjenesteutformingen.  

 

Sist men ikke minst motiveres mitt kandidatur av spennende utfordringer i nær fremtid, særlig med 

tanke på fagskolenes potensielle inntog i samskipnaden.  

Slik jeg ser det vil det være 4 ting som blir viktig i året som kommer og de fire tingene er også 

drivkraften bak mitt kandidatur: 1) drive med utadrettet virksomhet mot den allmenne student, og 

institusjoner og studentpolitikere på de mindre institusjonene særlig. 2) sørge for at vi møter en 

krevende privat boligmarked ved å bygge mange studentboliger. 3) definere og inkludere studenter 

som eget begrep i blant annet folkehelsen, for å skape forståelse for at studenter skiller seg fra både 

ungdom og unge voksne på mange områder. 4) diskutere hvor vi vil med tjenestene våre og sørge for 

at Velferdstinget og den allmenne student opplever et eierskap til tjenestetilbudet til SiO.  

 



Jeg er svært motivert til å møte utfordringer i VT’s nære fremtid, utvikle organisasjonen, jobbe med 

og videreutvikle eksisterende prinsipper og forsøke å gjøre Velferdstinget’s formål og aktiviteter 

kjent for allmennheten i større grad. 

 

Fam Karine Heer Aas (MF) 

Hvorfor stiller du til dette vervet?  

Mitt navn er Fam Karine Heer Aas og jeg studerer til å bli lektor i religion og samfunnsfag ved Det 

teologiske menighetsfakultet (MF). Før jeg går i gang med mitt femte og siste år av utdanningen, 

ønsker jeg å først bruke et år på noe av det morsomste jeg vet, nemlig studentpolitikk.  

 

Jeg har gjennom hele studietiden engasjert meg lokalt i studentdemokratiet på MF, i flere ulike verv. 

Det har vært viktig for meg å kunne påvirke institusjonen, slik at den leverer en best mulig utdanning 

til sine studenter. Siden januar 2016 har jeg ledet Studentrådet (SR) ved MF, noe som har gitt meg 

mye erfaring, glede og ikke minst et ønske om å gjøre mer. Jeg har engasjert meg på både nasjonal 

og regionalt, gjennom NSO og VT.  

 

Jeg er den typen som tar de fleste utfordringer på strak arm. I stressende situasjoner samler de 

menneskene som kan bidra slik at vi sammen kan lage en strategi for hvordan vi skal løse oppgavene 

foran oss. Jeg er veldig opptatt av at alle stemmer skal lyttes til, og at det er enighet om 

beslutningene som skal tas. Som leder har jeg lært at dette er noe av det viktigste jeg gjør i jobben 

min. Jeg ønsker å fortsette, og å videreutvikle, det gode arbeidet som årets AU har gjort, der VT skal 

ha en tydelig stemme opp i mot SiO gjennom meg og mine kolleger. Med meg i AU vil VT få en tydelig, 

åpen, organisert og arbeidsom person, som ikke er redd for å brette opp armene i både de store og 

små sakene.  

 

I studieåret 2017-2018 ønsker jeg å lede Velferdstinget i sitt viktige arbeid. I tillegg stiller jeg til valg 

som kommunikasjonsansvarlig og politikk og medieansvarlig. Jeg ser på meg selv som en veldig 

allsidig person, som har kompetansen til å kunne fylle alle disse stillingene godt. Jeg ønsker derfor at 

valgkomiteen skal kunne gi en innstilling til den beste sammensettingen. 

Kandidater til nestleder av VT-AU: 
 

Jeanette Viken (UiO) 

Hvorfor stiller du til dette vervet?  



Jeg ønsker å stille til VTAU fordi jeg nå begynner å se slutten på min studenttilværelse og kjenner på 

den følelsen av at jeg ikke er klar, fordi jeg fortsatt har mer å gi.  

Etter 4 år i kulturstyret, 2 år i VT, 1 år i KK og 7 år innenfor diverse studentforeninger så innehar jeg 

den kompetansen som trengs for å bidra som nestleder.  

Jeg elsker organisatorisk arbeid. Etter KS føler jeg meg godt kvalifisert til å ta ansvaret for søknad- og 

tildelingsprosessen som ligger på nestleder.  Innenfor studentforeningene har jeg erfaring som alt fra 

foreningsleder til festivalsjef og arrangementsansvarlig. Jeg liker godt å jobbe med prosjekter både i 

team og alene.  

Ellers så har jeg i løpet av de siste årene vært en av forkjemperne for å få studentkultur og 

foreningsarbeid inn i VT. Konkrete tiltak som kulturkalender, og mer politiske tiltak som å få 

studentforeninger som et eget punkt under kulturpolitisk dokument er det bla. jeg som står bak. Jeg 

har jobbet tett med SiO foreninger, og har det siste året vært leder for kjellerforeningenes 

samarbeidsplattform ved UiO. Jeg har en forkjærlighet for foreninger og studentkultur, og ser godt 

hva disse tilbyr studentene. 

Ellers ser jeg på meg selv som en ansvarsfull og positiv person. Jeg trives best med et moderat nivå av 

stress, og liker å ta på meg både store og små prosjekter. Hvis jeg blir valgt ønsker jeg å ta ansvaret 

for søknadsprosessen og å være en støttespiller for leder slik at hen kan bruke mindre tid på 

organisatorisk arbeid. 

 

Kandidater til kommunikasjonsansvarlig i VT-AU: 
 

Håkon Borgos (UiO) 

Hvorfor stiller du til dette vervet?  

Etter å ha snakket med nåværende kommunikasjonsansvarlig Trygve, har jeg blitt veldig interessert i 

å videreføre arbeidet med å skape god kontakt mellom Velferdstinget og alle de tilhørende 

institusjonene. Hver gang det er tomme seter på et møte, tyder det på at her må noe gjøres for å 

løfte engasjementet. Jeg ønsker å være en særdeles sosial kommunikasjonsansvarlig med et 

smittende engasjement som klarer å formidle både viktigheten og hyggen ved å engasjere seg i 

studentvelferden. Viktigheten av god studentvelferd fikk jeg erfare som fastlåst i boligkø hos 

Samskipnaden i Tromsø. Det eneste privatmarkedet kunne tilby meg der og da var en sliten 

campingvogn en time med buss unna Tromsø sentrum. Jeg varte cirka fire dager inn i fadderuka 

grunnet elendig inneklima. Mine visjoner for å få til å løfte engasjementet blant Oslostudentene 

inkluderer en infokampanje, med alt det innebærer at utredninger, arbeid og resultater.  

 

Gjennom vervet kan HMS godt komme opp og da er det viktig med noen til stede for generelt å lage 

god stemning, men også ta tak i potensielle konflikter på en rettferdig måte hvor begge partene føler 

seg både tatt seriøst og tatt vare på. Gjennom både min folkehøgskolebakgrunn (AFR, FN-linja) og 



nåværende studieprogram religion og samfunn på TF ligger det å bygge dialogkunnskaper som en rød 

tråd. Utover de kunnskapene er jeg en språk-, og spesielt retorikknerd som sier ja til å korrekturlese 

masteroppgaver fordi jeg liker utfordringer med å finne kompakte, elegante formuleringer. Man blir 

jo aldri utlært heller.   

 

Marius Frans Linus Hillestad (UiO) 

Hvorfor stiller du til dette vervet?  

Jeg stiller til kommunikasjonsansvarlig i Velferdstinget fordi jeg har et brennende engasjement for 

studentpolitikk og vil gjerne få tilliten til å jobbe med studentvelferden i Oslo det kommende året. 

Min visjon for Velferdstinget er at de aller fleste studenter tilknyttet SiO skal vite om oss og hva vi 

driver med, og ikke bare de som er ekstra engasjert ved institusjonen sin. 

Kommunikasjonen fra Velferdstinget om arbeidet man gjør for å bedre studenters hverdag har vært 

mangelfull og sterkt preget av ”dette gjør SiO” og ikke ”dette gjør Velferdstinget”. Dette ønsker jeg å 

jobbe med politikk- og medieansvarlig for å endre. 

 

Jeg mener også at man må ta i bruk hjemmesiden mye mer da det er den som skal inneha all viktig 

informasjon om hva VT driver med. Sosiale medier er viktig, men hjemmesiden er viktigst. Det har 

vært altfor få oppdateringer siden forrige sommers valgmøte om hva Velferdstinget jobber med da 

omtrent alle innleggene har handlet om å stille til valg. 

Av relevant erfaring har jeg sittet som fast medlem i Studentparlamentet ved UiO i et år, vara i VT, 

medlem av Kulturstyret, medlem av HFSU, og Sekretariatet ved DNS. 

I tillegg har jeg har også vært med på å drifte facebooksidene til Frogn AUF, Arbeiderbevegelsens 

studentliste (tidligere Sosialdemokratene), min egen kandidatside til kommunevalget 2015 og jeg har 

frontet HFSU på flere sosiale medier. 

Av oppfølgingsarbeid har jeg vært med på å skape et tettere bånd mellom Frogn AUF og Frogn 

Arbeiderparti samt vært ansvarlig for diverse instituttutvalg ved HF gjennom å informere disse om 

arbeid vi gjør opp mot ledelsen der. 

 

Fam Karine Heer Aas stiller også til dette vervet – se utfyllende tekst under «Kandidater til leder av 

VT-AU». 

 

 



Kandidater til politikk- og medieansvarlig i VT-AU: 
 

Linn Skyum (UiO) 

Hvorfor stiller du til dette vervet?  

Jeg stiller til VT-AU av en veldig enkel grunn - jeg brenner for studentpolitikk og ønsker å bidra til å 

gjøre hverdagen til Oslo og Akershus’ studenter litt bedre. Jeg sitter i dag som leder av Norges 

Liberale Studentforbund. Herfra tar jeg med meg både en dyp forståelse av studentpolitikk som 

helhet og erfaring fra organisasjonsbygging, politikkutforming og politisk påvirkning. 

 

Velferdstinget sitter i en spesiell dobbeltrolle. Man driver med politisk påvirkning mot stat, kommune 

og øvrige myndigheter, samtidig som man har en hånd på rattet i styringa av Studentsamskipnaden. 

Det gjør at politikk- og medieansvarlig, og hele arbeidsutvalget, både må påvirke innad i 

samskipnaden og utad mot andre. Vi må finne de gode budskapene for å få gjennomslag begge veier. 

Det er en av de virkelig spennende utfordringene som følger med Velferdstingets unike posisjon, og 

en utfordring jeg er klar for å løse.  

 

I rollen som politikk- og medieansvarlig vil jeg legge vekt på å komme igang så fort som overhodet 

mulig. Det er tross alt stortingsvalg til høsten. Som representanter for den største studentbyen, med 

en hånd på rattet i landets største studentsamskipnad, er Velferdstinget i Oslo og Akershus en 

naturlig aktør også i nasjonal politikk. Det er vi, både her, i studentdemokratiene og i velferdstingene 

landet rundt, som kjenner situasjonen “på bakken”. Det er en posisjon vi må bruke til vår fordel. 

 

Dessuten er det viktig for meg at vi aldri glemmer hvem vi faktisk representerer. Velferdstinget skal 

være studentenes stemme inn i samskipnaden, og vi må dermed tørre å sette tydelige krav og 

forventninger til samskipnaden - både konsernet og våre tillitsvalgte styremedlemmer - og sørge for 

at disse kravene blir fulgt opp. Vi har verktøyene til det, men vi må være villige til å styre, ikke bare se 

på. 

 

Fam Karine Heer Aas stiller også til dette vervet – se utfyllende tekst under «Kandidater til leder av 

VT-AU». 

 

Kandidater til valgkomiteleder: 
 

Trygve Monclair Bøe  



Hvorfor stiller du til dette vervet?  

Etter et år i arbeidsutvalget føler jeg at jeg vet hva som kreves av de som stiller til de forskjellige 

vervene. Jeg anser meg selv som en menneskekjenner, og føler jeg vil være godt skikket til vervet. 


