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TIL: 

Velferdstingets arbeidsutvalg 

Alle valgte representanter i Velferdstinget  

Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget 

Studentdemokratiene ved:   

 
Universitetet i Oslo Høgskolen i Oslo og Akershus 

Handelshøgskolen BI Norges idrettshøgskole 

Politihøgskolen Høgskolen Kristiania 

Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole 

Høgskolen Diakonova Kunsthøgskolen i Oslo 

Norges Veterinærhøgskole Westerdals Høgskole 

Bjørknes Høgskole Atlantis Medisinske Høgskole 

Norsk Gestaltinstitutt Norsk skuespiller institutt 

NLA Høgskolen i Staffeldtsgate Steinerhøgskolen 

Høgskolen for Ledelse og Teologi Barratt Due Musikkinstitutt 

Norges Dansehøgskole Den Norske Eurytmihøgskole 

Musikkteaterhøgskolen 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Folkeuniversitetene 

 

 

KOPI: 

Hovedstyrets studentmedlemmer, Velferdstingets kulturstyret, Velferdstingets kontrollkomité, 

Velferdstingets valgkomité, Velferdstingets representanter i SiOs delstyrer, studentmediene, 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus v/adm. direktør, Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig, 

Det Norske Studentersamfund v/formand, Oslo Studentenes Idrettsklubb v/hovedstyret, Jussbuss v/daglig 

leder, JURK v/daglig leder, BI Athletics v/ hovedstyret, Velferdstingene i Norge, ISU Oslo, ISU HiOA, ISU MF, 

Ordstyrer 

 

 

 

 

INNKALLING TIL VELFERDSTINGSMØTE 4. DESEMBER 2017 

Dette er endelig innkalling til Velferdstingets møte mandag 4. desember klokken 17:00. Møtet finner sted på 

Det teologiske menighetsfakultet i Auditorium 1.  

 

 

Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærerstedene. Det er møteplikt i 

Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller 

fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, på adm@studentvelferd.no , 

hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. 

Representanter valgt via valgforsamlingen må ved forfall ta kontakt med administrasjonen for å finne vara.  

 

 

 

  

mailto:adm@studentvelferd.no


  
 

 
 3 

 

FORKORTELSER 
 

AU: Arbeidsutvalget 

BH: Bjørknes Høyskole 

BI: Handelshøyskolen BI 

BL: Blå Liste  

BS: Boligstyret  

DMH: De mindre Høgskolene 

DNS: Det Norske Studentersamfund. 

HK: Høyskolen Kristiania 

HF: HF-lista  

HiOA: Høgskolen i Oslo og Akershus 

HS: Hovedstyret 

IL: Internasjonallista 

KHiO: Kunsthøgskolen i Oslo 

KK: Velferdstingets kontrollkomite  

KS: Velferdstingets Kulturstyret 

LDH: Lovisenberg Diakonale høgskole 

LL: Liberal Liste 

MD: SiO Mat & Drikke 

MF: Det teologiske menighetsfakultet 

MTH: Musikkteaterhøyskolen 

NDH: Norges Dansehøgskole 

 

 

NIH: Norges Idrettshøgskole 

NITH: Norges Informasjonstekniske høgskole 

NSO: Norsk Studentorganisasjon  

OSI: Oslostudentenes Idrettsklubb 

PBE: Plan og Bygningsetaten 

PHS: Politihøgskolen 

RL: Realistlista 

SBiO: Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI 

SD: Sosialdemokratene 

SH: Studenthovedstaden 

SHA: Studenthovedstadens arbeidsgruppe 

SiO: Samskipnaden i Oslo og Akershus 

SiO: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 

SP-HiOA: Studentparlamentet ved HiOA 

SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 

STUDiO: Studentfestivalen i Oslo 

SVL: SV-lista 

VA: Venstrealliansen 

VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité 

VK: Valkomité  

VT: Velferdstinget 

WH: Westerdals Høyskole  



telefon      228 44 389 / 463 48 854  Velferdstinget i Oslo og Akershus 
mail           adm@studentvelferd.no  Villa Eika, Problemveien 5, 0313 Oslo 
nettside    www.studentvelferd.no  Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo 
org. nr.      987 695 595 
 

DAGSORDEN 

 1 
VT 01 MØTEKONSTITUERING 2 
1a) Valg av ordstyrer og referent      Vedtakssak 3 
1b) Godkjenning av innkalling       Vedtakssak 4 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan     Vedtakssak 5 
1d) Godkjenning av referat        Vedtakssak 6 

1e) Godkjenning av valgprotokoller      Vedtakssak 7 
 8 
VT 02 ORIENTERINGER 9 
2a)  Arbeidsutvalgets orientering      10 
 Orienteringssak 11 
2b)  Hovedstyrets orientering       Orienteringssak 12 
2c)  Andre orienteringer         Orienteringssak 13 
 14 
 15 
VT 03 ORGANISASJON    16 
3a)  Årsberetning         Orienteringssak 17 

 18 
VT 04  POLITIKK  19 
 20 
 21 
VT 05  ØKONOMI 22 
 23 
 24 
VT 06  VALG 25 
6a) Konstituering         Valgsak 26 
 27 
 28 
VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER 29 
 30 
VT 08 EVENTUELT  

mailto:adm@studentvelferd.no
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FORSLAG TIL MØTEPLAN: 
 31 
17:00  Møtestart med opprop 32 

Konstituering og orienteringer 33 
1a) Valg av ordstyrer og referent 34 

1b) Godkjenning av innkalling 35 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 36 
1d) Godkjenning av referat      37 
1e) Godkjenning av valgprotokoller 38 

 39 
17:15   2a) Arbeidsutvalgets orientering 40 

2b) Hovedstyrets orientering 41 
2c) Andre orienteringer 42 

 43 
17:30  Møteskolering ved ordstyrer 44 

 45 
18:00  3a) Årsberetning 46 

 47 
18:30   Pause med matservering  48 
 49 
19:00  6a) Konstituering 50 
 51 
21:00  Møteslutt  52 
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SAKSFREMLEGG – 1A 53 
Dato: 4. desember 2017 54 
Sak: 1a) 55 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 56 
Vedlegg: 57 
 58 

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 59 

 60 
Arbeidsutvalgets innstilling: 61 
Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 62 
 63 
Forslag til vedtak: 64 
Ordstyrer: Amund Thomassen 65 
Referent: Sarah Sørensen 66 
 67 
 68 
 69 
 70 
 71 
 72 

SAKSFREMLEGG – 1B 73 
Dato: 4. desember 2017 74 
Sak: 1b) 75 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 76 
Vedlegg: 77 
 78 

GODKJENNING AV INNKALLING 79 

 80 
Arbeidsutvalgets innstilling: 81 
 82 
 83 
Forslag til vedtak: 84 
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  85 
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SAKSFREMLEGG – 1C 86 
Dato: 4. desember 2017 87 
Sak: 1c) 88 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 89 
Vedlegg: 90 
 91 

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 92 

 93 
Arbeidsutvalgets innstilling: 94 
 95 
 96 
Forslag til vedtak: 97 
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 98 

 99 

 100 

 101 

 102 

 103 

SAKSFREMLEGG – 1D 104 
Dato: 4. desember 2017 105 
Sak: 1d) 106 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 107 
Vedlegg: 108 
 109 

GODKJENNING AV REFERATET FRA VELFERDSTINGSMØTE 13. NOVEMBER 110 

Referatet finner dere www.studentvelferd.no  111 
 112 
Arbeidsutvalgets innstilling: 113 
 114 
 115 
Forslag til vedtak: 116 
Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  117 

http://www.studentvelferd.no/
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SAKSFREMLEGG – 1E 118 
Dato: 4. desember 2017 119 
Sak: 1e) 120 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 121 
Vedlegg: 122 
 123 

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER   124 

 125 
Arbeidsutvalgets innstilling: 126 
 127 
 128 
Forslag til vedtak: 129 
Valgprotokoller godkjennes. 130 
  131 
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SAKSFREMLEGG – 2A 132 
Dato: 4.desember 2017 133 
Sak: 2a), Orienteringssak 134 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 135 
Vedlegg: Arbeidsutvalgets orientering 136 
 137 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 138 

 139 
Arbeidsutvalgets innstilling: 140 
Saken tas til orientering. 141 
 142 
Forslag til vedtak: 143 
Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker.   144 
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GENERELL ORIENTERING, ARBEIDSUTVALGET 145 

 146 
Det er bare to uker siden forrige møte i Velferdstinget når vi sender ut sakspapirene, og orienteringene vil 147 
bære preg av det. I tillegg har alle i arbeidsutvalget tatt ut noe av sin avspasering i denne perioden på grunn 148 
av eksamener.  149 

 150 
Vi har verken hatt formøte med hovedstyre (HS) eller konsernlunsj med SiO, vi regner med å gjennomføre 151 
begge deler etter siste Velferdstingsmøte for 2017 og innholdet i møtene vil dermed bli redegjort for i 152 
orienteringen på første møte i 2018. 153 

 154 
Siden det er en del nye på dette møte må dere ikke nøle med å stille spørsmål til innholdet i orienteringen, 155 
hva en eller annen sak handler om eller hvilke organer det er snakk om. Hvis du har noen spørsmål når du 156 
leser sakspapirene må du gjerne sende dem inn på forhånd slik at vi kan forberede oss på å svare deg.  157 

 158 
Vi har blitt forespurt om å orientere om hva som skjer tilknyttet Kringsjå studentpub, så jeg legger inn dette 159 
som en del av den skriftlige orienteringen. 160 

 161 
Kringsjå Pub 162 
Etter initiativ av Christoffer Kolbeinsen Surdal fra Velferd- og studentbylista (UiO) ble Kringsjå studentpub 163 
diskutert i Velferdstinget. Vedtaket finnes på våre nettsider i referatet fra møtet 27.03.2017. 164 

 165 
SiO utreder for tiden fellesfunksjoner og utearealer på Kringsjå studentby. Dette er en større utviklingsplan 166 
som fortsatt er under utredning, og som kommer som naturlig konsekvens av at det bygges og rehabiliteres 167 
flere boliger på Kringsjå. I planen jobbes det nå med kostnadsnivå, funksjoner og tilbud. 168 
Pub/serveringssted en naturlig del av en slik plan. I tillegg ser man på muligheten for tilbud som lesesal, 169 
treningsfunksjon, foreningsrom, spisested, i tillegg til diverse utendørskvaliteter som parkanlegg, benker og 170 
idrettsarealer. Dette er fortsatt under arbeid og ikke satt i stein. Det er viktig å finne gode funksjoner som 171 
studentene vil ha, til et kostnadsnivå som gjør at husleien til studentene økes så lite som mulig på grunn av 172 
oppgraderingen. 173 
 174 
Grunnlaget for utredningen er blant annet en spørreundersøkelse som er sendt ut til Kringsjås beboere, 175 
samt generell kunnskap om studenter som SiO besitter (Shot, brukerundersøkelser fra andre 176 
tjenesteområder, campusundersøkelsen, dybdeintervjuer). Det er viktig med undersøkelser og utredninger 177 
fordi det er en stor studentby med mange studenter i utgangspunktet, og antallet studenter vil gå fra 2600 178 
til opp mot 4500 når alle fasene på Kringsjå er ferdig. Derfor må SiO bygge noe som er levedyktig for 179 
fremtiden. Planene for Kringsjå må altså ta hensyn til hva dagens beboere ønsker, i tillegg til å se fremover 180 
og forsøke å vurdere hva som vil bli etterspurt i fremtiden.  181 
 182 
Styret diskuterte saken i oktober, og har bedt administrasjonen jobbe videre med den med sikte på vedtak 183 
i starten av 2018. Styrets holdning er at når man først skal oppgradere fellesfunksjoner og utearealer på 184 
Kringsjå, så er det et arbeid som må gjøres grundig og gi et merkbart løft som bidrar til trivsel og fellesskap 185 
- samtidig som det ivaretar en overkommelig husleie for studentene. Arbeidsutvalgets innspill vil være 186 
basert på vedtatt politikk i Velferdstinget og studentenes reelle ønsker og behov, når tiden for innspill 187 
kommer. 188 
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 189 

LEDER, ELISABETH HOLIEN 190 

 191 
Min arbeidstid har kort oppsummert vært brukt på 1) politisk møtevirksomhet,og  2) studenthus (strategi, 192 
research og møtedeltakelse).  193 

 194 
Politisk møtevirksomhet 195 
Siden sist har jeg deltatt på møte i den eksterne arbeidsgruppen til Oslo kommune for Campusstrategi. Der 196 
holdt jeg en presentasjon om hva planen er videre for studenthus-prosjektet, og strategidokumentet som 197 
Studenthovedstaden (SH) har blitt enige om skal utarbeides. Etter nyttår skal jeg presentere endelig strategi 198 
for både Kunnskap Oslo og Campusstrategi. Studenthovedstaden får fremlagt et førsteutkast i desember. 199 
Velferdstinget vil bli orientert om endelig strategidokumentet når det er klart.  200 

 201 
Vi besluttet å ikke delta på de resterende fellesmøtene om Trimveien 4 med NSI/OSI, da vi innså at vi ikke 202 
klarte å få frem vår side av saken godt nok, og det samme problemet hadde de. Vi er enige om at vi ikke kan 203 
bygge boliger i Trimveien 4 på bekostning av fotballbanen, men enigheten slutter der. Vårt standpunkt, med 204 
grunnlag i vedtaket fra mars som finnes på nettsidene våre, som sier; at SiO og Oslo kommune sammen må 205 
se på en løsning som gjør at vi får både fotballbane og studentboliger. Å sette to gode formål opp mot 206 
hverandre er en dårlig ide. Dette standpunktet druknet i andre uenigheter med studentidretten. Vår løsning 207 
opplevde vi at var mye lettere å presentere i fellesmøte med politikerne med Samskipnaden. Vi har deltatt 208 
på møter med politikere fra Venstre, Høyre og MdG. Vi avsluttet fellesmøtene på en ryddig måte i 209 
samarbeid med OSI og NSI, og ble enige om at det på ingen måte skal være til hinder for videre samarbeid.  210 

 211 
Jeg deltok på Studentparlamentet sitt møte torsdag 23.11 fordi de skulle diskutere UiO og parlamentet sin 212 
rolle i forhold til finansiering av studenthus.  213 

 214 
Studenthovedstaden (SH) er et organ for lederne ved studentdemokratiene i Oslo, og fungerer som 215 
formøte til Kunnskap Oslo hvor SH har to representanter. På SH sitt neste møte skal undertegnede legge 216 
frem første utkast til strategien om studenthus, og vi skal diskutere sakspapirene til Kunnskap Oslo, som 217 
har møte uken etterpå.  218 

 219 
Studenthus 220 
Bakgrunn for saken: 221 
Velferdstinget vedtok i september at arbeidsutvalget skal arbeide for et foreningshus/studenthus i sentrum, 222 
som en del av Velferdstingets handlingsplan. 223 

 224 
Obs: vi benytter begrepene studenthus/foreningshus litt om hverandre i mangel på noe bedre å kalle det. 225 
For mer utfyllende bakgrunnsinformasjon se sakspapirene til høstseminaret på vår nettside 226 
http://www.studentvelferd.no/vt-dokumenter/sakspapirer/ 227 

 228 
Foreløpig er følgende tenkt om innholdet i strategidokumentet; 229 

 Skisse av dagens situasjon og behov (SHOT, Studentmobilitet undersøkelsen, kontakte 230 
studentforeninger). 231 

http://www.studentvelferd.no/vt-dokumenter/sakspapirer/
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 Visjon og verdier og koble på dokumenter som støtter ideen (Kommuneplan, Strategi for 232 
kunnskapshovedstaden, etc.). 233 

 Husets innhold og funksjon (etter innspill fra VTs høstseminar og diksujoner i lokale 234 
studentdemokratier, klargjøre; et supplement til Chateau Neuf ikke en erstatning). 235 

 Drøfting av utfordringer og skissere mulige løsninger (særlig; drift og finansiering). 236 
 Videre prosess (del av Campusstrategi, kontakte aktører, lokal forankring institusjon og 237 

studentdemokrati, politisk vedtak i byråd).  238 
Jeg har begynt å avtale møter med diverse aktører som kan bidra til realisering av studenthus i sentrum 239 
eller bidra til strategidokumentet på noen måte. Deriblant Sentralen som har relevante erfaringer knyttet til 240 
å bygge opp innovasjonsmiljøer og levende møteplasser. Nestleder og undertegnede har planer om å 241 
kontakte SiO Foreninger for å forsøke å kartlegge hvilke behov foreningene har, og hvilke ønsker de har til 242 
innhold/funksjon/plassering etc.  243 

 244 
Bare spør hvis det er noe dere lurer på knyttet til studenthus.  245 
 246 
 247 

NESTLEDER, JEANETTE VIKEN 248 

 249 
Som normalt blir min tid fordelt på tre ting: Foreninger og tildelinger (1), prosjekter (2) og organisatorisk 250 
arbeid (3). 251 

 252 
(1) jeg har sammen med kommunikasjonsansvarlig vært på møte med studentdemokrati/forening ved 253 
Norges Dansehøyskole og orientert om tilskuddsmuligheter. Annet enn det så planlegger jeg et møte med 254 
SiO foreninger for å informere om vedtaket om foreningshus i sentrum, og prøve å avklare hvordan vi kan 255 
gå frem for å avdekke behov hos foreningene. 256 

 257 
(2) IPK er nå valgt og jeg planlegger første oppstartsmøte i desember. Ressursdokumenter er printet ut, og 258 
en generell plan for arbeidet er under utarbeiding. 259 

 260 
(3) Noe tid har blitt brukt på organisering og tilrettelegging for valgkomiteens arbeid, samt kulturstyrets 261 
siste møte før jul. Vi har fått inn nye kandidater til 6. vara som vil bli supplert inn på AUs neste møte og 262 
videre ettergodkjent av Velferdstinget i februar.  Andre ting som har tatt opp en del tid er årsberetning og 263 
sakspapirer generelt. 264 
 265 
 266 

KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, FAM KARINE HEER AAS 267 

 268 
Min tid denne gangen blir delt i to: Møter med studentdemokratiene (1) og organisasjon (2). 269 

 270 
(1) Jeg har, som Jeanette nevnte deltatt på møtet med Norges Dansehøyskole. I tillegg til at vi orienterte om 271 
tilskuddsmuligheter, så diskuterte vi også hvordan en kan jobbe opp imot institusjonen for å motta mer 272 
støtte til studentdemokratiet. En av dagene tilbragte jeg på HiOA sammen med Arbeidsutvalget til SP-HiOA, 273 
Der jeg hadde mitt månedlige møte med Julie og samtale med Pia angående tilskuddsordningen for 274 
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studentboliger. I tillegg så har jeg deltatt på både SP-HiOA og SP-UiO sine møter, der begge parlamentene 275 
diskuterte studenthus i sentrum.  276 

 277 
(2) Grunnet sykdom i administrasjonen har jeg fortsatt og tatt over noen av de administrative oppgavene 278 
som ligger der. Noe av arbeidstiden har også gått til årsberetningen.  279 
 280 

 281 

POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG, LINN SYUM 282 

 283 
Siden sist møte har mesteparten av tiden gått med til arbeid med SiOs byggeprosjekter. Vi var møter med 284 
tre partier ang. prosjektene, og før dette har det vært mye å sette seg inn i. I møtene pratet vi både om 285 
byggeprosjekter som er i sluttfasen hos kommunen, samt presenterte forslag til de prosjektene som vil 286 
komme i årene fremover. Hovedinntrykket er at kommunepolitikerne er positivt innstilt til 287 
byggeprosjektene, kanskje med unntak av Venstre som stilte seg kritisk til høyden på noen av prosjektene. 288 

 289 
Vi har også sendt inn høringssvar om boligprosjektet i Brenneriveien 11. Her stiller vi blant annet spørsmål 290 
om hvorfor Plan- og Bygningsetaten ønsker å endre boligmiksen SiO har lagt opp til og hvorfor de vil legge 291 
inn fellesarealer i alle etasjer, da vi ikke ser dette som hensiktsmessig. 292 

 293 
Jeg har også tatt ut en del avspasering og feriedager i forbindelse med eksamen. 294 

 295 
Vi har dessverre ingen nye mediesaker å vise til i perioden. Mye av grunnen til dette er nettopp at 296 
størsteparten av arbeidet har vært med saker som ikke nødvendigvis er spennende for pressen og 297 
allmennheten. Jeg planlegger å jobbe mer med medieoppslag i tiden fremover. 298 
 299 
Arebidsutvalget har ikke hatt utspill i media siden forrige VT møte.  300 
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SAKSFREMLEGG – 2B 301 
Dato: 4. desember 302 
Sak: 2b), Orienteringssak  303 
Saksbehandler: Gabrielle Legrand Gjerdset 304 
Vedlegg: Hovedstyrets orientering 305 
 306 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 307 

 308 
Arbeidsutvalgets innstilling: 309 
Saken tas til orientering. 310 
 311 
Forslag til vedtak: 312 
Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker.  313 
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 314 

 315 

Orientering til Velferdstinget desember 2017 316 
 317 
Forrige styremøte var 26.-27. oktober, det neste er 6. desember. Forrige VT-møte var nettopp, og jeg 318 
henviser til min forrige orientering for de store oppdateringene. Siden forrige møte har vi i hovedsak jobbet 319 
med politisk saksgang i byggeprosjekter og forberedelse av styremøtet 6. desember.  320 
 321 
Utvalgte byggeprosjekter 322 
Gjennomført møte med følgende partigrupper på Rådhuset sammen med VT: H, V, MDG, AP. Dato fastsatt: 323 
FrP og SV. Agenda: Blindernveien 6, Brenneriveien 11, Trimveien 4, Sognsveien 102. 324 

 Brenneriveien 11 - Mandag 27. november deltar boligdirektør Trond Bakke og styreleder Gabrielle 325 

på møte i Bydelsutvalget på Grünerløkka. 326 

 Blindernveien 6 - Skal (forhåpentligvis) innstilles på av Byutviklingskomiteen 6. desember. Endelig 327 
politisk vedtak sannsynligvis 20. desember. 328 

 329 
Ang. utomhus/pub på Kringsjå henviser jeg til VT-leders utfyllende orientering. Vi jobber med en større 330 
oppgradering av fellesfunksjoner og utearealet på Kringsjå. Pub eller lignende er en del av dette.   331 
 332 
SiO Mat og Drikke 333 
Vi har invitert SP UiOs arbeidsutvalg til innspillsmøte om mattilbudet på campus. Fulgt opp Realistlistas 334 
innspill fra sist VT-møte. 335 
 336 
Arrangementer 337 
Julegrantenning på Kringsjå 1. desember  338 
Pepperkakebaking på Frederikke 30. november 339 
Athletica Centrum 1 år 1.-3. desember  340 
 341 
Som alltid - still veldig gjerne spørsmål! 342 
 343 
 344 
 345 
På vegne av styrestudentene, 346 
Gabrielle Legrand Gjerdset  347 
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SAKSFREMLEGG – 2C 348 
Dato: 4. desember 2017 349 
Sak: 2c), Orienteringssak 350 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget  351 
Vedlegg: Kulturstyrets orientering, Universitas’ orientering, Radio Novas orientering, SiO mat og drikkes 352 
orientering. 353 
 354 

ANDRE ORIENTERINGER 355 

 356 
Arbeidsutvalgets innstilling: 357 
Saken tas til orientering. 358 
 359 
Forslag til vedtak: 360 
Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker.  361 
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KULTURSTYRETS ORIENTERING 362 

 363 
Orientering fra Kulturstyret til Velferdstinget, November 2017 364 

Kulturstyret bevilger penger fra semesteravgiften til et stort mangfold av 365 
studentforeninger etter et reglement fastsatt av Velferdstinget.  366  366 
 367 

Alle SiO-registrerte foreninger kan søke prosjektstøtte fra Kulturstyret. Dette inkluderer studentorganer og 368 
medier. Foreninger som ikke får støtte direkte av Velferdstinget kan i tillegg søke om driftstøtte.  369 

Hvert år behandler Kulturstyret mellom 250 og 300 søknader og alle pengene som fordeles er bevilget av 370 
Velferdstinget. Kulturstyrets overordnede mål er å gi økonomisk grunnlag for mest mulig studentvelferd på ̊ 371 
så mange læresteder som mulig, innenfor de rammene vi disponerer. Vi anser årets søknadssum som 372 
nødvendig for a ̊ kunne opprettholde og stimulere et aktivt studentmiljø ved alle SiOs institusjoner.  373 

Kulturstyret består av 11 faste medlemmer og 6 varaer i prioritert rekkefølge. Alle er studenter ved en 374 
institusjon som tilhører SiO og er valgt inn direkte av Velferdstinget. Vanlige medlemmer mottar honorar 375 
for hvert møte de deltar på ̊. Jeg, som Kulturstyrets leder, har en 25% stilling og nestleder er timelønnet. 376 
Kulturstyrets leder velges av Velferdstinget, mens nestleder velges internt.  377 

Kulturstyret møtes en gang i måneden. Det forventes at medlemmene setter seg inn i alle søknadene før 378 
det avholdes gruppemøter. I arbeidsgruppene innstilles det på̊ søknadsbeløp som fremlegges på ̊ 379 
Kulturtyremøtet uken etter. Dette fører til en grundig og ryddig tildelingsprosess.  380 

Vi har hatt et møte siden siste Velferdstingsmøtet, 16. november 2017.  381 
På dette møtet har vi tildelt en total sum av 516 896kr.  382 

Hittil i år har vi dermed allerede bevilget i underkant av 3 millioner kroner og begynt å ta penger fra 383 
egenkapitalen.  384 

Vi har ett møte igjen dette regnskapsåret, onsdag, 6. desember. 385 

Jeg ønsker herved å takke for et bra og lærerikt år som leder av Velferdstingets Kulturstyret, og gleder meg 386 
til å se hvordan min etterfølger velger å ta støtteordningen videre. 387 

På vegne av Kulturstyret, 388 
Felicitas Scheffknecht  389 
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UNIVERSITAS’ ORIENTERING 390 

 391 
Universitas har ikke sendt inn orientering til dette møtet. 392 
 393 

RADIO NOVAS ORIENTERING 394 

 395 
Radio Nova har ikke gjennomført styremøte siden forrige VT møte.  396 
 397 

SIO MAT OG DRIKKES ORIENTERING 398 

 399 
SiO MD avholdt siste styremøte for året 23.11. Jeg har nå vært styremedlem i SiO MD i to år og opplever 400 
utviklingen de siste årene som positiv. Styret fungerer godt og jeg opplever at det er godt samarbeid stor 401 
tillit mellom styret og administrasjonen. 402 
 403 
 I 2017 ble ny administrerende direktør ble ansatt i vårsemesteret og har jobbet med en reorganisering av 404 
SiO MD med fokus på drift. En av de største utfordringene til SiO MD er studentenes prisforventninger og 405 
man har opplevd en liten nedgang i antall kunder de siste årene. Til semesterstart 2017 ble prisene på 406 
YouFood (løsvekt salat og varmmat) satt ned med én krone for å imøtekomme dette. SiO MD har også 407 
målrettede kampanjer på lavprisprodukter innenfor ulike varekategorier og jobber kontinuerlig med 408 
kvalitet for å sikre attraktive tilbud for studentene.  409 
 410 
Til tross for at man har satt ned prisene har man likevel hatt en økning i snittsalg pr. kunde og høsten 2017 411 
(spesielt oktober) har gitt gode omsetningstall. I tillegg til drift, kvalitet og markedsfokus jobbes det også 412 
med effektiviserings- og innovasjonstiltak som selvbetjente kasseløsninger. Prognosen for 2017 tilsier en 413 
omsetning på 113,2 mill. kroner og et resultat på 0,3 mill. kroner.  414 
 415 
SiO MD har på siste styremøte vedtatt et budsjett for 2018 og en detaljert handlingsplan der 416 
fokusområdene fortsatt vil være god drift og kvalitet, samt markedsaktiviteter rettet mot å øke 417 
kundeantallet og omdømmet til SiO MD.  418 
 419 
På vegne av SiO Mat og Drikke 420 
Silje Christine Andersen  421 
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SAKSFREMLEGG – 3A 422 
Dato: 4. desember 2017 423 
Sak: 3a), Orienteringssak 424 
Saksbehandler: Elisabeth Holien 425 
Vedlegg: Årsberetning 2017 426 
 427 

ÅRSBERETNING 428 

 429 
Arbeidsutvalgets innstilling: 430 
 431 
Forslag til vedtak:  432 
Saken tas til orientering. 433 
 434 
 435 

SAKSNOTAT 436 

 437 
Se vedlegg.  438 
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SAKSFREMLEGG – 6A 439 
Dato: 4. desember 2017 440 
Sak: 6a), Valgsak 441 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 442 
Vedlegg: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus. 443 
  Valgkomiteens innstilling 444 
  Hovedstyrets innstilling til leder 445 
   446 
 447 

KONSTITUERING 448 

 449 
Arbeidsutvalgets innstilling: 450 
Valgkomiteen får mulighet til å presentere helheten i innstillingen før de enkelte valgene. Deretter 451 
redegjøres det for hver kandidat, til de ulike vervene. Valgene gjøres i samme rekkefølge som i saksnotatet.  452 
Alternative forslag (benkekandidater) presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse til det 453 
enkelte verv. Alle kandidater kan holde en valgtale på opptil tre - 3 – minutter. Det åpnes ikke for 454 
støttetalere. 455 

 456 
I valgene uten innstilling fra valgkomiteen presenteres alle kandidater ved valgets begynnelse. 457 
 458 
Forslag til vedtak: 459 

a. Det velges 3 styremedlemmer for 2 år til SiOs hovedstyre, m/ personlig vara 460 

b. Det velges styreleder blant de 5 valgte styremedlemmene for 1 år 461 

c. Det velges 1 styremedlem for 2 år til SiO Mat og Drikke, m/ personlig vara  462 

d. Det velges 2 styremedlemmer for 1 år til kontrollkomité for studentbarnehage, m/ personlig 463 

vara 464 

e. Det velges 1 styremedlem for 2 år til klagenemda for tildeling av bolig, m/ personlig vara 465 

f. Det suppleres 1 styremedlem for 1 år til klagenemda for tildeling av bolig, m/personlig vara 466 

g. Det velges leder for Velferdstingets Kulturstyre for 1 år  467 
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SAKSNOTAT 468 

 469 
Velferdstinget har nedsatt en valgkomité som skal innstille på kandidater til Velferdstingets konstituerende 470 
møte. 471 
 472 
Valgkomiteen består av: 473 
Trygve Monclair Bøe (UiO) – Leder  474 
Julie Størholdt Iversen (HiOA) 475 
Olav Event (WH) 476 
William Sæbø (HiOA) 477 
Michael Ydse (MF) 478 
 479 
Valgkomiteen skal innstille på samtlige verv som er til valg. Jf. § 8.3 480 
 481 

§ 8-3 Oppgaver 482 
 483 

§ 8-3-1 Innstillinger til konstituerende møte  484 
 485 
Til konstituerende møte skal valgkomiteen innstille på:  486 
 487 
a. studentstyremedlemmer til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus  488 

b. styreleder til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus blant 489 

studentstyremedlemmene  490 

i. Hovedstyret innstiller på styreleder til valgkomiteen  491 

ii. Hovedstyrets innstilling til styreleder legges ved valgkomiteens innstilling til 492 

konstituerende møte  493 

c. Leder av Velferdstingets Kulturstyre  494 

d. studentstyremedlem til Urban boligutleie (URBO)    (ikke på valg) 495 

e. studentstyremedlem til SiO Mat og Drikke 496 

f. studentstyremedlem til klagenemnda for tildeling av bolig 497 

g. studentstyremedlemmer til kontrollkomiteen for barnehager 498 

 499 
Alle valg foregår i henhold til Velferdstingets vedtekter. 500 
 501 
 502 

HVA ER ET KONSTITUERENDE MØTE? 503 

 504 
I Velferdstingets vedtekter står det om konstituerende møte: 505 
 506 
 507 
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§ 3-2 Konstituerende møte 508 
Velferdstinget konstituerer seg selv senest tre - 3 - uker før funksjonstiden begynner. 509 

 510 
Velferdstingets konstituerende møte behandler:  511 

 512 
a. Representantenes og vararepresentantenes valgprotokoller etter innstilling fra 513 

Kontrollkomitéen 514 

Det skal også velges: 515 
 516 

a. Studentstyremedlemmer til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre 517 

i. blant de valgte medlemmene velger Velferdstinget leder for Hovedstyret etter 518 

innstilling fra Valgkomiteen 519 

b. Studentmedlemmer til styrer i øvrige organer og selskaper tilknyttet Studentsamskipnaden i 520 

Oslo og Akershus 521 

c. leder av Velferdstingets Kulturstyre 522 

Konstituerende møte fatter ikke vedtak i andre saker. 523 
 524 
 525 
Konstituerende møte skal altså ikke behandle andre saker enn å godkjenne valgprotokoller og velge 526 
kandidater til verv.  527 
 528 
Valg er regulert i vedtektenes kapittel 11. Se vedlegg eller studentvelferd.no. 529 
Valgkomiteen innstiller på samtlige valg.  530 
 531 
 532 
 533 

OVERSIKT OVER VERVENE SOM SKAL VELGES 534 

 535 
HOVEDSTYRET 536 
Det velges tre styremedlemmer for to år. Valgperioden går fra 1.1.2018 til 31.12.2019. Blant styremedlemmene 537 
velges det en leder for ett år. Valgperioden går fra 1.1.2018 til 31.12.2018. Styremedlemmene innstilles på av 538 
valgkomiteen og velges med personlig vara. Leder innstilles på av hovedstyret selv og legges ved valgkomiteens 539 
innstilling jf. § 8-3-1 b.  540 
 541 
Hovedstyret er det øverste organet i SiO. Det er ti medlemmer i SiOs Hovedstyre. Fem av disse er 542 
studentrepresentanter valgt av VT. Blant disse fem velges det også en ny leder av Hovedstyret. Hovedstyret 543 
har et overordnet ansvar for SiO. Blant styrets oppgaver er utarbeidelse og oppfølging av 544 
strategidokumenter og kontroll med samskipnadens økonomi. Styremedlemmer har personligansvar for de 545 
beslutninger som tas i styret. Vi anbefaler at kandidater til disse vervene har et reflektert forhold til hva 546 
dette innebærer. 547 
 548 
Hovedstyret har syv til åtte styremøter/styreseminar i året. HS-studentene plikter i tillegg å delta på 549 
formøter i regi av VT-AU, og de har møteplikt på VT-møter. I tillegg fordeler styrestudentene delstyrene seg 550 
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imellom. Disse har mellom fire og åtte møter i året og har plikter også til formøter med VT-AU. Vervene er 551 
honorert av SiO. 552 
 553 
SIO MAT OG DRIKKE 554 
Det velges ett styremedlem for to år med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2018 til 31.12.2019. 555 
Styremedlemmet innstilles på av valgkomiteen 556 
 557 
Styret i SiO Mat og drikke er ansvarlig for å følge opp driften av kafeenes ca. 50 serveringssteder, herunder 558 
kafeer, kaffebarer, kioskdrift og kantiner. Styret følger opp SiO Mat og drikke administrasjon, vedtar 559 
strategidokumenter, fastsetter budsjett, og forvalter i samsvar med SiO forretningsvirksomhet og 560 
forretningsstrategi. Vervet medfører deltakelse på styremøtene som avholdes ca. 4 ganger i semesteret, 561 
samt på formøter med representantene fra Velferdstingets arbeidsutvalg i forkant av hvert styremøte. 562 
Vervene er honorert av SiO. 563 
 564 
KONTROLLKOMITE FOR STUDENTBARNEHAGER 565 
Det velges to styremedlemmer for ett år, med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2018 til 31.12.2018. 566 
Styremedlemmene innstilles på av valgkomiteen 567 
 568 
Kontrollkomitéen (KK) for Studentbarnehagene er en instans for klagesaker som kommer inn til 569 
Studentbarnehagene. Det dreier seg i stor grad om å behandle klagesaker der det er tvil om 570 
tildelingsreglementet for studentbarnehagene har blitt fulgt. KK møtes to ganger i året, men kan kalles inn 571 
til flere møter dersom det er behov. På møtet får komitémedlemmene innsyn i alt relevant informasjon, og 572 
fatter et vedtak på bakgrunn av tildelingsreglementet. I særskilte tilfeller kan KK utvise skjønn og gi 573 
dispensasjon fra reglementet. Vervene er honorert av SiO. 574 
 575 
 576 
KLAGENEMDA FOR TILDELING AV BOLIG 577 
Det velges ett styremedlem for to år med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2018 til 31.12.2019. 578 
Styremedlemmet innstilles på av valgkomiteen 579 
Det suppleres i tillegg ett styremedlem for ett år med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2018 til 31.12.2019. 580 
 581 
Det skal velge ett styremedlem til Klagenemda for tildeling av bolig. I tillegg må det suppleres ett 582 
styremedlem. Dette organet har to møter i året. I tillegg velges det en fra arbeidsutvalget. De skal behandle 583 
klager som kommer inn på grunn av avslag på søknad om studentbolig. Klagenemden består av 584 
styremedlemmer som er flertall av studenter, andre medlemmer er administrerende direktør og 585 
ansattvalgt representant. Vervene er honorert av SiO. 586 
 587 
 588 
KULTURSTYRET 589 
Det skal på møtet velges leder (25%) for Velferdstingets kulturstyre for ett år. Valgperioden går fra 1.1.2018 til 590 
31.12.2018. 591 
 592 
Kulturstyret (KS) fordeler midler fra semesteravgiften som går til studentforeninger og 593 
studentarrangementer. Kulturstyret består av 11 faste representanter hvorav én er leder og én er nestleder 594 
(internkonstitueres), samt 6 vara i prioritert rekkefølge. Vervet er honorert.  595 
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VALGKOMITEENS INNSTILLING 596 

 597 

INNLEDNING 598 
Etter søknadsfristen for å stille til valg gikk ut samlet valgkomiteen (VK) seg for å gå gjennom søknadene og 599 
utarbeide intervjuspørsmål til kandidatene. Det ble utarbeidet unike intervjuer til hver kandidat basert på 600 
de innsendte søknadene og kandidatens bakgrunn. Her gjorde vi oss opp noen felles tanker om hva vi 601 
ønsket å se etter hos kandidatene til de ulike vervene. Valgkomiteen har gjennom intervjuprosessen sett på 602 
erfaringene og ferdighetene til hver enkelt kandidat. I Hovedstyret har vi også vektlagt den helhetlige 603 
sammensetningen i styret. Intervjuene ble utført mandag 20. november og onsdag 22. november.  604 
 605 
 606 
For kandidater til Hovedstyret og SiO Mat og Drikke ble følgende egenskaper/ferdigheter vektlagt tyngst: 607 

● Klarer å diskutere, reflektere høyt og si meningen sin. 608 

● Tør å endre mening i møte med nye fakta. 609 

● Har god erfaring med økonomi og budsjettarbeid. 610 

● Har god evne til å tenke langsiktig, og har god forståelse for strategisk arbeid i et langtidsperspektiv. 611 

● Har forståelse for studentdemokrati og viktigheten av et godt samarbeid med VT. 612 

● Har samarbeidsevne og personlig egnethet. 613 

 614 
For kandidater til Hovedstyret tok VK i tillegg hensyn til følgende egenskaper: 615 

● Har forståelse for SiO både som konsern og velferdsaktør. 616 

● Viser tydelig forståelse for rollen og ansvaret som ligger i å sitte i hovedstyret. 617 

 618 
 619 
For kandidater til ledervervet for Hovedstyret har VK vektlagt alle disse kriteriene til grunn. I tillegg har VK 620 
sett etter følgende: 621 

● Har en samlende og trygg lederstil. 622 

● Er tillitsvekkende. 623 

● Har inngående kunnskap om SiOs drift og utfordringer. 624 

● Har klare tanker om SiOs fremtid og visjoner. 625 

 626 
Denne listen har VK utarbeidet i samarbeid med nåværende styreleder Gabrielle. 627 
 628 
 629 
For kandidater til leder for Kulturstyret(KS) ble følgende egenskaper/ferdigheter vektlagt tyngst: 630 

● Har god kjennskap til kulturstyrets drift og formål. 631 

● Viser forståelse for arbeidsoppgavene som ligger i vervet. 632 

● Har klare tanker om hvordan en skal skape en trygg plattform for styrets medlemmer. 633 

● Har god forståelse for økonomi, regnskap og budsjett. 634 

● Har tydelige tanker om forholdet mellom KS og VT. 635 

 636 
 637 
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For kandidater til klagenemnda for tildeling av bolig ble følgende egenskaper/ferdigheter vektlagt tyngst: 638 
● Har forståelse for saksbehandling av denne karakter. 639 

● Har kjennskap til de juridiske rammene organet forholder seg til, for eksempel forvaltningsloven og 640 

taushetsplikt. 641 

● Har samarbeidsevne og er strukturert. 642 

 643 
Hovedstyret 2 år: Kaja Elisabeth de Ru - enstemmig innstilt. 644 
 645 
Som medlem av SiOs Hovedstyre har valgkomiteen valgt å innstille på Kaja Elisabeth de Ru. Kaja viste 646 
gjennom intervjuet imponerende mye kunnskap om SiO og SiOs drift. Med denne kunnskapen viste hun 647 
gjennom hele intervjuet en evne til å tenke langsiktig og strategisk. Hun trekker frem til gode løsninger på 648 
utfordringer for SiO, knyttet til SiOs kommunikasjon mot studentene. I tillegg trakk Kaja spesielt frem tanker 649 
og visjoner knyttet til SiO Helse, og valgkomiteen ble imponert over Kajas måte å tenke nyskapende på. Kaja 650 
har lang politisk og organisatorisk erfaring, blant annet fra Velferdstingets arbeidsutvalg. Kaja har klare 651 
tanker om hvilke ønsker hun har for samarbeidet med Velferdstinget. Som personlig vara til Hovedstyret 652 
det siste halvåret har Kaja fått god innsikt i hvordan Hovedstyret fungerer, og har god forståelse av hva som 653 
forventes av henne som representant. I tillegg ønsker valgkomiteen å legge til at Kaja også representerer 654 
studentene godt ved selv å være bruker av nærmest samtlige av SiOs tjenester. Dette vil være et perspektiv 655 
styret kan dra nytte av.  656 
 657 
 658 
Hovedstyret 2 år: Audun Foyn - enstemmig innstilt. 659 
 660 
Som medlem av SiOs Hovedstyre har valgkomiteen valgt å innstille på Audun Foyn. Gjennom intervjuet ble 661 
valgkomiteen overbevist om at Audun har de kvaliteter som skal til for å sitte i styret. Audun fremstår som 662 
gjennomtenkt, men er også svært lyttende og åpen for nye ideer. Han utviser særdeles gode kunnskaper 663 
om, og interesse for, økonomiske spørsmål, og evner å trekke inn analytiske perspektiver. Audun bringer 664 
med seg et unikt, spennende og innovativt blikk. Han er nytenkende, og valgkomiteen ønsker å trekke frem 665 
at han viste gode refleksjoner rundt digitalisering i SiO, spesielt med tanke på e-helse. Audun fremstår 666 
trygg, og viser god innsikt i SiOs struktur og drift. Audun har lang organisasjonserfaring, og mestret å trekke 667 
frem disse på en relevant måte opp mot vervet under intervjuet. Han har klare tanker om hvordan han 668 
ønsker samarbeidet med VT, og å få innspill fra studenten.  669 
 670 
 671 
Hovedstyret 2 år: Jonas Virtanen - enstemmig innstilt. 672 
 673 
Som medlem av SiOs Hovedstyre har valgkomiteen valgt å innstille på Jonas Virtanen. 674 
Gjennom intervjuet virket Jonas overbevisende og engasjert for å gjøre hverdagen til studenter i Oslo og 675 
Akershus bedre. Med engasjementet, sammen med god innsikt i SiOs struktur og drift, gjorde han 676 
valgkomiteen trygg på han som kandidat. Han trekker spesielt frem områder som studentidrett og Athletica 677 
i intervjuet. Dette vurderer valgkomiteen som et unikt perspektiv som vil komme styret til gode. Jonas har 678 
lang organisasjonserfaring fra studentpolitikk i både Oslo og Bergen, og klarte å trekke på kunnskap derfra 679 
for å besvare spørsmål fra valgkomiteen på en særdeles god måte. Gjennom både organisasjonserfaring og 680 
studiet sitt har Jonas opparbeidet seg god og omfattende kunnskap om økonomi og evne til å bruke denne 681 
kunnskapen til å besvare aktuelle spørsmål. Jonas har en klar tanke om hvordan han vil forvalte tilliten fra 682 
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Velferdstinget, og reflekterer særs godt over hvordan han ønsker å samarbeide med VT gjennom vervet sitt. 683 
Valgkomiteen er imponerte over Jonas sin evne til å ha studenten i fokus gjennom hele intervjuet, samtidig 684 
som han viser forståelse for ansvaret han påtar seg i vervet.  685 
 686 
 687 
Leder for hovedstyre 1 år:  Vetle Bo Saga - enstemmig innstilt. 688 
 689 
Som leder av SiOs Hovedstyre har valgkomiteen valgt å innstille på Vetle Bo Saga. Vetle har dybekunnskap 690 
om SiO, og kan trekke frem klare tanker om drift, strategi og ambisjoner. I intervjuet fremstod Vetle som en 691 
trygg og tillitsvekkende person, som også vil virke samlende for et styre. Vetle trekker spesielt frem gode 692 
kunnskaper om SiOs underliggende områder og pågående prosjekter. I tillegg viser han stort engasjement 693 
for Velferdstingets prioriteringer, blant annet grønne bygg og bærekraftig drift av SiOs underliggende 694 
områder. Vetle har god innsikt i SiOs utfordringer, blant annet nedgang i besøkstallene til SiO Mat og 695 
Drikke. Vetle mestrer særdeles godt å trekke frem erfaringer og kompetanse for å forstå, og løse 696 
utfordringer knyttet til det å være leder av Hovedstyret.  697 
 698 
 699 
Styremedlem for SiO Mat og Drikke 2 år:  Viktor Emanuel Sanden Espedal - enstemmig innstilt. 700 
 701 
Som medlem av styret i SiO Mat og Drikke har valgkomiteen valgt å innstille på Viktor Emanuel Sanden 702 
Espedal. Viktor utviser en trygghet og stå-på-vilje som valgkomiteen mener gjør ham passende som 703 
styremedlem i SiO Mat og Drikke. Gjennom intervjuet viste han en brennende interesse for studentene i 704 
Oslo og Akershus. Viktor så mange forbedringspunkter i SiO mat og drikke, og reflekterte godt rundt disse. 705 
Gjennom intervjuet fremstår han som en stødig og gjennomtenkt kandidat som klarer å tenke langsiktig. 706 
Han viste også god forståelse for drift og økonomi. 707 
 708 
 709 
Styremedlem for kontrollkomité for studentbarnehage 1 år:  710 
 711 
Valgkomiteen mangler kandidat til vervet 712 
 713 
Styremedlem for kontrollkomité for studentbarnehage 1 år:  714 
 715 
Valgkomiteen mangler kandidat til vervet 716 
 717 
Styremedlem for Klagenemda for tildeling av bolig 2 år: Aurora Kobernus - enstemmig innstilt. 718 
 719 
Til klagenemnda for tildeling av bolig har valgkomiteen valgt å innstille på Aurora Kobernus. Aurora viser 720 
gode kunnskaper om aktuelle lovverk og retningslinjer som gjelder for saksbehandling i dette vervet. Hun 721 
gir også valgkomiteen inntrykk av å være strukturert i tillegg til å være motivert for å ta på seg et slikt 722 
saksbehandlingsverv. 723 
 724 
 725 
Supplering: Styremedlem for Klagenemda for tildeling av bolig 1 år: Mohammed Jamal Gaeb - 726 
enstemmig innstilt. 727 
 728 
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Som suppleringsrepresentant til klagenemnda for tildeling av bolig har valgkomiteen valgt å innstille på 729 
Mohammed Jamal Gaeb. Gjennom intervjuet viste han stor interesse for å ivareta studenters rettigheter og 730 
reduksjon av maktmisbruk. 731 
 732 
 733 
Kulturstyret, leder 1 år: Idun Kløvstad - enstemmig innstilt. 734 
 735 
Som leder av kulturstyret har valgkomiteen valgt å innstille på Idun Kløvstad. Det siste semesteret har Idun 736 
vært representant i Kulturstyret, og jobbet tett opp imot leder. Dette har gitt Idun god innsikt i Kulturstyrets 737 
oppgaver. Hun hadde klare tanker om hvordan ønsker å være som leder, og trekker spesielt frem at hun 738 
ønsker å være presis, strukturert, og tilgjengelig for kulturstyrets medlemmer og foreningene. Ikke minst 739 
har Idun god forståelse av hva vervet innebærer, og hvordan hun ønsker å forvalte sin lederrolle i året som 740 
kommer. 741 
  742 
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HOVEDSTYRETS INNSTILLING TIL STYRELEDER 743 

 744 
Etter endring av Velferdstingets vedtekter i mai 2016 ble følgende paragraf (uthevet i bold) innarbeidet i 745 
vedtektene: 746 
 747 

§ 8-3 Oppgaver 748 
 749 

§ 8-3-1 Innstillinger til konstituerende møte  750 
 751 
Til konstituerende møte skal valgkomiteen innstille på:  752 
 753 
a. studentstyremedlemmer til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus  754 

b. styreleder til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus blant 755 

studentstyremedlemmene  756 

i. Hovedstyret innstiller på styreleder til valgkomiteen  757 

ii. Hovedstyrets innstilling til styreleder legges ved valgkomiteens innstilling til 758 

konstituerende møte  759 

c. Leder av Velferdstingets Kulturstyre  760 

d. studentstyremedlem til Urban boligutleie (URBO)    761 

e. studentstyremedlem til SiO Mat og Drikke 762 

f. studentstyremedlem til klagenemnda for tildeling av bolig 763 

g. studentstyremedlemmer til kontrollkomiteen for barnehager 764 

 765 

 766 
Resultatet av denne endringen gjør at det er hovedstyret selv som på sitt siste møte i november hvert år 767 
innstiller på leder for Hovedstyret, hvos innstillingen legges ved valgkomiteens innstilling. 768 

 769 
Hovedstyret har innstilt på følgende styreleder: 770 

Leder for Hovedstyret, 1 år: Vetle Bo Saga 771 
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mail           adm@studentvelferd.no  Villa Eika, Problemveien 5, 0313 Oslo 
nettside    www.studentvelferd.no  Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo 
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1. Innledning 

Dette er en årsrapport for arbeidet til arbeidsutvalgene til Velferdstinget som satt fra 1. juli 2016 til 30. juni 

2017, og det som sitter i perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018. Vi vil i denne rapporten omtale det viktigste 

arbeidet som er gjort fra begge arbeidsutvalgene. Forma ̊let med rapporten er a ̊ synliggjøre 

arbeidsutvalgenes fremdrift og gjennomslag med handlingsplanen som ble vedtatt for perioden 1. januar 

2017 til 31. desember 2017.  

 
Våren 2017  

Våren har vært preget av en rekke diskusjoner om Velferdstingets politikk på bl.a. Samskipnadens 

tannhelsetjeneste, hvorvidt SiO bør ha fortrinnsrett på lokaler på f.eks. Fredrikkeplassen på Blindern, 

fotballbane vs. boliger i Trimveien 4 (fotballbanesaken) og Kringsjå studentpub. Nytt for våren var noen 

satsinger på nye organisatoriske løsninger i form av jobbtelefon og Google Hangouts, som vi har fått god 

erfaringer med siden det gjør det enklere å skille mellom privatliv- og arbeidstid. Dette er gode 

kommunikasjonsverktøy som har blitt gitt videre til sittende arbeidsutvalg.  

Våren bar utover dette preg av at det hadde vært en høst med omfattende politisk arbeid, både i form av 

gjennomslag og tøffe politiske diskusjoner, særlig knyttet til fortrinnsretten for internasjonale studenter i 

studentboligene til SiO. Dette medførte at arbeidsutvalget våren 2017 i større grad valgte å prioritere 

organisasjonsbygging, både i form av opplæring og informasjon til de tillitsvalgte. 

Det ble gjennomført foredrag og opplæring på oppstartsseminaret som resulterte i gode tilbakemeldinger 

fra deltakerne, og det ble gjennom semesteret informert om flere prosjekter i SiO, samt at hovedstyret ble 

bedt om å orientere om den økonomiske situasjonen til samskipnaden. Dette var svært nødvendig da det 

ble reist en stor debatt knyttet til et overskudd i semesteravgiften. 

Det ble gjennomført investering i solcellepaneler på Kringsjå, noe som var et resultat av villet politikk fra 

Velferdstingets side knyttet til grønne løsninger i studentboligene. Vi håper at effekten av solcellepanelene 

på Kringsjå vil være av en slik positiv art at man ønsker å videreføre denne satsingen i videre prosjekter 

under samskipnaden. 

 
Høsten 2017 
Høsten har vært preget av mye politisk virksomhet, både internt og eksternt. Tildelingsprosessen har 

selvsagt vært tidkrevende denne perioden, og opptok mye tid i september og oktober. Nestleder brukte 

svært mye tid på en omfattende og god prosess i forkant av arbeidsutvalgets innstilling. Internt fordelte vi 

søkere mellom oss for å bistå nestleder i sitt arbeid med søknadene, vi hadde møte med søkerne før 

søknadsfrist og møte før AU sin interne behandling. 

 
Arbeidsutvalget har også brukt noe av høsten til å vurdere hvilke dokumenter som til våren bør tas opp i 

Velferdstinget. Vi har foreløpig lagt opp til behandling av diverse dokumenter i løpet av våren 2018, 

deriblant idrettspolitisk dokument, mandatene til arbeidsutvalget, vedtekter og diskusjon av 

samskipnadens områder - særlig SiO Mat og Drikke.  

 
Arbeidsutvalget vil minne om at Velferdstinget har vedtatt at en handlingsplan skal gjelde fra januar til 

desember, mens et nytt arbeidsutvalg tropper på fra juli, og har muligheten til å revidere handlingsplanen. 

Med dette i tankene er det ikke alle punkter i handlingsplanen som har blitt jobbet like mye med i perioden. 
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Under ligger en statusoppdatering på handlingsplanen med kommentarer om arbeidet så langt og planene 

fremover. 

 
Arbeidsutvalget vil takke for samarbeidet med Velferdstingets representanter så langt, og alle andre 

samarbeidsaktører. Vi gleder oss til fortsettelsen! Nåværende arbeidsutvalg vil også takke arbeidsutvalget 

fra forrige periode for godt arbeid og en lærerik og morsom overlapp. Vi håper at vi også vil klare å etterlate 

oss en organisasjon som er profesjonell og som har stor politisk tyngde og påvirkning på velferdstilbudet. Vi 

ønsker nye representanter i Velferdstinget velkommen, og vi gleder oss til å arbeide for dere det neste 

halve året.  

   

2. Møter 
Arbeidsutvalgsmøter  
Både det tidligere arbeidsutvalget og nåværende mener at uformelle kontormøter er den mest effektive 

møteformen, både for at administrasjonens ansatte ikke skal sitte i møter uten vedtak, men også for vår 

egen del, ved å prioritere ofte og sporadiske, men matnyttige og effektive kontormøter.  

 
Arbeidsutvalgene har hatt AU-møter/kontormøter minst en gang i uka (med visse enkeltunntak) gjennom 

dette året. 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.  Ved AU-møtene har administrasjonen vært til stede, ført referat og samtidig redegjort for 

økonomisk status. Møtefrekvensen varierer med AU sin tilstedeværelse på kontoret. I visse perioder har det 

vært mye ekstern og utadrettet virksomhet som fører til en lavere frekvens av kontormøter, mens i andre 

perioder har det vært et betydelig større behov for en hyppigere møtefrekvens, slik som i forkant av 

tildelingsmøtet, eller i forbindelse med valg og statsbudsjett.  

 
Velferdstingsmøter 
Det har blitt avholdt 7 møter i Velferdstinget og 2 seminarhelger: 
3. - 5. februar  Vårseminar, Thon Hotel Åsgårdstrand 
27. februar  Velferdstingsmøte, HiOA 
27. mars  Velferdstingsmøte, BI 
24. april  Velferdstingsmøte, BI 
29. mai   Velferdstingsmøte, UiO 
9. september  Høstseminar, Thon Hotel Ullevål 
16. oktober  Tildelingsmøte, BI 
13. november  Velferdstingsmøte, HiOA 
4. desember  Konstituerende møte, MF 

 
Møteoppsummering fra våren 2017 
Tildelingskriteriene ble diskutert på 3 møter, sist i april, hvor det ble bestemt at det skulle utsettes til neste 

møte, men de har enda ikke blitt vedtatt da det må diskuteres på et møte og vedtas på neste. Nåværende 

AU tar dette med seg og lover å ta opp igjen tildelingskriteriene etter nyttår. 

 
Resolusjoner vedtatt: 
Halv pris på dagens middag under eksamensperioden 
Fruktabbonement 
Kringsjå studentpub, - miljø og velferd i studentbyen 
Nei til rekkefølgekrav og krav om erstatningsarealer (nå kalt Trimveien 4) 
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SiO mat og drikke:  
Velferdstinget mener at SiO Mat og Drikke skal ha fortrinnsrett på lokaler der SiO har fristasjonsavtaler med 

utdanningsinstitusjonene, slik som i dag. Velferdstinget ber Arbeidsutvalget løfte en sak til Velferdstinget 

høsten 2017, revidering av retningslinjer for studentkafeene.  
 

SiO Helse: 
Velferdstinget i Oslo og Akershus mener det er viktig at SiO tilbyr et helhetlig helsetilbud til studentene i 

Oslo og Akershus, og ønsker en videreføring av dagens 4 units i SiOs tannhelsetilbud, uten prisøkninger. 

 

Møteoppsummering fra høsten 2017 
Høsten 2017 kommer vi til å gjennomføre 4 møter, inkludert høstseminar og konstituerende.  
Under seminaret ble handlingsplanen revidert, og det ble lagt inn noen nye punkter, som nevnes under 

handlingsplanen i denne årsrapporten.  
Ellers har det vært diskusjonen om hvorvidt Velferdstingets logo skal brukes av foreninger som søker støtte 

direkte fra velferdstinget, på ulik promotering. Dette ble vedtatt.  

 
Tildelingsmøtet ble gjennomført med nesten 100 representanter og observatører tilstede. Både fordelingen 

mellom søkere og rammen ble endret i forhold til AUs opprinnelige innstilling. Budsjettsøknaden til SiO ble 

endret deretter.  

 
På Velferdstingets møte i november ble idrettspolitisk komité satt ned, som har i oppgave å komme med et 

helhetlig endringsforslag til idrettspolitisk dokument.  

 
Ingen resolusjoner ble fremmet høsten 2017. 

 
Vi har i tillegg startet opp med å innhente orienteringer fra studentrepresentantene i diverse styrer til 

velferdstingsmøtene. Vi håper at dette gir et bedre innblikk i hva som foregår innenfor de ulike 

organisasjonene, og ønsker å videreføre det. 

 
Valgforsamling for de mindre høyskolene 
23. oktober 2017 gjennomførte vi valgforsamlingen for de mindre høyskolene. På valgforsamlingen var 8 av 

19 institusjoner representert. Det var 14 representanter til stede, som gjorde at vi ble vedtaksdyktige. I 

tillegg deltok kommunikasjonsansvarlig, kontrollkomiteen og to representanter fra NSO. Det ble valgt 4 

representanter og 8 varaer. Det ble også valgt 2 representanter og to varaer til Studenthovedstaden for å 

representere de mindre høyskolene.  

 

3. Organisasjon og drift 

 
Arbeidsutvalget og administrasjonen 
Det har i løpet av 2017 ikke blitt noen store omveltninger i organisasjonen og driften. Velferdstingets 

arbeidsutvalg mener at et AU med 4 personer på fulltid er en god løsning, hvor både samarbeid og 

kommunikasjon fungerer på en utmerket måte. Det gjør oss i stand til å ha god intern arbeidsfordeling, og 

god flyt i kommunikasjonen da alle i utgangspunktet er på kontoret hver dag. Intern delegering går 

smertefritt med denne ordningen.  
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Vi har i perioder hatt sykemeldinger i administrasjonen som har ført til at deler av det administrative har 

blitt lagt over på arbeidsutvalget. Vi i AU mener dette i stor grad er med på å bygge en bedre forståelse av 

driften og har tatt på oss disse oppgavene med åpne armer. Men dette understreker også organisasjonens 

behov for to stillinger på til sammen 175% i administrasjonen, da dette ekstraansvaret går på bekostning av 

annet arbeid. 

 

Kommunikasjonsansvarlig har vært mye på møter med de lokale studentdemokratiene. Dette har ført til at 

kommunikasjonen og samarbeidet mellom demokratiene og Velferdstinget har blitt styrket. Vi har også 

gjennomført en del møter med ulike foreninger i løpet av semesteret for å være en støttespiller for de og 

deres drift.  
 

Vi har etter ønske fra SP UiOs arbeidsutvalg byttet etasjer på Villa Eika og sitter nå i 2. etasje.  

 
Kulturstyret (KS) 
Kulturstyret har gjennomført alle sine planlagte møter. Det har til tider vært vanskelig for kulturstyret å 

være vedtaksdyktige i løpet av året. Dels på grunn av fravær hos representantene enkeltvis, for eksempel 

langvarig utveksling, og dels varaer som på grunn av kort frist ikke har hatt mulighet til å stille. I tillegg er 

det tidvis inhabilitet blant kulturstyrets medlemmer ved behandling av enkeltsøknader. Arbeidsutvalget skal 

vurdere muligheten for endre vedtektene slik at kan bli en mulighet for å velge “sette-vara” for faste 

representanter som reiser på utveksling i løpet av sin 2 års periode. 

Det har vært en relativt høy utskiftning av representanter i løpet av året, men med god hjelp av varaene har 

møtene blitt gjennomført, og kulturstyret vil nå sitt budsjettmål for 2017.  
Kommunikasjonen mellom KS leder og AU har fungert godt, og AU har tidvis tatt på seg noen administrative 

oppgaver knyttet til stor pågang og arbeidsmengde for administrasjonen.  

 

Valgkomiteen (VK) 

VK har gjennomført både møter og intervjuer i løpet av året, og har innstilt på alle valgene de skal innstille 

på etter vedtektene. Kommunikasjonen mellom VK og AU har fungert uten problemer. 

 
Kontrollkomiteen (KK) 
KK har deltatt på samtlige VT-møter og de fleste AU møter siste halvåret. De har gjennomført opplæring 

med tidligere KK medlem Simen Eriksen, og har i løpet av sin periode gjort oss oppmerksom på flere 

endringer som må gjøres i vedtektene. KK vil også være deltagende under prosessen med å foreslå 

endringer til å forbedre rammene rundt KS sitt arbeid. Dette arbeidet blir gjennomført i desember.  

 
4. Samarbeid 

 
Velferdstingene i Norge (ViN) 
ViN har hatt 2 samlinger på våren og 1 på høsten, i tillegg til en en for påtroppende og avtroppende leder i 

juni som en del av overlappen. I tillegg deltok leder på seminaret til VT Trondheim og Bergen på våren. 

Lederen ved VT Vest deltok også på vårt høstseminar.  

På høsten har i tillegg noen fra de ulike velferdstingene møttes på Studentbykonferansen i Trondheim, med 

fokus på internasjonale studenter og vertskapsbyrollen. I tillegg har leder og politikk- og medieansvarlig 

hatt skypemøte med lederne i de andre Velferdstingene om statsbudsjett. Det planlegges en felles samling 

for alle medlemmene i arbeidsutvalgene i januar 2018 (kartong ViN).  
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ViN er et fint organ for erfaringsutveksling, diskusjon av ulike utfordringer og potensielle løsninger. 

Arbeidsutvalgene/styrene benytter seg stadig av hverandre gjennom e-post, telefon eller skype, for å dra 

veksler på hverandres kunnskap eller erfaringer. Det er nyttig å ha god kontakt med de andre 

Velferdstingene for arbeidsutvalget.  

 
Studenthovedstaden (SH) 
Dette året har det per desember vært gjennomført 8 møter, hvorav 4 har vært formøter til Kunnskap Oslo.  

 
Utenom den vanlige orienteringsrunden fra hver institusjon og diskusjon av sakspapirene til Kunnskap Oslo 

der det har vært aktuelt, har møtene blitt brukt på følgende; 
Vårens møter har vært brukt på å revidere samarbeidsplattformen, diskutere Studentslippet og diskutere 

innspill og deltakelse i Campusstrategiprosjektet til Oslo kommune.  
Høstens møter har særlig vært brukt på å diskutere innspill til Campusstrategiprosjektet, studenthus i 

sentrum og potensielle felles prosjekter for våren 2018, som en psykisk helse kampanje i sammenheng 

med utsendelsen av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT) i februar.  

 
Kunnskap Oslo  
I Kunnskap Oslo har Studenthovedstaden to representanter, som både våren og høsten har vært Formand 

på DNS og leder av Velferdstinget. Blant annet har følgende saker vært diskutert; Oslo kommunes 

Kunnskapsstrategi 2017-19, innhold og innspill til Campusstrategi, internasjonalt hus, verktøykasse for 

profilering for Oslo kommune, tildeling av forskningspremier, revidering av premieordning, og en mengde 

orienteringer fra diverse aktører som f.eks. ulike institusjoner og interessante prosjekter/forskning etc. 

 
Ekstern arbeidsgruppe for Oslo kommune Campusstrategi 
Fokuset i dette organet har selvsagt vært på arbeidet med en ny Campusstrategi med påfølgende 

handlingsplan som skal leveres i mars 2018. Dette er en tydelig satsing fra Oslo kommune på deres rolle 

som vertskapsby, mottak for studenter (internasjonale så vel som norske) og ansvaret de har for byutvikling 

og campusstrategi til det beste for utdanningsinstitusjonene, kommunen, samskipnaden og aller viktigst; 

studentene. Det er særlig her sittende arbeidsutvalg gjennom leder arbeider med handlingsplanspunktet 

om studenthus i sentrum. Sommeren eller høsten 2018 skal strategien til politisk behandling i byrådet, som 

vil være viktig for implementeringen og gjennomføringen av gode studentpolitiske tiltak.  

 
Studentdemokratiene 
Kommunikasjonsansvarlig har hovedansvaret for kontakten og samarbeidet med studentdemokratiene. 

Våren 2017 hadde tidligere kommunikasjonsansvarlig lagt et veldig godt grunnlag for å opprette kontakt 

med studentdemokratiene. Fokuset i begynnelsen av juli var å få oversikt over alle de ulike 

studentdemokratiene ved de 26 institusjonene tilknyttet oss. 19 av disse institusjonene har færre enn 1500 

studenter og er samlet under fraksjonen “de mindre høyskolene”. Målet var fra begynnelsen av høsten 2017 

å få kontakt med alle studentdemokratiene, det er en utfordring å nå noen av institusjonene, men 

kommunikasjonsansvarlig mener selv hun har god kontakt med i hvert fall 19 av disse institusjonene når 

året ender.  

 
For de store institusjonene går samarbeidet mye i å hjelpe hverandre der vi er gode. 

Kommunikasjonsansvarlig har gjennom høsten 2017 hatt jevnlige møter med Arbeidsutvalgene på ulike 

arenaer.  
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For flere av de mindre institusjonene handler det mye om å kartlegge hvilke utfordringer som ligger der, og 

hvordan vi kan arbeidet for å bidra på best mulig måte. Primært går mest av arbeidet ut på å informere om 

hva Velferdstinget er og hvordan vi arbeider.  

 
NSO 
Arbeidsutvalget 2017/2018 begynte samarbeidet sitt med NSO ved å avholde et møte med Velferd- og 

likestillingsansvarlig i deres Arbeidsutvalg, Jonas Strisland. Vi mener vi har en god oversikt over arbeidet 

som gjøres i NSO, gjennom representasjon i fagrådet og sentralstyret. I arbeidet med statsbudsjettet har vi 

hatt god bruk av NSO sine oppdateringer.  

 

5. Økonomi  

 

I endelig regnskap for 2017 forventes et underskudd på NOK 115 669, hvorav Velferdstingets resultat, 

ekskludert KS viser et overskudd på NOK 575. Totale driftsinntektene for 2017 forventes at være på 13,4 

millioner kroner og driftskostnader på 13,6 millioner kroner. 

 

Driftsinntektene består hovedsakelig av tilskuddet fra SiO på 13,8 millioner kroner, hvorav 3,2 millioner er 

Velferdstingets eget driftstilskudd og 10,1 millioner er øremerket til tildelingsordningen. Andre 

driftsinntekter omfatter bl.a. tilskudd fra Oslo Kommune, betaling fra SP-AU for felleskostnader i huset og 

diverse fondsmidler til kampanjer og reiser. 

 

Av de totale kostnadene forventes 10,2 millioner å gå til bevillinger og 3,4 millioner til faktisk drift av 

Velferdstinget. Bevilgningene er til større studentmedier og kulturinstitusjoner som søker Velferdstinget 

direkte; samt til studentforeninger og mindre studentmedier som søker bevilgninger gjennom Kulturstyret. 

Driften til Velferdstinget er fordelt på ca. 2,1 millioner til lønn, honorarer og andre personalkostnader og ca. 

1 million kroner til representasjon, markedsføring og kontordrift m.m. 

 

Kulturstyret har over lengre tid bygget opp en egenkapital, i tillegg til at det i 2015 ble overført 581 220 

kroner fra SiO til Kulturstyret.  Dette var midler til overs fra den tiden da det administrative ansvaret til 

Kulturstyret lå hos SiO. Egenkapitalen til Kulturstyret var dermed på ca. 1 millioner kroner primo 2017. Det 

ble vedtatt i Velferdstinget at de 581 220 kroner skulle legges til KS sin bevilgningsramme over fem år – dvs. 

116 244 kroner tas fra egenkapitalen hvert år. Kulturstyrets egenkapital reduseres derved litt hvert år. 

 

Velferdstingets egenkapital budsjetteres til NOK 990 794 ved utgangen av 2017. Velferdstinget har per i dag 

en solid egenkapital dersom en kun skal tenke på driften til Velferdstinget; men siden Velferdstinget 

forvalter bevilgninger for over 10 millioner kroner er det viktig at det er et fornuftig nivå på egenkapitalen 

og god likviditet. Det vurderes at egenkapitalen til Velferdstinget bør ligge på rundt 1 million. 

 

 
6. Politikk  

 

Høstens arbeid startet med stortingsvalget. Her var vi i møter med alle stortingspartiene, hvor vi også filmet 

korte snutter om hva partiene mente om studentpolitikk. Disse filmene, samt partienes stortingsprogram, 

ble grunnlaget for en rating publisert uken før valgdagen. 
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Etter valget fulgte arbeid med statsbudsjettet, der vi, sammen med VT-Vest og VT-Stavanger, var i møte med 

Høyre og Venstre. Her spilte vi blant annet inn viktigheten av øremerking av midler til studenthelse, samt 

våre tanker om antall tilskudd vs. kostnadsramme for studentboliger. 

 
Grunnen til at vi her “tok oss den frihet” å fravike noe fra handlingsplanen (som utelukkende sier at vi skal 

jobbe for tilskudd til 3000 boliger) er at den faktiske situasjonen har endret seg mye de siste årene. Nå står 

flere av samskipnadene i en posisjon der de ikke lenger har mulighet til å bygge innenfor dagens 

kostnadsramme på 800 000 per boenhet, noe som trolig vil resultere i at det vil bli søkt om et svært lavt 

antall tilskudd til studentboliger det kommende året. Dette er selvfølgelig synd - ikke bare fordi vi dermed 

aldri vil kunne nå bygging av 3000 boliger med tilskudd med mindre rammen økes, men også fordi dette får 

direkte konsekvenser for studentenes husleie. Dette anser vi, og resten av ViN, for å være svært dramatisk, 

og har dermed valgt å prioritere en økning av kostnadsrammen fremfor tilskudd til 3000 boliger, da dette 

uansett ikke vil skje gitt dagens situasjon. På grunn av dette bør det diskuteres hvorvidt 

handlingsplanspunktet bør endres eller ikke på vårseminaret. 

 
Vi har blitt invitert til å delta i et nettverk med fokus på studenters psykiske helse i regi av Venstre. Dette vil 

forhåpentligvis bidra til at studenthelse settes høyere på politikernes agenda, og gir oss enda en arena å 

formidle vår grundige politikk på. 

 
Mellom denne møteaktiviteten har vi også hatt flere møter med kommunepolitikere ang. SiOs 

byggeprosjekter. Slike møter har vi både hatt alene, sammen med SiO og sammen med OSI og NSI. Vårt 

totalinntrykk er at kommunen stort sett er positive til SiO som utbygger, men at det ofte er saktegående 

prosesser og lokale hensyn som setter kjepper i hjulene for byggeprosjektene.  

 

Høringssvar 

I løpet av høsten 2017 har AU svart på følgende høringer: 

Høring om ny fagskolelov 

Høring om forbud mot heldekkende plagg i høyere utdanning 

Høring om Blindernveien 6  

Høring om Brenneriveien 11  

 

Arbeidsutvalget beklager at disse ikke har blitt sendt til ettergodkjenning, men vil bli lagt ved sakspapirene 

til vårseminaret. 

 
7. Medielogg 

  

Velferdstinget er ikke et B-lag!, representanter og politikk- og medieansvarlig svarer på Knut Arne Oseids 

kritikk i Universitas. 31.10.17 

Gi rom til studentforeningene, nestleder skriver i Universitas om hvorfor gode lokaler til studentforeninger 

er viktig. 30.10.17. 

Politihøgskolen skulker møtene i Velferdstinget, Universitas skriver sak om møtestatistikken i Velferdstinget. 

Leder kommenterer. 26.10.17 

Uenigheter rundt tilskuddsbudsjett, sak i Journalen om tildelingsmøtet. 19.10.17 

http://universitas.no/debatt/63150/velferdstinget-er-ikke-et-b-lag
http://universitas.no/side-2/63080/hva-er-poenget-med-velferdstinget-nar-sio-uansett
http://universitas.no/side-2/63080/hva-er-poenget-med-velferdstinget-nar-sio-uansett
http://universitas.no/debatt/63082/gi-rom-til-studentforeningene
http://universitas.no/nyheter/63063/politihogskolen-skulker-motene-i-velferdstinget
http://journalen.hioa.no/red-8/2017/10/uenigheter-rundt-nytt-budsjett
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Velferdstingets tildelingsmøte: DNS og OSI er vinnerne, SBIO og Universitas taperne, sak i Universitas om 

tildelingsmøtet. 18.12.17 

Regjeringen vil bygge 300 færre studentboliger, leder kommenterer i Universitas. 12.10.17 

Universitas’ maktkåring, del 1, del 2 og del 3, leder, nestleder og kommunikasjonsansvarlig er rangert. 

20.09.17-03.10.17 

LOs Ungdomsmagasin: Forslag om nikab-forbud i Osloskolen (podcast), leder kommenterer. 30.09.17 

Vi må våge å snakke om seksuell helse, Politikk- og medieansvarlig sammen med Læringsmiljøansvarlig ved 

Studentparlamentet ved HiOA. 24.09.17 

Akademia skal være fritt, åpent og inkluderende, høringsuttalelsen vi skrev sammen med 

studentdemokratiene ved UiO, BI, NMBU, MF og NIH er omtalt i Khrono. 24.09.17 

Studentledernes favorittpartier, leder kommenterer på hvilke partier som er best på studentvelferd. 

12.000 i studentboligkø ved studiestart, NRK om den nasjonale studentboligmangelen. Elisabeth 

kommenterer. 14.08.17 

Utvider busstilbudet i to uker, sak i Nordre Aker Budstikke om N18-utvidelsen i uke 33 og 34. 14.08.17 

Ruter utvider rutene i fadderuka, sak i Universitas om N18-utvidelsen i uke 33 og 34. 13.08.17 

Studentboligkøen fortsetter: – Mange går på en smell hvert eneste år, leder Elisabeth Holien blir intervjuet 

av DN om boligsituasjonen og mulige tiltak. 02.08.17 

Studentledere om boligmangelen i Oslo: – Situasjonen er uholdbar, lederne av Velferdstinget, 

Studentparlamentet ved UiO og Studentparlamentet ved HiOA kommenterer på studentboligmangelen i 

byen. 20.07.17 

Rekordlang venteliste studentbolig i Oslo, leder Elisabeth Holien kommenterer boligsituasjonen hos NRK 

Nyhetslunsj (40:12). 18.07.17 

Sak om kommunikasjonsansvarlig, Fam Karine Heer Aas, i Smaalenenes Avis. 07.07.17 

Sak om leder, Elisabeth Holien, i Porsgrunns Dagblad. 07.07.17 

OSI i banestrid med SiO: – Hvorfor lar Velferdstinget dette skje?, leder Aleksander Gjøsæter kommenterer i 

saken i Universitas knyttet til studentboliger på Vestgrensa og erstatningsarealer for kunstgressbanen. 

20.02.17 (papir 15.02.17) 

Rekordmange boliger til studentene i Oslo, SiO får rekordhøyt tilsagn om tilskudd til studentboligbygging i 

2017 på hele 681 boliger. Leder Aleksander Gjøsæter kommenterer saken i Khrono. 17.02.17 

Nye studentboliger i Oslo og Akershus, leder Aleksander Gjøsæter på NRK Østlandssendingen sammen 

med Venstre-leder Trine Skei Grande og SiOs styreleder Gabrielle Legrand Gjerdset der de kommenterer de 

681 studentboligene SiO har fått tilskudd til. 17.02.17 

Frykter at bergensstudentene må betale mer, leder Aleksander Gjøsæter kommenterer utviklingen i 

tilskudd fra semesteravgiften i Oslo sammenlignet med Bergen i Studvest. 01.02.17 (papir og nett) 

Studentene vil ha boliger, leder, Aleksander Gjøsæter svarer Oslo Studentenes Idrettsklubb på sitt 

leserinnlegg om at SiO og Velferdstinget prioriterer feil. Nordre Aker Budstikke. 27.01.17 

http://universitas.no/nyheter/63046/velferdstingets-tildelingsmote-dns-og-osi-er-sbio
http://universitas.no/nyheter/62988/regjeringen-vil-bygge-300-faerre-studentboliger
http://universitas.no/nyheter/62781/oslos-mektigste-studenter-plass-21-30
http://universitas.no/nyheter/62878/oslos-mektigste-studenter-plass-20-11
http://universitas.no/nyheter/62928/oslos-mektigste-studenter-plass-10-4
https://logrenland.no/index.php/ungdomsmagasinet/item/804-los-ungdomsmagasin-30-september-2017
https://khrono.no/debatt/vi-ma-torre-snakke-om-det
https://khrono.no/debatt/akademia-skal-vaere-fritt-apent-og-inkluderende?nav=forside
http://universitas.no/nyheter/62550/studentledernes-favorittpartier
https://www.nrk.no/norge/12.000-i-studentboligko-ved-studiestart-1.13640899
http://nab.no/nyheter/utvider-busstilbudet-i-to-uker/19.15023
http://universitas.no/nyheter/62475/ruter-utvider-rutene-i-fadderuka
http://www.dn.no/talent/2017/08/02/0655/Utdannelse/studentboligkoen-fortsetter-mange-gar-pa-en-smell-hvert-eneste-ar
http://universitas.no/nyheter/62470/studentledere-om-boligmangelen-i-oslo-situasjonen
https://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj/NPUB44014217/18-07-2017#t=40m12s
https://www.smaalenene.no/oslo/skole/eidsberg/fam-karine-23-fra-eidsberg-far-ansvar-for-65-000-studenter-og-80-millioner-kroner/s/5-38-369876
https://www.pd.no/langesunds-blad/bamble/skoler/elisabeth-20-blir-sjef-for-65-000-studenter/s/5-40-169341?amp%3Bns_fee=0&amp%3Bns_linkname=editorial.share.article&amp%3Bns_mchannel=editorial.facebook&amp%3Bns_source=editorial.facebook
http://universitas.no/nyheter/62126/osi-i-banestrid-med-sio-hvorfor-lar-velferdstinget
https://khrono.no/samfunn/2017/02/studentboliger-oslo
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA01003517/17-02-2017#t=58m32s
http://www.studvest.no/frykter-at-bergensstudentene-ma-betale-mer/
http://nab.no/meninger/studentene-vil-ha-boliger/19.13704
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8. Handlingsplanen 

 

1. Arbeidsutvalget skal jobbe opp mot SiO for mulighet til en fullmakt for leietaker og SiO, hvor gjest 

kan oppholde seg i bolig uten leietaker tilstede 

Status Ikke gjennomført / Jobbet mye med 

Kommentar Tatt opp med SiO flere ganger. De ønsker ikke en formell fullmakt for dette, da det kan føre til 

utnyttelse av systemet. De gir likevel sterkt uttrykk for at de selvfølgelig har forståelse for at 

gjest har behov for å oppholde seg i boligen uten leietaker tilstede over korte tidsperioder, og 

ingen har til nå fått konsekvenser for å gjøre dette. 

 

 

2. Arbeidsutvalget skal jobbe for en forutsigbar statlig tilskuddsordning for å øke kapasiteten i den 

psykiske helsetjenesten i samskipnadene. 

Status Delvis gjennomført / Jobbet mye med 

Kommentar Neste års statsbudsjett har en større satsing på studenters psykiske helse. VT har vært 

tilstede i prosessen som har ledet opp til dette, blant annet gjennom møter med 

partigruppene og kunnskapsdepartementet.  

 

 

3. Arbeidsutvalget skal jobbe på tvers av SiOs tjenesteområder, samt opp mot det offentlige, for å 

forebygge og behandle psykisk uhelse hos studenter i Oslo og Akershus. 

Status Jobbet mye med 

Kommentar Samme som punkt 2 

 

 

4. Arbeidsutvalget skal jobbe for implementeringen av begrepet studenthelse, blant annet gjennom 

å jobbe for at Stortinget leverer en utredning om studenthelsen i et folkehelseperspektiv og levere 

en Stortingsmelding med konkrete tiltak. 

Status Ikke gjennomført / Jobbet mye med 

Kommentar Har blitt tatt opp i alle møter med politikere der det er relevant. 
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5. Arbeidsutvalget skal jobbe for at det årlig bevilges 3000 studentboliger over statsbudsjettet, og at 

SiO får tilsagn på alle sine søkte prosjekter. 

Status Ikke gjennomført / Delvis jobbet med 

Kommentar Etter en vurdering gjort av ViN i fellesskap etter samtaler med sine respektive samskipnader 

har vi i årets budsjettprosess valgt å fokusere på en økning av kostnadsrammen heller enn 

tilsagn om tilskudd til 3000 boliger. Dette kommer av at det neste år forventes at 

samskipnadene vil søke om et svært lavt antall tilskudd for sine boliger (som Hovedstyret 

referte til i sin forrige beretning planlegger for eksempel ikke SiO å søke om noen), nettopp 

fordi kostnadsrammen nå er for lav til at det er sannsynlig at man vil klare å bygge innenfor 

denne. Denne prioriteringen er dermed et viktig ledd for at vi noensinne skal kunne nå 3000 

boliger som bygges med tilskudd på landsbasis. 

 

 

6. Velferdstinget skal revidere tildelingskriteriene for foreninger og organisasjoner som søker støtte 

av semesteravgiften direkte fra Velferdstinget. 

Status Under arbeid 

Kommentar Har blitt diskutert 3 ganger, planlegges å diskuteres og vedtas til våren. 

 

 

7. Arbeidsutvalget skal jobbe for at alle nybygg i SiO har grønne løsninger, og er av fortrinnsvis 

plusshus-standard, minimum nullenergi-standard. 

Status Jobbes med fortløpende / Jobbet mye med 

Kommentar SiO har vist seg som en grønn utbygger, og vi har sørget for å spille dette inn som en sterk 

prioritering i alle kommende byggeprosjekter. 

 

 

8. Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO Mat og Drikke skal tilby variert, næringsrik, bærekraftig og 

rimelig mat, og et godt halal-, vegan- og vegetartilbud, samt et godt tilbud til matallergikere. 

Spesielt må vegetaralternativet alltid inneholde en proteinkilde. I pressperioder må tilbudets 

tilgjengelighet utvides. 

Status Ikke gjennomført / Jobbet noe med 

Kommentar Dette jobbes kontinuerlig med og er blitt løftet flere ganger ovenfor Hovedstyret og SiO. Vi 

opplever et stort engasjement rundt dette blant annet gjennom debatt på U1. Til våren skal 

Velferdstinget diskutere SiO mat og drikke gjennom å revidere «retningslinjer for 

studentkafeene». Denne høsten har SiO valgt å utvide åpningstidene i eksamensperioden ved 

utvalgte studentkafeer.  
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9. Arbeidsutvalget skal jobbe for at kollektivtilbudet skal være det rimeligste alternativet, og 

utvides blant annet med flere nattruter til de store studentbyene, spesielt i fadderukene. 

Arbeidsutvalget skal også starte arbeidet med å jobbe for å utvide kollektivtilbudet, slik at alle 

studiesteder tilhører sone 1. 

Status Delvis gjennomført / Jobbet mye med 

Kommentar Ruter gjennomførte for første gang nattbuss alle dager i fadderukene høsten 2018. Vi har 

enda ikke fått tilbakemelding på hva resultatet av dette ble, og det er derfor vanskelig å si 

hvorvidt de kommer til å ønske å fortsette dette. Ettersom vi fremdeles arbeider med det 

opprinnelige prosjektet har det vært vanskelig å ta opp problemstillingen rundt studiesteder 

og soner.  

 

 

10. Arbeidsutvalget skal jobbe for at den enkelte institusjon skal betale en større andel av driften til 

sitt lokale studentdemokrati. 

Status Jobbet noe med 

Kommentar Vi har i møter med flere av studentdemokratiene stilt spørsmål til medlemmene om hva de 

tenker om egen økonomi og støtte fra institusjonen. Vi har tilbudt vår hjelp og noen av 

studentdemokratiene har tatt i mot den hjelpen, der bistår vi dem der de selv ønsker. 

 

 

11. Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO lager et system hvor man kan søke som vennepar i 

dublettboliger. 

Status Ikke gjennomført / Jobbet noe med 

Kommentar Dette punktet ble revidert til å gjelde dubletter på høstseminaret. Vi har ikke jobbet særlig 

med dette utover å be SiO vurdere å benytte seg av samme søknadskrav som for par for 

venner i dublett. 

 

 

12. Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO legger til rette for at rammene rundt fremleie skal være 

ryddigere. Det skal finnes et eksempel på standard kontrakt for fremleie på SiO sine nettsider, og 

fremleietaker gis begrenset tilgang til SiO sin boligportal. 

Status Ikke gjennomført / Jobbet noe med 

Kommentar Tatt opp flere ganger med SiO. Vi har dessverre ikke fått noen klare indikatorer på hvor 

dette ligger i prosessen. 
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13. Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO oppretter en kulturkalender hvor foreningene selv kan 

registrere arrangementer. Kulturkalenderen skal ligge offentlig både på SiOs nettsider og i 

applikasjonen. 

Status Gjennomført / Jobbet mye med 

Kommentar Kulturkalenderen er på vei. Den vil først bli publisert på nett, og planlegges å legges til 

neste fase av appen. 

 

14. Velferdstinget skal jobbe for at studenter blir en del av gruppene som omfattes av 

tannhelsetjenesteloven og en del av det offentlige fylkeskommunale tilbudet. Det er Velferdstingets 

ønske at det delvis skal finansieres statlig. 

Status Ikke gjennomført / Jobbet mye med 

Kommentar Vi har, sammen med resten av ViN, jobbet mye med studenters helsetilbud. I den anledning 

har dette blitt tatt opp både i pressemeldinger, leserinnlegg og møter. 

 

15. Arbeidsutvalget skal jobbe for opprettelsen av et foreningshus i sentrum. 

Status Ikke gjennomført / Jobbet mye med 

Kommentar Dette er et av de nye punktene fra høstseminaret. Det har særlig blitt arbeidet med 

gjennom Studenthovedstaden og Oslo kommunes eksterne arbeudsgruppe for 

Campusstrategi. I desember skal vi legge frem førsteutkast til en strategi for dette 

huset og diskutere det i Studenthovedstaden. Arbeidet vil fortsette med første 

delmål å få studenthus inn som en punkt i handlingsplanen til Campustrategi-

gruppen.  

 

16. Velferdstinget skal revidere idrettspolitisk dokument. 

Status Under arbeid / Jobbet med 

Kommentar Nytt punkt fra Høstseminaret. Idrettspolitisk komité ble nedsatt på forrige VT-møte, og 

arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av våren 2018. 

 

 

Elisabeth Holien   Jeanette Viken            Linn Skyum     Fam Karine Heer Aas 
   Leder                          Nestleder           Politikk- og medieansvarlig                  Kommunikasjonsansvarlig 

 

 

  

 

Sarah Serine Sørensen 
     Daglig leder 
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