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VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! 

mailto:adm@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/


  
 

 
 2 

TIL: 
Velferdstingets arbeidsutvalg 
Alle valgte representanter i Velferdstinget  
Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget 
Studentdemokratiene ved:   
 
Universitetet i Oslo OsloMet - Storbyuniversitetet 
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 kontrollkomité, velferdstingets valgkomité, velferdstingets 
representanter i SiOs delstyrer, studentmediene, kulturstyret, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Norsk 
Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig, ISU v/UiOs lokallag, Det Norske Studentersamfund v/Hovedstyret, Oslo 
Studentenes Idrettsklubb v/ Hovedstyret, Jussbuss v/daglig leder, JURK v/daglig leder, Ordstyrer 
 
 
 
 
INNKALLING TIL VELFERDSTINGETS VÅRSEMINAR 2018 
Kjære representanter i Velferdstinget og faste mottakere av kopi av Velferdstingets innkallinger. 
 
Dette er innkalling til Velferdsseminaret 9-11. februar 2018. Seminaret finner sted på Thon Hotel 
Skeikampen, avreise klokken 13.00 fra Villa Eika med buss. 
 
Det er første ordinære møte i Velferdstinget i 2018, og på møtet skal dere blant annet vedta 
handlingsplanen for 2018. 
 
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, hvis du ikke kan møte og din 
vara stiller i stedet for deg. 
 
Representanter valgt via valgforsamlingen må ved forfall ta kontakt med Sarah Sørensen, for å finne vara.  
 
 
 
 

mailto:s.sorensen@studentvelferd.no
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FORKORTELSER 
 
AU: Arbeidsutvalget 
A-Lista: Arbeiderbevegelsens studentliste 
BH: Bjørknes Høyskole 
BI: Handelshøyskolen BI 
BL: Blå Liste  
BS: Boligstyret  
DMH: De mindre Høgskolene 
DNS: Det Norske Studentsamfund. 
HK: Høyskolen Kristiania 
HF: HF-lista  
HS: Hovedstyret 
IL: Internasjonallista 
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 
NSO: Norsk Studentorganisasjon  
OSI: Oslostudentenes Idrettsklubb 
OsloMet: OsloMet - Storbyuniversitetet 
PBE: Plan og Bygningsetaten 
PHS: Politihøgskolen 
RL: Realistlista 
SBiO: Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI 
SH: Studenthovedstaden 
SHA: Studenthovedstadens arbeidsgruppe 
SiO: Samskipnaden i Oslo og Akershus 
SiO: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 
SP-HIOA: Studentparlamentet ved OsloMet 
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 
STUDiO: Studentfestivalen i Oslo 
VA: Venstrealliansen 
VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité 
VK: Valkomité  
VT: Velferdstinget 
WH: Westerdals Høyskole

1 
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ANSVAR OG UTFORDRINGER 2 
Velkommen som tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT). Velferdstinget er det studentvalgte 3 
organet for velferdssaker for lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). 4 
Velferdstinget er det politiske studentstyringsorganet som skal legge de overordnede føringene for hva 5 
slags velferdstilbud studentene skal ha og hvordan det skal organiseres. Velferdstinget sørger for reell 6 
studentsyring av SiO ved at Velferdstinget velger flertallet av personene i samskipnadsstyret og dermed 7 
styrer Norges største studentsamskipnad. 8 
  9 
Det er viktig at de tillitsvalgte i Velferdstinget har høy kompetanse på de områder de til en hver tid jobber 10 
med. 11 
  12 
Arbeidsutvalget har et ansvar for å bidra til kompetanseheving blant Velferdstingsrepresentantene. 13 
Arbeidsutvalget vil legge til rette for kompetanseheving, ved å arrangere debatter og skoleringer gjennom 14 
året. Vi håper dette vil bidra til et aktivt Velferdsting og ønske om å bidra til å skape debatt gjennom 15 
resolusjoner og forslag. 16 
  17 
Du som tillitsvalgt også et ansvar for å sette deg inn i Velferdstingets vedtatte politikk. Vi oppfordrer deg 18 
derfor på det sterkeste til å ta en titt på Velferdstingets nettsider. Her vil du finne en oversikt over tidligere 19 
vedtak som er fattet av velferdstinget, og som fortsatt er gjeldende politikk. Dette er politikk som blir 20 
stående hvis ikke Velferdstinget ønsker å endre hva Velferdstinget mener i disse sakene. 21 
  22 
Ta en titt på Velferdstingets nettside for vedtatte dokumenter, vedtekter og reglement: 23 
www.studentvelferd.no 24 
 25 

 26 
MØTET 27 
Til et Velferdstingsmøte innkaller man alltid representanter/medlemmer til sted, dato og tid. Det sendes 28 
elektronisk innkalling og foreløpig saksliste til Velferdstingets representanter og observatører senest to 29 
uker før møtet. Endelig saksliste og saksdokumenter til Velferdstingets representanter og observatører 30 
senest en uke før møtet. Dette er nedfelt i Velferdstingets vedtekter. 31 
  32 
Møtekonstituering 33 
Først velger man ordstyrer og referent, som Arbeidsutvalget i Velferdstinget har funnet personer til. Et hvert 34 
Velferdsting kan velge å innstille på noen andre. En ordstyrer (= leder av møtet) har ansvar for at 35 
Velferdstinget følger kjøreplan og sakslisten. Ordstyrer har også ansvar for å styre spørsmålsrunder og 36 
debatter i hver sak. 37 
  38 
Så godkjennes innkallingen, hvor en har mulighet til å komme med bemerkninger hvis innkallingen 39 
inneholdt feil. Eventuelle bemerkninger føres i referatet, som vanligvis blir godkjent med de merknader 40 
som kommer fram. 41 
  42 
Videre har Arbeidsutvalget satt en saksliste (dvs. dagsorden) og en kjøreplan, det vil si tidsrommet for 43 
møtet. Som oftest også med tider for hver sak som skal opp slik at det skal bli lettere for representantene å 44 
forholde seg til sluttidspunkt. Sluttidspunktet er tentativt, det vil si at en kan gå utover dette tidspunktet 45 
hvis en ikke har blitt ferdig med sakslisten. 46 
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  47 
Helt til slutt under møtekonstitueringen ser en på referatet fra forrige møte. Hvis du finner feil eller mangler 48 
i referatet kan du komme med bemerkninger til det her, slik at det kan rettes opp. 49 
  50 
Orienteringer 51 
Arbeidsutvalget er pliktig til å komme med orienteringer om hva som har skjedd siden sist møte. Denne 52 
foreligger skriftlig, men lederen av Arbeidsutvalget tar også et kortere sammendrag muntlig. 53 
  54 
VT-representanter i samskipnadens delstyrer (Studentkafeene, Kulturstyret) og Studentrepresentantene i 55 
hovedstyret har også skriftlige og/eller muntlige orienteringer. 56 
  57 
Representantene i Velferdstinget har mulighet til å komme med spørsmål til de som har orienteringer. 58 
  59 
Fra sak til sak 60 
Hver sak starter først med at ansvarlig for saken legger den frem muntlig. Så åpner ordstyrer for 61 
oppklarende spørsmål, før vi kjører debatt. 62 
  63 
Alle representanter kan komme med innlegg, og som oftest har en 2-3 minutter på hvert innlegg. For å 64 
tegne seg til innlegg tar du en finger i været, sammen med den blå siden av nummerskiltet du får utdelt ved 65 
opprop helt i begynnelsen av møtet. Til hvert innlegg er det lov med replikker hvis det er noe en kort vil 66 
kommentere. Da får en som oftest 1 minutt og tegner seg ved å vise V-tegn (to fingre i været) og rød side på 67 
nummerskilt. Det er vanlig at det bare kan tegnes 2-3 replikker på hvert innlegg. Både tid på innlegg og 68 
replikker og hvor mange replikker som er lov, bestemmes av ordstyrer. 69 
  70 
Alle reiser seg når en har et innlegg eller en replikk. 71 
  72 
Hvis du vil komme med en saksopplysning (fakta og ikke argument) viser man et T-tegn (time-out) med 73 
hendene. Det gjøres ved å sette den ene hånden over skiltet.  74 
  75 
Ordstyrer setter etter hvert strek for tegning av innlegg, og det blir gitt beskjed om ut i debatten. 76 
  77 
Endringsforslag 78 
Noen ganger er en ikke enig i det som står i de dokumentene Arbeidsutvalget innstiller til Velferdstinget. Da 79 
kan du levere et endringsforslag for å endre teksten. 80 
  81 
Det finnes tre forskjellige endringsforslag: Strykningsforslag, der man bare stryker tekst fra dokumentet, 82 
tilleggsforslag, der man legger til ny tekst, og endringsforslag, der man erstatter teksten i dokumentet med 83 
en annen tekst. I den siste fasen av behandlingen av en sak voterer man over alle endringsforslagene som 84 
har kommet inn, og sitter til slutt med et komplett dokument som inneholder de endringene Velferdstinget 85 
ville gjøre. 86 
  87 
I Velferdstinget har vi to løsninger for å fremme endringsforslag: man kan enten gjøre det elektronisk (både 88 
før og under møtet), eller ved å fylle ut et skjema for endringsforslag på papir under møtet. Det er veldig 89 
tidsbesparende med elektroniske endringsforslag. Representanter som har bærbar PC oppfordres derfor 90 
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sterkt til å ha med seg denne på Velferdstingsmøtene. Endringsforslag må fremmes før ordstyrer har satt 91 
strek. 92 
  93 
Innmelding av saker 94 
Enhver student tilsluttet SiO kan melde saker til sakslisten. 95 
  96 
Vedtakssaker og resolusjoner må være meldt og saksdokumenter være innlevert til Arbeidsutvalget senest 97 
en uke før møtet. Diskusjonssaker må meldes senest under godkjenning av dagsorden for møtet. Utenom i 98 
saker om mistillit, kan Velferdstinget likevel med 2/3 flertall sette en sak på dagsorden og behandle for sent 99 
innkomne saksdokumenter. 100 
  101 
Esken? 102 
Velferdstinget har en eske uten navn, som står på ordstyrerbordet. Her kan alle mulige kreative bidrag til 103 
fellesskapet leveres inn. Dikt, sitater, frustrasjoner og annet mottas med takk. Vi holder oss selvfølgelig 104 
unna ufinheter. Det vil være mulig å gi esken navn på seminaret.  105 
  106 
Ordstyrer leser opp innkomne bidrag til stor glede for alle. 107 
  108 
  109 
Vennlig hilsen 110 
 111 
Elisabeth Holien – Leder av Velferdstinget 112 
Jeanette Viken – Nestleder for Velferdstinget 113 
Fam Karine Heer Aas – Kommunikasjonsansvarlig i Velferdstinget 114 
Linn Skyum – Politikk- og medieansvarlig i Velferdstinget 115 
  116 
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DAGSORDEN 117 
 118 
VT 01   MØTEKONSTITUERING 119 
1a) Valg av ordstyrer og referent       Vedtakssak 120 
1b) Godkjenning av innkalling       Vedtakssak 121 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan     Vedtakssak 122 
1d) Godkjenning av referat        Vedtakssak 123 
1e) Godkjenning av valgprotokoller       Vedtakssak 124 
1f) Mandat for redaksjonskomite        Vedtakssak 125 
1g) Valg av leder for redaksjonskomite                       Vedtakssak 126 
1h) Valg av medlemmer til redaksjonskomite                               Vedtakssak 127 
 128 
VT 02   ORIENTERINGER 129 
2a) Arbeidsutvalgets orientering                                                            Orienteringssak 130 
2b) Hovedstyrets orientering                                                                        Orienteringssak 131 
2c) Andre orienteringer                                                                          Orienteringssak 132 
 133 
VT 03   ORGANISASJON                                134 
3a) Fastsettelse av møtedatoer for våren 2018                                    Vedtakssak 135 
3b) Forretningsorden        Vedtakssak 136 
 137 
VT 04   POLITIKK 138 
4a) Politisk grunndokument                                                     Vedtakssak 139 
4b) Handlingsplan                                                             Vedtakssak 140 
 141 
VT 05   ØKONOMI 142 
5a) Velferdstingets driftsbudsjett 2018 – revidert                                  Vedtakssak 143 
 144 
VT 06   GODKJENNINGER OG VALG 145 
6a) Ettergodkjenning av valg til idrettspolitisk komite          Vedtakssak 146 
6b) Ettergodkjenning av supplering til Kulturstyret            Vedtakssak 147 
6c) Godkjenning av Kulturstyrets handlingsplan 2018    Vedtakssak 148 
 149 
VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER 150 
 151 
VT 08 EVENTUELT 152 
  153 
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FORSLAG TIL KJØREPLAN: 154 
 155 
FREDAG 156 
12.30  Oppmøte på Villa Eika, Blindern 157 
 158 
13.00             Felles avreise fra Villa Eika med buss 159 
 160 
17.00  Ankomst, Thon Hotel Skeikampen 161 
17.20             Presentasjon av helgen og praktisk info fra AU 162 
 163 
17.30          Bli kjent aktiviteter  164 
 165 
18:15             Planlegge øvingsdebatt i grupper 166 
 167 
18:45  “General hovedlekedebatt”  168 
 169 
19:20  Avrunding av møtet 170 
(kl. 19.30 møteslutt fredag) 171 
 172 
20.00            Middag og sosialt 173 
 174 
LØRDAG 175 
09.00             Felles introduksjon til nivådelt opplæring (SiO, mandat, etc.)  176 
 177 
10.00  Nivådelt opplæring  («Nørd» og «Jeg er på en måte litt ny») 178 
 179 
11.00  Hilsningstaler 180 
(kl. 11:30 kort pause med pausebevertning) 181 
 182 
11.45             Møtestart med opprop 183 

1a) Valg av ordstyrer og referent 184 
1b) Godkjenning av innkalling 185 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 186 
1d) Godkjenning av referat  187 
1e) Godkjenning av valgprotokoller 188 

 189 
12.15             3b) Forretningsorden 190 
 191 
12.30            Lunsj 192 
 193 
13.15  1f) Mandat for redaksjonskomite 194 
                 1g) Valg av leder for redaksjonskomite 195 
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1h) Valg av medlemmer til redaksjonskomite 196 
 197 
13.45          2a) Arbeidsutvalgets orientering 198 

2b) Hovedstyrets orientering 199 
2c) Andre orienteringer 200 

14.15  4a) Politisk grunndokument: debatt 201 
(kl. 15.15 kort pause med pausebevertning) 202 
 203 
15.30  4b) Handlingsplan 2018: Førstegangs debatt   204 
(kl. 17.00 kort pause med pausebevertning) 205 
 206 
17:10             6a) Ettergodkjenning av valg til idrettspolitisk komite   207 
 208 
17:20  6b) Ettergodkjenning av supplering til Kulturstyret 209 
 210 
17.30          6c) Godkjenning av Kulturstyrets handlingsplan 2017          211 
(kl. 17.45 møteslutt lørdag) 212 
 213 
18:30  Quiz  214 
 215 
19.30            Middag og sosialt 216 
 217 
SØNDAG: 218 
09.00             Fraksjonsmøter og frokost  219 
 220 
10.00             4a) Politisk grunndokument: Votering 221 
 222 
10.30             4b) Handlingsplan 2018: Andregangs debatt 223 
 224 
11.30            Lunsj 225 
 226 
12.15  4b) Handlingsplan 2017: Votering 227 
(kl. 13:15 kort pause) 228 
 229 
13.30   5a) Velferdstingets driftsbudsjett 2018 – revidert     230 
 231 
14.30  3a) Fastsettelse av møtedatoer for våren 2018 232 
 233 
14.45  8) Eventuelt 234 
 235 
14.45  Møtet avsluttes med møtekritikk 236 
 237 
15.15  Avreise 238 
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SAKSFREMLEGG – 1A 239 
Dato: 9.-11. februar 2018 240 
Sak: 1a) 241 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 242 
Vedlegg: 243 
 244 
VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 245 
 246 
Arbeidsutvalgets innstilling: 247 
Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 248 
 249 
Forslag til vedtak: 250 
Ordstyrer: Tord Øverland og Jørgen Ringen Andersen 251 
Referent: Sarah Sørensen 252 
 253 
 254 
 255 
 256 
 257 
 258 
 259 
SAKSFREMLEGG – 1B 260 
Dato: 9.-11. februar 2018 261 
Sak: 1b) 262 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 263 
Vedlegg: 264 
 265 
GODKJENNING AV INNKALLING 266 
 267 
Arbeidsutvalgets innstilling: 268 
 269 
 270 
Forslag til vedtak: 271 
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  272 
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SAKSFREMLEGG – 1C 273 
Dato: 9.-11. februar 2018 274 
Sak: 1c) 275 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 276 
Vedlegg: 277 
 278 
GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 279 
 280 
Arbeidsutvalgets innstilling: 281 
 282 
 283 
Forslag til vedtak: 284 
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 285 
 286 
 287 
 288 
 289 
 290 
 291 
 292 
SAKSFREMLEGG – 1D 293 
Dato: 9.-11. februar 2018 294 
Sak: 1d) 295 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 296 
Vedlegg: 297 
 298 
GODKJENNING AV REFERATET  299 
Referatet finner dere www.studentvelferd.no  300 
 301 
Arbeidsutvalgets innstilling: 302 
 303 
 304 
Forslag til vedtak: 305 
Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  306 

http://www.studentvelferd.no/
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SAKSFREMLEGG – 1E 307 
Dato: 9.-11. februar 2018 308 
Sak: 1e) 309 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 310 
Vedlegg: 311 
 312 
GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER   313 
 314 
Arbeidsutvalgets innstilling: 315 
 316 
 317 
Forslag til vedtak: 318 
Valgprotokoller godkjennes.319 
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SAKSFREMLEGG – 1F-1H 320 
Dato: 9.-11. februar 2018 321 
Sak: 1f-1h) 322 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 323 
Vedlegg: Regler og mandat for redaksjonskomiteen 324 
 325 
FASTSETTELSE AV MANDAT FOR REDAKSJONSKOMITÉ,  326 
VALG AV LEDER OG MEDLEMMER 327 
 328 
Arbeidsutvalgets innstilling:  329 
 330 
 331 
Forslag til vedtak: 332 

• Vedlagte mandat vedtas. 333 
• Kandidater til redaksjonskomiteens leder og medlemmer fremmes og velges på møtet.  334 
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REGLER OG MANDAT FOR REDAKSJONSKOMITEEN 335 
 336 
Generelle regler for redaksjonskomiteen 337 
 338 

• Det opprettes én redaksjonskomité. 339 
• Velferdstinget vedtar mandat og sammensetning etter innstilling fra fraksjonene.  340 
• Hver fraksjon inviteres til å stille ett medlem til redaksjonskomiteen. 341 
• Redaksjonskomiteene skal sammenstille og presentere innkomne forslag for Velferdstinget, de kan 342 

også gis mandat til å foreslå bedre ordlyd og innstille på forslag. 343 

MANDAT FOR REDAKSJONSKOMITEEN: 344 
1. Komiteen skal bestå av: 345 

a) Opptil 8 representanter fra minst 3 ulike institusjoner 346 
b) En representant fra AU uten stemmerett fungerer som sekretær. 347 

2. Komiteen skal samordne innkomne forslag ved å: 348 
a) Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert. 349 
b) Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom forslag med samme 350 

intensjon. 351 
c) Dele opp forslag der det er naturlig. 352 

3. Innstillinger: 353 
a) Komiteen skal innstille på om hvorvidt forslag kan vedtas, avvises, eller ikke 354 
b) realitetsbehandles. 355 
c) Komiteen skal, på innstillinger der det er uenighet, redegjøre for både flertallets innstilling og 356 

mindretallets dissens. 357 
d) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er nødvendig. 358 
e) Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse Velferdstinget om 359 

motstridende forslag som blir foreslått. 360 

4. Samarbeid: 361 
a) Komiteen skal utvikle voteringsorden i samarbeid med ordstyrer. 362 
b) Komiteen skal forhøre seg med kontrollkomitéen om et forslag kan realitetsbehandles dersom det 363 

er tvil. 364 
c) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være hensiktsmessig, som forslagstiller, 365 

arbeidsutvalget og forberedende komitéer. 366 

5. Valg: 367 
a) Hver lærestedsgruppering stiller med ett medlem dersom fraksjonen selv ønsker dette. 368 
b) Velferdstinget velger så leder blant kandidatene. 369 

Velferdstinget velger så resten av redaksjonskomitéen.  370 
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SAKSFREMLEGG – 2A 371 
Dato: 9.-11. februar 2018 372 
Sak: 2a), Orienteringssak 373 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 374 
Vedlegg: 375 
 376 
ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 377 
 378 
Arbeidsutvalgets innstilling: 379 
 380 
 381 
Forslag til vedtak: 382 
Saken tas til orientering.  383 
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GENERELL ORIENTERING, ARBEIDSUTVALGET 384 
Orienteringen vil denne gangen ta for seg uke 48-5, og vil derfor bli en god del lengre enn vanlig.  385 
 386 
Før jul hadde vi formøte med Hovedstyret (HS). I sakspapirene ble vi blant annet orientert om ny lov om 387 
personvern, regnskapsrapport pr. oktober, handlingsplan for 2018 og foreløpige interne ideer knyttet til 388 
fellesarealer og servicetilbudet på Kringsjå. Innspillene som ble gitt er i tråd med eksisterende politikk, og 389 
der det ikke finnes konkret eller relevant politikk er alltid innspillene at sakene må resultere i best mulig 390 
studentvelferd. Sakslisten finnes i sin helhet på SiO sine nettsider. Referat er enda ikke publisert. En del av 391 
sakene er foreløpig kun for styret, men vi gleder oss til at flere av sakene blir offisielle.  392 
 393 
Før jul ble arbeidsutvalget kontaktet av en studenttillitsvalgt i England som spurte om arbeidsutvalget, NSO 394 
og SiO kunne presentere våre respektive organisasjoner for dem da de kom på besøk til Norge som del av 395 
sin skandinavia-tur. Møtet fant sted 12.01. Det er mange forskjeller mellom både organisasjonene, politiske 396 
prioriteringer og omgivelsene. Det er lærerikt og givende å få muligheten til å utvide perspektivene våre og 397 
utfordres på egne prioriteringer.  398 
 399 
Hele arbeidsutvalget deltok på et skypemøte med en av initiativtakerne på et student- og innovasjonshus i 400 
Danmark. Dette var en viktig milepæl i arbeidet med studenthus, og AU opplevde det som viktig for å 401 
komme videre i arbeidet. Av møtet lærte vi hvilke erfaringer studentlederne i Danmark hadde gjort i løpet 402 
av prosjektet og studentlederen delte viktig lærdom med oss. Det er f.eks. verdt å merke seg at bortsett fra 403 
kjøp av tomt er hele prosjektet finansiert eksternt gjennom fond eller stiftelser og kommunen har vært en 404 
viktig politisk samarbeidspartner. Vår kunnskap om prosjektet er oppsummert i strategien til studenthuset, 405 
som ligger vedlagt.  406 
 407 
På nyåret har arbeidsutvalget brukt tid på blant annet å planlegge innhold og datoer for vårens VT-møter og 408 
en felles økonomidag med administrasjonen. I tillegg har arbeidsutvalget selvsagt brukt en del tid på å 409 
forberede sakspapirer, program og opplegg/aktiviteter til vårseminaret. Arbeidsutvalget har hatt 410 
fellesmøter og planlegging av psykisk helse-kampanjen #studentermåsvare, som skal gjennomføres i 411 
februar-mars.  412 
 413 
Hele arbeidsutvalget deltok på frokostseminar om studenthelse og felles møte med styringsgruppen i SHoT 414 
sammen med representanter fra de andre Velferdstingene i Norge som var tilstede på nevnte 415 
frokostseminar. 416 
 417 
Etter innspill fra representanter ligger nå en tentativ sakspapirliste i møteplanen på nettsiden. Slik våren 418 
foreligger nå er denne ganske sikker, men små endringer kan forekomme dersom noe dukker opp. 419 
 420 

Konsernlunsj desember 421 
Vi tok opp følgende saker:  422 

• Trimveien 4: Hvorvidt det har kommet opp tidsplan fra plan- og bygningsetaten slik det ble 423 
signalisert tidligere i høst, etter at innspillet til VT utsatte saken. Da møtet ble avholdt hadde det ikke 424 
det. Planen finnes nå på Oslo kommune sine sider. Utdypende informasjon i politisk orientering. 425 

• Mat og drikke: Etter innspill fra en student forsikret vi oss om at matboksene var nedbrytbare og 426 
kunne kastes i matavfall. 427 
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• Arbeidsutvalget etterspurte informasjon om vervene og møtevirksomheten i klagenemd for tildeling 428 
av bolig og kontrollkomite for studentbarnehager. Ettersom disse komiteene har møter svært 429 
sjelden vil AU vurdere muligheten for at de selv møter, eventuelt nedsetter representanter når det 430 
blir aktuelt, heller enn at representanter må sitte med symbolske verv gjennom året. Dette trenger 431 
en vedtektsendring, og vil presenteres for VT når de tas opp til diskusjon i løpet av våren.  432 

• AU orienterer om prosess og fremdrift på studenthus-prosjektet og strategien. Mer om dette i 433 
politisk orientering. 434 

• Bolig: AU har mottatt innspill fra studenter om at de ønsker å se kjøkken og bad før man flytter inn, 435 
og at det er dårlig isolasjon på Bjølsen.  436 
AU og administrasjonen diskuterte muligheten for å legge ut bedre bilder og plantegninger for 437 
boliger som ofte i stor grad ligner på hverandre for å kunne gi et bedre bilde av hvordan boligen er. 438 
SiO har i januar arrangert visninger i blant annet boliger på Sogn. 439 
Administrasjonen har iverksatt tiltak for å bedre isolasjonen. Man sjekker isolasjonen ved utflytt 440 
sånn at det på sikt kan bedres. Boligene på Bjølsen har et kraftigere vedlikeholdsbehov enn tidligere 441 
på grunn av at en del boliger trenger oppussing, og administrasjonen arbeider med løsninger 442 
fortløpende.  443 

 444 
Administrasjonen orienterte om følgende saker:  445 

• Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) - sendes ut februar 2018  446 
• Boligprosjekter; Trimveien 4 og Brenneriveien  447 

  448 
Trimveien 4 449 
Administrasjonen ønsket å diskutere hva vår videre strategi for Trimveien 4 var. Arbeidsutvalget sa igjen 450 
tydelig ifra at dersom det ikke finnes en løsning som kan ta hensyn til både studentidrett og boligbygging 451 
kan det ikke bygges i Trimveien 4. Arbeidsutvalget løftet byutviklingsprosjektet og mulighetsstudien som 452 
foregår på Adamstuen som mulig alternativ for ny fotballbane. Administrasjonen lovet å ta med innspillet 453 
videre. 454 
 455 
Brenneriveien 456 
Administrasjonen er redd for at rekkefølgebestemmelsene fort kan bli dyre i Brenneriveien, og at prosjektet 457 
vil nedskaleres kraftig - både etter signaler fra plan- og bygg og etter innsigelse fra Riksantikvaren om at 458 
bygget ikke ivaretar kulturhistoriske hensyn. Sannsynligheten for at prosjektet vil havne innenfor 459 
kostnadsrammen for studentboliger (på 800 000 per boenhet) er dermed dessverre liten. 460 
 461 
Konsernlunsj januar 462 
Vi tok opp følgende saker:  463 

• Endringer i tildelingskriteriene for bolig er nødvendig for å ivareta handlingsplanspunkt om 464 
vennetildeling av dubletter. Vi tok en prat videre for å finne ut hvilke punkter som setter en stopper 465 
for dette, og vil ta med oss dette videre i sakspapirene når boligtildeligskriteriene skal revideres.  466 

• Administrasjonen har videreformidlet innspillet om fullverdig erstatningsareale for Trimveien 4 på 467 
Adamstuen til plan- og bygningsetaten. Dessverre har de ikke fått noe respons på dette. AU tar 468 
kontakt med politikere i kommunen for å plukke opp trådene.  469 

• Vi løftet igjen problemstillingene rundt framleie i SiOs boliger. Framleiekontrakt på SiO sine 470 
nettsider vil bli opprettet og lagt ut på SiO sine sider. Prosessen med å forenkle fremleieprosessen 471 
er under utarbeidelse. Det som vil ta mest tid er å endre “Min Side”-systemet slik at fremeleietaker 472 
kan få begrenset tilgang på tjenester som vaskeri og vaktmester. 473 
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• Boligprosjektet i Blindernveien 6 ble vedtatt i kommunen rett før jul (hurra!). Selve vedtaket sier 474 
fremdeles ingenting om rekkefølgekravets omfang eller kostnad, men ettersom 475 
byutviklingskomiteen ga kommentarer på dette er man litt sikrere på at kostnadene vil holde seg 476 
innenfor et rimelig nivå. 477 

• Trening på grønn resept (jf. vedtatt resolusjon) har lenge vært et tilbud hos SiO. Resepten 478 
inneholder 60 minutter gratis oppstart/veiledning etterfulgt av to oppfølgingstimer på 30 minutter 479 
innen 6 måneder. Bpde fastleger og andre ansatte kan gi ut en grønn resept. Aktiviteten varierer, 480 
men ordninger blir generelt mye brukt av studenter.  481 

• AU orienterer om kampanjen #studentermåsvare i sammenheng med SHoT. Kampanjen vil være en 482 
lokal-nasjonal kampanje fra Velferdetinget i Oslo og Akershus, men vil deles med de andre 483 
Velferdstingene gjennom ViN.  484 

• Administrasjonen orienterte om at de vurderer å forenkle vaskeriløsningene i SiO Bolig. Hvilke 485 
konkrete ordninger de vurderer er ikke bestemt, men målet er å fjerne vaskekortene og heller bake 486 
det inn i husleien.  487 

 488 
Suppleringsvalg  489 
Før jul gjennomførte arbeidsutvalget suppleringsvalg med kontrollkomiteen tilstede. 490 
De tre valgene vi så det nødvendig å supplere til før Velferdstingets seminar var nytt medlem til 491 
Idrettspolitisk komité, nytt medlem til Velferdstingets Kulturstyre for å supplere Idun som nå ble KS-leder, 492 
samt supplere inn to nye varaer til Kulturstyret. Alle valgene ble offentliggjort i flere kanaler. Vi valgte å 493 
supplere til disse to gruppene fordi Idrettspolitisk komité gjennomfører det meste av arbeidet sitt før 494 
seminaret, og KS gjennomfører både oppstartsseminar, valg av nestleder og første møte før Velferdstingets 495 
seminar. 496 
 497 
Samling med Velferdstingene i Norge 498 
Den 26. -28. januar skal Elisabeth, Linn og Fam delta på samling med de andre Velferdstingene i Norge. Det 499 
er blitt lagt opp et program der vi skal diskutere flere aktuelle temaer. Dette er temaene som stod på 500 
agendaen for helgen: Felles psykisk helse-kampanje for SHoT 2018, mulighetene for et felles domene for 501 
alle VTene, studentboliger som eget reguleringsformål, seksuell helse og testing av kjønnssykdommer og 502 
hvordan sikre en studenthelsemelding.  503 
 504 
I tillegg blir det lagt opp til et delt opplegg. Lederne har lagt opp til å diskutere strategier omkring 505 
landsmøtet til NSO, velge ViN sin observatør til landsmøtet og diskutere om ViN bør jobbe tettere opp mot 506 
Samskipnadsrådet. De andre AU-medlemmene skal diskutere hvordan deres verv er for å utveksle erfaring 507 
rundt ulike mandater i de forskjellige AUene. Erfaringer herfra vil vi ta med videre i arbeidet med eget 508 
mandat. I tillegg er det lagt opp til diskusjon om hvordan man best samarbeider med ulike aktører, 509 
kommuner, fylker, NSO m.m., hvordan Velferdstingene kan bli mer synlig lokalt og diskutere hvordan 510 
kulturstyrene er bygget opp.  511 
 512 
Vi håper temaene og diskusjonene vil gi oss god innsikt og ny kunnskap om hvordan man kan løse ulike 513 
problemstillinger hos oss.   514 
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LEDER, ELISABETH HOLIEN    515 
Min arbeidstid har kort oppsummert vært brukt på 1) intern organisatorisk virksomhet,  516 
politisk møtevirksomhet og 3) politiske innspill/utspill 517 
 518 
Intern organisatorisk virksomhet 519 
Deler av min tid har gått til å planlegge våren for VT-AU internt, Studenthovedstaden (SH) og Velferdstinget, 520 
i tillegg til planlegging av vårseminaret. 521 
 522 
Administrasjonsleder og undertegnede holder på å vurdere et nytt opplegg for VT-AU og VT-523 
administrasjonen for mobiler/abonnement for å effektivisere og se på muligheten for økonomiske 524 
innsparinger.  525 
 526 
Både før og etter jul har deler av min tid vært brukt på ansettelsesprosessen Velferdstinget er i, da vår 527 
administrasjonssekretær går ut i permisjon fra april/mai. Intervjuer gjennomføres i uke 4 og 5.  528 
 529 
Politisk møtevirksomhet  530 
I løpet av perioden har jeg deltatt i følgende eksterne møter:  531 

• Styremøte om boligprosjekter hos SiO 532 
• SmartOslo-dialogmøte arrangert av Oslo kommune  533 

 534 
Politikk- og medieansvarlig og jeg benyttet anledningen til å sette fokus på studenter som gruppe og 535 
uformelt presentere studenthus-prosjektet for relevante aktører, som SoCentral som har tilholdssted på 536 
Sentralen og erfaring med å bygge opp velfungerende arbeidsmiljø og et innovativt fagmiljø og 537 
samlingssted. Linn vil si mer om vår deltakelse i sin orientering. 538 
 539 
Siden sist har det vært to møter i Studenthovedstaden hvor følgende saker har vært tatt opp; 1) 540 
studenthus-strategi, 2) felles bidrag til kampanjen #studentermåsvare, 3) Årsberetning og planer for året 541 
2018 og 4) sakspapirer til Kunnskap Oslo (SH er formøte til disse møtene). I tillegg har prosjektleder for Oslo 542 
kommunes arbeid med Campusstrategi presentert sitt arbeid så langt.  543 
 544 
Studenthus (HP-punkt 15) 545 
Ettersom prosjektet får bredere politisk støtte og flere interesserte aktører ønsker å samarbeide, opptar 546 
dette en god del av min tid.  547 
 548 
Før jul var jeg på omvisning på Sentralen for å lære av erfaringene med å bygge opp et innovativt fagmiljø 549 
og møteplasser på tvers av samfunnsgrupper, som er interessant for studenthus-prosjektet. Her er det mye 550 
inspirasjon å hente. I tillegg var jeg på møte med et av medlemmene i Kunnskap Oslo som har bakgrunn 551 
som arkitekt og representerer NHO, for å presentere ideen om et studenthus og få tips til hva som er viktig 552 
for å sørge for at bygget kan tjene de funksjonene som studentene og foreningene har behov for. Hun var 553 
positiv til prosjektet, og kan være en viktig ressurs inn mot kommunen og bidra med nyttig kompetanse 554 
som arbeidsutvalget mangler.  555 
 556 
I løpet av perioden har jeg ferdigstilt et utkast av strategien for studenthus-prosjektet, som vil legges ved 557 
orienteringen til dette møtet. Strategiutkastet ble 17.01 diskutert av Studenthovedstadens (SH), og vil 558 
vedtas med innkomne innspill og endringer på neste møte i februar. 559 
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I januar har det vært gjennomført møte og samtaler med OsloMet om deres bidrag inn i prosjektet. I tillegg 560 
vil det gjennomføres møter med følgende institusjoner (avtalt per. 25.02); PHS, AHO og Kristiania.  561 
 562 
Både før og etter jul har jeg hatt møte med samskipnaden og diskutert strategien og prosjektet. Formålet 563 
med møtene var å drøfte hvordan SiO og Velferdstinget kan arbeide sammen for å realisere studenthuset. 564 
Vi kom bl.a. frem til at ideen var moden for å sette i gang et forprosjekt, hvor både SiO og OsloMet har sagt 565 
seg villige til å bidra med ressurser til både styringsgruppen og arbeidsgruppen. Et mandat for forprosjektet 566 
måtte skrives og ble deretter presentert for flere interessenter/ potensielle bidragsytere i prosjektet. 567 
Mandatet legges ved orienteringen. Velferdstingets arbeidsutvalg gleder seg over at ideen om et 568 
studenthus har støtte hos flere aktører, deriblant potensielle investorer og viktige samarbeidspartnere som 569 
OsloMet, SiO, og Oslo kommunes arbeidsgruppe for Campusstrategi. Vi gleder oss til arbeidet som 570 
forprosjektet vil føre med seg og vil holde Velferdstinget orientert løpende om resultatene av forprosjektet.  571 
 572 
Nå som det har blitt et offisielt forprosjekt vil Velferdstinget motta ekstraordinære orienteringer fra og med 573 
februar til mai, av operativ prosjektleder Jeanette Viken og styreleder Elisabeth Holien (se egen orientering).  574 
 575 
Politiske innspill/utspill/saker 576 
Tidlig i januar ble jeg kontaktet av Universitas angående en sak om at billettprisene for studenter går opp 577 
og “outsourcing” av Serviceenheten i SiO (se medielogg). Noe tid ble også brukt på to svarinnlegg til 578 
representanter fra BI før jul. I tillegg skrev jeg og Linn en ønskeliste til regjeringen som kom i Dagbladet og 579 
Studenttorget, også før jul.  580 
 581 
Siden sist har vi gitt to politiske innspill; et til arbeidet med SmartOslo etter deltakelse på deres dialogmøte 582 
før jul og et til arbeidet med Campusstrategi sammen med hovedstyret. Mitt hovedansvar var studenthus-583 
prosjektet. Begge innspillene legges ved orienteringen. 584 
 585 
Noe tid har også gått med på å oppdatere meg selv på byggesaker som Trimveien 4 og Blindernveien. Mer 586 
utfyllende informasjon om hvorfor og innholdet i sakene kommer i politikk- og medieansvarlig sin 587 
orientering.  588 
 589 
 590 
 591 
 592 
NESTLEDER, JEANETTE VIKEN 593 
Det har skjedd mye i tiden mellom konstituerende møte og vårseminaret. Store prosjekter har startet opp, 594 
og et nytt år byr på muligheter for å forbedre noen rutiner spesielt innenfor kulturstyret som vil bidra til å 595 
minske arbeidsmengden. 596 
 597 
Som normalt blir min tid fordelt på tre ting: Foreninger og tildelinger (1), prosjekter (2) og organisatorisk 598 
arbeid (3). 599 
 600 
(1) Det har i perioden ikke dukket opp store saker innenfor foreninger og tildelinger annet enn at nye 601 
kontrakter med nytt profileringskrav er sendt ut til foreningene. Ellers var jeg litt frempå og sendte en 602 
påminnelse til de foreningene som tidligere har blitt kategorisert som “mellomstore medier” med 603 
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påminnelse om kulturstyrets søknadsfrist 10. januar og invitasjon til å presentere søknaden på møtet 24. 604 
januar. 605 
 606 
(2) I min hverdag er det to store prosjekter som står på agendaen. Arbeidet med Idrettspolitisk komité og 607 
arbeidet med Studenthus. Begge prosjektene er store og er mer omfattende dokumentert i egne 608 
orienteringer. 609 
 610 
Arbeidet med Idrettspolitisk dokument går stadig fremover. Synkront med arbeidet som foregår i 611 
kommitéen jobber Linn og jeg med mandat for idrettsrådet som skal diskuteres på neste møte i IPK. I den 612 
forbindelse har vi avholdt et eget møte med Sverre (tidligere leder i VT Vest) samt begynt å undersøke 613 
hvordan dette organiseres i kommunen. 614 
Relevante spørsmål er oversendt idrettsforeningene som er med på hall-tildelingen fra SiO, samt et utvalg 615 
av de mindre foreningene.   616 
Arbeidsmåten i kommitéen fungerer godt for fremdrift, og ved å holde redaksjonelt arbeid utenfor selve 617 
møtene får vi fokusert på å diskutere politikken innad i komitéen. 618 
 619 
Jeg har nå fått gleden av å være prosjektleder for Forprosjekt studenthus i St. Olavs gate 32.  Vi har avholdt 620 
ett møte i arbeidsgruppen ved dags dato, og rapport fra møtet er vedlagt. Fremover jobber vi mot 621 
ferdigstilling av kravspesifikasjon samt presentasjonen i styremøtet til kunnskap Oslo. Elisabeth og jeg 622 
jobber kontinuerlig med å avholde møter med de ulike studentlederne og på planen står møte med PHS, 623 
Høyskolen Christiania og AHO. Ellers venter vi på tilbakemelding fra BI, Westerdals og KHIO før vi inkluderer 624 
flere utdanningsinstitusjoner. 625 
 626 
Fam arbeider med SHoT kampanjen, og jeg er med å hjelper til med filming da det er behov for dette. Ellers 627 
har vi alle deltatt på frokostmøte om SHoT og i møte med styringsgruppen sammen med ViN. 628 
 629 
(3) Av organisatorisk arbeid går det meste av tiden med til organisering av kulturstyret. 630 
Det har i perioden blitt gjennomført 2 møter samt oppstartseminar. 631 
Nytt av året er at vi legger inn aktiv av- og påmelding til møtene med frist onsdag en uke før møtet. Dette 632 
gjør at jeg slipper å bruke tid på å mase på faste medlemmer slik at de melder seg på eller av. Faste 633 
medlemmer i KS som ikke har meldt seg på innen fristen vil automatisk bli satt som avmeldt. Dette frigjør 634 
mye av min tid og sikrer en bedre forberedelse når varaer blir kalt inn i god tid før møtet. 635 
Eller har jeg gjennomført opplæring av nye varaer og planlagt KS seminaret i samarbeid med Sarah og Idun. 636 
 637 
Jeg har også påtatt meg ansvaret for å finne kandidater til de suppleringsvalgene som har blitt og skal bli 638 
gjennomført (IPK, KS og KK). Kontrollkommiteen vurderte vi til ikke pressende og utsatte til VT møtet i 639 
februar.  640 
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KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, FAM KARINE HEER AAS 641 
I perioden før nyttår arbeidet jeg for det meste med å arrangere VT sitt julebord. I tillegg så hadde jeg mitt 642 
månedlige møte med Julie fra OsloMet. På det møtet diskuterte vi hvordan vi skulle legge opp samarbeidet 643 
det neste halve året og spesielt med tanke på at studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) kommer 644 
så raskt etter nyttår. I tillegg så begynte jeg å legge skissen for strategien vår angående SHoT.  645 
 646 
Etter nyttår har min arbeidstid bestått av tre bolker: (1) samarbeid med institusjonene, (2) SHoT-kampanjen 647 
og (3) vårseminaret. 648 
 649 
(1) Jeg begynte året med å kalle inn delegasjonslederne fra UiO, OsloMet, BI, PHS, Høyskolen Kristiania og 650 
Westerdals Oslo ACT til et samarbeidsmøte for hvordan vi skal arbeide sammen det neste halve året. På 651 
dette møtet deltok OsloMet, UiO og PHS. Jeg har møtt Håkon fra Høyskolen Kristiania og Pia fra BI separat 652 
og vil også legge opp til et møte med lederen på Westerdals så snart de har gjennomført sitt valg av ny 653 
leder. Vi diskuterte hvordan vi kunne få et godt samarbeid og fant ut at løsningen jeg og Julie har hatt det 654 
siste halve året, med månedlige møter kunne være en god ide. Jeg har derfor planlagt møter med disse 655 
gjennom semesteret. I tillegg så snakket vi om forslagene til sakslistene til VT dette halve året. Vi kom frem 656 
til at dette er informasjon som også vil være nyttig for dere å ha, og har derfor lagt det ut på hjemmesiden 657 
vår under møteplan. Til slutt la jeg frem vår plan for SHoT-kampanjen og vi diskuterte hvordan vi kan 658 
samkjøre kampanjen for å få flest studenter til å svare på undersøkelsen.  659 
 660 
(2) Den største delen av min arbeidstid siden forrige møte har gått til å planlegge SHoT-kampanjen. SHoT 661 
undersøkelsen blir gjennomført hvert fjerde år og i 2018 sendes den ut 6. februar og vil vare frem til 20. 662 
mars. Den sendes ut på mail til alle heltidsstudenter under 35 år som er norske statsborgere. Vi har 663 
gjennomført to filmer som er blitt redigert en av Robert Sollie, tidligere prosjektleder for “forening for alle” 664 
og Kari Jussie Lønning, leder for styringsgruppen for SHoT. I tillegg er vi fortsatt i samtale med mental helse 665 
ungdom for å kjøre en video om psykisk helse. Vi kommer i tillegg til å ta i bruk samskipnadenes kampanje 666 
materialet. Dette vil bli delt gjennom våre kanaler på sosiale medier, og dere må veldig gjerne være med å 667 
spre ordet om SHoT og viktigheten av at studenter svarer på undersøkelsen. Det vil også være en fysisk del 668 
av denne kampanjen og i første runde vil den være på NiH, samt være med hos OsloMet der det er 669 
ønskelig.Jeg har også laget en medieplan som vil bli sendt ut til alle studentdemokratiene ved institusjonene 670 
tilknyttet SiO og alle Velferdstingene. Dette er en koordinert kampanje med Velferdstingene i Norge, der vi 671 
tar oss av store deler av materialet og planleggingen. Hvis dere lurer på hvorfor det er viktig å ta den selv, 672 
eller argumenter for å få andre til å svare på den så er det bare å ta kontakt.  673 
 674 
(3) Til slutt så har en del arbeidstid gått med på å planlegge vårseminaret. Som tidligere har jeg tatt ansvaret 675 
for påmelding til seminaret, og i tillegg har jeg ansvaret for leker, opplæring og annet artig på seminaret.  676 
 677 
Utover dette og felles orienteringen har jeg og Linn, politikk og medieansvarlig, vært på “politisk frokost” 678 
hos BI, som var arrangert av SBIO.  679 
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POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG, LINN SKYUM 680 
Ettersom det har gått en stund siden sist møte blir dette en lengre orientering enn vanlig. Jeg har også 681 
forsøkt å være mer detaljert og spesifikk på hvordan arbeidet relaterer til handlingsplanen og andre 682 
dokumenter. Jeg tar gjerne imot tilbakemeldinger på den nye strukturen.  683 
 684 
P.S.: Jeg har full forståelse for at ikke alle er oppdatert på alle saker, men for en som jobber med dette hver 685 
dag er det fort gjort å glemme hva som har blitt sagt før og ikke. Ikke vær redd for å spørre om en muntlig 686 
oppsummering om det skulle være uklart hva en sak dreier seg om! 687 
 688 
Politikk 689 
Jeg har i hele perioden arbeidet mye med revideringen av idrettspolitisk dokument (handlingsplanspunkt 690 
15). Jeg og Jeanette startet med et møte der vi lagde et forslag til disposisjon som ble presentert på første 691 
møte med komiteen. Vi diskuterte også forslag til organisering og arbeidsfordeling. Dette ble diskutert på 692 
første møte, og komiteen ble enige om at det mest produktive ville være om møtene ble brukt til 693 
idédrøfting og diskusjoner, og at jeg og Jeanette mellom møtene tok oss av selve skrivingen, som så blir 694 
gjennomgått på neste møte. Dette har tatt mer tid enn forventet. 695 
 696 
Jeg og Elisabeth var tilstede på SmartOslos innspillsmøte den 13. desember. Her fikk vi innsikt i hvordan 697 
Oslo Kommune og deres samarbeidspartnere jobber med å gjøre byen “smartere” - både gjennom god, 698 
langsiktig byplanlegging og å skape bedre IKT-løsninger på flere tjenesteområder. Det var utrolig lærerikt og 699 
vi fikk mange gode innspill på hvordan vi bør gå videre med Studenthus-prosjektet (HP-punkt 16). Elisabeth 700 
holdt et innlegg om at vi ønsker at studenter involveres i nye byutviklingsprosjekter, både i innspillsfasen og 701 
som brukere - så nå får vi se om det dukker opp noen nye, kreative studentboligprosjekter i nær framtid. Vi 702 
sendte også et oppsummeringsdokument (vedlagt) med våre innspill til SmartOslo-prosjektet. Etter dette 703 
ble vi invitert på et møte den 1. februar. Siden dette er etter sakspapirfrist for seminaret vil mer om dette vil 704 
komme i neste orientering. 705 
 706 
I tillegg var jeg på Oslo Startup Day den 19. desember. Dette var en arena for Oslos ulike startupsamfunn 707 
der de kunne presentere sine prosjekter. Det var mange av de samme her som på SmartOslo-møtet, men 708 
med større fokus på hvert enkelt prosjekt. Her fikk jeg diskutert hvilken rolle studentforeninger spiller i 709 
karrierevalg og erfaringsbygging, og fikk noen innspill på hvordan man kan knytte gründersamfunnet 710 
nærmere studentene. Mange av disse innspillene liknet veldig på det nyoppstartede Insj UiO prøver å gjøre. 711 
 712 
Jeg og Elisabeth har også skrevet innspill til campusstrategigruppen. Her hadde jeg hovedansvar for 713 
områdene boligpolitikk og studentidrett. Under boligpolitikk ga jeg innspill om at kommunen må stille 714 
rimelige boligtomter til disposisjon for samskipnaden, jobbe for at prosjektene havner innenfor statens 715 
kostnadsramme og inkludere samskipnaden i flere byutviklingsprosjekter og at studentboliger som 716 
hovedregel bør være unntatt rekkefølgekrav. Under studentidrett fokuserte jeg på hvor viktig 717 
studentidretten er for studentenes fysiske og psykiske helse, men at de i dag ikke har kapasitet til å ta i mot 718 
alle som ønsker å bruke tilbudet. Dermed må studentidretten løftes, ikke bare økonomisk, men også i den 719 
faktiske tildelingen av halltid. I tillegg bør kommunen også legge til rette for at samskipnaden kan kjøpe 720 
rimelige tomter til egne studentidrettsanlegg, nettopp for å tilfredsstille etterspørselen og dempe presset 721 
på de kommunale anleggene. I dokumentet ble handlingsplanpunkt 5 (siste del pga kommunalt fokus), 9 og 722 
15 løftet. 723 
 724 
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Tirsdag 23. januar var en “møtedag” sammen med lederne av Velferdstinget Vest, Velferdstinget i Stavanger 725 
og Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Dagen startet med frokostmøte om SHoT-undersøkelsen 726 
med påfølgende møte med styringsgruppen for SHoT. Her fikk vi innsikt i hvordan 2018-undersøkelsen var 727 
utformet og innspill til vår egen kampanje. Vi diskuterte også hvordan man best kan benytte resultatene 728 
som kommer fra SHoT, spesielt med tanke på en studenthelsemelding (HP-punkt 4). Etter møtet møtte vi 729 
Turid Kristensen (H) på Stortinget, der vi fremla våre ønsker om studenthelsemeldingen og diskuterte hva 730 
denne bør inneholde. Det er tydelig at studenthelse nå er “i vinden”, og vi bør definitivt bruke den politiske 731 
godviljen til å presse på denne saken i tiden som kommer. Dagen ble avrundet med et møte med NSO, der 732 
vi fremla våre planer for SHoT-kampanjen og diskuterte hvordan de kunne bidra til best mulig deltakelse 733 
hos den enkelte institusjon. Dette tok de med videre og la etter møtet opp til SHoT-diskusjon på helgens 734 
ledersamling. 735 
 736 
Sist har jeg brukt en del tid på å lese meg opp på byggeprosjektdokumenter som har kommet i løpet av 737 
julen. I saken om Trimveien 4 (kunstgressbanen på Domus Athletica) har Plan- og Bygningsetaten (PBE) blitt 738 
bedt om å videre utrede muligheten for erstatningsareale, både på og utenfor tomten. Det forventes at et 739 
eventuelt nytt planforslag vil bli votert over i slutten av 2018. I mellomtiden kan vi få mulighet til å bidra til å 740 
finne en mellomløsning der 11er-banen får ny plassering, slik at vi kan realisere både boliger og bane. 741 
Heldigvis er politikken full av kompromisser, og politikerne vi har pratet med er veldig åpne for en slik 742 
løsning, da ingen egentlig ønsker å si nei til noen av delene. Vi har tidligere pratet om at 743 
byutviklingsprosjektet på Adamstuen, der blant annet SiO har blitt utfordret til å lage et forslag med minst 744 
500 studentboliger, kan være svært aktuelt for en slik bane (arealet er stort nok til å passe begge deler). Vi 745 
har blant annet blitt kontaktet av Per Anders Langerød (AP) i bystyret om saken, som skulle ta det med 746 
videre til sin gruppe. Dersom PBE ender med å ikke finne et erstatningsareale kommer selvfølgelig vårt 747 
innspill til å være at vi ikke ønsker bygging i Trimveien 4, jf. vedtaket fra i høst. Disse innspillene ga vi også til 748 
SiO under konsernlunsj i desember. De var heller ikke negative til å inkludere en bane i forslaget på 749 
Adamstuen. Dette faller inn under handlingsplanspunkt nr. 5. 750 
 751 
Referatet fra bemerkningsmøtet for Brenneriveien 11 (tomten ved siden av Blå) har nå blitt lagt ut. I korte 752 
trekk er det tre bekymringer som går igjen: Byggets høyde, volum og plassering mot elva. Med andre ord 753 
ser det ut til at det spøker for SiOs originale planforslag. Likevel søker SiO å finne et felles planforslag med 754 
PBE, men har satt en absolutt minimumsgrense for antall boliger. På innspillsmøtet sa vi at vi ønsket å 755 
prioritere flere boliger over fellesarealer i hver etasje (erfaring tilsier at disse ikke brukes). PBE 756 
argumenterer med at det er gjort av hensyn til studentenes psykiske helse, til tross for at dette var noe vi 757 
også diskuterte på møtet.  758 
 759 
Det har blitt bestilt oppstartsmøte til ombyggingen av familieboligene på Nordberg. Det finnes foreløpig 760 
ingen tidsramme for prosjektet, men byantikvaren har allerede gått hardt ut og sagt at de vil jobbe mot 761 
prosjektet. Når forslaget vil bli lagt ut på høring er fremdeles usikkert. 762 
 763 
Boligprosjektet i Blindernveien 6 ble vedtatt i kommunen rett før jul. Selve vedtaket sier fremdeles ingenting 764 
om rekkefølgekravets omfang eller kostnad, men ettersom byutviklingskomiteen ga kommentarer på dette 765 
er man litt sikrere på at kostnadene vil holde seg innenfor et rimelig nivå. Herfra og ut er det lite vi kan gjøre 766 
for prosjektet utover å gi innspill til SiO om grønne løsninger (handlingsplanspunkt 7), utforming av 767 
fellesarealer og andre ting de ønsker vårt bidrag til.  768 



  
 

 
 25 

Media  769 
Vi har i perioden hatt flere medieoppslag. Vi fikk blant annet publisert “Studentenes ønskeliste til 770 
regjeringen” i både Dagbladet og på StudentTorget. Etter publiseringen i Dagbladet fikk vi tilbakemeldinger 771 
fra OSI om at de savnet studentidrett i ønskelisten. Grunnen til at dette ikke var nevnt var at denne 772 
ønskelisten rettet seg mot nasjonal politikk heller enn lokal. Likevel fikk vi inkludert et ekstra punkt om 773 
studentidrett før publisering hos StudentTorget. I innlegget fremmet vi handlingsplanspunkt 2, 3, 4, 5 og 14.  774 
 775 
Rett før jul ble det klart at Oslo kommune setter opp prisene på månedskort for studenter ved årsskiftet, til 776 
tross for at studentene ble lovet skjermet i byrådserklæringen. Vi svarte med en pressemelding der vi 777 
kritiserer dette, samt fremmet vårt handlingsplanspunkt nr. 9. Den ble sendt 22. desember, men ble 778 
dessverre ikke publisert på nettsiden før 3. januar. Saken var på trykk i Universitas (se medielogg). 779 
 780 
Det har selvfølgelig også gått med noe tid til å svare på innleggene fra BI-representantene i Universitas. Jeg 781 
kommer ikke til å kommentere dette særlig utover at jeg beklager dersom retorikken ble oppfattet som for 782 
krass. At representanter går oss i sømmene er svært viktig for en velfungerende organisasjon, og dersom 783 
det er et kommunikasjonsproblem ut til representantene i organisasjonen er det er alvorlig problem. Jeg 784 
håper likevel vi i fremtiden kan ha slike diskusjoner i et forum der alle representanter og tillitsvalgte slipper 785 
til, slik at man kan ha en produktiv diskusjon rundt faktiske problemstillinger heller enn å bruke tid på å 786 
diskutere misoppfatninger (som ikke tar oss noen vei). 787 
 788 
Jeg skrev en kort pressemelding da kulturkalenderen (handlingsplanspunkt 13) ble offentliggjort. Denne ble 789 
ikke publisert noe sted, men er tilgjengelig på nettsiden for de som ønsker å lese den. 790 
 791 
Vi har også kommentert saken om at SiO har startet et joint venture-prosjekt med Toma og outsourcer 792 
diverse andre tjenester i Universitas. Her fokuserer vi på at det viktigste er at studentene får best mulig 793 
tilbud, og at vi forventer at SiO følger arbeidsmiljøloven i sine ansettelser. 794 
 795 
Annet 796 
Jeg har også brukt en del tid på grafisk arbeid, og har blant annet utformet headere til resten av perioden. I 797 
tillegg har jeg gått igjennom nettsiden og oppdatert flere mindre feil.  798 
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MEDIELOGG 799 
 800 
– SiO går i feil retning, Venstrealliansen er kritiske til SiOs joint venture-prosjekt med Toma. Leder 801 
kommenterer at det viktigste er best mulig tilbud til studentene. 11.08.18 802 
 803 
Byrådet bryter sitt eget løfte. Nå blir det dyrere å reise kollektivt for studenter, leder kommenterer 804 
prisøkningen hos Ruter i Universitas. 08.01.18 805 
 806 
Schrödingers handlingsplan, kommentar i Universitas om handlingsplan-saken. 21.12.17 807 
 808 
All I want for Christmas is en god studiehverdag, leder skriver i Dagbladet om våre ønsker til 809 
regjeringsforhandlingene. Publisert i papiravisen samme dag. Utvidet versjon publisert på StudentTorget. 810 
14.12.17 811 
 812 
La oss ta diskusjonen der den hører hjemme, avsluttende innlegg fra AU om hanlingsplan-saken. 12.12.17 813 
 814 
Vanvittig pengebruk tåkelegges av studentenes øverste tillitsvalgte, representantene svarer. 12.12.17 815 
 816 
Feilslått politikk og tom retorikk, forrige politikk- og medieansvarlig svarer representantene. 09.12.17 817 
 818 
Arbeidsutvalget har fått til enorme gjennomslag, AU svarer representantene. 08.12.17 819 
 820 
Kulturkalenderen til SiO har kostet studentene millioner, to representanter kritiserer graden av 821 
gjennomføring i Handlingsplanen for 2018 i Universitas. 07.12.17  822 

http://universitas.no/nyheter/63412/sio-gar-i-feil-retning
http://universitas.no/nyheter/63407/byradet-bryter-sitt-eget-lofte-na-blir-det-dyrere
http://universitas.no/side-2/63398/schrodingers-handlingsplan
https://www.dagbladet.no/kultur/all-i-want-for-christmas-is-en-god-studiehverdag/69123972
https://studenttorget.no/index.php?show=7026&expand=7023,7024,7026&artikkelid=19427
http://universitas.no/debatt/63392/la-oss-ta-diskusjonen-der-den-horer-hjemme
http://universitas.no/debatt/63390/vanvittig-pengebruk-takelegges-av-studentenes
http://universitas.no/debatt/63386/feilslatt-politikk-og-tom-retorikk
http://universitas.no/debatt/63385/arbeidsutvalget-har-fatt-til-enorme-gjennomslag
http://universitas.no/debatt/63383/kulturkalenderen-til-sio-har-kostet-studentene
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SAKSFREMLEGG – 2B 823 
Dato: 9.-11. februar 2018 824 
Sak: 2b), Orienteringssak 825 
Saksbehandler: Vetle Bo Saga 826 
Vedlegg: Hovedstyrets orientering 827 
 828 
HOVEDSTYRETS ORIENTERING 829 
 830 
Arbeidsutvalgets innstilling: 831 
 832 
 833 
Forslag til vedtak: 834 
Saken tas til orientering.  835 
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 836 
 837 
Siden sist har det vært noen endringer i styret. Dere valgte Kaja Elisabeth de Ru, Audun Foyn og Jonas 838 
Virtanen til nye styremedlemmer, og Gabrielle Legrand Gjerdset, Viktor Emanuel Johansson og Ådne 839 
Hindenes takket for seg. For øvrig sitter Sigrid Mæhle Grimsrud, Vetle Bo Saga, Gunn-Elin Bjørneboe (UiO), 840 
Marianne Brattland (HiOA) og Marianne Østby (Høyskolen Kristiania, vara kommer fra NIH) i styret i 2018.  841 
 842 
Siden forrige orientering har vi hatt et styremøte (6. desember). Her ble blant annet Velferdstingets 843 
budsjettsøknad innvilget. Det ble også vedtatt en prisøkning i husleie på 3 %.  844 
 845 
Vi hadde også et styreseminar (8.-9. januar) med fokus på opplæring. Neste styremøte er 22. februar.  846 
 847 

Utvalgte byggeprosjekter 848 
Blindernveien 6, Trimveien 4, Sognsveien 102, Kringsjå fase II. 849 

• Kringsjå fase II 850 
o Ble vedtatt på styremøtet 6. desember 851 
o 82 treroms familieleiligheter, noe som utgjør 246 hybelenheter 852 
o Tidenes mest klimavennlige SiO-utbygging, med blant annet: 853 

 solceller på tak og noen fasader 854 
 massivtre 855 
 gjenvinning av varme fra gråvann 856 
 nye geovarmebrønner 857 
 fossilfri bygge- og anleggsplass  858 

o Oppstart i vår, tidligst ferdig til semesterstart høsten 2019 859 
• Blindernveien 6 - Endelig politisk vedtak 20. desember. (Endelig!) 860 
• Trimveien 4 - Byrådet vil utrede erstatningsareal, dette kan ta lang tid. Vil trolig ikke skje noe nytt i 861 

saken, før utredningen er klar. 862 
• Sognsveien 102 - Bestilte oppstartsmøte i desember, Byantikvaren foreslår at planforslaget avvises, 863 

og varsler alternativt forslag om bevaring. 864 
 865 
I tillegg ble det på styremøtet 6. desember vedtatt planer for fellesarealer og servicetilbud på Kringsjå. For 866 
utviklingen av fellesfunksjonene på Kringsjå har det blitt gjennomført en undersøkelse blant beboerne. Det 867 
vil bli lokaler for trening, servering og lesesal. Målet er å gjøre Kringsjå enda mer levende, og skape 868 
møteplasser for de som bor på Kringsjå. Serveringstilbudet er tenkt å være kaffebar på morgenen, “take-869 
away” og billigmat på ettermiddagen og pub/kafé på kvelden. I forbindelse med serveringstilbudet er det 870 
planlagt et fellesrom. 871 
 872 
Fellesarealer og servicetilbud ses i sammenheng med uteområdene på Kringsjå, som vi vil orientere om på 873 
første VT-møte etter at saken er behandlet i styret.  874 
 875 
SiO Mat og Drikke 876 
Innspillsmøte om mattilbudet på UiO, som var planlagt før jul, måtte avlyses. Det er planlagt nytt møte med 877 
SP UiOs arbeidsutvalg og VTAU, som gjennomføres 1. februar (etter at denne orienteringen ble skrevet). 878 
 879 
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Kulturkalender 880 
En kulturkalender er noe Velferdstinget har jobbet for. 17. januar ble SiOs kulturkalender lansert. Nå kan 881 
man finne arrangementene til studentforeningene i Oslo på ett sted. Målet er å gjøre det lettere å finne 882 
frem blant alle tilbudene som foreningene har.  883 
 884 
 885 
 886 
Serviceenheten 887 
Styret besluttet høsten 2016 å flytte alle vaktmester- og håndverkertjenester ut av SiO Bolig og 888 
Eiendomsavdelingen, og organisere dette i en egen enhet. Hensikten har vært å profesjonalisere SiOs drift 889 
av bolig- og eiendomsmassen. Gjennom den nye organiseringen ble disse tjenestene samlet under en 890 
ledelse, og forenklet snittet mellom SiO Bolig og Eiendomsavdelingen.   891 
 892 
Serviceenheten har blitt driftet gjennom 2017, og vært behandlet og diskutert en rekke ganger i styret. Det 893 
er også gjennomført en ekstern evaluering. Særlig er det behov for forsterket kompetanse, og for å 894 
forberede organisasjonen for betydelig vekst i antall boliger og økt kompleksitet i drift av bolig- og 895 
eiendomsmassen.  896 
 897 
Styret besluttet i desember at et joint venture (felles foretak) var det beste alternativet. Som følge av dette 898 
vedtaket har SiO inngått en intensjonsavtale med Toma, om å etablere et joint venture.  899 
 900 
Ved å inngå et samarbeid med en stor og profesjonell aktør får vi økt kompetanse, og bedre forutsetninger 901 
for å utvikle eiendomsforvaltningen. Samtidig oppnår vi større fleksibilitet, så vi kan håndtere toppene i 902 
forbindelse med ut- og innflytt på en bedre måte. Gjennom et joint venture sier ikke SiO fra seg kontrollen, 903 
og beholder viktig kompetanse. 904 
 905 
De andre alternativene styret vurderte, var å beholde disse tjenestene i egen regi eller å outsource 906 
tjenestene i sin helhet.  907 
 908 
Arrangementer 909 

• Frokostmøte om SHoT - 23. januar 910 
• Foreningsdag på UiO - 23. januar 911 
• Foreningsdag på OsloMet - 1. februar (enda ikke gjennomført når denne orienteringen blir skrevet) 912 

 913 
Som alltid - still veldig gjerne spørsmål! 914 
På vegne av styrestudentene, 915 
 916 
Vetle Bo Saga  917 

https://www.sio.no/foreninger/arrangementskalender
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SAKSFREMLEGG – 2C 918 
Dato: 9.-11. februar 2018 919 
Sak: 2c), Orienteringssak 920 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget  921 
Vedlegg: Innspill Campusstrategi, Innspill SmartOslo, Strategidokument Studenthus, Mandat for forprosjekt, 922 
Kulturstyrets orientering, Forprosjekt: Studenthus, Tilleggsorientering fra idrettspolitisk komité, SiO Mat og 923 
Drikke, Universitas, Radio Nova. 924 
 925 
ANDRE ORIENTERINGER 926 
 927 
Arbeidsutvalgets innstilling: 928 
 929 
 930 
Forslag til vedtak: 931 
Saken tas til orientering.  932 



  
 

 
 31 

KULTURSTYRETS ORIENTERING 933 
Siden sist VT-møte har det vært to møter i KS, i tillegg til et oppstartseminar.  934 
 935 
I løpet av fjoråret delte Kulturstyret ut 3 000 851 kr. Det var langt over budsjettet på 2 576 255 kr. Dette 936 
skyldes blant annet flere store søknadssummer i slutten av forrige semester. Deriblant en 937 
investeringsstøtte på 230 000 kr. Vi satt dermed igjen med en egenkapital på 565 348 kr ved årets 938 
begynnelse.  939 
 940 
Til årets første møte ble det vurdert 34 søknader. Deriblant søknader fra tre mellomstore medier. 941 
Dessverre var flere av søknadene til dette møtet mangelfulle, og vi avslo så mange som 11 av dem, med 942 
beskjed om å gå på regnskapskurs, og oppfordring til søknadsveiledning hos SiO-foreninger.  943 
Vi ga tilsammen ut 602 125 kr ved dette møtet hvorav tilsammen 430 000kr gikk til de to mellomstore 944 
mediene Argument og Inside.  945 
 946 
Både Argument og Inside har store utgifter i form av lønn og honorarer til egne medlemmer. Dette går i 947 
utgangspunktet imot Kulturstyrets tildelingskriterier. Til neste tildelingsmøter bør det derfor vurderes om 948 
disse søkerne skal flyttes over til Velferdstinget.  949 
 950 
På Kulturstyrets oppstartsseminar utarbeidet vi et forslag til handlingsplan. Dette forslaget ligger vedlagt. Vi 951 
ble også enige om å fortsette med aktiv av- og påmelding til møtene, men at vi vil bli strengere på 952 
påmeldingsfristen, slik at vi kan kalle inn varaer tidligere.  953 
 954 
En av tingene jeg ønsker å jobbe med frem mot neste møte er informasjon til foreningene. Det er tydelig at 955 
flere av foreningene som søker, ikke har satt seg godt nok inn i hva som forventes av søknaden deres. 956 
 957 
Målet er å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig. Foreløpige planer å gjøre noen endringer på 958 
nettsiden og å delta på lunsjpåfyll i regi av SiO foreninger. Tanken med lunsjpåfyll er at foreningene kan få 959 
informasjon om søknadsprosessen muntlig, og de vil også få mulighet til å stille spørsmål på ting de er 960 
usikre på.  961 
 962 
Vi er innforstått med at flere av foreningene som deltar på lunsjpåfyll, aktivt søker informasjon om 963 
søknadsprosessen etc. allerede.  964 
Hovedutfordringen fremover vil derfor bli å få ut informasjon til de foreningene som ikke like aktivt søker 965 
hjelp.   966 
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FORPROSJEKT: STUDENTHUS  967 
 968 
Rapport fra arbeidsgruppen per 22. januar 969 
22 januar ble første møte i arbeidsgruppen avholdt. Her tok vi for oss mandatet til forprosjektet med de 970 
innspill som kom fra styringsgruppen og utarbeidet et nytt utkast som blir sendt til godkjenning. De største 971 
endringene var å endre tidsfrist for konseptskisse til 15. februar slik at den sammenfaller med styremøtet i 972 
Kunnskap Oslo samt legge til et punkt under "Bakgrunn og begrunnelse" om at dette studenthuset ikke skal 973 
være en erstatning for Chateau Neuf men fungere som et selvstendig supplement. 974 
 975 
En foreløpig plan for milepælene (både fra mandat og interne punkter i arbeidsgruppen) ble bestemt 976 
 977 

• 29.01: Bruttoliste ferdigstilt 978 
• 15:02: Kravspesifikasjon ferdigstilles 979 
• 15.02: Styremøte Kunnskap Oslo 980 
• Mars: Vedtak Campusstrategi 981 
• 23.03: Visjonsnotat for driftsform og eierskap ferdig 982 
• 16:04 Plan for finansiering ferdig 983 
• 30:04: Mandat og milepælsplan for hovedprosjekt ferdig 984 
• Fortløpende: Møte m/ institusjoner 985 
• Forløpende: Møte investorer (etter at kravspesifikasjonen er ferdig). 986 

 987 
Til neste møte som avholdes 29. januar ble det avklart at Mike ved SiO foreninger skulle bidra til å utarbeide 988 
et spørreskjema som Velferdstinget skal sende ut. Dette for å undersøke hvilke behov som eksisterer for 989 
arenaer for aktivitet i foreningsmassen. 990 
Prosjektleder (Jeanette) skal ferdigstille mandat, utarbeide en bruttoliste over hvilke funksjoner og tilbud 991 
huset skal ha i samarbeid med leder for styringsgruppen (Elisabeth), samt sende ut en tilsvarende 992 
spørreundersøkelse til studentlederne som ikke har vedtak hos sine respektive studentdemokratier. 993 
 994 
Arbeidsgruppen planlegger ukentlige møter frem til første milepæl (15 februar) og førstkommende møte vil 995 
avholdes i St. Olavs gate 32 og vil inkludere en befaring på bygget. På dagsorden til dette møtet er 996 
gjennomgang av Bruttoliste samt oppstart arbeid med kravspesifikasjon.  997 
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TILLEGGSORIENTERING FRA IDRETTSPOLITISK KOMITÉ  998 
Idrettspolitisk komité består av: 999 
 Jeanette Viken         Arbeidsutvalget 1000 
Maya Sol Sørgård     Handelshøyskolen BI 1001 
Kari Anne Andersen     Universitetet i Oslo 1002 
Anders Norum         Norges Idrettshøgskole 1003 
Henrik Bjørndalen     Universitetet i Oslo 1004 
Cecilie Kappelslåen     Oslostudentenes Idrettsklubb 1005 
Andreas Næss         BI Athletics 1006 
Samt Linn Skyum fra Arbeidsutvalget som fungerende sekretær. 1007 
 1008 
Arbeidsmåten i IPK er bygget opp med diskusjon av forhåndsavklarte punkter på møtene. Deretter 1009 
utarbeides det er forslag av Jeanette og Linn mellom møtene som sendes ut til gjennomlesing. IPK 1010 
kommenterer i utkastet og disse kommentarene blir tatt til etterretning direkte eller diskutert på neste 1011 
møte. På denne måten kan kommitéen fokusere på innhold mer enn ordlyd ved førstegangsbehandling, for 1012 
deretter å fokusere på ordlyd ved andregangsbehandling. 1013 
IPK vil ved siste møte behandle hele dokumentet i sin helhet og dette dokumentet vil presenteres VT i 1014 
februar. 1015 
 1016 
Det har i perioden blitt avholdt 5 møter i Idrettspolitisk komite. 1017 
 1018 
Møte 1. Administrativt møte. 1019 
Satte møteplan for arbeidet. 1020 
Forslag til disposisjon for det nye dokumentet ble presentert og en fremdriftsplan ble avklart. 1021 
 1022 
Møte 2. Tema: Formål og verdier. 1023 
Vi fikk besøk av Tormod fra NSI som innledet om lagidrett. 1024 
Idémyldring: Formål og verdier. Diskusjon rundt disse punktene. 1025 
Gjennomgang av det gamle dokumentet med vekt på hvilke deler som må videreføres og hva som kan 1026 
utelukkes i det nye dokumentet. 1027 
 1028 
Møte 3. Tema: strategi og ansvarsfordeling. 1029 
Vi fikk besøk av Fredrik Refsnes fra SiO Athletica som innledet om egenorganisert trening. 1030 
Gjennomgang av utkast formål og verdier. 1031 
Idémyldring: Strategi for egenorganisert og foreningsorganisert idrett for perioden 2018-2022, samt 1032 
ansvarsfordeling. 1033 
 1034 
Møte 4. Tema: Kjernepunkter. 1035 
Gjennomgang av utkast strategi og ansvarsfordeling. 1036 
Idémyldning: Kjernepunkter. 1037 
 1038 
Møte 5. Tema: Idrettsråd 1039 
Dette møtet er ikke avholdt ved sakspapirfrist. 1040 
  1041 
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Disposisjonen til Idrettspolitisk dokument er foreslått slik: 1042 
 1043 
IDRETTSPOLITISK DOKUMENT 1044 
FORMÅL 1045 
Formålet med dokumentet 1046 
VERDIER 1047 
Hva er studentidrett o hvorfor er det viktig? 1048 
STRATEGI 2018-2022 1049 
Hvor vil vi de neste 4 årene innenfor egenorganisert og foreningsorganisert trening/idrett? 1050 
 Og hvordan kommer vi oss dit? 1051 
KJERNEPUNKTER 1052 
En type handlingsplan innenfor idrettspolitikk. 1053 
IDRETTSRÅD 1054 
Mandat idrettsråd 1055 
 1056 
 1057 
SIO MAT OG DRIKKE 1058 
Det har ikke vært styremøte i SiO Mat og Drikke siden forrige VT møte.  1059 
 1060 
 1061 
UNIVERSITAS  1062 
Det foreligger ingen skriftlig orientering. 1063 
 1064 
 1065 
RADIO NOVA 1066 
Det foreligger ingen skriftlig orientering.  1067 
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SAKSFREMLEGG – 3A 1068 
Dato: 9.-11. februar 2018 1069 
Sak: 3a), Vedtakssak 1070 
Saksbehandler: Fam Karine Heer Aas 1071 
Vedlegg: Møteplan for Velferdstinget 2018 1072 
 1073 
FASTSETTELSE AV MØTEDATOER FOR 2018 1074 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1075 
 1076 
Forslag til vedtak: 1077 
Møteplanen vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. 1078 
 1079 
 1080 
 1081 
MØTEPLAN FOR VELFERDSTINGET 2018 1082 
 1083 
DATO TIDSPUNKT EMNE FØRSTE INNKALLING SAKSPAPIRFRIST STED 
VÅR      
helg 9.-11. februar  Velferdsseminar 26. januar 2. februar Thon Hotel 
mandag 26. februar klokken 17-21 #2 12. februar 19. februar  
mandag 19. mars klokken 17-21 #3 5. mars 12. mars  
mandag 23. april klokken 17-21 #4 9. april 16. april  
mandag 22. mai klokken 17-21 Valgmøte 8. mai 15. mai  

  1084 
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SAKSFREMLEGG – 3B 1085 
Dato: 9.-11. februar 2018 1086 
Sak: 3b), Vedtakssak 1087 
Saksbehandler: Fam Karine Heer Aas 1088 
Vedlegg: Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1089 
 1090 
FORRETNINGSORDEN 1091 
 1092 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1093 
Forretningsorden vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. 1094 
 1095 
 1096 
Forslag til vedtak: 1097 
 1098 

1 Dokument: Forretningsorden for Velferdstinget 
i Oslo og Akershus 

Linjenummer:  

Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Endring 
Sak: 3b) Forretningsorden 

Opprinnelig 
tekst: 

 

Forslag: Forretningsorden vedtas 
VEDTAK  

 1099 

2 Dokument: Forretningsorden for Velferdstinget 
i Oslo og Akershus 

Linjenummer: 34 

Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Endring 
Sak: 3b) Forretningsorden 

Opprinnelig 
tekst: 

Lukking av møter er regulert av vedtektenes § 13-5 

Forslag: Lukking av møter er regulert av vedtektenes § 13-6 
Begrunnelse: § 13-5 omhandler uravstemning i vedtektene. Det er § 13-6 som omhandler lukking av 

møter. 
VEDTAK  

  1100 



  
 

 
 37 

SAKSNOTAT 1101 
 1102 
Bakgrunn for saken 1103 
Forretningsorden skulle egentlig vedtas på møtet i desember, men siden det ikke ble gjort, gjøres det nå.  1104 
 1105 
I tråd med Velferdstingets vedtatte forretningsorden skal «Velferdstingets forretningsorden […] vedtas på 1106 
første møte i hver periode.» 1107 

Saksopplysninger 1108 
Forretningsorden er regler for hvordan Velferdstingets møter skal gjennomføres. Eksempelvis presiserer 1109 
den tale tid, votering og personvalg. Forretningsorden ble laget slik at man ikke lenger behøver å overstyre 1110 
egne vedtekter underveis i møtet. Forretningsorden gjør at man blant annet kan justere taletid underveis i 1111 
møtet, eller under en enkelt debatt. 1112 
 1113 
Arbeidsutvalgets vurdering 1114 
Arbeidsutvalget har kommet med et forslag til endring. Det er rett og slett en refereringsfeil til vedtektene 1115 
som er feil, som vi ønsket å korrigere. Arbeidsutvalget har innstilt på å vedta forretningsordenen med de 1116 
endringer som fremkommer i møtet.   1117 
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FORRETNINGSORDEN FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1118 
 1119 
Velferdstingets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen er 1120 
underlagt Velferdstinget i Oslo og Akershus’ øvrige vedtekter og reglement. 1121 

KAPITTEL 1 VELFERDSTINGETS MØTER 1122 

Velferdstingets møter er regulert i vedtektenes kapittel 3. Disse bestemmelsene er supplerende til 1123 
vedtektene. 1124 

§ 1-1 Taletid 1125 

Innledere har fem - 5 - minutter taletid, og det er anledning til å stille spørsmål. 1126 

Innlegg i debatten har tre - 3 - minutter taletid med adgang til to - 2 - replikker på ett - 1 - minutt hver og 1127 
svarreplikk på ett - 1 - minutt. 1128 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå endringer i taletid og replikkveksling i enkeltsaker, eller 1129 
for hele møtet. Møteledelsen kan foreslå å kutte replikker dersom inntegnet liste overskrider avsatt tid til 1130 
debatten. 1131 

§ 1-2 Inntegning 1132 

Inntegning skjer ordinært ved fremvisning av stemmeskilt: Skiltets to sider viser til henholdsvis innlegg og 1133 
replikk. Møteledelsen kan åpne for skriftlig inntegning. 1134 

En tegner seg til orden ved å legge en vannrett hånd over stemmeskiltet. Den som tegner seg til orden skal 1135 
få ordet umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet. Taletiden er da ett – 1 – minutt, uten 1136 
adgang til replikk. 1137 

§ 1-3 Levering av forslag under møtet 1138 

Forslag som fremmes under møtet skal leveres skriftlig til møteledelsen. 1139 

§ 1-4 Sette strek 1140 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at strek settes. Dette vedtas med alminnelig flertall. 1141 
Når det er vedtatt at strek skal settes gis det anledning til å tegne seg i løpet av neste talers innlegg, før 1142 
talerlisten så leses opp og strek er satt. 1143 

Alle endringsforslag må være levert, eller trukket, før strek settes. 1144 

Kontantstrek kan vedtas med kvalifisert flertall. Ved kontantstrek avsluttes debatten umiddelbart og alle 1145 
resterende navn på talerlisten strykes. 1146 
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Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at strek oppheves. Dette vedtas med kvalifisert flertall. 1147 

§ 1-5 Lukking av møtet 1148 

Lukking av møter er regulert av vedtektenes § 13-5. 1149 

§ 1-6 Permisjon 1150 

Velferdstingets representanter har møteplikt i henhold til vedtektenes § 3-10. 1151 

Søknad om permisjon fra møtet skal leveres skriftlig. Søknadene behandles fortløpende av 1152 
kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen orienterer møteledelsen om eventuelle endringer i antall 1153 
stemmeberettigede i møtet. 1154 

Beslutning om avvising av en permisjonssøknad kan ankes til Velferdstinget innen møteslutt. 1155 

§ 1-7 Fraksjonsmøte 1156 

Enhver møtende representant kan kreve fraksjonsmøte i inntil femten minutter. Velferdstingets møte blir 1157 
da midlertidig hevet. Det kan ikke kreves fraksjonsmøte etter at voteringene i en sak har begynt. 1158 

KAPITTEL 2 VOTERING 1159 

§ 2-1 Definisjoner 1160 

Definisjoner ved votering er regulert i vedtektenes § 12-1. 1161 

§ 2-2 Gjennomføring av voteringer 1162 

Voteringer gjennomføres slik som beskrevet i vedtektenes § 12-2. 1163 

Votering skjer ordinært ved fremvisning av stemmeskilt. En votering skal gjennomføres skriftlig dersom 1164 
minst en av Velferdstingets representanter ber om det. 1165 

KAPITTEL 3 PERSONVALG 1166 

§ 3-1 Kandidater 1167 

Kandidater stiller til valg ved å melde sitt kandidatur innen gitt frist. 1168 

§ 3-2 Gjennomføring av valg 1169 

Valgmåte er regulert av vedtektenes § 11-2: 1170 
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Suppleringsvalg er regulert av vedtektenes § 11-5: 1171 

§ 3-3 Offentliggjøring av valgresultat 1172 

Kontrollkomiteen kunngjør hvem som er valgt. Stemmetallene offentliggjøres ikke, men den enkelte 1173 
kandidat kan etterspørre sitt eget stemmetall. 1174 

KAPITTEL 4 SLUTTBESTEMMELSER 1175 

§ 4-1 Spørsmål som ikke er regulert 1176 

Dersom et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsordenen, eller gjennom vedtektene, avgjør 1177 
velferdstinget hvilken praksis som skal gjelde. 1178 

§ 4-2 Fravik fra forretningsordenen 1179 

Velferdstinget kan, med kvalifisert flertall, endre eller fravike forretningsordenen i løpet av møtet.  1180 
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SAKSFREMLEGG – 4A 1181 
Dato: 9-11. februar 2018 1182 
Sak: 4a), Vedtakssak 1183 
Saksbehandler: Elisabeth Holien og Linn Skyum  1184 
Vedlegg: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus 2018-2022 1185 
 1186 
POLITISK GRUNNDOKUMENT 2018 - 2022 1187 
 1188 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1189 
Forslag til politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus vedtas med de endringer som 1190 
fremkommer på møtet.  1191 
 1192 
 1193 
Forslag til vedtak: 1194 
 1195 

1 Dokument: Politisk grunndokument for 
Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Linjenummer:  

Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Endring og tillegg 
Sak: 4a) Politisk grunndokument 2018-2022 

Opprinnelig 
tekst: 

 

Forslag: Se eget vedlegg 
VEDTAK  

  1196 
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SAKSNOTAT 1197 
 1198 
Bakgrunn for saken 1199 
Velferdstinget skal jf. Velferdstingets vedtekter § 3-4 behandle politisk grunndokument på vårseminaret 1200 
etter innstilling fra arbeidsutvalget.  1201 
 1202 
Saksopplysninger 1203 
Politisk grunndokument er et overordnet politisk dokument som fastsetter Velferdstingets mandat, og det 1204 
er ut i fra dette dokumentet Velferdstinget gjennom året 2018 utformer politikk. 1205 
 1206 
Arbeidsutvalget har tatt utgangspunkt i tidligere års politiske grunndokumenter i arbeidet. Endringene som 1207 
er foretatt er gjort med bakgrunn i eksisterende politikk og førende prinsipper.  1208 
  1209 
Arbeidsutvalgets vurdering 1210 
Politisk grunndokument skal være langsiktig dokument som legger overordnete politiske føringer og har 1211 
dermed ikke behov for å fornyes hvert år. Revideringer kan selvsagt gjøres på initiativ fra representanter i 1212 
Velferdstinget eller arbeidsutvalget. Dokumentet skal ta for seg alle områder hvor vi har politikk, mer 1213 
utdypende der det ikke finnes andre frittstående dokumenter. Deler av dokumentet er mer generelle fordi 1214 
Velferdstinget på de områdene nylig, eller i nær fremtid, har/vil vedta selvstendige politiske dokumenter på 1215 
temaet.  1216 
 1217 
Arbeidsutvalget mener at forslaget til politisk grunndokument er dekkende for Velferdstingets politikk, rolle 1218 
og mandat. AU mener at det politiske grunndokumentet bør stake ut de politiske overordnete 1219 
prioriteringene i årene som kommer, slik at AU best mulig kan fronte Velferdstingets politikk i alle saker og 1220 
fora på en forutsigbar og hensiktsmessig måte. 1221 
 1222 
AU anser det som hensiktsmessig at dokumentet har overordnede og strategiske mål som gjør det enkelt å 1223 
arbeide og utforme politikk ut i fra. Dette må sees i sammenheng med et mer konkret forslag til 1224 
handlingsplan for 2018.   1225 



  
 

 
 43 

POLITISK GRUNNDOKUMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 2018-2022 1226 
 1227 
Mandat 1228 
Velferdstinget i Oslo og Akershus er en interesseorganisasjon og øverste studentpolitiske organ i 1229 
velferdsspørsmål for studentene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). 1230 
 1231 
Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk. 1232 
Utdanningssystemet skal være noe mer enn en forberedelse til arbeidslivet; det skal være et element i 1233 
samfunns- og demokratibygging. Det er derfor sentralt at ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn ikke 1234 
påvirker evnen og muligheten til å ta utdanning. 1235 
 1236 
Velferdstinget skal høres i alle saker av betydning for samskipnaden og studentenes velferdstilbud. 1237 
Velferdstingets tillitsvalgte skal til enhver tid arbeide for at Velferdstingets vedtatte politikk fremmes. 1238 
 1239 
SiO er landets største samskipnad med omtrent 65 000 studenter – over en fjerdedel av landets studenter. 1240 
Dermed har Velferdstinget et nasjonalt ansvar for å arbeide for studenters levekår, men med et særlig 1241 
fokus på de lokale og regionale utfordringer som finnes i sammenheng med å ligge i et storby- og 1242 
pressområde. 1243 
 1244 
Velferdstilbudet 1245 
Studentenes grunnleggende velferdsbehov skal dekkes på områder som studiefinansiering, bolig, 1246 
barnehage, helse, idrett/trening og frivillige aktiviteter, og slik muliggjøre prinsippet om heltidsstudenten. 1247 
Velferdstilbudet skal være fleksibelt og tilrettelagt studentenes ulike forutsetninger og behov. 1248 
Studentvelferd skal være et supplement til det ordinære kommunale og statlige velferdstilbudet, og ikke en 1249 
erstatning. Derfor har staten og kommunen et viktig ansvar som garantist for sentrale velferdsordninger 1250 
som studentboligbygging, helsetjenester for studenter, studiefinansiering, barnehagefinansiering og sosiale 1251 
stønadsordninger. 1252 
 1253 
Studenter har på mange områder ikke fulgt befolkningens generelle velstandsøkning. Derfor er det viktig at 1254 
stat, kommune og andre aktører tar et større ansvar for studentenes velferd og på denne måten sikrer reell 1255 
lik rett til utdanning. Oslo og Akershus som vertskommune og -fylke har i tillegg et særskilt ansvar i å 1256 
anerkjenne den ressursen som studenter utgjør. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe 1257 
for Oslo som en studenthovedstad. 1258 
 1259 
Det enkelte lærested har et ansvar for å støtte opp om samskipnaden og velferdstilbudet for sine 1260 
studenter. Dette skal skje gjennom bl.a. gode fristasjonsordninger, direkte subsidiering av samskipnadens 1261 
tjenester og tilrettelegging for et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. Studentforeninger er et viktig 1262 
bidrag til studentenes velferdstilbud. 1263 
 1264 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 1265 
Tilgangen til SiOs velferdstilbud skal under enhver omstendighet gis slik at prinsippet om lik rett til 1266 
utdanning ivaretas og fremmes. SiO skal som landets største studentsamskipnad sette presedens og være 1267 
en foregangsmodell for studentvelferd i Norge. 1268 
 1269 
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SiO skal gi studentene et tilrettelagt tilbud med økonomisk gunstige velferdsordninger. SiO skal tilstrebe lik 1270 
tilgang til samskipnadens velferdsgoder, uavhengig av hvilken medlemsinstitusjon man tilhører, hvilken 1271 
utdanning man tar, hvilket land man kommer fra og hvilken livssituasjon man befinner seg i. 1272 
 1273 
Det er studentene som er både eiere og brukere av SiO og betaler for store deler av tjenestene gjennom 1274 
semesteravgift og egenbetaling. Studentenes flertall i Hovedstyret er en grunnleggende del av 1275 
brukerstyringen, som er et viktig prinsipp i samskipnaden. Dette prinsippet understrekes ved Velferdstinget 1276 
sine innspill til hovedstyret, og det er dermed viktig at studentene i styret gjør sitt ytterste for å ta hensyn til 1277 
Velferdstingets politikk. Samskipnaden er best tjent med en reell studentstyring – det er studenter som vet 1278 
best hva slags velferd studenter trenger. Studentene må få medvirke i alle ledd i samskipnaden. 1279 
 1280 
Semesteravgiften er en viktig inntektskilde for SiO. Det er viktig at denne holdes på et nivå som 1281 
opprettholder et godt velferdstilbud. 1282 
 1283 
Velferdstinget ønsker en fleksibel, serviceorientert, bærekraftig, sterk og effektiv samskipnad, og vil 1284 
gjennom et konstruktivt samarbeid legge rammebetingelser for SiOs videre drift. 1285 
 1286 
Samskipnaden skal være partipolitisk og religiøs uavhengig. 1287 
 1288 
Bolig 1289 
Studentenes ønsker og behov skal til enhver tid være førende for Velferdstingets boligpolitikk.  1290 
Studentboliger er først og fremst et viktig utdanningspolitisk tiltak for å bidra til å sikre lik tilgang til høyere 1291 
utdanning i Norge. Videre er det et godt boligpolitisk virkemiddel som bidrar til at både presset og prisene i 1292 
det private utleiemarkedet dempes. I tillegg henger bygging av flere studentboliger også sammen med en 1293 
potensiell satsing for å bedre studenters økonomi og en realisering av heltidsstudenten. Dekningsgraden i 1294 
Oslo er for lav. Vi må unngå at nye studenter potensielt står uten tak over hodet ved semesterstart. Å bygge 1295 
gode studentboliger handler både om pris, beliggenhet og byggekvalitet. SiO er mest egnet til å 1296 
imøtekomme alle disse behovene.  1297 

Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere utdanning. Prinsippet skal også gjelde for 1298 
internasjonale studenter. For å kunne ivareta studentene som kommer fra andre land for å studere i Norge 1299 
på en god måte, er det essensielt at de får et sted å bo. Internasjonale studenter er en sårbar gruppe, og 1300 
må prioriteres i samskipnadens studentboligtildeling.  1301 

Tilstrømningen av studenter til Oslo ser ikke ut til å stanse i nær fremtid, og byggehastigheten må 1302 
planlegges deretter. Kommunale prosesser må effektiviseres og forenkles. 1303 

Samskipnadens boliger skal være et trygt, rimelig og grønt boligtilbud til studentene. Boligkøene i Oslo er i 1304 
en særstilling, men mange andre studiesteder sliter med liknende problemer. Velferdstinget skal derfor, 1305 
sammen med andre velferdsting, studentpolitiske organisasjoner og samskipnader over hele landet, jobbe 1306 
for å nå et mål om bygging av 3000 studentboliger med tilskudd nasjonalt hvert år. 1307 

Boliger som bygges med tilskudd vil alltid være å foretrekke, ettersom det reduserer kostnaden for 1308 
studentene gjennom husleien. For at dette skal være mulig i den kommende tiden er en økning av 1309 
kostnadsramme og tilskudd et uunngåelig premiss. I mellomtiden er boligpresset i Oslo såpass stort at det 1310 
ikke vil være forsvarlig å unngå bygging dersom man ikke klarer å bygge innenfor kostnadsrammen. Likevel 1311 
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skal det alltid strebes etter å bygge billigst mulig, og boligmiksen må være tilpasset forskjellige livsstiler med 1312 
hensyn på plassering, størrelse og pris.  1313 

Samskipnaden må fortsette å ta sin del av ansvaret for å redusere klimabelastningen gjennom å bygge 1314 
boliger som er energieffektive, bruke bærekraftige materialer og legge til rette for at studentene som bor i 1315 
boligene kan ta gode miljøvennlige valg. Boligene bør bygges i tilknytning til kollektivruter, institusjoner og 1316 
der studenter oppholder og beveger seg mest.  1317 
 1318 
Med et enormt press på samskipnadens boliger vil nye boligløsninger alltid ønskes velkommen. Nye 1319 
kreative løsninger på bo- og livsutfordringer kan være positivt, men skal ikke nødvendigvis pålegges 1320 
samskipnaden. Deres oppgave er å bygge rimelige, grønne og trygge boliger for studenter. Det er 1321 
studentenes behov som til enhver tid bør ligge til grunn for utvikling av samskipnadens boligportefølje. 1322 
 1323 
Velferdstinget mener at: 1324 

• Samskipnaden skal arbeide for avtaler med institusjonene som sikrer internasjonale studenter et 1325 
sted å bo  1326 

• Kommunale prosesser rundt studentboligutbygging bør effektiviseres og forenkles 1327 
• Kostnadsramme- og tilskudd må økes, særlig i pressområder  1328 
• Alle nybygg i SiO bør ha grønne løsninger, og bør fortrinnsvis være av plusshus-standard, minimum 1329 

nullenergi-standard 1330 
• Både boligutbygging og boligmiks skal være basert på studentenes ønsker og behov 1331 
• Det skal foreligge gode rutiner for oppfølging av beboere 1332 

 1333 
Helse 1334 
Studenters helse, både psykisk og fysisk, skiller seg veldig fra resten av befolkningen - også andre i samme 1335 
aldersgruppe. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2014 viste at studenter er langt mer 1336 
utsatt for alvorlige psykiske symptomplager. Hvorfor dette er tilfelle er fremdeles uklart. Arbeidet med 1337 
oppfølging av studenters psykiske helse må styrkes.  1338 
 1339 
Det er nødvendig med en studenthelsestrategi som legger bevisste føringer for det videre arbeidet og som 1340 
kartlegger hvilke områder forskjellige studenthelseaktører bør legge innsatsen på. En strategi fra sentralt 1341 
hold vil dermed være behjelpelig for å koordinere innsatsen fra flere aktører på studentvelferd, slik at man 1342 
får maksimalt ut av midlene man disponerer. 1343 
 1344 
SiO Helse spesialiserer seg innenfor studenthelse, og vil derfor ofte være det beste alternativet studenter 1345 
har. Tjenestene bør lokaliseres slik at de er best mulig tilgjengelig for studenter. Samskipnaden bør ha som 1346 
mål å være en helhetlig tilbyder av helsetjenester for sine studenter. Dette inkluderer også 1347 
tannhelsetjenesten. Frem til det offentlige tar sitt ansvar for studentenes tannhelse, bør samskipnaden ha 1348 
tannlegetilbud. 1349 
 1350 
Internasjonale studenter har ikke de samme rettighetene når det kommer til helsetilbud som norske 1351 
studenter. Dette gjør at deres studiehverdag kan oppleves mindre trygg. Det må arbeides for å ha et 1352 
helhetlig tilbud også for internasjonale studenter. 1353 
 1354 
Samskipnaden besitter en unik spisskompetanse på studenters psykiske helse. Derfor trenger vi at staten 1355 
bevilger mer midler til samskipnadenes helsetjenester. Per dags dato finansieres SiOs helsetilbud i stor 1356 
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grad av semesteravgiften. Til tross for at SiO er den eneste samskipnaden i Norge som mottar støtte fra 1357 
HELFO for sine helsetjenester er heller ikke dette nok. SiO skiller seg fra andre private helseaktører ved at 1358 
deres mål er å utgjøre et helhetlig og tilrettelagt tilbud for studentene som samfunnsgruppe, og ikke 1359 
nødvendigvis å være en aktiv konkurrent. Derfor skal Velferdstinget arbeide for en forutsigbar statlig 1360 
tilskuddsordning for å øke kapasiteten i den psykiske helsetjenesten i samskipnadene.  1361 
 1362 
Som student har man ofte to hjem - et i studiebyen og et på oppvekststedet. For studenter som reiser mye 1363 
frem og tilbake kan det være vanskelig å bestemme hvor man skal ha fastlegen sin, og det valget man fatter 1364 
kan få konsekvenser for studentens helse. Studenter bør ha muligheten til å ha to fastleger - én på 1365 
studiestedet og én i hjembyen. 1366 

 1367 
Velferdstinget mener at: 1368 

• Arbeidsutvalget skal jobbe på tvers av SiOs tjenesteområder, samt opp mot det offentlige, for å 1369 
forebygge og behandle psykisk uhelse hos studenter i Oslo og Akershus 1370 

• Studenthelse bør defineres som et eget begrep, og den bør bygge videre på definisjonen som følger 1371 
av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 1372 

• Det bør utarbeides en strategi for studenthelse av nasjonale myndigheter 1373 
• Studenter blir en del av gruppen som omfattes av tannhelsetjenesteloven og en del av det 1374 

fylkeskommunale tilbudet. Det skal hvert fall delvis finansieres statlig 1375 
• Samskipnadens helsetjenester skal være lokalisert der studentene ferdes og oppholder seg 1376 
• Det må arbeides for at internasjonale studenter også får et godt helsetilbud mens de oppholder seg 1377 

i Norge  1378 
• Det skal arbeides for en forutsigbar statlig tilskuddsordning for å øke kapasiteten i den psykiske 1379 

helsetjenesten særlig  1380 
• Det må arbeides for løsninger som gjør at studenter kan ha to fastleger  1381 

 1382 

Studiefinansiering  1383 
Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk. 1384 
Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere utdanning. Studiestøtten må reflektere 1385 
de reelle utgiftene studentene har. Studiestøtten må tilpasses slik at alle studenter får muligheten til å være 1386 
fulltidsstudenter. Det faktum at studenter er i en sårbar økonomisk situasjon bør ikke være hovedårsaken 1387 
til at studenter arbeider ved studiene. Det burde være et valg den enkelte student kan ta selv.  1388 
 1389 
Derfor mener Velferdstinget at:  1390 

• Det skal utbetales 11 måneders studiestøtte 1391 
• Studiestøtten skal festes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden 1392 

 1393 
Serveringstilbud til studenter 1394 
Serveringsstedene til samskipnaden skal være selvfinansierende og skal ikke subsidieres av 1395 
semesteravgiftsmidler. Tilbudet skal være rimelig, kvaliteten god og tilbudet variert, sunt, grønt og tilpasset 1396 
studenters behov. SiO Mat og Drikke skal tilby variert, næringsrik, bærekraftig og rimelig mat, og et godt 1397 
halal-, vegan- og vegetartilbud, samt et godt tilbud til matallergikere. Spesielt må vegetaralternativet alltid 1398 
inneholde en proteinkilde 1399 
  1400 
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Samskipnaden bør ha som mål å ha serveringssteder også på mindre institusjoner. 1401 
Studentstyrerepresentantenes flertall i samskipnadens styre gjør at studenter har reell påvirkning på eget 1402 
tilbud. 1403 
 1404 
Utover dette er eksisterende politikk på området utdypet i “Retningslinjer for Studentkafeene” fra 2014 og i 1405 
utvalgte resolusjoner.  1406 
 1407 
Kollektivtransport og samferdsel  1408 
Kollektivtilbudet i Oslo er av landets beste.  Studentene ved institusjonene som er medlem i SiO skal ha et 1409 
godt kollektivtilbud. Kollektivtilbudet skal være rimelig og tilrettelegges en studenthverdag. Rutene bør 1410 
tilstrebe å gå der studenter oppholder seg, bor og ferdes. Fylkeskommunene må ta ansvar for at alle 1411 
studenter skal kunne dra nytte av et bredt kollektivtilbud med godt rabatterte priser, også på nattestid i 1412 
helgene. 1413 
 1414 
På tross av små avstander og et relativt godt kollektivtilbud, må noen studenter betale mer fordi deres 1415 
utdanningsinstitusjon ligger utenfor enkelte grenser. Disse studentene bør kunne komme seg frem og 1416 
tilbake fra sin utdanningsinstitusjon uten ytterligere kostnader.  1417 
 1418 
Studenter benytter seg også i stor grad av gang- og sykkelveier. Det er viktig at infrastrukturen sørger for at 1419 
byen er tilgjengelig og oppleves trygg.  1420 
 1421 

Trening  1422 
Å legge til rette for gode trenings- og idrettstilbud for alle studenter er et viktig helseforebyggende tiltak. 1423 
Målet er å få flere studenter i aktivitet. Fysisk aktivitet fremmer bedre helse, gir overskudd og er et viktig og 1424 
veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av en rekke diagnoser og tilstander. I mange 1425 
tilfeller skaper aktivitetstilbud, spesielt de som er drevet av idrettsforeningene, i tillegg en viktig sosial arena 1426 
for studenter. 1427 
 1428 
Studentidretten blir ofte nedprioritert. Kommunen, bydelene og idrettskretsene må anerkjenne 1429 
studentidretten som en svært viktig videreføring av ungdomsidretten, og dermed legge til rette for denne 1430 
både gjennom økt finansiering og innpass på kommunale anlegg. 1431 
 1432 
Utover dette er eksisterende politikk på området utdypet i idrettspolitisk dokument. 1433 
 1434 
Kultur og frivillighet  1435 
Et godt og levende kulturliv er viktig for trivsel og velvære. Studenter som trives i byen de bor i, trives også 1436 
bedre som studenter, som vil kunne virke positivt inn på studiene. Som landets hovedstad har Oslo et rikt 1437 
kulturliv. Dessverre er det for få studenter som benytter seg av tilbudene. Et kulturkort for studenter ville 1438 
bidratt til økt synlighet og økt bruk at byens mange kulturtilbud. Kortet bør kunne brukes i hele byen på 1439 
teater, kino, museer, idrettsarrangementer og mer, og gi studenter bedre og billigere tilbud på 1440 
kulturopplevelser.  1441 
 1442 
I Oslo og Akershus eksisterer det mer enn 450 studentforeninger. Foreningene gir studentene et unikt 1443 
arrangementstilbud og aktivitetene foregår på studentenes eget initiativ, og er bygget på studenters 1444 
frivillige engasjement. Engasjement og trivsel kan vanskelig konstrueres, men gode rammevilkår øker 1445 
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muligheten for utfoldelse. Studentforeninger og studentkultur er ikke bare med på å skape en identitet og 1446 
tilhørighet til studentmiljøet og til utdanningsinstitusjonen, men spiller også en viktig rolle i studentenes 1447 
kompetansebygging utover de rammene utdanningsløpet setter.  1448 
 1449 
Utover dette er eksisterende politikk på området utdypet i kulturpolitisk dokument. 1450 
 1451 
Studenthus  1452 
Ideen om et studenthus baserer seg på en oppfatning i studentmassen om at det finnes for få 1453 
tverrinstitusjonelle sosiale og faglige møteplasser for studenter i Oslo. Studentmobilitetsundersøkelsen fra 1454 
2016 tar for seg Oslo som studentby. I resultatene som foreligger fra undersøkelsen fremkommer det at 1455 
studentene er uenige i/har ingen formening om det finnes gode felles møtesteder i byen for alle studenter. 1456 
Et flertall av studentene ønsker et nytt samlingssted. Resultatene fra Studentenes helse- og 1457 
trivselsundersøkelse fra 2014 gir særlig grunnlag for å finne tiltak som kan bidra til sosiale samlingssteder 1458 
for studenter som kan være til nytte for hele studentmassen og foreningsmiljøene i Oslo. Et sentralt 1459 
plassert studenthus er en måte å imøtekomme denne problemstillingen på. I tillegg til politisk forankring, 1460 
støtte blant studentene og datagrunnlaget i de nevnte undersøkelsene, handler et nytt studenthus i 1461 
sentrum også om å løse felles utfordringer for institusjonene, foreningene i Oslo og Oslo som studentby - 1462 
på en effektiv måte. Det skal arbeides for et studenthus i sentrum, som er tilgjengelig og gratis for alle 1463 
studenter i Oslo og Akershus.  1464 
 1465 
En god og inkluderende studietilværelse for alle  1466 
Studenter som gruppe er mangfoldig og har svært ulike behov. Derfor bør det tilbys gode løsninger som 1467 
gjør at alle har muligheten til å ta høyere utdanning. Samskipnaden, utdanningsinstitusjonene, kommune 1468 
og stat deler på dette ansvaret. Alle samskipnadens tjenester skal være tilgjengelig for alle studenter. 1469 
 1470 
I samskipnadens boliger skal det være tilgjengelige boliger for studenter med funksjonsnedsettelser. 1471 
Velferdstinget ser her på boligporteføljen totalt sett, og ikke hvert enkelt boligprosjekt. Fremdeles skal 1472 
studenter med funksjonsnedsettelse også ha valgfrihet når det kommer til plassering, størrelse og pris. 1473 
 1474 
Demokrati og deltakelse 1475 
Alle har rett til å få sin stemme hørt i beslutningsprosesser som påvirker deres liv. Studenter er eksperter 1476 
på eget liv og utfordringer. Studentstyring som prinsipp baserer seg på dette. En viktig oppgave for 1477 
Velferdstinget er å støtte opp om de lokale studentdemokratiene som er tilknyttet samskipnaden, særlig 1478 
organisatorisk. Det skal arbeides for at institusjonene tar sitt ansvar for finansiering av de lokale 1479 
studentdemokratiene i større grad. 1480 
 1481 
Velferdstingets politikk skal til enhver tid være forankret i studentmassen, og vår aktivitet og politikk skal 1482 
være tilgjengelig for studentmassen.  1483 
  1484 
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SAKSNOTAT 1501 
 1502 
Bakgrunn for saken 1503 
Velferdstinget skal jf. Velferdstingets vedtekter § 3-4 behandle handlingsplan på vårseminaret etter 1504 
innstilling fra arbeidsutvalget. 1505 
 1506 
Saksopplysninger 1507 
Handlingsplanen skal legge retningslinjer og mål for Velferdstingets og Arbeidsutvalgets aktivitet i 2018.  1508 
 1509 
Arbeidsutvalget har tatt delvis utgangspunkt i fjorårets handlingsplan og delvis aktuelle saker i det 1510 
kommende året i arbeidet med dokumentet. I den grad handlingsplanen presenterer ny politikk er dette 1511 
samkjørt med endringer i politisk grunndokument, og disse må dermed sees i sammenheng i 1512 
saksbehandlingen. 1513 
 1514 
Arbeidsutvalgets vurdering 1515 
Utforming 1516 
Etter innspill fra representanter har vi for 2018 satset på en handlingsplan med mer konkrete punkter enn 1517 
fjoråret. Likevel anser vi de som overordnede nok til at arbeidsutvalgene har kontroll på selve utførelsen, 1518 
slik at det kan tilpasses forhold som oppstår gjennom året. Punktene fra fjorårets handlingsplan som ikke 1519 
er tatt med videre er i stor grad videreført i revideringen av politisk grunndokument. Grunndokumentet og 1520 
handlingsplanen må dermed sees i sammenheng. 1521 
 1522 
Det er viktig å huske at arbeidsutvalget bør ha noe handlingsrom til å jobbe med aktuelle, større saker som 1523 
er hjemlet i grunndokumentet. Eksempelvis har den foreslåtte handlingsplanen ingen punkter på 1524 
studenthelse utover punkt 8, men nettopp på grunn av gjennomføringen av en ny SHoT-undersøkelse, ny 1525 
høyere utdanningsminister med spesiell interesse for temaet og generell politisk medvind vil det være 1526 
naturlig å også jobbe for en studenthelsemelding. Likevel ønsker vi ikke at dette settes som et eget punkt i 1527 
handlingsplanen da sannsynligheten for at en slik melding ferdigstilles i 2018 er ekstremt liten. 1528 
 1529 
Innhold 1530 
Punkt 1, 2 og 3 er helt nye. Dette er per dags dato ikke bestemt noe sted at skal gjøres, men er likevel en 1531 
vesentlig del av hverdagen til politikk- og medieansvarlig. På sikt kan punkt 1 og 2 med fordel innlemmes i 1532 
mandatet for stillingen, men frem til dette er gjort ser vi det som fordelaktig at det også står i 1533 
handlingsplanen. 1534 
 1535 
Punkt 4 kan anses som et minstekrav for medieaktivitet. Til sammenlikning var Velferdstinget omtalt i 31 1536 
saker i 2017, men ikke alle disse var saker initiert av Velferdstinget selv. I tillegg er det mellomvalgår, noe 1537 
som kan gjøre at medieaktiviteten synker noe. 1538 
 1539 
Punkt 5 og 6 er en endring av punkt 9 i handlingsplanen fra 2017. Disse punktene (sammen med politisk 1540 
grunndokument) sørger for å ivareta intensjonen i punktet, samtidig som man på den ene siden 1541 
konkretiserer det ned til to tiltak. I tillegg åpner man for å finne ulike løsninger på hvordan studentene med 1542 
studieplass utenfor Sone 1 kan bli sikret en billig reisevei.  1543 
 1544 
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Som vi tidligere har signalisert vil punkt 7 være en vesentlig del av prosessen for å nå bygging av 3000 1545 
studentboliger med tilskudd på landsbasis. Vi står nå i en situasjon der samskipnaden har store problemer 1546 
med å presse byggekostnadene under kostnadsrammen på 800 000 per boenhet (selv når man ikke regner 1547 
med tomteprisen) og dermed kvalifisere til å motta tilskudd for byggeprosjektet. Per nå ser det ut til å bli 1548 
søkt om tilskudd til langt færre boliger enn de 2250 det ble satt av til i statsbudsjettet. Boliger som bygges 1549 
uten tilskudd vil gi negativt utslag i studentenes husleie, og er derfor noe som bør unngås om mulig. Når 1550 
kostnadsrammen nå skal gjennomgås er det viktig at velferdstingene som politiske aktører med god 1551 
kjennskap til samskipnaden kan være en påvirkningskraft for å få hevet rammen til et slikt nivå at vi igjen 1552 
kan sørge for at flere boliger bygges med tilskudd.  1553 
 1554 
SHoT-kampanjen er allerede i gang når dette seminaret avholdes. Likevel er det fint å presisere kampanjen i 1555 
punkt 8, ettersom dette setter standarden for en påfølgende kampanje, samt gjør det enkelt å peke tilbake 1556 
på større ting som har blitt gjort i løpet av året. 1557 
 1558 
Ønsket om et studenthus/foreningshus i sentrum (punkt 15 i handlingsplanen 2017) er hjemlet i forslaget til 1559 
politisk grunndokument. På grunn av dette kan vi presisere konkrete mål for 2018 i stedet for å holde på et 1560 
generelt punkt frem til gjennomføring. Tiltakene i punkt nummer 9 sikrer gjennomføring av forprosjekt og 1561 
planlegging av hovedprosjekt, noe som vil få realiseringen av huset på god vei. 1562 
 1563 
SiO har de siste årene hatt ulike prøveprosjekt med utvidede åpningstider i visse perioder. Å sikre at dette 1564 
blir en fast ordning gjennom punkt 10 bør derfor være et realistisk mål for 2018. 1565 
 1566 
Som et ledd i SiO Foreningers satsing på inkludering (blant annet gjennom Forening for Alle) tenker vi det 1567 
også kan være ønskelig at de styrker kurstilbudet rundt nettopp inkludering og krisehåndtering, slik at hver 1568 
enkelt forening også besitter kunnskap om disse temaene. Derav punkt 11. 1569 
 1570 
For å sikre idrettsforeningene påvirkningskraft og innsyn i prosessen med fordeling av halltid kan det være 1571 
ønskelig å opprette et idrettsråd etter modell fra Bergen. Foreningene har selv gitt uttrykk for at dette er 1572 
ønskelig, og dette rådet også kan sørge for bedre samarbeid på tvers av foreningene. Som et samlingsorgan 1573 
for student-Oslo er det passende at Velferdstinget tar på seg oppgaven med opprettelsen av et slikt råd. 1574 
Idrettsrådets mandat vil kunne presiseres i idrettspolitisk dokument (som senere nevnt skal ferdigstilles i 1575 
nær fremtid), men arbeidet med opprettelsen bør fremdeles hjemles i punkt 12. 1576 
 1577 
Punkt 13 er en direkte videreføring fra i fjor. Dette er allerede lagt inn i den tentative sakslisten i 1578 
møteplanen, men bør hjemles her for å sikre gjennomføring. 1579 
 1580 
For å oppnå fjorårets mål om mulighet for å søke som vennepar i dublett må vi først revidere våre 1581 
prioriteringer for tildeling av bolig, ettersom det er disse SiO ønsker å følge. Derav punkt 14. 1582 
 1583 
Retningslinjene for studentkafeene er utdatert og trenger en oppdatering. Dette bør man kunne få plass til i 1584 
møteplanen for 2018, og vi har derfor valgt å legge inn dette i punkt 15. 1585 
 1586 
Da handlingsplanspunktet om revidering av idrettspolitisk dokument ble lagt til på høstseminaret i fjor, 1587 
samt i mandatet for komiteen som ble vedtatt på et senere møte, ble det gjort klart at arbeidet med 1588 
dokumentet skulle ferdigstilles tidlig i 2018. Punkt 16 handler dermed om å sikre denne ferdigstillelsen. 1589 
 1590 
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Arbeidsutvalget har i løpet av perioden selv snakket om, samt fått innspill fra representanter, at mandatet 1591 
til arbeidsutvalget bør oppdateres. Dette er allerede lagt inn i den tentative sakslisten i møteplanen, men 1592 
for å sikre gjennomføring har vi nedfelt det i punkt 17. 1593 
 1594 
Tilgangen på informasjon på engelsk i Velferdstinget er for dårlig. Å gjennomgå nettsidene, oppdatere 1595 
dokumenter og oversette sakspapirer er en prosess som vil ta mye tid, og bør derfor nevnes eksplisitt i 1596 
punkt 18. 1597 
 1598 
Punkt 19 er en presisering av punkt 10 i fjorårets handlingsplan. Presiseringen sørger for at man får 1599 
utarbeidet en oversikt over hvilke demokratier som faktisk har behov for økt finansiering, og at 1600 
Velferdstinget sammen med demokratiet kan jobbe for at situasjonen bedrer seg.  1601 
 1602 
Punkt 20 vil kunne sørge for mer spredning av informasjon fra Velferdstinget og tettere tilknytning til flere 1603 
institusjoner. Å delta på flest mulig åpne arrangementer er allerede praksis i det nåværende 1604 
arbeidsutvalget, men å sette et konkret mål vil kunne sørge for at praksisen videreføres.   1605 
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HANDLINGSPLAN 2018 1606 
 1607 
Punktene er ikke satt i prioritert rekkefølge. 1608 
 1609 
1. Arbeidsutvalget skal svare på alle relevante høringer 1610 
 1611 
2. Arbeidsutvalget skal komme med innspill i kommunenes budsjettprosesser 1612 
 1613 
3. Arbeidsutvalget skal gjennomføre minst et møte med hver av partigruppene i kommunen  1614 
 1615 
4. Velferdstinget skal ha minst 24 medieoppslag 1616 
 1617 
5. Arbeidsutvalget skal jobbe for at prøveprosjektet med nattbuss i fadderukene blir en fast ordning 1618 
 1619 
6. Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO-registrerte studenter som studerer utenfor Sone 1 får mulighet til å 1620 
reise til og fra utdanningsinstitusjonen uten ekstra kostnad. 1621 
 1622 
7. Velferdstinget skal være en synlig aktør i prosessen rundt revidering av kostnadsrammen for 1623 
studentboliger 1624 
 1625 
8. Arbeidsutvalget skal gjennomføre minst to kampanjer, hvor én skal være rettet mot psykisk helse og 1626 
SHoT-undersøkelsen 2018 1627 
 1628 
9. Velferdstinget skal gjennomføre forprosjekt, sikre gjennomføring av hovedprosjekt, sikre plan for 1629 
finansiering og klargjøre innhold og eierskap av nytt studenthus i sentrum 1630 
 1631 
10. Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO Mat & Drikkes utvidede åpningstider i pressperioder blir en fast 1632 
ordning 1633 
 1634 
11. Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO skal tilby flere kurs til foreninger innenfor rosa kompetanse, 1635 
tilrettelegging, konfliktløsning og krisehåndtering 1636 
 1637 
12. Velferdstinget skal jobbe for opprettelsen av et idrettsråd for fordeling av halltid og samarbeid 1638 
 1639 
13. Velferdstinget skal revidere tildelingskriteriene for foreninger og organisasjoner som søker støtte av 1640 
semesteravgiften direkte fra Velferdstinget. 1641 
 1642 
14. Velferdstinget skal revidere prioriteringer for tildeling av bolig 1643 
 1644 
15. Velferdstinget skal revidere retningslinjer for studentkafeene 1645 
 1646 
16. Velferdstinget skal revidere idrettspolitisk dokument 1647 
 1648 
17. Velferdstinget skal revidere arbeidsutvalgets mandat 1649 
 1650 
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18. Arbeidsutvalget skal øke mengden informasjon om Velferdstinget på engelsk 1651 
 1652 
19. Arbeidsutvalget skal lage en oversikt over hvordan de forskjellige studentdemokratiene er finansiert og i 1653 
samarbeid med demokratiene jobbe for at de demokratiene som trenger det får økt støtte fra sin 1654 
institusjon 1655 
 1656 
20. Arbeidsutvalget skal delta på minst fem åpne studentarrangementer på forskjellige institusjoner.  1657 
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SAKSFREMLEGG – 5A 1658 
Dato: 9.-11. februar 2018 1659 
Sak: 5a), Vedtakssak 1660 
Saksbehandler: Sarah Sørensen 1661 
Vedlegg: RB 2018; KS økonomi 1662 
 1663 
VELFERDSTINGETS DRIFTSBUDSJETT 2018 - REVIDERT 1664 
 1665 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1666 
Forslaget vedtas. 1667 
 1668 
Forslag til vedtak: 1669 
Velferdstingets driftsbudsjett 2018 vedtas. 1670 
 1671 
 1672 
SAKSNOTAT 1673 
 1674 
Bakgrunn for saken 1675 
Velferdstinget pleier rutinemessig å revidere budsjettet på første møte hvert år, primært fordi vi vet mer om 1676 
resultatene fra året før og de forventede utgiftene og inntektene i inneværende år enn vi kan forutse i 1677 
oktober. 1678 
 1679 
Saksopplysninger 1680 
Det er for Velferdstingets drift budsjettert med et overskudd i revidert budsjett, sammenliknet med første 1681 
budsjettutkast hvor det var budsjettert med et underskudd. Dette skyldes forventede innsparinger på noen 1682 
områder, samt at administrasjonssekretæren går ut i permisjon og vi ansetter en vikar. Det overskuddet 1683 
som det nå budsjetteres med er samtidig også en nødvendig buffer, nettopp på grunn av behovet for vikar. 1684 
Det budsjetteres med et overskudd på 11 000 kr, opp mot et underskudd på 31 800 kr i første 1685 
budsjettutkast. Vi forventer å gå i overskudd i 2017 med 78 710 kr, hvilket er betydelig mere enn 1686 
budsjettert. Det var budsjettert med et underskudd på 41 225 kr i 2017. 1687 
  1688 
Driftsinntektene til Velferdstinget består hovedsakelig av tilskuddet fra SiO. For 2017 var det på 14,1 mill. kr, 1689 
hvorav 3,3 mill. kr er Velferdstingets eget driftstilskudd og 10,8 mill er øremerket til tildelingsordningen. 1690 
Andre driftsinntekter omfatter bl.a. tilskudd fra Oslo Kommune og det vi fakturerer SP-UiO AU for av 1691 
felleskostnader på huset. Samlet driftskostnader er på 3,5 mill. kroner; og omfatter drift av Velferdstinget, 1692 
Kulturstyret og Studenthovedstaden. Samlet bevilgninger er etter vedtak i Velferdstinget budsjettert til 11,1 1693 
mill. kr. Differensen mellom tilskuddet vi får fra SiO til tildelingsordningen og bevilgninger som skal betales 1694 
ut, er Kulturstyret som budsjetterer med å ta av egenkapitalen til deres bevilgningsramme. 1695 
 1696 
De største endringene fra første budsjettutkast er at lønnskostnadene til fast ansatte er nedjustert, grunnet 1697 
at en ansatt går ut i permisjon og vi får inn en vikar. Dette er noe som vil påvirke flere poster i budsjettet 1698 
som; telefonkompensasjon, OTP, arbeidsgiveravgift, forsikringer og regnskapstjenester. Økning i 1699 
telefonkompensasjon er i tillegg også grunnet en feil i første budsjettutkast. 1700 
 1701 
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Opplæringsposten er nedjustert med 10 000 kr, dette var et beløp man la til i første budsjettutkast som var i 1702 
overskudd fra seminarposten i 2017. Dette har man, basert på forventet regnskap, nå nedjustert. I tillegg 1703 
var det lagt til 9 200 kr i posten som var inntekter fra Pub-til-Pub. Formålet var at de pengene skulle brukes i 1704 
forbindelse med en overlappstur. Hvis disse midlene blir brukt på en tur, vil det effektivt bli reisekostnader. 1705 
Derfor flyttes de 9 200 kr til «Reisekostnader». Opplæringsposten er dermed redusert til 2 900 kr.  1706 
 1707 
Regskapstjenester er nedjustert med 28 000 kr, fordi vi nå på våren går over til et nytt system for 1708 
regnskapsføring. Alt skal føres helt digitalt ved bruk av Visma eAccounting. I tillegg har vi begynt å ta i bruk 1709 
ulike nettbaserte konsulenttjenester/faghjelp i fagområder som arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, 1710 
ferieloven og kontohjelp. Dette budsjetteres til 5 000 kr.  1711 
 1712 
I revidert budsjett har vi satt bruk av leiebil på egen post; «6440 Leie transportmidler». Det er budsjettert til 1713 
3 800 kr. Disse kostnader har før blitt ført som reise og dermed er det beløpet trukket fra posten 1714 
«Reisekostnader». Bruk av leiebil er i hovedsak i forbindelse med daglig drift på Villa Eika og noe 1715 
møtevirksomhet.  1716 
 1717 
Totale reisekostnader er på 115 400 kr. Dette er en økning med de 9 200 kr AU selv tjente på Pub-til-Pub og 1718 
en nedjustering av de 3 800 kr som nå er i posten for leiebil. Reisekostnader i forventet regnskap er på 1719 
118 404 kr. Dette er fordelt på 23 000 kr som er brukt i forbindelse med ViN samarbeidet, 2 800 kr er 1720 
diverse daglig drift, 28 700 ble brukt på studietur til Berlin og 35 589 kr ble brukt på overlappstur i sommer 1721 
for avtroppende og påtroppende arbeidsutvalg. Her har man brukt 27 700 fra lønnskostnader, 11 000 fra 1722 
andre personal kostnader, 27 700 fra opplæring og 4 700 fra AU disposisjonskonto, i tillegg til posten for 1723 
reisekostnader. Derfor har man ikke gått over i budsjett. Grunnen til at dette er fordelt over mange poster 1724 
er fordi reisevirksomheten har vært diett, opplæring og annet sosialt – som er det de postene omfatter. Det 1725 
påpekes at 11 000 kr av alle reisekostnader i 2017 har vært brukt av administrasjonen til reisevirksomhet og 1726 
til diverse daglig drift. 1727 
 1728 
Posten «Markedsføring» er i revidert budsjett økt til 80 000 kr, det er en økning på 20 000 kr som er ca. det 1729 
nivået vi går under budsjett i 2017. Det skyldes bl.a. markedsføringsmateriell som er bestilt og betalt etter 1730 
årsskiftet, og det ønsker vi ikke skal tas fra markedsføringsbudsjettet i 2018. Vi har altså overført 1731 
overskuddet fra 2017. Videre påpekes det at 5 000 kr øremerkes til markedsføring for Kulturstyret. Posten 1732 
«Aksjoner og Markering» forventes å gå under budsjett for 2017, dette er pga. at det var en del færre som 1733 
deltok på Velferdstingets julebord enn vi hadde beregnet. Det er ikke ønskelig å nedjustere budsjettposten 1734 
for 2018 da man ønsker råderom på den posten til kampanjearbeid, samt at man ønsker muligheten for å 1735 
invitere Velferdstinget på et likende julebord i inneværende år. 1736 
 1737 
Disposisjonskontoen til Kulturstyret er økt med knappe 2 000 kr, fordi Kulturstyret har økt i antall 1738 
medlemmer, siden denne budsjettposten ble opprettet. Det er for at Kulturstyret kan ha en avslutning før 1739 
sommeren og før jul. AU sin disposisjonskonto er økt med 1 400 kr utenom prisjusteringen. Linn holdt et 1740 
foredrag på Modum Bad-konferansen og fikk et honorar på 3 000 kr. Linn ønsket ikke å beholde honoraret 1741 
selv men i stedet legge det til AU sin disposisjonskonto og på gavekontoen. 1742 
 1743 
Resten av postene i revidert budsjett er som i budsjettutkastet enten beregnet etter forventet nivå for 2018, 1744 
eller så er postene prisjustert etter nivået fra forventet regnskap. Det er noen få poster, der man bare har 1745 
overført budsjettet fra 2017. Eksempelvis de to faste postene «Rente kompensasjon til AU» på 5 000 kroner 1746 
og «Krisefondet» på 15 000 kroner. De står ofte urørt og oppjusteres ikke.  1747 
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 1748 
Det er budsjettert med at Kulturstyret tar 317 000 kr fra egenkapitalen, derfor ser det ut som om det 1749 
budsjetteres med et underskudd på 305 500 kr – men dette er kun inkludert Kulturstyret. Det ble i januar 1750 
2015 overført 581 220 kr overskytende Kulturstyremidler fra SiO til Velferdstinget. Det ble vedtatt at dette 1751 
skulle legges til bevilgningsrammen over fem år. I tillegg til de 116 244 kr, budsjetteres det med å bruke 1752 
ytterlig 200 756 kr av egenkapitalen til Kulturstyret. Kulturstyret har dermed etter vedtak i Velferdstinget, på 1753 
2 300 000 kr i tilskudd, en bevilgningsramme på 2 617 000 kr; hvor 2 300 000 kroner er tilskudd og 317 000 1754 
tas fra egenkapitalen (jf. Kulturstyret – økonomisk oversikt). 1755 
 1756 
Bevillinger til og fra Kulturstyret føres i Velferdstingets budsjett og dermed budsjetteres det med et resultat 1757 
på -305 500 kr, men resultatet for Velferdstinget isolert sett forventes å være på 11 000 kroner. 1758 
 1759 
Ved utgangen av 2017 forventes det et resultat på 78 710 kr for Velferdstinget og et underskudd for 1760 
Kulturstyret på -504 271 kroner. Kulturstyret brukte derved 388 000 kr mere av egenkapitalen i 2017 enn 1761 
forventet. Kulturstyret forventes å redusere egenkapitalen ytterligere i 2018 og ved utgangen av 2018 1762 
forventes egenkapitalen til Kulturstyret å være 248 348 kr og egenkapitalen til Velferdstinget forventes å 1763 
være på 1 148 230 kroner. 1764 
 1765 
Velferdstinget har per i dag en ganske solid egenkapital dersom man ser isolert på driften til Velferdstinget; 1766 
men siden Velferdstinget forvalter bevilgninger for over 10 mill. kr er det viktig med et fornuftig nivå på 1767 
egenkapitalen og god likviditet. Det vurderes at egenkapitalen til Velferdstinget bør ligge på rundt 1 million.  1768 
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NOTER TIL VELFERDSTINGETS DRIFTSBUDSJETT 2018 1769 
 1770 
3600 Tilskudd fra semesteravgiften 1771 
I 2017 ble det tildelt 3 180 000 kr fra semesteravgiften til VTs egen drift, og for 2018 ble det tildelt 3 340 000 1772 
kr. Det litt høyere søknadsbeløpet for 2018 skyldes et tiltak med NAV nå er avsluttet, som følge av dette vil 1773 
ikke VT få tilskudd fra NAV og fullfinansierer nå stillingene i administrasjonen selv.  1774 
 1775 
 1776 
Konto 3610-3638 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1777 
Denne ordningen er fra 2017 helt avviklet. 1778 
 1779 
 1780 
Konto 3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet 1781 
Dette er summen som VT får av SiO i tilskuddsbudsjettet; etter vedtak om søknadssum på tildelingsmøte i 1782 
Velferdstinget. 1783 
 1784 
 1785 
Konto 3900 Andre driftsinntekter 1786 
Denne posten omfatter bl.a. midler som overføres fra Oslo Kommune som refusjon for 1787 
sekretariatsfunksjonen i Studenthovedstaden – det tilskuddet er på 120 000 kr. I tillegg er det andre 1788 
tilskuddsmidler og budsjetterte fellesutgifter VT fakturerer SP-UiO AU for. Lønnstrekk fra SP-UiO AU til 1789 
lunsjordningen på huset inngår i denne posten, men lønnstrekket fra VT-AU og administrasjonen inngår i 1790 
budsjettet på kostnadssiden.  1791 
 1792 
 1793 
Konto 4320-4332 Bevillinger 4320-4332 1794 
Bevillinger til studentmedier og kulturinstitusjoner. Samlet bevilgninger til studentdemokratier er avviklet. 1795 
Bevilgninger til studentmedier og kulturinstitusjoner er som Velferdstinget vedtok i oktober på 1796 
tildelingsmøtet. 1797 
 1798 
 1799 
Konto 5010 Fast Lønn 1800 
Dette omfatter lønnsutgifter for VTs administrasjon: administrasjonsleder i 100 % stilling og 1801 
administrasjonssekretær i 75 % stilling. For 2018 vil dette også inkludere en vikar til administrasjonen på 50 1802 
%. Denne posten er nedjustert, grunnet permisjon av en ansatt og ansettelse av vikar. 1803 
 1804 
 1805 
Konto 5011 Telefonkompensasjon 1806 
Dette er telefonkompensasjon for ansatte i Velferdstingets administrasjon. Grunnen til at denne er økt mye 1807 
i revidert budsjett, er fordi det var en feil i beregningen i første utkast. Dette er telefonkompensasjon for tre 1808 
ansatte. 1809 
 1810 
  1811 
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Konto 5011 Honorar tillitsvalgte 1812 
Denne posten omfatter honorar tillitsvalgte i Velferdstinget. Alle tillitsvalgte i Velferdstinget honoreres etter 1813 
lønnstrinn 20 i statens lønnsregulativer. AU består av fire tillitsvalgte i 100 % stilling; leder, nestleder, 1814 
politikk- og medieansvarlig og kommunikasjonsansvarlig. De samlede lønnskostnader til AU, inklusiv 1815 
overlapp, er 1 265 982 kr. KS består av 11 medlemmer og 6 varamedlemmer, inklusiv leder. KS leder har et 1816 
honorar tilsvarende en 25 % stilling og nestleder i KS blir timelønnet for innstillingsarbeid til møtene. Alle 1817 
medlemmer, inklusiv leder og nestleder, mottar et møtehonorar for hvert møte de er på. De samlede 1818 
lønnskostnader til KS er 164 117 kr. Alle medlemmer i kontrollkomiteen og valgkomiteleder får 1819 
møtehonorar for både VT møter og egne møter. De samlede lønnskostnader til KK og VK er 16 407 kr 1820 
 1821 
 1822 
Konto 5013 Øvrig honorarer  1823 
Denne posten dekker bl.a. honorar til ordstyrer på VT møtene. «Feriepenger» er feriepenger til 1824 
administrasjon, basert på lønn utbetalt i 2017. 1825 
 1826 
 1827 
Konto 5015-5092 Feriepenger og refusjoner 1828 
«Rentekompensasjon AU» omfatter refusjon av de renteutgifter de tillitsvalgt pådrar seg i den tid de sitter i 1829 
arbeidsutvalget. Denne kompensasjon utbetales ved avslag av lånekassen for rentefritak i perioden. Denne 1830 
post er fast på 5 000 kr. 1831 
 1832 
«Feriepenger adm.» er feriepenger til administrasjonen opptjent i 2017. Arbeidsutvalget opptjener ikke 1833 
feriepenger. 1834 
 1835 
 1836 
Konto 5400-5410 Arbeidsgiveravgift 1837 
Beregnes som 14,1 % av alle lønnskostnader i inneværende år. 1838 
 1839 
 1840 
Konto 5420-5800 Andre personalekostnader 1841 
Her inngår OTP (obligatorisk tjenestepensjon) som er satt til 3 % av lønnskostnader i administrasjonen i 1842 
pågjeldende år, i tillegg til administrative omkostninger ved ordningen.   1843 
 1844 
Videre inngår opplæring som er kostnader ved oppstart av et nytt arbeidsutvalg, samt opplæring som kan 1845 
være nødvendig i løpet av året. Denne posten er nedjustert med 19 200 kr; de 9 200 kr er inntjening fra 1846 
Pub-to-Pub som nevnt er flyttet til reisekostnader. Det skyldes at en stor del av opplæringen og overlapp 1847 
ofte blir reisevirksomhet.  I tillegg er posten, basert på forventet regnskap, redusert ytterligere med 10 000 1848 
kr.  1849 
 1850 
«Andre personalekostnader» er bl.a. lunsjordningen, gaver og overtidsmat både AU og for 1851 
administrasjonen. Lunsjordningen er en fellesutgift med SP-UiO AU. Lunsjordningen finansieres ved 1852 
lønnstrekk og et bidrag fra VT på 50 kr i måneden per person. Det sees dermed både på inntektssiden og 1853 
kostnadssiden i budsjettet.  1854 
Videre er «Andre personalekostnader» oppjustert med 3 500 kr, dette er midler flyttet fra gavekontoen og 1855 
over til «Andre Personalkostnader».  1856 
 1857 
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Konto 6710-6720 Diverse fremmede tjenester 1858 
Denne posten dekker revisjon av VTs regnskap og utgifter til regnskapsfører. Regskapstjenester er 1859 
nedjustert med 28 000 kr, da vi i løpet av våren går over til et nytt system for regnskapsføring. Alt skal føres 1860 
helt digitalt ved bruk av Visma eAccounting. Vi har begynt å ta i bruk ulike nettbaserte 1861 
konsulenttjenester/faghjelp i områder som arbeidsmiljøloven, sykepengeordningen, ferieloven og 1862 
kontohjelp, som budsjetteres til 5 000 kr på posten «Annen fremmed tjeneste». 1863 
 1864 
 1865 
Konto 6510-6950 Kontorkostnader 1866 
Kontorkostnader omfatter bl.a. teknisk utstyr, avisabonnementer, datakostnader, porto, møbler, annet 1867 
inventar og innkjøp av kontorrekvisita. En ny post under kontorkostnader er «Leie transportmidler». Disse 1868 
kostnadene har før blitt ført som reisekostnader. Posten er budsjettert til 3 800 kr. Bruk av leiebil er i 1869 
hovedsak i forbindelse med daglig drift på Villa Eika, samt noe møtevirksomhet.  1870 
 1871 
Videre inngår diverse innkjøp til kjøkkenet/huset og kostnader for bruk av printeren på Villa Eika. Disse 1872 
kostnadene er felleskostnader med SP-UiO, som deles ut fra en fordelingsnøkkel: SP-UiO 51 % og VT 49 %.  1873 
Budsjettet for teknisk utstyr er satt litt lavere enn forventet regnskap, da det var et par engangskostnader 1874 
som ikke videreføres i 2018. Men vi må mest sannsynlig skifte ut to PC’er, og posten er dermed oppjustert 1875 
litt i forhold til første budsjettutkast.  1876 
 1877 
De avisabonnementene vi har hatt felles med SP-UiO AU er sagt opp fra og med februar 2018. VT vil 1878 
abonnere på noen nødvendige aviser med en konto. Posten er nedjustert med ca 3 000 kr. 1879 
 1880 
Posten «Datakostnader» omfatter Google Apps for Work (G Suite), betaling for brukere på UiO-server, samt 1881 
support fra USIT. G Suite bruker å være budsjettert til 3 360 kr. Siden Velferdstinget er en non-profitt 1882 
organisasjon, kan vi nå få G- Suite gratis og det er dermed ikke budsjettert i revidert budsjett. Betalingen for 1883 
IT-tjenester på UiO kommer til å ligge på et litt høyere nivå framover. Det skylles uklarheter vedrørende 1884 
betalingsmodellen til UiO.  1885 
 1886 
I kontorkostnader inngår også mobilabonnementer til AU. VT gikk i 2016 vekk fra telefonkompensasjon til 1887 
AU og byttet i stedet til mobilabonnementer. Datakostnader og øvrig kontorkostnader er satt etter 1888 
forventet regnskap.  1889 
 1890 
 1891 
Konto 7100-7140 Reisekostnader 1892 
Posten dekker reisekostnader i forbindelse med Velferdstingsarbeid, studieturer og opplæring. 1893 
Reisekostnader omfatter transport, kost og losji ved reisevirksomhet i forbindelse med Velferdstingsarbeid; 1894 
det inkluderer også bilgodtgjørelse til daglig drift. Deler av disse reisekostnadene dekkes i noen tilfeller av 1895 
eksterne midler og vil i så fall fremgå i posten 3900 som «Andre driftsinntekter», dermed kan nivået i 1896 
regnskapet være høyere enn i budsjettet.  1897 
 1898 
Posten er økt betydelig i forhold til budsjett for 2017. Dette avspeiler ikke en så stor økning av aktivitet, det 1899 
avspeiler heller færre muligheter til å få eksterne midler til reisevirksomheten enn tidligere. Dermed 1900 
handler det i større grad om opprettholdelse av nåværende aktivitetsnivå. Samtidig er en del av kostnadene 1901 
til opplæring rene reisekostnader, det er dermed trukket fra i posten «Opplæring» i forventet regnskap. Det 1902 
er derfor ønske om å flytte ca. 30 000 kr som er budsjettert i posten «Opplæring», som egentlig er 1903 
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reisevirksomhet, til «Reisekostnader». Derfor forblir denne posten på nivå som i forventet regnskap, med 1904 
en mindre nedjustering. De 9 200 kr som var AU sin inntjening fra Pub-til-Pub er altså lagt til i denne posten. 1905 
 1906 
De totale reisekostnadene er da 115 400 kr; hvorav 6 000 er bilgodtgjørelse som i hovedsak er 1907 
administrasjon som bruker bil i forbindelse med daglig drift og møtevirksomhet. Resten av budsjettet 1908 
fordeler seg slik at; 25 000 kr er øremerket til ViN samarbeidet. 40 000 kr, som er ca. 30 500 fra opplæring 1909 
og 9 200 AU tjente på Pub-til-Pub er øremerket til opplæring og overlappstur. De resterende 40 400 kr er 1910 
øvrig reisevirksomhet; som når noen i AU deltar på diverse seminarer og konferanser samt reise- og 1911 
møtevirksomhet i Oslo. 1912 
 1913 
 1914 
Konto 7300-7400 Representasjon, markedsføring og møtekostnader 1915 
Posten dekker møtekostnader, markedsføring og ulike kampanjer som VT-AU arrangerer gjennom året, 1916 
samt arrangementer og f.eks. Velferdstingets sommerfest. 1917 
 1918 
«Møtekostnader» dekker i hovedsak bevertning på Velferdstingsmøter. I tillegg er det bevertning til møter 1919 
med konsernledelsen, Hovedstyret, Kulturstyret, Studenthovedstaden og AUs egne møter m.m. Budsjettet 1920 
for møtekostnader er nedjustert med 10 000 kr, etter forventet regnskap. Posten har økt ganske mye siden 1921 
2015 grunnet generelt høyere aktivitet, samt at det nå fast er bevertning på møtene i Kulturstyret og 1922 
Studenthovedstaden. På grunn av nedgang og innsparinger i 2017 nedjusteres budsjettet litt for 2018. 1923 
 1924 
 1925 
Konto 7322 Seminarer og konferanser 1926 
I denne posten inngår Kulturstyrets seminarer. Her dekkes alle kostnader i forbindelse med seminarene; 1927 
transport, kost og losji m.m. Grunnet endring i valgordningen, som også omfattet Kulturstyret, ønskes 1928 
endring i organiseringen av Kulturstyrets seminar i 2018. I stedet for å ha ett seminar med to overnattinger, 1929 
ønsker man et dagsseminar og et seminar med én overnatting. Tidligere var styret og leder nyvalgte i 1930 
januar og da hadde man et oppstartsseminar med opplæring i starten av året. Nå er det kun 1931 
Kulturstyreleder som er nyvalgt i januar og resten velges på våren og starter perioden deres på høsten. 1932 
Derfor ønskes et helgseminar i september med opplæring og et dagsseminar i januar.  1933 
Budsjettet for seminarer og konferanser er satt etter forventet regnskap, samt oppjustert litt for å kunne 1934 
finansiere den nye modellen til Kulturstyrets seminarer. Kulturstyrets to seminarer er budsjettert til 55 000 1935 
kr og  1936 
 1937 
I «Seminarer og konferanser» inngår også intern kurs- og seminarvirksomhet; slik som kursing og 1938 
opplæring av administrasjonen og tillitsvalgte. Det er oppjustert mer enn prisjustering, da vi mener det er 1939 
viktig å satse på mer intern kursing. Det er øremerket 30 000 kr til det.  1940 
 1941 
 1942 
Konto 7323 Velferdsseminar 1943 
I denne posten inngår Velferdstingets seminarer. Her dekkes alle kostnader i forbindelse med seminarene 1944 
dekkes (transport, kost og losji m.m). Velferdstinget har nå to årlige seminarer; et helgseminar på våren og 1945 
et dagsseminar på høsten. Det er ønskelig å fortsette med den modellen. Budsjettet for Velferdstingets 1946 
seminarer er på 230 000 kr.  1947 
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Konto 7405 Gavekonto 1948 
I denne posten budsjetteres det gaver i forskjellig anledninger; slik som foredragsholder på seminarer og 1949 
likende. Posten er nedjustert etter resultatet i forventet regnskap, samt at gaver internt er flyttet til sin egen 1950 
post under andre personalkostnader.  1951 
 1952 
 1953 
Konto 7500-7781 Andre driftskostnader 1954 
I denne posten inngår bl.a. forsikringer og bankkostnader.  1955 
 1956 
Videre inngår disposisjonskontoen til VT og KS. De tillitsvalgte disponerer denne kontoen og finansierer 1957 
kostnader til interne sosiale opplegg. Disposisjonskontoen til KS er økt med rundt 2 000, fordi KS har økt i 1958 
antall medlemmer siden denne budsjettposten ble satt til 6 600 kr. Det er for at KS kan ha en avslutning før 1959 
sommeren og før jul. AU sin disposisjonskonto er økt med 1400 kr utenom prisjustering, på grunn av 1960 
honoraret som tidligere er nevnt som Linn mottok etter et foredrag.  1961 
 1962 
Krisefond for utenlandske studenter har fast budsjett på 15 000 kr basert på tidligere søknader og 1963 
utbetalinger.  1964 
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SAKSFREMLEGG – 6A 1965 
Dato: 9.-11. februar 2018 1966 
Sak: 6a), Vedtakssak 1967 
Saksbehandler: Jeanette Viken 1968 
Vedlegg: Regler og mandat idrettspolitisk dokument 1969 
 1970 
ETTERGODKJENNING AV SUPPLERINGSVALG IDRETTSPOLITISK KOMITÉ 1971 
 1972 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1973 
Arbeidsutvalgets supplering av ett medlem til Idrettspolitisk komité godkjennes 1974 
 1975 
 1976 
Forslag til vedtak: 1977 
Anders Norum suppleres som medlem til Idrettspolitisk komité. 1978 
 1979 
SAKSNOTAT 1980 
 1981 
Bakgrunn for saken 1982 
Etter konstituerende møte i Velferdstinget der Jonas Virtanen ble valgt til Hovedstyre i SiO, valgte han å 1983 
trekke seg fra IPK for å unngå eventuelle interessekonflikter i arbeidet. Dermed åpnet det seg et behov for å 1984 
supplere inn en ny representant i komitéen.  1985 
 1986 
Saksopplysninger 1987 
Arbeidsutvalget så seg nødt til å supplere inn et nytt medlem i IPK i forkant av Velfredstingets seminar fordi 1988 
IPK gjennomfører sitt hovedarbeid i perioden desember-februar. Stillingen ble offentliggjort i flere kanaler, 1989 
og valget av Anders Norum ble gjennomfør på Arbeidsutvalgets AU-møte 12. desember med 1990 
kontrollkomiteen til stede.  1991 
Anders Norum studerer ved NIH og er representant i Velferdstinget inneværende periode. Vi hadde ingen 1992 
andre kandidater til vervet.  1993 
 1994 
Saksbehandlers vurdering 1995 
Saksbehandler vurderer Ander Norum som et godt tilskudd til IPK både fordi han representerer de mindre 1996 
høyskolene, men også fordi han studerer ved NIH og dermed har god kompetanse på området.  1997 
 1998 
Arbeidsutvalgets vurdering 1999 
Arbeidsutvalget stiller seg bak saksbehandlers vurdering.   2000 



  
 

 
 64 

REGLER OG MANDAT FOR IDRETTSPOLISTISK KOMITÉ 2001 

 2002 

 2003 
Generelle regler for idrettspolitisk komité 2004 
 2005 

• Det opprettes én idrettspolitisk komité 2006 
• Velferdstinget vedtar mandat og sammensetning etter innstilling fra arbeidsutvalget 2007 
• Komiteen skal gå gjennom, presentere og innstille på et helhetlig forslag til ny idrettspolitisk 2008 

dokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus. 2009 
 2010 
MANDAT FOR IDRETTSPOLITISK KOMITÉ:  2011 
 2012 
1. Komiteen skal bestå av: 2013 

a) Opp til fire -4- representanter eller vararepresentanter i Velferdstinget i Oslo og Akershus 2014 
b) Opp til to -2- representanter fra idrettsforeninger som søker støtte fra Velferdstinget 2015 
c) En -1- representant fra Arbeidsutvalget 2016 
d) En -1- sekretær oppnevnt av arbeidsutvalget 2017 

 2018 
2. Komiteen skal: 2019 

a) Gå grundig gjennom dagens idrettspolitisk dokument 2020 
b) Komme med et helhetlig forslag til nytt dokument 2021 

  2022 
3. Innstillinger: 2023 

a) Komiteen skal, på innstillinger der det er uenighet, redegjøre for både flertallets innstilling og 2024 
mindretallets dissens. 2025 
b) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er nødvendig. 2026 
c) Komiteen skal søke å sikre et godt strukturert dokument 2027 

 2028 
4. Samarbeid: 2029 

a) Komiteen skal utvikle voteringsorden i samarbeid med ordstyrer og kontrollkomité 2030 
b) Samle innspill til dokumentet gjennom intervjuer med aktører innen studentidretten 2031 
c) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være hensiktsmessig, som 2032 
kontrollkomiteen, arbeidsutvalget, SiO etc.  2033 

 2034 
5. Valg: 2035 
Velferdstinget velger en idrettspolitisk komité etter innstilling fra Arbeidsutvalget 2036 
  2037 
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SAKSFREMLEGG – 6B 2038 
Dato: 9.-11. Februar 2018 2039 
Sak: 6b), Vedtakssak 2040 
Saksbehandler: Jeanette Viken 2041 
Vedlegg:  2042 
 2043 
ETTERGODKJENNING AV SUPPLERING TIL KULTURSTYRET 2044 
 2045 
Arbeidsutvalgets innstilling: 2046 
Arbeidsutvalgets supplering av ett fast medlem og to varamedlemmer til kulturstyret godkjennes. 2047 
 2048 
 2049 
Forslag til vedtak: 2050 
Mariam Butt suppleres som fast medlem i kulturstyret. Stine Sørensen og Kjetil Hannemyr suppleres inn 2051 
som henholdsvis 3. og 6. vara i kulturstyret. 2052 
 2053 
 2054 
SAKSNOTAT 2055 
 2056 
Bakgrunn for saken 2057 
I etterkant av konstituerende møte utløste valget av Idun Kløvstad som leder av Kulturstyret et opprykk i 2058 
varamedlemmene. 1. vara ble innstilt på opprykk av Valgkomiteen. De øvrige varamedlemmene som ønsket 2059 
det rykket opp. Dermed ble det samtidig frigjort 1 ekstra varaplass i tillegg tilden plassen som tidligere ikke 2060 
var valgt.  2061 
 2062 
Saksopplysninger 2063 
Arbeidsutvalget så seg nødt til å supplere Kulturstyret med ett fast medlem og 2 varamedlemmer da man 2064 
hadde behov for å kalle in varaer til kulturstyrets oppstartsseminar 20. januar hvor handlingsplan og 2065 
nestleder skal velges, samt at Kulturstyret har sitt første ordinære møte 24. januar. Det var 3 kadidater til de 2066 
2 varamedlemsplassene. Valget av disse ble gjort på AU møtet 12. desember med kontrollkomiteen til 2067 
stede. De to kandidatene ble valgt på bakgrunn av et ønske om å balansere Kulturstyret på bakgrunn av 2068 
utdanningsinstitusjoner.  2069 
 2070 
Saksbehandlers vurdering 2071 
Saksbehandler tolket situasjonen dit hen at det var akseptert å supplere inn nye medlemmer da 2072 
Velferdstinget ikke supplere inn nok Varamedlemmer på sitt møte og det er fordelaktig for Kulturstyret å 2073 
starte sitt år med det riktige antallet medlemmer slik at de kunne gjennomføre valg av nestleder, 2074 
handlingsplan og intern gruppeinndeling. 2075 
 2076 
Arbeidsutvalgets vurdering 2077 
Arbeidsutvalget stiller seg bak saksbehandlers vurdering.  2078 
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SAKSFREMLEGG – 6C 2079 
Dato: 9.-11. februar 2018 2080 
Sak: 6c), Vedtakssak 2081 
Saksbehandler: Idun Kløvstad 2082 
Vedlegg: Kulturstyrets handlingsplan 2018 2083 
 2084 
GODKJENNING AV KULTURSTYRETS HANDLINGSPLAN 2018 2085 
 2086 
Arbeidsutvalgets innstilling: 2087 
Kulturstyrets handlingsplan for 2018 godkjennes. 2088 
 2089 
 2090 
Forslag til vedtak: 2091 
Kulturstyrets handlingsplan for 2018 godkjennes.  2092 
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SAKSNOTAT 2093 
 2094 
Bakgrunn for saken 2095 
Kulturstyrets handlingsplan for 2018 skal godkjennes av Velferdstinget. 2096 
 2097 
Saksopplysninger 2098 
Etter arbeid med Kulturstyrets handlingsplan ved KS-seminaret 20. januar ble forslag til handlingsplan 2099 
vedtatt.  2100 
Handlingsplanen tar for seg både interne og eksterne prioriteringer.  2101 
De tre hovedprioriteringene for Kulturstyret i 2018 er 1. Inkludering, 2. Forutsigbarhet og 3. Utfordre det 2102 
etablerte.  2103 
 2104 
Saksbehandlers vurdering 2105 
Saksbehandler mener at handlingsplanen ivaretar de intensjonene kulturstyret innehar for det kommende 2106 
året.  2107 
 2108 
Arbeidsutvalgets vurdering 2109 
Arbeidsutvalget stiller seg bak saksbehandlers vurdering. 2110 
  2111 
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KULTURSTYRETS HANDLINGSPLAN 2018 2112 
Temaer er ikke lagt opp i prioritert rekkefølge, men vektes likeverdig. 2113 

 2114 

Kulturstyrets internprioriteringer 2115 
 2116 

* Kulturstyret vil promotere sitt virke for å bli mer synlige, spesielt i studentmasser og studiesteder 2117 
der Kulturstyrets tilbud er mindre kjent. 2118 

 2119 
* Kulturstyret vil være mer tilgjengelig for søkerne, og fortsette å gå inn for å forbedre og forenkle 2120 

kontaktmulighetene.  2121 
 2122 

* Kulturstyret skal fortsette å forenkle og forbedre informasjonen på hjemmesiden sin, for at relevante 2123 
punkter skal bli mer tydelige for søkeren.  2124 

 2125 
* Kulturstyret skal fortsette å forbedre informasjonen som er tilgjengelig på engelsk.  2126 

 2127 
 2128 

Kulturstyrets eksternprioriteringer 2129 

Kulturstyret vil prioritere: 2130 

I. Inkludering 2131 
* Foreninger og tiltak som omfatter mange studenter 2132 
* Foreninger og tiltak som aktivt involverer studenter på mellomstore og mindre 2133 

utdanningsinstitusjoner.  2134 
* Foreninger og tiltak egnet til å fremme kontakt mellom nasjonale og internasjonale studenter i Oslo 2135 

og Akershus.  2136 
* Foreninger med høy arrangementsfrekvens. 2137 
* Foreninger som prioriterer tiltak som bidrar til samarbeid på tvers av foreninger.  2138 

 2139 
II. Forutsigbarhet 2140 

* Foreninger som utgjør et tyngdepunkt i sitt miljø.  2141 
* Foreninger som driftes ansvarlig over tid.  2142 

 2143 
III. Utfordre det etablerte 2144 

* Bredde i studentkulturen. Spesielt ved å prioritere foreninger som omfatter studenter ved 2145 
studiesteder der studentkulturelle tilbud er en mangelvare.  2146 

* Nye foreninger som gir et kvalitativt nytt tilbud eller dekker nye behov.  2147 
* Foreninger og medier som satser digitalt.  2148 

 2149 
 2150 
 2151 
 2152 
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Action Plan for 2018 2153 

Topics are not listed in order of priority.  2154 

 2155 

The boards internal directives 2156 
 2157 

* The board will promote its functions and goals more widely in order to attain better visibility among 2158 
the average student body. The board will concentrate its efforts in educational institutions where 2159 
their aid, work and function is less well known 2160 

 2161 
* The board will be more readily available to applicants, and continue to pursue better and easier 2162 

methods of contact.  2163 
 2164 

* The board shall continue to simplify and ameliorate its home page, to make relevant and important 2165 
information more apparent.  2166 

 2167 
* The board will continue to increase and upgrade the information accessible in English.  2168 

 2169 

The boards external directives 2170 

The board will focus on: 2171 

I. Social Inclusion 2172 
* Associations and projects that benefit a high number of students.  2173 
* Associations and projects that actively involve students from medium-sized and smaller education 2174 

institutions.   2175 
* Associations and projects suitable to promote contact and exchange between Norwegian and 2176 

international students in Oslo and Akershus.  2177 
* Associations with high event frequency.  2178 
* Associations that prioritize measures and projects that contributes to cooperation across 2179 

associations.  2180 
 2181 
II. Predictability 2182 

* Associations that form a centrepiece in their environment.  2183 
* Associations that have proved themselves by being run responsibly over an extended period of time.  2184 

 2185 
III. Challenge the established 2186 

* Breadth in student culture, especially through promotion of clubs associated with institutions where 2187 
the offer of student societies is scarce.   2188 

* New associations that present creative new ideas or activities not offered elsewhere. 2189 
* Associations and media that are willing to digitalize.  2190 



Innspill til Campusstrategi 
 
 
Oslo sin befolkning består i dag av omlag 10 % studenter. På tross av dette har studenter som 
gruppe lett for å bli glemt og faller mellom to stoler. Dette er verken bra for studentene eller for 
samfunnet for øvrig. For å motvirke dette kan man for eksempel gjøre som FN og utvide  
ungdomsbegrepet til 30 år, eller man kan definere studenter som en egen gruppe i 
befolkningen. Det vil ofte være unaturlig å se studenter som del av samme gruppe som ungdom, 
da det er særegne utfordringer knyttet til det å være student og gruppene har mange ulikheter. 
Å definere studenter som egen gruppe i både offentlige dokumenter og i prosesser vil gjøre at 
studentstemmen ikke ville blitt glemt. Ved å ta med seg innspillene i dette dokumentet kan Oslo 
kommune utvikle sin rolle som studentby og tilrettelegge for økt studentengasjement- og 
velferd.  
 
Boligpolitiske innspill  
 
Det viktigste for et forutsigbart studieliv er et godt sted å bo. Her har Oslo kommune et særegent 
ansvar for den stadig voksende studentboligkøen i byen. To tiltak kan være: 

● Tilby rimelige tomter til studentboligbygging i nærhet til studiestedene  
● Vedta boligprosjektene som det er mulig å realisere innenfor statens kostnadsramme for 

studentboligbygging    
 
Videre bør studentboliger som hovedregel være unntatt rekkefølgekrav. Studenter har dårlig råd, 
og å kreve at de, gjennom husleien, skal betale for opparbeiding av arealer som ikke nytter dem 
selv er dermed urimelig. 
 
Til slutt bør kommunen inkludere samskipnaden i flere byutviklingsprosjekter. Studenter lever 
grønne, moderne liv. Dermed er studentboliger et perfekt formål å inkludere når man skal bygge 
morgendagens Oslo. 
 
Studenthus  
Studentmobilitetsundersøkelsen fra 2016 tar for seg Oslo som studentby. I resultatene fra 
undersøkelsen fremkommer det at studentene er uenige/har ingen formening om det finnes 
gode felles møtesteder i byen for alle studenter. Et flertall av studentene ønsker et nytt 
samlingssted. Dette behovet og ønsket om et samlingssted i sentrum for studenter er tidligere 
spilt inn i den eksterne arbeidsgruppen for Campusstrategi. Undersøkelsen viser også at over 
seks av ti studenter har behov for flere lesesalsplasser, og halvparten av studentene har behov 
for flere stille- og støysoner for pensumlesing og uteområder for lesing og gruppearbeid. Dette 
er behov et eventuelt nytt studenthus kan fylle. 
 
Av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT) fra 2014 fremkommer det at hver femte 
student har alvorlige psykiske symptomplager. Forekomsten er altså dobbelt så høy blant 
studenter som i normalbefolkningen i samme aldersgruppe.  Undersøkelsen understreker også 
at sosial tilhørighet er viktig for studentenes trivsel og mestring. Resultatene viser at hver tiende 



student har et svakt sosialt nettverk. Vi vet at fadderordningen spiller en viktig rolle i 
etableringen av sosiale nettverk. Likevel er fadderuken en veldig liten del av semesteret, og det 
blir lett å falle utenfor dersom man av ulike årsaker ikke deltar på aktivitetene denne uken. 
 
Oslo kommunes eksterne arbeidsgruppe for Campusstrategi hadde i august en workshop hvor 
både interne og eksterne aktører i kommunen samlet seg for å blant annet diskutere hvordan vi 
skal utvikle fremtidens kunnskapshovedstad og bli en mer attraktiv studieby. Der ble nye 
møteplasser løftet som et forslag  fra mange ulike aktører - både fra institusjonene, næringslivet 
og studentene selv gjennom innspill fra Velferdstinget. Ved å ta med seg innspillene som har 
kommet om studenthus videre kan Oslo kommune bli en viktig premissleverandør for 
studentforeningene- og engasjementet i Oslo.  
 
Studentforeninger innehar to veldig viktige roller i studenttilværelsen: Den utadrettede 
virksomheten gir et aktivitetstilbud til studentmassen og den interne virksomheten gir samhold. 
Derfor spiller studentforeningene en så stor rolle i studentmiljøet. De bidrar til økt trivsel, i tillegg 
til å være med på å styrke samholdet blant studentene, som igjen bidrar til å senke frafallet fra 
studiene. Studentforeninger og studentkultur er ikke bare med på å skape en identitet og 
tilhørighet til studentmiljøet og til utdanningsinstitusjonen, men spiller også en viktig rolle i 
studentenes karrierevalg senere. 
 
I Oslo og Akershus eksisterer det mer enn 450 studentforeninger. Den interne virksomheten i 
foreningene bidrar til å skape et sosialt fellesskap blant medstudenter som jobber frivillig i 
foreningen, og for veldig mange blir foreningen deres primære omgangskrets. Disse legger inn 
utallige frivillige arbeidstimer for å gi studentmassen et godt sosialt og faglig tilbud. Foreningene 
gir studentene et unikt arrangementstilbud innenfor alt fra brettspill til bedriftspresentasjoner til 
ekstremsport. Aktivitetene foregår på studentenes eget initiativ, og er bygget på studenters 
frivillige engasjement - nettopp for å vise andre studenter at studietiden er noe mer enn 
lesesaler og enorme mengder pensum, og ikke minst for å støtte opp rundt studentkultur og det 
samholdet som kommer av foreningsvirksomhet. 
 
Dessverre blir det vanskelig for foreningene å bidra til dette hvis deres mest basale behov, 
nemlig lokaler, ikke er oppfylt. Med såpass mange studentforeninger og begrenset med areal er 
det mye press på de arealene som i dag benyttes til foreningsvirksomhet.  Vi ser derfor et stort 
behov for flere tilgjengelige og egnede lokaler til alt fra foreningsvirksomhet, 
studentengasjement og aktive studenter. 
 
Det tegner seg altså et behov for sosiale og faglige møteplasser på tvers av studiesteder, faglige 
miljøer og foreninger. Et fysisk studenthus er en måte å imøtekomme denne problemstillingen 
på, som Velferdstinget mener er både riktig og nødvendig. 
 
Så langt har følgende behov vært identifisert som særlig viktig; lukkede arbeidsrom, 
lesesalsplasser, store åpne arbeidsarealer, kontorer, kafevirksomhet og noe aktivitetstilbud. Med 
bakgrunn i Studentmobilitetsundersøkelsen, blir det tydelig at et flerfunksjonelt studenthus er 
en god løsning for å løse de utfordringene som er skissert ovenfor. Det vil være unødvendig, dyrt 



og lite effektivt om hver utdanningsinstitusjon forsøker å finne rom i sine pressede arealer og 
budsjetter når dette er en utfordring som er felles for hele Oslo. Da er det mer hensiktsmessige 
og tenke et bygg, et samlingssted - et felles studenthus for hele Oslo.  
 
 
Kollektivtilbud  
 
Studenter er storforbrukere av kollektivtilbud og gang- og sykkelveier, ettersom det er et fåtall av 
studenter som har bil. Siden kollektivtilbudet i stor grad er studenters måte å flytte seg rundt på, 
betyr det at man også er avhengig av at tilbudet er bredt og rimelig. 
 
Studenter er i en økonomisk sårbar situasjon, og et utdanningsstipend som vokser langt saktere 
enn prisveksten i samfunnet for øvrig legger ikke til rette for å øke billettpriser for studenter. 
Derfor er et selvstendig poeng at billettprisen i alle fall ikke kan økes ytterligere fra dagens nivå.  
 
På dagtid er kollektivtilbudet i Oslo stort sett veldig bra, men studenter har ofte andre 
reisemønstre enn den øvrige befolkningen. Å utvide nattilbudet på kollektivtilbudet vil bidra til at 
studentene kan oppleve og utnytte Oslos potensial som studentby. Et godt nattilbud sørger også 
for at studenter kommer seg hjem på tryggest mulig måte. Særlig viktig er det derfor å utvide 
tilbudet i fadderukene i august og januar, slik at studenter kan delta på aktivitetene som legges i 
semesterstart for å få en god og sosial start på studieåret, som legger et godt grunnlag for resten 
av studietiden.  Etter initiativ fra Velferdstinget bestemte Ruter at tilbudet langs N18 ble utvidet i 
uke 33 og 34, slik at bussene gikk like sent som den gikk i helgen. N18 er nattbussen som går 
mellom Jernbanetorget og Kringsjå, forbi studentbyene Sogn, Kringsjå og Vestgrensa. Dette er 
steder hvor vi vet det bor mange studenter, som gjør det svært sannsynlig at tilbudet vil 
benyttes. Dette kan Oslo kommune gjennom økonomiske prioriteringer sørge for at blir en 
permanent ordning.  
 
Det finnes utdanningsinstitusjoner som i dag ligger utenfor sone 1. Det er viktig at man også 
vurderer tiltak som i større grad vil legge til rette for hele studentmassen, og ikke bare den delen 
som forflytter seg innenfor sone 1. Høgskolen i Oslo og Akershus har f.eks. studenter på Kjeller. 
Derfor er vårt forslag at kollektivtilbudet burde utvides slik at alle studiesteder tilhører sone 1, 
eller på annen måte sørge for at studentene ikke trenger å betale mer enn Sone 1-billett for 
transport tur-retur lærestedet.  
 
Studentidrett 
 
Et eksempel på at studenter som gruppe blir glemt er i den frivillige organiserte lagidretten. 
Studentidretten utgjør et svært viktig tilbud for studentene, både sosialt, psykisk og fysisk - 
nettopp fordi man får den sosiale tilhørigheten studentforeninger fører med seg kombinert med 
fysisk aktivitet. Dessverre har idrettslagene i dag lange ventelister fordi de ikke har kapasitet til å 
ta inn alle studentene som ønsker å delta i tilbudet. Derfor er det helt nødvendig med et løft for 
studentidretten - ikke bare økonomisk, men de må også prioriteres i den faktiske tildelingen av 
halltid. I tillegg bør kommunen legge til rette for at samskipnaden kan kjøpe billige tomter til 



egne studentidrettsanlegg, nettopp for å dempe presset på de kommunale anleggene. På den 
måten vil de få mulighet til å utvide tilbudet og dermed kunne bidra til å forbedre 
studiehverdagen til enda flere.  



 

INNSPILL TIL SMARTOSLO 

04.01.2018 
 
Velferdstinget i Oslo og Akershus er det øverste studentorganet for alle studenter som tilhører 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Velferdstinget representerer 65 000 studenter i alle 
saker som omhandler SiO og studentvelferd. 
 
Studenter utgjør ca. 10 % av Oslos befolkning. Til tross for dette har studenter som gruppe lett 
for å bli glemt, spesielt i velferdsspørsmål. En slik situasjon er verken bra for studentene eller for 
Oslo for øvrig. Velferdstinget oppfordrer derfor til å involvere studentene, både som brukere og 
prosjektdeltakere, i de kommende byutviklingsprosjektene.  
 
Studenter er utrolig tilpasningsdyktige, men står også overfor en rekke problemer - for eksempel 
mangelen på rimelige studentboliger i byen. Når man samtidig skal finne løsninger for 
morgendagens Oslo (blant annet løse befolkningsproblemet) får man dermed en unik mulighet 
til å “slå to fluer i én smekk” ved å bruke studenter som pilotgrupper for disse prosjektene. Ikke 
bare får man prøvd ut nye boligløsninger, man sørger også samtidig for at flere studenter får et 
tak over hodet. Slike løsninger ønsker vi å finne på alle velferdsområder. 
 
Oslos studentmasse sitter på enorme mengder uutnyttede ideer og kunnskap. Dette kan løses 
ved å bringe gründer- og studentmiljøene (og arbeidslivet generelt) i byen tettere sammen, som 
igjen vil kunne gi store resultater for byen som helhet. I tillegg gir man studentene viktig 
arbeidserfaring de vil ha bruk for resten av livet. 
 
Én måte Velferdstinget ønsker å gjøre dette på er å etablere et internasjonalt student- og 
innovasjonshus i Oslo sentrum. Dette har vi spilt inn til Oslo kommune sin arbeidsgruppe for 
Campusstrategi, som virker positive til at et slikt initiativ kan bli en del av deres handlingsplan og 
strategi, som skal være ferdig i mars. Innspillet har blitt diskutert og planlegges å drøftes videre 
med flere utdanningsinstitusjoner, samskipnaden og andre potensielle og relevante 
organisasjoner i tiden som kommer.  
 
Ideen om et studenthus baserer seg på en oppfatning blant studentene om at det finnes for få 
tverrinstitusjonelle møteplasser for dagens studenter, som er både faglig og sosialt. 
Studentmobilitetsundersøkelsen fra 2016 tar for seg Oslo som studentby. I resultatene som 
foreligger fra undersøkelsen, fremkommer det at studentene er uenige/har ingen formening om 
det finnes gode felles møtesteder i byen for alle studenter. Et flertall av studentene ønsker et 
nytt samlingssted. Det tegner seg altså et behov for sosiale og faglige møteplasser på tvers av 
studiesteder, faglige miljøer og foreninger. Et fysisk studenthus er en måte å imøtekomme 
denne problemstillingen på, som Velferdstinget mener er både riktig og nødvendig. 
 



 
På oppdrag av Studenthovedstaden (et organ for studentlederne ved lokale 
studentdemokratiene i Oslo) skal Velferdstinget utarbeide en strategi som tar opp alt fra behovet 
for et studenthus, husets innhold og funksjon, samt skisse av ulike alternative modeller for 
finansiering og eierskap. I den sammenheng vi gjennomført møter og samtaler med et lignende 
studenthus-prosjekt i Danmark, Sentralen og andre relevante aktører.  
 
Den lærdommen vi med sikkerhet kan ta fra prosjektet i Danmark, er hvor positivt det er å ha 
med kommunen på laget tidlig i prosessen. Kommunen kan være og er allerede delvis i dag en 
strategisk og politisk samarbeidspartner. I tillegg kan kommunen bidra med både kunnskap om 
byutviklingsprosjekter, potensielle arealer eller tilgang til dem og eventuelt finanisering.  
 
For å være et sted nærmere realisering av prosjektet jobbes det i disse dager med å ferdigstille 
strategien for Studenthovedstaden, få på plass finansiering, koble seg på relevante 
byutviklingsprosjekter som f.eks. på Tullinløkka og sikre politisk vedtak i Campusstrategigruppen.  
 
Å koble studenthusprosjektet på Smart Oslo mener vi både vil kunne forbedre husets relevans 
og funksjon, samt kunne bidra stort til at Oslo blir en by der studenter trives og får mulighet til å 
teste og utfordre sine ideer. 
 
 
 
På vegne av Velferdstinget i Oslo og Akershus, 
 
Elisabeth Holien      Linn Skyum 
Leder        Politikk- og medieansvarlig 
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Del 1: Innledning  
Studenthovedstaden er et organ for studentledere ved en en rekke institusjoner i Oslo. Her 
møtes studentlederne mange ganger gjennom året for å diskutere studentvelferd og 
studentkultur, og interesser på tvers av studentmassen i Oslo.  
 
Velferdstinget i Oslo og Akershus er en organisasjon som representerer over 65 000 studenter i 
velferdssaker. Velferdstinget er et  demokratisk organ med 37 representanter, fra 25 
institusjoner. Høsten 2017 vedtok Velferdstinget at arbeidsutvalget skal arbeide for et 
“foreningshus1” i sentrum.  
 
Etter en lengre prosess knyttet til et eventuelt nytt samlingssted i sentrum for studentene, er det 
viktig at Studenthovedstadens medlemmer  og tilhørende studentdemokratier kan samles om 
en felles visjon; Å gi studentene en tydeligere plass i sentrum av Oslo. I lys av en rekke spennende 
byutviklingsprosjekter er det et perfekt tidspunkt. Vi er trygge på at et sentralt studenthus vil 
bidra til en mer levende by ved at studentene får satt sitt preg på sentrum- Dette anser vi som 
en nøkkelfaktor for å gjøre Oslo til en mer attraktiv studenthovedstad. 
 
Dette strategidokumentet skal klargjøre behovet for et studenthus i sentrum, hvilke funksjoner 
som er tiltenkt, drøfte strategier for veien videre samt løfte ulike løsninger for finansiering og 
eierskap av et slikt hus. Dokumentet er ment for Studenthovedstaden og Velferdstinget som et 
arbeidsdokument, og skal danne grunnlag for diskusjoner på institusjonene og de lokale 
studentdemokratiene i Oslo. Strategien vil også benyttes i arbeidet for å realisere et 
samlingssted i sentrum for studentene.  

Del 2: Dagens situasjon og behov  

2.1 Studentmassen 

Studentmobilitetsundersøkelsen fra 2016 tar for seg Oslo som studentby. I resultatene som 
foreligger fra undersøkelsen fremkommer det at studentene er uenige/har ingen formening om 
det finnes gode felles møtesteder i byen for alle studenter. Et flertall av studentene ønsker et 
nytt samlingssted. Behovet og ønsket om et samlingssted i sentrum for studenter er spilt inn i 
                                                
1 Slik vi ser det er navneendringen triviell, all den tid intensjonen fra Velferdstinget fortsatt er ivaretatt. “Foreningshus” 
undervurderer hvilke andre funksjoner huset kan ha for den øvrige studentmassen, mens “Studenthus” gir mer eierskap til 
studentmassen som sådan.  
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den eksterne arbeidsgruppen for Campusstrategi. Undersøkelsen viser også at over seks av ti 
studenter har behov for flere lesesalsplasser, og halvparten av studentene har behov for flere 
stille- og støysoner for pensumlesing og uteområder for lesing og gruppearbeid.  
 
Av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2014 fremkommer det at hver femte 
student har alvorlige psykiske symptomplager. Forekomsten er altså dobbelt så høy blant 
studenter som i normalbefolkningen i samme aldersgruppe2.  Undersøkelsen understreker også 
at sosial tilhørighet er viktig for studentenes trivsel og mestring. Resultatene viser i tillegg at hver 
tiende student har et svakt sosialt nettverk. Vi vet at fadderordningen spiller en viktig rolle i 
etableringen av sosiale nettverk. Dessverre er fadderuken er en veldig liten del av studietid, noe 
som gjør det lett å falle utenfor hvis en av ulike årsaker ikke deltar her. 

2.2 Utdanningsinstitusjonene   

Ifølge SSB (Samfunnsspeilet 5/2014) har norske universiteter og høyskoler sett en kraftig vekst i 
antall studenter de siste ti årene. I Statsbyggs konseptvalgutredning (KVU) for Tullinløkka-
området pekes det på at Oslo også i årene fremover står overfor en større befolkningsvekst.  
Den forventede befolkningsveksten er også et av hovedtemaene i Oslos kommuneplan. Som et 
resultat forventer flere utdanningsinstitusjoner en økning i studentmassen, som vil medføre økt 
press på institusjonene. Det er svært sannsynlig at den økningen vil medføre behov for 
større/flere og mer effektive arealer.  

2.3 Foreningene 

I Oslo og Akershus eksisterer det mer enn 450 studentforeninger. Foreningene gir studentene et 
unikt arrangementstilbud og aktivitetene foregår på studentenes eget initiativ, og er bygget på 
studenters frivillige engasjement. Engasjement og trivsel kan vanskelig konstrueres, men gode 
rammevilkår øker muligheten for utfoldelse. Flere fysiske rammevilkår knytter seg naturlig til 
lokaler. Dette er noe vi har fått tilbakemeldinger på at ikke tilfredsstiller dagens behov. Med 
såpass mange studentforeninger og begrenset med areal er det mye press på de arealene som i 
dag benyttes til foreningsvirksomhet.  Vi ser derfor et stort behov for flere tilgjengelige og 
egnede lokaler til foreningsvirksomhet, studentengasjement og aktive studenter. 
 
Som en del av det igangsatte forprosjektet for studenthus blir det sendt ut en undersøkelse til 
lederne av de omlag 450 studentforeningene tilknyttet SiO. Dette skal være ett ledd for å 
kartlegge omfanget av de som ikke har lokaler i dag og hva slags lokaler er det generelt er 
mangel på. Denne undersøkelsen vil være et viktig verktøy for utarbeidelsen av 
kravspesifikasjonen som skal produseres og det videre arbeidet i prosjektet.   
 
 

                                                
2 http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/undersokelser/shot-2014-sammendrag.pdf 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/undersokelser/shot-2014-sammendrag.pdf


 

4 

2.4 Viktigheten av møteplasser 

I prinsipplanen for byliv og grunnsikring, utarbeidet av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet og Oslo kommune, står det at “Byen trenger i tillegg til handel, 
underholdning og service også møteplasser. (…) Det er viktig at det finnes demokratiske rom 
hvor alle fritt kan oppholde seg og utøve ulike aktiviteter uten betaling”. Fysiske møteplasser som 
tilrettelegger for sosiale relasjoner, bygger nettverk og samhold er viktigere enn noen gang i et 
samfunn som blir stadig mer og mer digitalisert. Et sted å samles er en av hjørnesteinene i et 
inkluderende og godt lokalmiljø. 
 
I undersøkelsen som nylig er gjennomført i forskningsprosjektet Almpub, ble respondentene 
bedt om å vurdere viktigheten av ulike møteplasser i lokalsamfunnet med en skala fra 0 til 10, 
der 0 betyr svært lite viktig og 10 betyr svært viktig. I hele materialet fra alle de seks landene i 
prosjektet er det kjøpesenteret som ses på som den viktigste møteplassen med en 
gjennomsnittsskåre på 7,1, fulgt av den lokale puben eller kafeen (6.6), skolen (6.4) og 
idrettsplassen (6.3). Folkebiblioteket, samfunnshus/kulturhus og den lokale kinoen kommer litt 
etter og har alle nesten identisk skåre på 5,6/5,7. Museene har en skåre på 4,8. Denne 
undersøkelsen viser at et studenthus som tjener funksjoner som kafe, samfunnshus/kulturhus 
og hvor du kan arbeide, kan være en levedyktig ide.  

Del 3: Visjonen 
Målet med et studenthus er en sosial møteplass i sentrum, med faglige synergieffekter. Visjonen 
har sin bakgrunn i Studenthovedstadens eget slagord og essens: studenter i sentrum. Gjennom 
felles innsats og engasjement fra studentdemokratiene i Oslo, og andre aktører som jobber for 
studentvelferd, kan vi skape en inkluderende og åpen møteplass for alle byens studenter. Et 
studenthus med plass til alle, og med takhøyde for at brukerne av bygget kan utforme det som 
et levende hus på sine egne premisser. En plass hvor studenter kan møtes både sosialt og faglig, 
på tvers av foreninger, fagmiljøer, institusjoner og grupper. Internasjonale så vel som norske 
studenter. En slik møteplass vil tilrettelegge for foreningsaktivitet, studentengasjement, 
innovasjon, kreativitet, tverrfaglighet og aktive studenter. Dette skiller seg fra andre prosjekter 
fordi det skjer på studentenes egne premisser og er tilrettelagt for foreningsaktivitet og 
studentengasjement.  
 
For at Oslo skal bli en god studenthovedstad mener vi at byens aktører bør samle seg om et 
studenthus i sentrum - til det beste for Oslo som kunnskapshovedstad og studentene. 
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3.1 Referanseprosjekter  

Student and Innovation House (Danmark) 3 

Fem studentledere tok i 2013 initiativ til studenthuset i København. Siden den gang har 
grunnleggerne arbeidet opp mot kommunen og investorer for å realisere prosjektet. Fire av 
grunnleggerne for studenthuset er fremdeles aktive i prosjektet. Copenhagen Business School 
(CBS) kjøpte en gammel politistasjon for 30 millioner danske kroner, som de ga studentlederne 
mulighet til å disponere til studenthus. Prosjektet estimeres å være ferdig i 2020.  CBS er per nå 
eneste utdanningsinstitusjonen som har penger i prosjektet. Utover dette er prosjektet 
fullfinansiert av ekstern finansiering gjennom 5 fond/stiftelser, tilsvarende en sum på 52,5 
millioner danske kroner, som skal gå til ombyggingen av huset. 
De fire av fem studentene som enda er med i prosjektet er såkalte “co-founders” og er ansatte 
på 100% og mottar lønn (frem til tidligst 2020). Det er altså de som tar seg av den daglige driften 
før prosjektets endelige realisering i 2020. De valgte underveis å legge om strukturen fra 
deltidsstillinger til heltid. Det er de samme fire som driver med daglig drift som også er politisk 
og strategisk beslutningsmyndighet. Planen for videre drift er å ansette en direktør som tar seg 
av den daglige driften. 
 
Prosjektet har per i dag et tett samarbeid med kommunen, som de beskriver som en sterkt 
alliert part. Kommunen og politikere har først kommet med i ettertid, og bidraget er størst i form 
av støtte og samarbeid med organisasjonen og ikke nødvendigvis økonomiske bidrag til selve 
byggeprosjektet. Grunnleggerne peker på at kommunen er en viktig strategisk 
samarbeidspartner.  
 
Studenthusets innhold ligner i stor grad på ideer som Studenthovedstaden vil presentere for 
studenthuset i Oslo nedenfor. Det skal være fleksibelt, bredt og tilby et spekter av aktiviteter. 
Målet er en plattform for foreninger og studentmassen.   
 

Student Learning Centre, Ryerson University (Toronto) 

Ryerson University Student Learning Centre i Toronto kombinerer sosiale arenaer, pub- og 
cafévirksomhet, muligheter for individuelt- og gruppearbeid og mulighet for leie av kontorer på 
både prosjekt- og halvårig basis.  
 
I tillegg har de koblet på det lokale næringslivet og innovasjon gjennom gründerhubber, slik at 
man får et bygg som også lever utenom studentmassen. Mange av lokalene kan leies via et 
nettbasert system, mens andre fungerer mer som drop-in.  

                                                
3 http://studenthouse.dk/ 

http://snohetta.com/project/250-ryerson-university-student-learning-centre
http://studenthouse.dk/
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3.2 Skisse over bruken av et studenthus 
Basert på diskusjoner i Velferdstinget og lokale studentdemokratier, samt nevnte undersøkelser, 
har følgende behov vært identifisert som særlig viktig; lukkede arbeidsrom, 
leseplasser/arbeidsarealer (såkalte “stillearealer”), store åpne arbeidsarealer, kontorlokaler, 
serveringsvirksomhet fra morgen til kveld og noe aktivitetstilbud. Det er svært viktig at bygget er 
tilgjengelig og åpent hele dagen. Det bør være en naturlig balanse mellom arbeidssted og sosial 
møteplass, og naturlig overgang fra bruk på dagen til møtevirksomhet, foreningsaktivitet og 
sosialt tilholdssted på kveldstid.   
 
Med bakgrunn i Studentmobilitet undersøkelsen er det tydelig at et flerfunksjonelt studenthus er 
en god løsning for å løse de utfordringene som er skissert ovenfor. Det bør ikke herske noen tvil 
om at utdanningsinstitusjonene fortsatt bærer ansvaret for å for eksempel  tilby tilfredsstillende 
mengde lesesalsplasser til sine studenter. Likevel tror vi at et studenthus som kan tjene som 
supplement, slik at institusjonene ikke alene trenger å bære ansvaret for å ha slike arealer 
tilgjengelig, vil være effektivt og samfunnsnyttig.  
  

1. Lukkede arbeidsrom  
Lukkede arbeidsrom vil gi mulighet for både foreninger og kollokviegrupper til å kunne arbeide 
skjermet og isolert, og kan gi arealer til studentforeninger som ikke har behov for kontorlokaler 
men trenger gratis møtelokaler mer sporadisk gjennom året. Det finnes som tidligere nevnt over 
450 foreninger i Oslo og Akershus, og det er tydelig at mange av disse har behov for nettopp 
slike lokaler. Det bør finnes et online bookingsystem, slik som hos institusjonene. Dette er en av 
funksjonene som studentene ved Politihøgskolen ser på som svært attraktivt. 
 

2. Leseplasser  
Leseplassene forstås her som stille arbeidsarealer slik at studenter kan arbeide individuelt. Det 
er mange måter å løse dette på, og målet bør være å tilrettelegge slik at rommet kan brukes 
flerfunksjonelt. Tradisjonelle lesesalplasser som mange institusjoner har er ikke tiltenkt her. Av 
Studentmobilitet undersøkelsen fremkommer det også at over halvparten av studentene som 
har svart på undersøkelsen mener de har behov for flere lesesalsplasser. Dette vitner om at det 
ikke er tilstrekkelig lesesalsplasser hos utdanningsinstitusjonene i dag. Som påpekt tidligere vil 
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arbeidsarealer eller leseplasser i et studenthus kun være et supplement til ansvaret som 
utdanningsinstitusjonene har. Innspillene fra studentdemokratiene (så langt; PHS og OsloMet) 
tyder på at dette er en funksjon studentene tillegger stor vekt.  
 

3. Store åpne arbeidsarealer  
Studenthuset bør også inneholde større åpne arealer, for å arbeide individuelt eller sammen i 
grupper.  Studentmobilitet undersøkelsen viser at halvparten av studentene har behov for både 
flere stillesoner og “støysoner” for pensumlesing og gruppearbeid. Ideelt sett bør bygget være 
utformet på en slik måte at noen av disse ligger mer skjermet, mens andre i større grad kan 
være en del av et større rom. For inspirasjon på kombinasjonen mellom åpne og lukkede rom, 
kan vi se til Ryerson University Student Learning Centre.  
 

4. Kontorlokaler 
I studenthus bør det finnes noen faste kontorplasser og noen kontorlokaler som kan benyttes 
ved avtale, eventuelt at det tjener som kontorlokaler for faste organisasjoner til faste tider. Det 
ville vært god utnyttelse av arealene. Tilgang på sentrumsnære lokaler i et eventuelt studenthus 
vil gi flere foreninger mulighet til å drive med sine interesser og kunne organisere seg på en god 
måte. Sentrumsnære kontorlokaler vil også kunne være hensiktsmessig for organisasjoner som 
SiO Foreninger og Velferdstinget, ved at tjenestene tilgjengeliggjøres for flere studenter og man 
blir langt mer synlig for flere studenter. 
 

5. Servering gjennom hele dagen  
For at et studenthus skal være et attraktivt sted å tilbringe tid bør det være tilgang på servering 
fra morgen til kveld. Fra morgen til formiddag er det naturlig å tenke kaffe og diverse 
lunsjalternativer.  Utover ettermiddagen bør det være enkel matservering mulighet for kjøp av 
alkohol. At bygget skal være åpent, tilgjengelig og attraktivt hele dagen er viktig for å sikre 
suksess for studenthuset og langsiktig drift. Denne funksjonen bygger opp under husets 
potensiale som sosial møteplass og er viktig for å utnytte potensiale til studenthuset. 
Serveringen må driftes proffesjonelt og prisene må være tilpasset studenters lommebok. 
Eventuelle utearealer kan også egne seg for uteservering når det er sesong for det.  
 

6. Noe aktivitetstilbud 
Et positivt tilskudd i et studenthus vil være aktivitetstilbud som shuffleboard, bordtennis, biljard 
eller lignende. Det vil gi et avbrekk til studentene som leser eller arbeider der, og det vil forsterke 
studenthuset som et sosialt samlingssted. Dette vil også bidra til et levende og aktivt bygg, hvor 
studenter forhåpentligvis vil ønske å tilbringe tid.  
 
Andre fasiliteter kan for eksempel være dansesal4, lokaler til pubvirksomhet, en mindre scene og 
bakgård/utearealer som kan disponeres av allmennheten. Det er både nødvendig og ønskelig å 
kontakte studentforeninger for å drøfte de behovene som så langt er spilt inn og deres behov.  

                                                
4 På Kvarteret i Bergen brukes “Speilsalen” til både utested og danserom.  
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3.3 Husets funksjoner og plassering  

Studenthusets funksjoner  

Dette studenthuset tar sikte på å være noe annet enn en leverandør av arrangementer for Oslo 
sin studentmasse, en oppgave som Chateau Neuf og andre studentpuber i dag oppfyller på en 
utmerket måte. Målet for et nytt studenthus slik Studenthovedstaden her skisserer, er et fysisk 
samlingssted hvor studenter kan samles for å bare være sammen, eller for å arbeide. Et nytt 
internasjonalt student- og innovasjonshus vil i større grad være et verktøy for at studenter og 
foreninger kan drive med det de ønsker ved å ha et fysisk tilholdssted med plass til alle. Samt vil 
det stimulere til trivsel, mestringsfølelse og engasjement blant studentmassen.  

 
Dette studenthuset skal altså være noe annet enn Chateau Neuf og det kulturtilbudet som Det 
Norske Studentersamfund tilbyr. Et nytt studenthus skal ikke - og kan ikke - være en erstatning 
for Chateau Neuf som kulturinstitusjon. Det er verken hensiktsmessig eller ønskelig å konkurrere 
med en så viktig premissleverandør for Oslo sin studentkultur- og identitet. Studenthovedstaden 
mener det ikke vil være et problem med to studenthus, all den tid det i dag finnes behov som 
ikke blir tilfredsstilt. Både i Norge og utenfor finnes det mange eksempler på byer med flere 
studenttilholdssteder som utfyller hverandre godt. I Bergen har man for eksempel både 
Kvarteret, Hulen og Studentsenteret, som oppfyller ulike og like behov i samme by. 
 
Vi må bruke Oslos fortrinn som en tettpakket, urban by med små avstander som en fordel når vi 
skal bygge en god studenthovedstad. Sambruk og flerfunksjonalitet er svært viktig i en så 
fortettet by som Oslo, som samtidig står overfor utfordringer som skaper behov for flere og mer 
effektive arealer til studentene. Det er nødvendig å tenke nytt, effektivt og smart for å kunne 
klare å imøtekomme de behovene som finnes og for å tilfredsstille befolkningens forventninger 
til Oslo.  Det finnes flere eksempler på de som har gjort det før. Sentralen er et eksempel. I en 
gammel bankbygning har man klart å skape en kulturarena for utleie, cafe og alkoholservering, 
både faste og drop-in kontorer, dansesal og møterom i forskjellige størrelser. Det er mye 
inspirasjon og lærdom og hente fra slike prosjekter.  
 
Det er også mulig å tenke seg at innovasjon- og gründermiljøer kan være et positivt bidrag. Det 
ville gjort bygget til en viktig motor for innovasjon, entreprenørskap og kreativitet, som både ville 
bidratt til at bygget var levende utenfor studentenes mest aktive sesonger og ville gjort at 
studenthuset ville vært et naturlig sted å benytte seg av for møtevirksomhet eller arbeid. I tillegg 
kan det knytte studentene og arbeidslivet tettere sammen. 
 
Studentforeninger innehar to veldig viktige roller i studenttilværelsen: Den utadrettede 
virksomheten gir et aktivitetstilbud til studentmassen og den interne virksomheten gir samhold. 
Derfor spiller studentforeningene en stor rolle i studentmiljøet. De bidrar til økt trivsel, i tillegg til 
å være med på å styrke samholdet blant studentene, som igjen kan bidra til å senke frafallet fra 
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studiene. Studentforeninger og studentkultur er ikke bare med på å skape en identitet og 
tilhørighet til studentmiljøet og til utdanningsinstitusjonen, men spiller også en viktig rolle i 
studentenes karrierevalg senere.  
Med et stadig økende antall foreninger i en tettpakket by som Oslo, ville et studenthus kunne 
tjent flere formål. Et studenthus ville skapt relasjoner på tvers av institusjoner, det ville gitt 
studentene i hele Oslo et tilholdssted som kan være med på å bygge identitet og det ville vært et 
naturlig tilskudd i en studenthovedstad. Oslos fremste ambassadører trenger et studenthus som 
tilrettelegger for aktive studenter og foreningsvirksomhet.   

 
I et byutviklingsperspektiv fremstår det som viktig å bygge opp under aktivitet som skaper 
levende byrom. Det vil være relevant å se et slikt prosjekt i et byutviklingsperspektiv, all den tid 
det kan brukes som et virkemiddel i en videreutvikling av Oslo som hovedstad og studieby. 
Hovedstadsmeldingen5 peker på at det er viktig for hele Norge at Oslo utnytter sine potensialer 
for nyskaping i både næringsliv og kultur. Et samlingssted for hele Oslos studentmasse kan bidra 
til dette, og være viktig for både stedsutvikling og identitetsutvikling blant studentene.  
 
Det er et uttalt mål for Oslo kommune å være en attraktiv studieby. Ambisjoner som kommunen 
selv definerer i sin kommuneplan er blant annet å være en ledende og attraktiv kunnskapsby, 
hvor utdanning og  innovasjon står i sentrum. Det tydeliggjøres også at de fysiske rammene må 
understøtte og bidra til at Oslo fremstår som en attraktiv kunnskapsby. Da refereres det både til 
fysiske og funksjonelle arealer. Slik Studenthovedstaden ser det, er dette selvstendige 
argumenter for et nytt sosialt og faglig samlingssted i sentrum for studentene i Oslo.  

 

Hvorfor sentrum? 

For universiteter og høgskoler er det en tydelig trend at studenter trekkes mot sentralt 
beliggende urbane campusområder, særlig i de store byene. Undersøkelser som 
Studentmobilitet undersøkelsen viser at studenter i størst grad bor og beveger seg langs 
kollektivakser og nær utdanningsinstitusjoner. Sentrum er da en naturlig plassering for en 
studenthus. For at et slikt samlingspunkt skal kunne gagne flest mulig studenter er en sentral 
plassering essensiell, da de fleste studenter i følge samme undersøkelse bor i sentrumsnære 
strøk. 
 
I tillegg vil det å kunne være en del av et levende område, samt nærhet til flere 
utdanningsinstitusjoner, kunne føre til at stedet i stor grad blir en naturlig samlingsplass for 
studentene.  Flere studenter i sentrum vil også generere godt og aktivt byliv, ettersom studenter 
er hyppige brukere av alt fra gang- og sykkelveier, kollektivtilbud og omkringliggende parker og 
kafeer.  
 

                                                
5 St. meld. nr. 31 (2006-2007) Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion  



 

10 

Det foregår mange spennende byutviklingsprosjekter i sentrum som det kan være relevant å 
være en del av. Å kunne være med i disse prosessene er essensielt for at studenter skal kunne 
sette sitt preg på Oslo, som bør være et selvstendig mål i en by hvor ti prosent av befolkningen 
er studenter.  
 
St Olavs gate 32 og Tullinløkka er et eksempel på både en bygning og et byrom med stort 
potensiale for utvikling og byliv, som antas å kunne være et godt alternativ for et studenthus. 
Både KVUen og kvalitetssikringen (KS1) av KVUen peker på at St. Olavs gate kunne egnet seg til et 
studenthus.  

Oppsummering   

Ved å ta med seg innspillene som har kommet om studenthus videre kan Oslo, institusjonene og 
Samskipnaden i Oslo og Akershus bli en viktig premissleverandør for studentforeningene- og 
engasjementet i Oslo, gjennom et studenthus i sentrum.  
 
For å oppsummere er følgende viktig for realisering av et studenthus i sentrum: 

● Samlokalisering, flerfunksjonalitet og sentralitet 
● At byggets innhold samsvarer med studenters ønsker og behov  
● En balanse mellom kontorlokaler og sosiale og faglige møteplasser 

 
En økende studentmasse og felles arealutfordringer mellom institusjonene, 
studentdemokratienes og foreningenes ønsker, ønske om en bedre studenthovedstad og 
behovet for effektive og flerfunksjonelle bygg er alle gode grunner til å ønske seg et studenthus i 
sentrum. Det tegner seg et behov for sosiale og faglige møteplasser på tvers av studiesteder, 
faglige miljøer og foreninger. Et fysisk studenthus er en måte å imøtekomme denne 
problemstillingen på, som Studenthovedstaden mener er både riktig og nødvendig.  
 
Et flerfunksjonelt sentrumsnært internasjonalt student- og innovasjonshus kan bidra til en 
styrket identitet for Oslo som studieby. Det vil være et naturlig tilholdssted for foreninger og 
studentengasjement, og det kan skape koblinger på tvers av institusjoner og fagmiljøer og bidra 
til at arealutfordringer løses i fellesskap.  
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Del 4: Finansiering, eierskap og driftsform 

 
Det er viktig at både finansiering, eierskap og driftsform sikrer forutsigbarhet for studenthuset. 
Både sikring av finansiering og arealer er nødvendig våren 2018 for å sørge for at prosjektet kan 
realiseres.  
 
Per dags dato er dette punktet ganske åpent. Møtene som gjennomføres fra januar av med ulike 
institusjoner og interessenter som kan ha interessa av prosjektet er viktig i dette henseende. Så 
langt er møte gjennomført med OsloMet og Sparebankstiftelsen, og planlagt med 
Politihøyskolen, Kristiania og Arkitekthøyskolen.  
 
Per 22.01 er det satt i gang et offisielt forprosjekt som har som mål å arbeide mot realisering av 
studenthus i St Olavs gate 32. En del av forprosjektets leveranser skal være et visjonsnotat 
tilknyttet driftsform og eierskap og en plan for finansiering. Dette vil være klart henholdsvis 
23.03 og 16.04.  
 

 4.1 Finansiering  
Vi har valgt å se til prosjektet med studenthus i Danmark hva gjelder finansiering, hvor prosjektet 
er fullstendig finansiert av eksterne fonds/stiftelser med unntak av tomten som ble kjøpt av en 
utdanningsinstitusjon og gitt til studentlederne som er ansvarlig. Som en del av forprosjektet 
identifiseres ulike alternativer og aktører. Så langt er Sparebankstiftelsen den eneste som er 
kontaktet.  
 
Noe finansiering fra Oslo kommune kan muligens også være aktuelt, men det er enda ikke 
igangsatt samtaler med politisk ledelse om dette. Årsaken er at man avventer politisk forankring 
gjennom Oslo kommunes arbeid med en Campusstrategi, som skal leveres i mars.  
 
Finansiering av oppussingsarbeidet er ikke avklart, men kan tenkes på flere måter. En mulighet 
er at Statsbygg foretar den nødvendige oppussingen og baker finansiering av dette inn i den 
endelige husleien, eller at institusjonene eller samskipnaden i fellesskap forplikter seg til å betale 
deler av oppussingen.  
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Hvorvidt institusjoner kan være villig til å være med på å finansiere et studenthus er uklart6, men 
prosjektet har tilsynelatende politisk støtte blant flere. Dette er i stor grad hvorfor møter med 
ulike institusjoner gjennomføres.  
 
 
Så langt ser det ut til at ekstern finansiering, eventuelt i kombinasjon med spleiselag mellom 
institusjoner, er mest aktuelt. Det er viktig at studentene ikke ender med å ta hele regningen 
selv.  
 

4.2 Eierskap 

 
Etter at studenthuset står ferdig oppusset, er det flere muligheter; Enten kan Statsbygg eie 
bygget og Samskipnaden eller institusjonene i fellesskap leie det, og sammen står for vedlikehold 
av bygget. I så fall ville man hatt en avtale som resulterte i at de som kan tenkes å benytte bygget 
får disponere bygget som en fri stasjon. Eventuelt kan for eksempel Samskipnaden eie huset, 
dersom det viser seg å være hensiktsmessig, og avtalen om fri stasjon kunne vært den samme.  

4.3 Driftsform  

Med de føringer som følger med punkt 4.1 og 4.2  er det sannsynlig at studenthuset består av en 
driftsorganisasjon som administrerer bygget og en politisk ledelse som består av interessenter 
og viktige aktører. Det kan for eksempel være naturlig å tenke seg et styre/samvirke som tar seg 
av politiske og strategiske beslutninger, og at driften settes bort eller gjøres til et eget AS, slik 
som hos Det Norske Studentersamfund. 
 
At studenthuset skal være studentdrevet er et ideelt mål. Det behøver ikke nødvendigvis bety at 
hele modellen bør driftes av studenter, men studenthuset bør bære preg av å være 
studentdrevet på en eller annen måte.  
 
 

                                                
6 Universitetet i Oslo har en leiekontrakt med Det Norske Studentersamfund på Chateau Neuf som ikke har et 
endetidspunkt. Dette gjør at DNS leier gratis og UiO betaler for deler av driften på huset. På bakgrunn av dette har UiO 
gitt signaler om at ikke de har mulighet til å gå inn å finansiere et nytt studenthus i sentrum. 
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Del 5: Veien videre  

5.1 Suksesskriterier  
● Sentral fysisk plassering, og da selvsagt tilgang på slike fysiske arealer. 
● Enighet om hvilke behov huset skal møte (trenger ikke være uttømmende og endelig). 
● At bygget blir tilgjengelig for hele studentmassen. 
● At tomt og finansiering sikres. 
● Fornuftig eierskap og driftsform etter formål og studenthusets “beboere”. 
● At innspill/behov fra studentene, studentdemokratiene og foreningene, imøtekommes. 

 

5.2 Delmål 
Høsten 2017 

● Politisk forankring Velferdstinget 
● Research andre prosjekter 
● Arbeid med strategidokument  
● Kartlegg relevante interessenter og aktører som er viktig for realisering  
● Utfordre studentdemokratier på diskusjon om funksjoner 

 
Våren 2018 

● Politisk forankring Studenthovedstaden, forprosjekt, Oslo kommune (Campusstrategi), 
relevante aktører og institusjonene 

● Kartlegging av foreningenes behov for fysiske arealer 
● Ferdigstille strategidokument og forankring i Studenthovedstaden, Velferdstinget og 

forprosjekt 
● Kravspesifikasjon av husets innhold 
● Visjonsnotat eierskap og drift  
● Plan for finansiering  

 



Mandat 'Forprosjekt Studenthus i St Olavs gt. 32' 
Dette dokument er mandatet for Velferdstingets prosjekt 'Forprosjekt Studenthus i St 
Olavs gt. 32'. Dokumentet er et oppdrags- og styringsdokument som angir rammer for 
prosjektet. 

Prosjektnavn 

Forprosjekt Studenthus i St Olavs gt. 32 

Roller 

Oppdragsgiver 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Prosjekteier  

Velferdstingets Arbeidsutvalg 
I forholdet til prosjekt opptrer styringsgruppen på vegne av prosjekteier. 

Andre aktører 

Styringsgruppen består av: 
● Inger Stray Lien  
● Vetle Bo Saga (SiO)  
● Lisbeth Dyrberg (SiO)  

 
Styreleder: 

● Elisabeth Holien (Velferdstinget)  
 
Arbeidsgruppen består av:  

● Trond Bakke (SiO) 
● Beate Dessington (OsloMet)  
● Mike Fürstenberg (SiO Foreninger)  
● Torkel Lappegård (SiO)  
● Karl Kristian Bekeng  

Prosjektleder 

● Jeanette Viken (Velferdstinget)  

 

 

 



 

 

 

Bakgrunn og begrunnelse 

Etter vedtak i Velferdstinget har arbeidsutvalget fått mandat til å arbeide for et 
studenthus/foreningshus i sentrum.  
 
Ideen om et studenthus baserer seg på en oppfatning av at det finnes for få 
tverrinstitusjonelle sosiale og faglige møteplasser for studenter i Oslo. Studentmobilitet 
undersøkelsen fra 2016 tar for seg Oslo som studentby og i resultatene som foreligger 
fra undersøkelsen, fremkommer det at studentene er uenige/har ingen formening om 
det finnes gode felles møtesteder i byen, for alle studenter. Et flertall av studentene 
ønsker et nytt samlingssted. Resultatene fra SHoT undersøkelsen fra 2014 gir særlig  
grunnlag for å finne tiltak som kan bidra til sosiale samlingssteder for studenter.  
 
Det tegner seg et behov for sosiale og faglige møteplasser på tvers av studiesteder, 
faglige miljøer og som kan være til nytte for hele foreningsmiljøet i Oslo. Dette 
studenthuset tar sikte på å være noe annet enn en leverandør av arrangementer for 
Oslo sin studentmasse, en oppgave som Chateau Neuf og andre studentpuber i dag 
oppfyller på en utmerket måte. Et studenthus i sentrum vil i større grad være et verktøy 
for at studenter og foreninger kan drive med det de ønsker ved å ha et fysisk 
tilholdssted med plass til alle. Et nytt studenthus skal ikke - og kan ikke - være en 
erstatning for Chateau Neuf som kulturinstitusjon.  
 
Et studenthus i St Olavs gate 32 er en måte å imøtekomme denne problemstillingen på. 
I tillegg til politisk forankring og støtte blant studentene og datagrunnlaget i de nevnte 
undersøkelsene, handler et nytt studenthus i sentrum også om å løse felles utfordringer 
for institusjonene og foreningene i Oslo på en effektiv måte.  

Formål 

Forprosjektet skal utrede og forberede et større hovedprosjekt knyttet til 
opparbeidelsen av et studenthus i St. Olavs gate 32, som er forprosjektets målsetting.  
 
Forprosjektet har følgende mandat 

● Presisere innholdet i et studenthus  
● Utrede alternativer for driftsform og eierskap 
● Vurdere om St Olavs gt. 32 er egnet til formålet  



● Utarbeide finansieringsplaner, herunder både drift og investering 
● Starte opp og delta i samtaler med relevante aktører  
● Representere studentenes interesser i møte med relevante aktører 
● Klargjøre hvordan Oslo kommune kan bidra og hvordan kommunens interesser 

kan bli en del av prosjektet  
 
Styringsgruppen skal sikre ivaretakelse av studentenes og foreningenes behov, samt 
innspillene fra de lokale studentdemokratiene.  
 
Gruppen må ha avklart bindende avgjørelser med prosjekteier.  
 
Prosjekteier mottar orienteringer og oppdateringer gjennom sin representant i 
styringsgruppen, og skal oppdatere oppdragsgiver når det er relevant.  
 
Dersom det viser seg nødvendig kan styringsgruppen foreslå endringer i mandat og 
sammensetning.  

Resultatmål og leveranser 

Den primære oppgaven i forprosjektet er å gjøre nødvendige forberedelser før 
hovedprosjektet. I tillegg vil en del standard prosjektleveranser, som risikoanalyse, være 
gjenbrukbart i hovedprosjektet. Hensikten er å presisere et mål som vil være styrende 
for alle beslutninger i hele prosjektet. Målet skal være lett forståelig, utvetydig og gi aktiv 
påvirkning.  
 
Forprosjektet skal utrede hvilke delleveranser det er hensiktsmessig å levere underveis i 
hovedprosjektet, og gi anbefaling om hvordan hovedprosjektet bør organiseres i 
forhold til delleveranser. Prosjekteier er mottaker av alle leveranser i forprosjektet, 
gjennom representanten i styringsgruppen.  

Spesifisering av leveranser (delmål): 

1. Mandat for hovedprosjekt 'Studenthus i St. Olavs gate 32'   
○ Mandatet skal bygge videre på arbeidet til styringsgruppen i forprosjektet. 

Innspill fra interessenter skal vurderes i utformingen. Styringsgruppen 
skal involveres tett i utarbeidelsen av mandatet. 

2. Milepælsplan for leveranser i hovedprosjektet   
○ Milepælsplanen skal være overordnet, og gi en anbefaling om hvordan 

hovedprosjektet organiseres i forhold til delleveranser underveis.  
3. Kravspesifikasjon  

○ En klargjøring av hvilket innhold studenthuset skal ha. 
Kravspesifikasjonen skal være basert på studentenes og foreningenes 



behov og innspill. Kravspesifikasjonen skal være harmonisert med 
intensjonen bak Velferdstingets arbeidsutvalg sitt mandat til å arbeide for 
et studenthus.  

4. Visjonsnotat om driftsform og eierskap   
○ Notatet skal inkludere betraktninger om hvilke muligheter man har, og 

resultere i en anbefaling knyttet til driftsform og eierskap. I tillegg skal 
notatet inkludere betraktninger om hvordan man i praksis sikrer at 
studenthusets primære funskjoner er tilgjengelig og gratis for hele 
studentmassen i Oslo og Akershus.  

5. Plan for finansiering   
○ Det skal utarbeides en plan for å sikre både investering og drift, som er 

nødvendig for å sikre realiseringen av et studenthus.  

Rammer 

Tidsramme: januar 2018 - mai 2018. 

Hovedmilepæler  

● 15.02: Kravspesifikasjon ferdig.  
● 23.03: Visjonsnotat for driftsform og eierskap ferdig. 
● 16.04: Plan for finansiering ferdig. 
● 30.04: Mandat og milepælsplan for hovedprosjekt ferdig. 

Prosjektressurser 

● Studenthovedstadens medlemmer  
● Nina Langeland (kommunikasjonsdirektør SiO)  

 

Dokumenter 

Dokumentene er innspill til prosjektet og skal behandles i prosjektet. Følgende 
dokumenter er produsert: 

● Strategi for internasjonalt student- og innovasjonshus utarbeidet av 
Velferdstinget og behandlet i Studenthovedstaden (sist 17.01.18, vedtas 14.02) 

● KVU for Tullinløkka-området 
● Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Tullinløkka-området 
● Konseptskisse for St Olavs gate 32: Studentene i sentrum av SiO og DNS 
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VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

NOK

Endelig 
regnskap 

2015

Endelig 
regnskap 

2016

Revidert 
budsjett     

2017 (sep)

Forventet 
regnskap 

2017

Budsjett 
utkast      
2018

Revidert 
Budsjett      

2018

Inntekter
3600 Tilskudd fra semesteravgiften 1 150 000        2 650 000        3 180 000        3 180 000        3 340 000        3 340 000        

3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 351 873        326 436           -                   -                   -                   -                   Note 1

3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet 11 046 000      10 163 500      10 100 000      10 100 000      10 801 000      10 801 000      
3900 Andre driftsinntekter 817 198           250 531           168 299           167 894           158 000           158 000           

3 319 071        3 226 967        3 348 299        3 347 894        3 498 000        3 498 000        

14 365 071      13 390 467      13 448 299      13 447 894      14 299 000      14 299 000      

Kostnader
4320-4332 Bevillinger 4320-4332 10 740 190      10 418 039      10 216 244      10 604 272      11 118 000      11 118 000      Note 2

5010-5211 Lønn, honorarer og kompensasjon 1 826 330        2 005 907        2 160 397        2 106 256        2 262 600        2 251 100        Note 3

5400-5410 Arbeidsgiveravgift 267 300           290 282           311 000           312 570           315 000           312 000           
5420-5800 Andre personalkostnader 40 861             50 575             86 900             36 068             67 200             49 400             Note 4

6710-6720 Diverse fremmede tjenester 98 730             83 382             71 300             76 373             74 200             45 600             Note 5

6510-6950 Kontorkostnader 82 375             141 961           119 000           104 747           106 400           107 400           Note 6

7100-7140 Reisekostnader 104 383           107 240           55 000             118 404           110 000           115 400           Note 7

7300-7405 Representasjon, markedsføring og gaver 304 103           449 784           532 000           473 160           546 600           552 600           Note 8

7500-7781 Andre driftskostnader 45 238             45 279             62 927             47 869             56 800             59 500             Note 9

2 769 321        3 174 410        3 398 524        3 275 446        3 538 800        3 493 000        

13 509 511      13 592 449      13 614 768      13 879 718      14 656 800      14 611 000      

Driftsresultat 855 560           -201 982          -166 469          -431 824          -357 800          -312 000          

Finansposter
8050 Finansinntekter 11 290             8 413               9 000               6 264               9 000               6 000               
8150 Finanskostnader -                   -                   -                   -                   -                   -                   

11 290             8 413               9 000               6 264               9 000               6 000               

Årsresultat 866 850           -193 569          -157 469          -425 561          -348 800          -306 000          

Egenkapital 2015 2016 RB2017 FR 2017 B2018 RB2018
Inngående balanse 1 428 357        2 295 206        2 101 638        2 101 638        1 985 968        1 676 077        
Årets resultat 866 850           -193 569          -157 469          -425 561          -348 800          -306 000          
herav; VT driftsresultat -10 181            60 971             -41 225            78 710             -31 800            11 000             
KS resultat 877 031           -254 539         -116 244         -504 271         -317 000         -317 000         
Egenkapital ved årsslutt 2 295 206        2 101 638        1 944 169        1 676 077        1 637 168        1 370 077        

andel av egenkapital som er Kulturstyrets 1 324 158        1 069 619        953 375           565 348           636 375           248 348           
andel av egenkapital som er Velferdstingets 971 049           1 032 019        990 794           1 110 730        1 000 794        1 121 730        

Sum inntekter ekskl. bevillinger

Sum kostnader ekskl. bevillinger

Sum Finansposter

Sum inntekter

Sum kostnader

1
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Note 1

Tilskudd fra medlemsinstitusjonene

Endelig 
regnskap 

2015

Endelig 
regnskap 

2016

Revidert 
budsjett     

2017 (sep)

Forventet 
regnskap 

2017

Budsjett 
utkast      
2018

Revidert 
Budsjett      

2018
3610 Tilskudd fra Universitetet i Oslo (UiO) 600 490           -                    -                    -                    -                    
3619 Tilskudd fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 382 536           -                    -                    -                    -                    
3616 Tilskudd fra Handelshøgskolen BI (BI) 140 404           143 495           -                    -                    -                    
3613 Tilskudd fra Norges Idrettshøgskole (NIH) 28 677             -                    -                    -                    -                    
3629 Tilskudd fra Høyskolen Campus Kristiania(HCK) 55 099             65 725             
3612 Tilskudd fra Det teologiske Menighetsfakultet (MF) 24 376             25 498             
3617 Tilskudd fra Norges Musikkhøgskole (NMH) 14 619             14 861             
3615 Tilskudd fra Arkitektur og design høgskolen i Oslo (AHO) 12 155             12 771             
3614 Tilskudd fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) 11 407             11 011             
3611 Tilskudd fra Norges Veterinærhøgksole (VETH) 10 450             10 384             
3637 Tiskudd fra Westerdals Høyskole (WH)        35 123             37 840             
3638 Tilskudd fra Bjørknes Høyskole (BH)             8 492                -                    
3635 Tilskudd fra Atlantis Medisinske Høgskole (AMH)                6 342                -                    
3627 Tilskudd fra Norsk Gestaltinstitutt (NGI) 4 609                -                    
3624 Tilskudd fra NLA Høgskolen i Staffeldtsgate (HiS) 3 993                4 851                
3633 Tilskudd fra Steinerhøyskolen (RSH) 3 586                -                    -                    -                    -                    
3634 Tilskudd fra Høgskolen for Ledelse og Teologi (HTL) 3 949                -                    -                    -                    -                    
3631 Tilskudd fra Barratt Due Musikkinstitutt (BDM) 1 683                -                    -                    -                    -                    
3632 Tilskudd fra Norges Dansehøyskole (NDH) 1 771                -                    -                    -                    -                    
3623 Tilskudd fra Den norske Eurytmihøyskole (EH) 506                   -                    -                    -                    -                    

ny Tilskudd fra Musikkteaterhøyskolen (MTH) 1 606                -                    -                    -                    -                    
SUM Tilskudd fra institusjonene 1 351 873        326 436           

Note 2

Bevillinger

Endelig 
regnskap 

2015

Endelig 
regnskap 

2016

Revidert 
budsjett     

2017 (sep)

Forventet 
regnskap 

2017

Budsjett 
utkast      
2018

Revidert 
Budsjett      

2018
100 Studentdemokrati:
101 Studentparlamentet ved Uiniversitet i Oslo 720 000           -                    -                    -                    
102  Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 150 000           -                    -                    -                    
104 Studentstyret ved Norges idrettshøgskole 20 000             -                    -                    -                    -                    
105 Studentrådet ved Det teologiske menighetsfakultet 10 000             10 000             
106 Studentrådet ved Norges Musikkhøgskole -                    10 000             
107 Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 15 000             15 000             
108 Veterinærmedisinsk studentutvalg -                    18 500             
109 Studentrådet ved Kunsthøgskolen i Oslo -                    10 000             
111 Studentutvalget ved Barratt Due Musikkinstitutt 10 000             -                    
115 Studensamfunnet ved Norges Informasjonsteknologiske Høg 10 000             -                    
117 Studentrådet ved Høgskolen i Staffeldtsgate -                    10 000             
119 Studentunionen ved Campus Kristiania 50 000             
120 Studentsamfunnet ved Westerdals høyskole 55 000             

Sum 935 000           178 500           

200 Studentmedier:
201 Universitas 3 000 000        3 225 000        3 050 000        3 050 001        3 085 000        3 085 000        
202 Radio Nova 1 550 001        1 575 000        1 650 000        1 650 000        1 800 000        1 800 000        

Sum 4 550 001        4 800 000        4 700 000        4 700 001        4 885 000        4 885 000        

300 Kulturinstitusjoner
301 Det Norske Studentersamfund 1 061 000        950 000           980 000           980 000           1 096 000        1 096 000        
302 Oslostudentenes Idrettsklubb 320 000           800 000           1 020 000        1 020 000        1 100 000        1 100 000        
303 JURK 150 000           150 000           250 000           250 000           
304 Juss Buss 270 000           270 000           270 000           270 000           
305 Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo 720 000           735 000           520 000           520 000           650 000           650 000           
306 BI Athletics 250 000           250 000           

Sum 2 101 000        2 485 000        2 940 000        2 940 000        3 616 000        3 616 000        

400 Kulturstyret: 3 154 189        2 954 539        2 576 244        2 964 271        2 617 000        2 617 000        

Sum Bevillinger 10 740 190      10 418 039      10 216 244      10 604 272      11 118 000      11 118 000      
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Note 3

Lønn, honorarer og kompensasjon

Endelig 
regnskap 

2015

Endelig 
regnskap 

2016

Revidert 
budsjett     

2017 (sep)

Forventet 
regnskap 

2017

Budsjett 
utkast      
2018

Revidert 
Budsjett      

2018
5010 Fast lønn 576 436           623 012           676 151           660 297           700 000           681 000           
5011 Telefonkompensasjon 17 800             25 050             4 000                3 600                4 500                12 000             
5012 Honorar tillitsvalgte 1 209 246        1 295 561        1 440 849        1 418 322        1 447 000        1 447 000        

5013, 40 Øvrige honorarer 10 890             26 861             30 000             27 625             27 000             27 000             
5015 Rentekompensasjon AU -                    -                    5 000                -                    5 000                5 000                
5092 Feriepenger adm. 69 172             74 528             74 897             74 897             79 100             79 100             

5017, 52 Ref. NAV og Ref. sykepenger -57 213            -39 105            -70 500            -78 484            -                    -                    
 Lønn, honorarer og kompensasjon 1 826 330        2 005 907        2 160 397        2 106 256        2 262 600        2 251 100        

Note 4

Andre personalkostnader 

Endelig 
regnskap 

2015

Endelig 
regnskap 

2016

Revidert 
budsjett     

2017 (sep)

Forventet 
regnskap 

2017

Budsjett 
utkast      
2018

Revidert 
Budsjett      

2018
5420 OTP 13 644             18 919             24 100             18 316             23 000             22 000             
5800 Opplæring/overlapp 3 700                775                   32 800             -                    23 200             2 900                
5990 Andre personalkostnader 23 517             30 881             30 000             17 752             21 000             24 500             

 Andre personalkostnader 40 861             50 575             86 900             36 068             67 200             49 400             

Note 5

Diverse fremmede tjenester

Endelig 
regnskap 

2015

Endelig 
regnskap 

2016

Revidert 
budsjett     

2017 (sep)

Forventet 
regnskap 

2017

Budsjett 
utkast      
2018

Revidert 
Budsjett      

2018
6710 Revisjonshonorarer 32 000             33 750             20 000             20 000             20 600             20 600             
6720 Regnskapstjenester 66 730             49 632             51 300             56 373             53 600             25 000             
6791 Annen fremmed tjeneste, oppgavepliktig -                    -                    -                    -                    -                    5 000                

 Diverse fremmede tjenester 98 730             83 382             71 300             76 373             74 200             45 600             

Note 6

Kontorkostnader

Endelig 
regnskap 

2015

Endelig 
regnskap 

2016

Revidert 
budsjett     

2017 (sep)

Forventet 
regnskap 

2017

Budsjett 
utkast      
2018

Revidert 
Budsjett      

2018
6440 Leie transportmidler -                    -                    -                    -                    -                    3 800                
6510 Teknisk utstyr 10 687             55 518             25 000             25 046             15 500             20 000             
6550 Inventar 14 395             19 234             10 000             8 530                10 300             10 300             
6811 Innkjøp til kjøkkenet / huset - 51 % refunderes av SP-AU (UiO) 17 999             23 171             23 300             17 234             22 700             22 700             
6815 Kopiering 14 635             18 583             19 500             17 779             20 100             18 500             
6910 Telefonregninger -2 210              -                    15 000             12 247             14 000             14 000             

6810, 68 Kontorekvisita, datakostnader, abonnementer og øvrig konto 26 869             25 455             26 200             23 911             23 800             18 100             
 Kontorkostnader 82 375             141 961           119 000           104 747           106 400           107 400           

Note 7

Reisekostnader

Endelig 
regnskap 

2015

Endelig 
regnskap 

2016

Revidert 
budsjett     

2017 (sep)

Forventet 
regnskap 

2017

Budsjett 
utkast      
2018

Revidert 
Budsjett      

2018
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 550                   4 717                3 000                4 735                6 000                6 000                

7130-716Reisekostnader, Diettkostnad, 103 834           102 523           52 000             113 670           104 000           109 400           
 Reisekostnader 104 383           107 240           55 000             118 404           110 000           115 400           

Note 8

Representasjon og markedsføring

Endelig 
regnskap 

2015

Endelig 
regnskap 

2016

Revidert 
budsjett     

2017 (sep)

Forventet 
regnskap 

2017

Budsjett 
utkast      
2018

Revidert 
Budsjett      

2018
7300 Markedsføring 31 547             45 103             50 000             38 512             60 000             80 000             
7301 Aksjoner og markeringer 48 497             47 135             55 000             46 475             56 600             56 600             
7302 Åpne hus 2 477                11 828             8 800                6 389                9 100                9 100                
7320 Møtekostnader 80 454             94 497             98 000             79 593             98 900             88 900             
7322 Seminar og konferanse 49 840             56 422             70 000             66 146             85 000             85 000             
7323 Velferdsseminar 84 794             187 805           243 000           230 253           230 000           230 000           
7405 Gavekonto 6 493                6 994                7 200                5 792                7 000                3 000                

 Representasjon og markedsføring 304 103           449 784           532 000           473 160           546 600           552 600           
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Note 9

Andre driftskostnader

Endelig 
regnskap 

2015

Endelig 
regnskap 

2016

Revidert 
budsjett     

2017 (sep)

Forventet 
regnskap 

2017

Budsjett 
utkast      
2018

Revidert 
Budsjett      

2018
7500 Forsikringer 10 311             12 887             15 427             9 339                8 300                8 300                
7770 Bankkostnader 1 907                2 196                2 600                2 627                2 700                2 700                
7771 KS disposisjonskonto 2 550                2 632                6 400                3 473                6 600                8 500                
7775 AU disposisjonskonto 15 698             19 122             20 500             15 072             21 100             22 500             
7776 Krisefond for utenlandske studenter 10 673             7 686                15 000             15 000             15 000             15 000             

7778-778Øvrige kostnader 4 098                756                   3 000                2 358                3 100                2 500                
 Andre driftskostnader 45 238             45 279             62 927             47 869             56 800             59 500             
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2010 2 450 000          600 000           2 970 000
2011 2 640 000          8 % 400 000           2 850 000
2012 3 030 000          15 % 400 000           3 430 000
2013 3 661 019          21 % -                   3 492 013

2014 3 490 000          -5 % 169 006           3 131 879

2015 3 632 000          4 % 447 127           3 154 189

2016 2 816 244          -22 % 1 324 158        2 954 539

2017 (* 2 576 244          -9 % 1 069 619        2 964 271

2018 (** 2 617 000          2 % 565 348           2 617 000

*forventet, ** budsjettert, 

Velferdstingets Kulturstyre midler 2018

KS Egenkapital - primo 565 348           

KS bevilgninger 2018

Ordinær bevilling 2 300 000          
+Lagt til budsjett - midler fra SiO* 116 244             -116 244         
+Lagt til budsjett - øvrig fra egenkapital 200 756             -200 756         
Total ramme for KS 2 617 000           

Budsjett for bevilgning 2018 -2 617 000          
budsjett rest ** -                      

KS Egenkapital - ultimo 248 348           

*Tilbakeførte midler fra SiO på 581 220 kr legges til bevilgningsrammen over  5 år 

**Underskudd tas fra egenkapitalen. Overskudd legges til egenkapitalen

Velferdstingets Kulturstyre midler 2017

KS Egenkapital - primo 1 069 619        

KS bevilgninger 2017

Ordinær bevilling 2 230 000          
Rammebevilling til mellomstore studentmedier 230 000             
+Lagt til budsjett - midler fra SiO* 116 244             -116 244         
Total ramme for KS 2 576 244           

-                   
Forventet bevilgning 2017 -2 964 271          
budsjett rest ** -388 027,000      -388 027         

KS Egenkapital - ultimo 565 348           

*Tilbakeførte midler fra SiO på 581 220 kr legges til bevilgningsrammen over  5 år 

**Underskudd tas fra egenkapitalen. Overskudd legges til egenkapitalen

Kulturstyrets økonomi 2010-2017

Bevilget av KS
Bevilgning fra 

VT

Bevilgning 
endring  i % - 
fra året før

Egenkapital 
(inngående)
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Velferdstingets Kulturstyre midler 2016

KS Egenkapital - primo 1 324 158        

KS bevilgninger 2016

Ordinær bevilling 2 200 000          
Rammebevilling til mellomstore studentmedier 500 000             
+Lagt til budsjett -  midler fra SiO* 116 244             -116 244         
Total ramme for KS 2 816 244           

-                   
Bevilget i 2016 -2 954 539          
budsjett rest ** -138 295             -138 295         

KS Egenkapital - ultimo 1 069 619        

*Tilbakeførte midler fra SiO på 581 220 kr legges til bevilgningsrammen over 5 år 

**Underskudd tas fra egenkapitalen. Overskudd legges til egenkapitalen

Velferdstingets Kulturstyre midler 2015

KS Egenkapital - primo 447 127           

KS bevilgninger 2015

Ordinær bevilling 2 750 000          
Rammebevilling til mellomstore studentmedier 700 000             
+Lagt til budsjett fra 2014 (fra KS EK)* 182 000             -182 000         
Total ramme for KS 3 632 000           

-                   
Bevilget i 2015           -3 154 189 

budsjett rest ** 477 811              477 811           

tilbakeføring av KS midler fra SiO 581 220              581 220           
KS Egenkapital - ultimo 1 324 158        

**Underskudd tas fra egenkapitalen. Overskudd legges til egenkapitalen

* 182 000 ble lagt til bevilgningsrammen pga. høy egenkapital
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