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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 3. MØTE 2018 
Kjære representanter i Velferdstinget og faste mottakere av kopi av Velferdstingets innkallinger. 
 
Dette er innkalling til Velferdstingets 3. møte 26. februar 2018. Seminaret finner sted på UiO Georg 
Sverdrups hus auditorium 2. 
 
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.  
  1 
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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. 
Gj.L.: Gjestelista 
GL: Grønn liste 
HK: Høyskolen Kristiania 
HF: HF-lista  
HS: Hovedstyret 
IL: Internasjonallista 
IPD: Idrettspolitisk dokument 
IPK: Idrettspolitisk komitè 
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
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DAGSORDEN 21 
 22 
VT 01 MØTEKONSTITUERING 23 
1a) Valg av ordstyrer og referent      Vedtakssak 24 
1b) Godkjenning av innkalling       Vedtakssak 25 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan     Vedtakssak 26 
1d) Godkjenning av referat        Vedtakssak 27 
1e) Godkjenning av valgprotokoller      Vedtakssak 28 
 29 
 30 
VT 02 ORIENTERINGER 31 
2a)  Arbeidsutvalgets orientering      32 
 Orienteringssak 33 
2b)  Hovedstyrets orientering       Orienteringssak 34 
2c)  Andre orienteringer         Orienteringssak 35 
 36 
 37 
VT 03 ORGANISASJON    38 
 39 
  40 
VT 04  POLITIKK  41 
4a)  Idrettspolitisk dokument       Diskusjonssak 42 
4b)  Tildelingskriterier for studentboliger     43 
 Diskusjonssak 44 
 45 
 46 
VT 05  ØKONOMI 47 
 48 
 49 
VT 06  VALG 50 
6a) Suppleringsvalg til Kontrollkomiteen     Vedtakssak 51 
 52 
 53 
VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER 54 
7a) Ettergodkjenning av høringsuttalelser     Vedtakssak 55 
 56 
 57 
VT 08 EVENTUELT 58 
8a) Resolusjon om SiO-Vaskerier  59 
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FORSLAG TIL KJØREPLAN 60 
 61 
16:30   Matservering  62 
 63 
17:00  Møtestart med opprop 64 

Konstituering og orienteringer 65 
1a) Valg av ordstyrer og referent 66 
1b) Godkjenning av innkalling 67 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 68 
1d) Godkjenning av referat      69 
1e) Godkjenning av valgprotokoller 70 

 71 
17:15   2a) Arbeidsutvalgets orientering 72 

2b) Hovedstyrets orientering 73 
2c) Andre orienteringer 74 
 75 

17:45  4a) Idrettspolitisk dokument: debatt 76 
 77 
19:00   Kort pause  78 
 79 
19:15  4b) Tildelingskriterier for studentbolig 80 
 81 
20:15  6a) Suppleringsvalg til kontrollkomiteen 82 
 83 
20:30  7a) Ettergodkjenning av høringsuttalelser 84 
 85 
20:45  8) Eventuelt 86 
 87 
21:00  Møteslutt 88 
  89 
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SAKSFREMLEGG – 1A 90 
Dato: 26. februar 2018 91 
Sak: 1a) 92 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 93 
Vedlegg: 94 
 95 
VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 96 
 97 
Arbeidsutvalgets innstilling: 98 
Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 99 
 100 
Forslag til vedtak: 101 
Ordstyrer: Tord Øverland 102 
Referent: Sarah Sørensen 103 
 104 
 105 
 106 
 107 
 108 
 109 
 110 

SAKSFREMLEGG – 1B 111 
Dato: 26. februar 2018 112 
Sak: 1b) 113 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 114 
Vedlegg: 115 
 116 
GODKJENNING AV INNKALLING 117 
 118 
Arbeidsutvalgets innstilling: 119 
 120 
 121 
Forslag til vedtak: 122 
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  123 
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SAKSFREMLEGG – 1C 124 
Dato: 26. februar 2018 125 
Sak: 1c) 126 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 127 
Vedlegg: 128 
 129 
GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 130 
 131 
Arbeidsutvalgets innstilling: 132 
 133 
 134 
Forslag til vedtak: 135 
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 136 
 137 
 138 
 139 
 140 
 141 
 142 
 143 

SAKSFREMLEGG – 1D 144 
Dato: 26. februar 2018 145 
Sak: 1d) 146 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 147 
Vedlegg: 148 
 149 
GODKJENNING AV REFERATET  150 
Referatet finner dere www.studentvelferd.no  151 
 152 
Arbeidsutvalgets innstilling: 153 
 154 
 155 
Forslag til vedtak: 156 
Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  157 

http://www.studentvelferd.no/
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SAKSFREMLEGG – 1E 158 
Dato: 26. februar 2018 159 
Sak: 1e) 160 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 161 
Vedlegg: 162 
 163 
GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER   164 
 165 
Arbeidsutvalgets innstilling: 166 
 167 
 168 
Forslag til vedtak: 169 
Valgprotokoller godkjennes.  170 
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SAKSFREMLEGG – 2A 171 
Dato: 26. februar 2018 172 
Sak: 2a), Orienteringssak 173 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 174 
Vedlegg: 175 
 176 
ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 177 
 178 
Arbeidsutvalgets innstilling: 179 
 180 
 181 
Forslag til vedtak: 182 
Saken tas til orientering.  183 
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GENERELL ORIENTERING, ARBEIDSUTVALGET 184 
 185 
I motsetning til orienteringen på vårseminaret blir denne veldig mye kortere, siden det bare er noen uker 186 
mellom dem.  187 
 188 
I perioden har arbeidsutvalget hatt interne møter om fremtidige politiske saker i Velferdstinget og ordinære 189 
ukentlige kontormøter, samt gjennomført et formøte med studentstyrerepresentantene i hovedstyret og en 190 
konsernlunsj.  191 
 192 
På formøtet ga arbeidsutvalget innspill i en rekke saker, deriblant tilbakemelding på handlingsplanen for 193 
2017. Arbeidsutvalget berømmet samskipnaden for å ta et tydelig samfunnsansvar og vise at de er opptatt 194 
av at tjenestene skal komme flest mulig studenter til gode, og at tilbudet skal stemme overens med 195 
studentenes reelle behov. Særlig trakk AU frem deres arbeid med lærlinger og miljøtiltak, som resirkulerbar 196 
emballasje, medlemskap i Grønn Byggallianse, solceller, og massivtre. I tillegg bruke AU en del tid på å 197 
snakke om SiO Mat og Drikke, som er en utfordrende tjeneste og en veldig aktuell sak. Spesielt var vi 198 
bekymret rundt den lave scoren på hvem som ville anbefalt tilbudet videre. Som det mest tilgjengelige 199 
tilbudet SiO har er det ikke annet å forvente enn at svært mange har meninger om tilbudet, og AU ønsker 200 
som kjent å ta opp vårt politiske dokument knyttet til SiO mat og drikke i løpet av våren. Mer utfyllende om 201 
styresaker vil hovedstyreleder orientere om.  202 
 203 
Vi har også fullført intervjuprosessen og ansatt en ny administrasjonssekretær i ett års vikariat fra mars.  204 
 205 
Konsernlunsj  206 
Vi tok opp følgende saker:  207 

• Athletica: Etter innspill fra studenter tok vi opp muligheten for å sette belysning på tennisbanen ved 208 
Domus Athletica. Dette har blitt undersøkt tidligere, men har vært vanskelig på grunn av nærhet til 209 
studentboligene. De ønsker heller ikke å gjøre noe med dette før de er sikre på hva som skjer på 210 
kunstgressbanen.  211 

• Vi har også fått innspill om tettere samarbeid mellom studentidretten og Athletica om hvorvidt en 212 
ukentlig gruppetime hos Athletica kunne drives av forskjellige idrettslag. Athletica har tatt initiativ 213 
med dette før, noe som har vært møtt med varierende respons fra idrettslagene. Vi tenker dette er 214 
noe idrettsrådet kan jobbe videre med.  215 

• Vi har fått innspill fra studenter om at de har kontaktet psykologihelsetjenesten til SiO, men ikke 216 
blitt ringt opp igjen. Administrasjonen skal sjekke om dette er et utbredt problem, og i så fall 217 
anbefalte vi at denne tjenesten fjernes fra psykisk helse-telefonen.  218 

• Vi har fått innspill fra student om at summen på vaskekortet til vaskeriet ikke stemte overens med 219 
summen i appen. Dette ser ikke ut til å være et systematisk problem, men administrasjonen 220 
oppfordrer til at alle slike saker meldes inn til kundeservice.  221 

• Vi tok også på ny opp fremleieprosessen i SiO bolig, og minnet SiO på at en eksempelkontrakt på 222 
fremleie er ønskelig på hjemmesiden.  223 

• Vi orienterte SiO om at vårt dokument “retningslinjer for studentkafeene” skal opp i løpet av våren. 224 
Vi ble enige om å ha et nærmere møte om Mat og Drikke, både på grunn av tidsbruk og at 225 
direktøren ikke kunne være tilstede på konsernlunsj. 226 
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• Vi ønsket å få en orientering fra SiO angående respons på mulig fotballbane på Adamstuen. Ingen 227 
av de fire arkitektforslagene har dette i sine planforslag, men vi ble anbefalt å avtale et møte med 228 
den ansvarlige for prosjektet i Statsbygg.  229 

• Vi diskuterte kort endringsforslagene til tildelingsreglementet for studentboliger. Administrasjonen 230 
var positive til alle endringsforslag. 231 

• VT-AU har også oversendt Handlingsplan for 2018 og vårt Politiske grunndokument som ble vedtatt 232 
på seminaret. 233 

 234 
Kommentar til budsjettbehandlingen på vårseminaret 235 
Vi klarer ikke alltid formidle den kunnskapen vi har på en tilstrekkelig måte. Arbeidsutvalget beklager om vi 236 
fremstod krasse eller lite tilgjengelig for diskusjon rundt budsjettprioriteringer. Vi syntes det var vanskelig å 237 
forstå noen av spørsmålene, og tar selvkritikk for det. Som nye representanter hopper man rett inn i en 238 
revidering av budsjettet i januar, som egentlig er blitt behandlet første gang på høstseminar i september og 239 
andre gang på tildelingsmøtet i oktober. Vi forholder oss altså til behandlingen av budsjettet på 240 
vårseminaret som en revidering av budsjettutkastet fra tidligere på høsten, basert på regnskapsåret og som 241 
en videreføring av fjorårets aktivitetsnivå. Alle andre endringer omtales særskilt, slik som flytting av penger 242 
fra fjorårets markedsføringspost grunnet sen bestilling av gensere og øremerkede midler til kulturstyret, på 243 
forespørsel av tidligere leder. Velferdstinget har selvsagt makten til å foreta andre prioriteringer, og vi 244 
beklager at vi ikke gjorde en god nok jobb for å understreke dette i denne sammenheng. Derfor er det 245 
beste tipset vi kan gi å bruke det neste halvåret på å tenke gjennom hvilke politiske prioriteringer man 246 
ønsker i budsjettet til førsteutkastet september 2018.  247 
Vi vil overlappe det vi har lært av årets budsjettbehandling til neste AU.   248 
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LEDER, ELISABETH HOLIEN    249 
 250 
Ukene før vårseminaret og etter utsending av forrige orientering gikk som kjent mest med til å forberede 251 
aktiviteter og program under vårseminar. Orienteringen tar dermed i realiteten for seg uke 7 (og det som 252 
ble gjort utenom forb. vårseminar de to ukene før).  253 
 254 
Kort oppsummert har min tid vært brukt til; 1) Møtevirksomhet- og forberedelser og 2) Arbeid med 255 
studenthus (se egen orientering). 256 
 257 
Siden sist har jeg forberedt og gjennomført møte i Studenthovedstaden (SH) og Kunnskap Oslo (KO). I 258 
Studenthovedstaden ble det meste av tiden benyttet til å diskutere siste utkast av strategidokument om 259 
studenthus, og vedlagt ser dere hva SH vedtok. Etter forslag fra medlemmer i SH valgte vi å ta ut 260 
“leseplasser” som eget punkt og bakte dem inn i punkt 1 og 2 (se vedlegg). I tillegg valgte vi å ta ut noe av 261 
innholdet under finansiering for å bedre ivareta poenget med strategien; og eniges om en visjon for et 262 
felles samlingssted i sentrum. Andre endringer er redaksjonelle eller forbedringer etter språkvask og 263 
endrer ikke budskap eller innhold. Studenthovedstaden er studentenes formøte til Kunnskap Oslo, så vi 264 
gikk også gjennom sakspapirene til møte. 265 
 266 
I Kunnskap Oslo var følgende saker oppe til diskusjon; hvorvidt Campusstrategien kan være 267 
grunndokumentet til KO og årsrapporten til SH. Prosjektleder for Campusstrategi-prosjektet presenterte i 268 
tillegg status og fremdrift. Første utkast vil presenteres for KO i løpet av mars. I tillegg presenterte 269 
undertegnede og nestleder status og fremdrift for studenthusprosjektet. KO´s medlemmer støtter 270 
visjonen, men problematiserer ønsket om driftsmidler fra institusjonene, og kommunen problematiserte 271 
bidrag fra dem. Prosjektet fortsetter slik som presentert for Velferdstinget i mandat til forprosjekt og en 272 
plan for finansiering vil bli klar i løpet av våren. 273 
 274 
Siden sist har jeg uttalt meg i en sak knyttet til en sammenligning av SiO mat og drikke og stortingskantinen. 275 
Kort oppsummert var mitt budskap at det er en del forskjeller på den subsidierte stortingskantinen som 276 
skal gå i null og alle de 40 serveringsstedene samskipnaden har. SiO har over 40 serveringssteder plassert 277 
rundt om i Oslo, og de lønnsomme er med på å drifte der det er få studenter og dermed mindre 278 
etterspørsel, slik at også disse studentene skal ha et sunt og variert mattilbud. Per nå har Velferdstinget 279 
også politikk på at serveringsstedene til samskipnaden skal være selvfinansierende og ikke skal subsidieres 280 
av semesteravgiftsmidler. Totalt sett mener vi at samskipnaden definitivt har rom for forbedring, men at de 281 
i dag har et relativt bredt utvalg av varer og middager til ulik pris. Velferdstinget mener at tilbudet skal være 282 
rimelig, kvaliteten god og tilbudet variert, sunt, grønt og tilpasset studenters behov. Dette inkluderer halal-, 283 
vegan- og vegetartilbud, samt matallergikere. Derfor må tilbudet sees i en større sammenheng og ikke bare 284 
sammenlignes på pris. Vi mener at den største fordelen med SiO sitt tilbud er at samskipnaden er 285 
studentstyrt som gjør at vi har store påvirkningsmuligheter på eget tilbud.  286 
 287 
Jeg har forøvrig blitt valgt som Velferdskoordinator i Velferdstingene i Norge (ViN) og har smått begynt 288 
forberedelsene til neste samling, som er planlagt å foregå i Stavanger 9. april. 289 
 290 
 291 
  292 
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NESTLEDER, JEANETTE VIKEN 293 
 294 
I perioden siden forrige sakspapirfrist har det aller meste av min tid blitt brukt på Idrettspolitisk komité og 295 
arbeid med studenthus. Begge har enkeltstående orienteringer og vil dermed ikke dekkes i denne 296 
orienteringen.  297 
 298 
Av annet organisatorisk arbeid så har det perioden gått mye tid på planlegging og gjennomføring av 299 
vårseminar. Jeg er personlig meget fornøyd med helgen og ønsker å berømme det arbeidet 300 
redaksjonskommiteen la ned siden jeg glemte å gjøre det under møtekritikk. I etterkant skal jeg ta med meg 301 
de endringene som ble gjort på mandat til redkom og konstruere en mal slik at det trengs mindre 302 
justeringer ved neste seminar.  303 
 304 
Det har i perioden vært gjennomført en innkalling til Kulturstyret med nye rutiner som har fungert veldig 305 
godt. Arbeidsmengden som må legges ned for å sørge for vedtaksdyktighet ble kraftig redusert. Dermed er 306 
dette en rutine jeg sterkt anbefaler kulturstyret å fortsette med.   307 
 308 
Jeg har også sammen med Fam deltatt på et møte med SiO Mat og Drikke sammen med representanter fra 309 
AU i SP UiO. Her tok vi på oss en observatør-rolle og tar med oss innspillene mot arbeidet med 310 
retningslinjer for studentkaféene som kommer til Velferdstinget i løpet av våren.   311 
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KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, FAM KARINE HEER AAS 312 
 313 
Min arbeidstid siden forrige orientering har stort sett gått til (1) SHoT, (2) møte med studentdemokratier 314 
tilknyttet VT og (3) organisatorisk arbeid. 315 
 316 
(1) SHoT undersøkelsen er nå på sin andre uke. Vi har publisert tre videoer som omhandler SHoT, brukt 317 
samskipnadenes promoteringsmaterialet og fulgt opp på twitter under hashtaggene #studentermåsvare og 318 
#svarheltærlig. Dette er også blitt gjennomført hos de andre Velferdstingene. I tillegg så har vi laget et 319 
arrangement som vi anbefaler dere å delta på, samt dele med medstudenter og andre. Dette er linken til 320 
arrangementet. Vi fikk en oppdatering fra styringsgruppen til SHoT i forrige uke som viste en nasjonal 321 
svarprosent på 10,6%. Det vil si at det fortsatt er en lang vei å gå for å få et bredere resultat fra studentene. 322 
Vi har enda ikke lagt inn penger for å promotere innleggene, men vurderer å gjøre det nå. Før seminaret 323 
hadde jeg også et møte med Jonas fra NSO der vi diskuterte hvordan vi kan samarbeide for å fremme SHoT-324 
undersøkelsen. Jeg jobber også med å planlegge stand med NMBU på Campus Adamstuen.  325 
 326 
(2) Jeg har vært i flere møter med ulike studentdemokratier siden sist. Før seminaret var jeg og Jeanette på 327 
møte med medlemmer fra SP-UiO sitt arbeidsutvalg og SiO mat og drikke. Universitas har skrevet flere 328 
saker om tilbudet på SiO mat og drikke, og vi så det derfor som hensiktsmessig å settes oss ned å diskutere 329 
hvordan vi kan sammen kan gi et bedre tilbud til studentene på UiO. I tillegg var jeg innom foreningsdagen 330 
til OsloMet. Rett før seminaret hadde jeg også et møte med Mathilde fra PHS, der gikk vi i gjennom 331 
sakspapirene til seminaret og diskuterte hvordan vi kan sikre god overlapp mellom PHS og VT når de 332 
gjennomfører nytt valg til høsten. Jeg har etter seminaret deltatt på Westerdals Oslo ACT sin 333 
generalforsamling, der de blant annet valgte ny leder. Jeg har også hatt et møte med Pia fra BI der vi 334 
evaluerte seminaret.  335 
 336 
(3) Jeg og Idun har sammen jobbet med kulturstyre sin del på hjemmesiden. Etter seminaret har en del 337 
arbeid gått til å sette sammen dokumentene. Jeg har nå gjort ferdig politisk grunndokument og 338 
handlingsplanen for Velferdstinget. Begge er blitt publisert på Velferdstingets hjemmeside. Som dere har 339 
lest i den generelle orienteringen var det viktig å få det ferdig før konsernlunsj, slik at vi kunne presentere 340 
den nye politikken vår for direktørene i SiO. Vi bestemte oss også under seminaret for å lage et 341 
evalueringsskjema. Fristen for å evaluere seminaret i skjemaet gikk ut fredag 16. februar, så kommer jeg til 342 
å lage et erfaringsdokument av tilbakemeldingene dere har gitt. Jeg har også skrevet sakspapirer, og satt 343 
dem sammen til et dokument.  344 
 345 
Oppmerksomme lesere har kanskje allerede lagt merke til at vi har lagt inn innholdsfortegnelse i 346 
sakspapirene, med mulighet for å “klikke” seg rett inn på sakene. Et lite raskt tiltak som allerede er kommet 347 
etter evalueringsskjema, det skal lønne seg å si ifra.   348 

https://www.facebook.com/events/1709388752455754/
https://www.facebook.com/events/1709388752455754/
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POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG, LINN SKYUM 349 
 350 
Ettersom forrige sakspapirfrist var to uker før vårseminaret har en del av tiden blitt brukt til forberedelser 351 
til dette.  352 
 353 
Det har også vært tre møter i idrettspolitisk komité (handlingsplanpunkt 7 og 11), og mye av tiden har 354 
derfor naturlig nok gått med til arbeid med idrettspolitisk dokument. Jeg ser det ikke som hensiktsmessig å 355 
orientere ytterligere om det, da dere nå får se resultatet i sakspapirene uansett. 356 
 357 
Etter møtet med Turid Kristensen (H) (referert i forrige orientering) oversendte vi et lobbynotat med en 358 
oppsummering av våre innspill fra møtet. Dette omhandlet i stor grad SHoT-undersøkelsen og studenters 359 
psykiske helse. Dokumentet tok utgangspunkt i fjorårets handlingsplanpunkt 2 og 3. 360 
 361 
Som jeg muntlig orienterte om på vårseminaret var jeg og Elisabeth i møte med SmartOslo-prosjektet 1. 362 
februar. Her pratet vi om hvilke tiltak som kunne gjøre Oslo til en bedre studentby i fremtiden. Her løftet vi 363 
blant annet; bedre nattbusstilbud på “studentrutene”, mer fleksible bysykkelløsninger og studenthus i 364 
sentrum. I tillegg pratet vi mye om hvordan studenter kan være en ressursgruppe når Oslo Kommune skal 365 
prøve ut nye boløsninger i samarbeid med det private næringslivet. Vi var generelt positive til slike 366 
ordninger, men understreket at det også må skje på studentenes premisser.   367 
 368 
Siden sist ble jeg invitert til å gi innspill til Oslo SVs programprosess på vegne av Velferdstinget. Her løftet 369 
jeg stort sett alt i forrige handlingsplan og politiske dokumenter som er relevant for kommunal politikk. 370 
   371 
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MEDIELOGG 372 
 373 
- En kopp kaffe på Stortinget: 3 kroner. En kopp kaffe på SiO-kantinen: 18 kroner, sak i Universitas om 374 
prisnivået hos SiO vs. Stortingskantinen. Leder kommenterer. 15.02.18 375 
-Studentnyhetene (11:30), kommunikasjonsansvarlig forteller om hvorfor det er viktig å svare på 376 
Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2018 hos Radio Nova. 26.01.18.  377 

http://universitas.no/nyheter/63710/en-kopp-kaffe-pa-stortinget-3-kroner-en-kopp-kaffe
http://dread.radionova.no/kringlast/studentnyhetene/2018/01/studentnyhetene_20180126.mp3
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SAKSFREMLEGG – 2B 378 
Dato: 26. februar 2018 379 
Sak: 2b), Orienteringssak 380 
Saksbehandler: Vetle Bo Saga 381 
Vedlegg: Hovedstyrets orientering 382 
 383 
HOVEDSTYRETS ORIENTERING 384 
 385 
Arbeidsutvalgets innstilling: 386 
 387 
 388 
Forslag til vedtak: 389 
Saken tas til orientering.  390 
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 391 
Siden forrige orientering har vi hatt et styremøte (14. februar). Neste styremøte er 21. mars. Fordi det 392 
ikke er så lenge siden seminaret, er det ikke så mye nytt å orientere om. 393 
 394 
Styret er konstituert, og Audun Foyn er valgt som nestleder. 395 
 396 
Vetle har vært i møter med rektoratene fra OsloMet, BI og UiO (22. februar, etter at orienteringen ble 397 
skrevet). 398 
 399 
SiO bistår VTAU i arbeidet med studenthus gjennom deltakelse i styringsgruppen og arbeidsgruppen. 400 
 401 
Utvalgte byggeprosjekter 402 

● Blindernveien 6 - Vedtatt på styremøtet 14. februar.  403 
○ 316 HE, 284 ett-roms, 16 parboliger. 404 
○ Forventet ferdigstilt vinteren 2020.  405 
○ Godt miljøprosjekt, som vil oppfylle passivhusstandard.   406 

● Trimveien 4 - Byrådet vil utrede erstatningsareal, dette kan ta lang tid.  407 
○ SiO er invitert til møte om denne saken med med Hanna Marcussen, byråd for 408 

byutvikling og Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet. VT er også 409 
invitert med. 410 

 411 
På styremøtet 14. februar vedtatt planer for utomhus på Kringsjå. For utviklingen av fellesfunksjonene 412 
på Kringsjå har det blitt gjennomført en undersøkelse blant beboerne. Konseptet for utviklingen av 413 
Kringsjå er “vi møtes utenfor”, og er ment å gjøre studentbyen mer attraktiv for beboerne. Det vil 414 
blant annet bli opparbeidet utegym, torgarealer, frukthage, plantekasser, opprustet adkomst, sti som 415 
knytter Kringsjå til marka, og håndtering av overvann. 416 
 417 
Store deler av utearealene, samt fellesfunksjonene som ble orientert om på seminaret (treningssenter 418 
og serveringstilbud) vil være ferdig til semesterstart høsten 2018. 419 
 420 
SiO Mat og Drikke 421 
Det jobbes med å etablere brukerråd på alle serveringssteder. 422 
 423 
SHoT 2018 424 
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for 425 
studentenes læring. Hovedformålet er å belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker 426 
studiesituasjonen og hverdagen for øvrig. Datainnsamlingen avsluttes 20. mars.  427 
 428 
Etter den første uka var svarprosenten i snitt omtrent 10 %, men variasjonene er store mellom 429 
institusjonene. Etter én uke var dette svarprosenten fordelt på institusjonene tilsluttet SiO: 430 
 431 
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Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo  8,4 % 432 
Barratt Due Musikkinstitutt    13,0 % 433 
Bjørknes høyskole     6,5 % 434 
Det teologiske menighetsfakultet   15,0 % 435 
Fjellhaug Internasjonale Høgskole   4,0 % 436 
Handelshøyskolen BI     4,1 % 437 
Høyskolen for Ledelse og Teologi   3,3 % 438 
Høyskolen Kristiania     7,4 % 439 
Kunsthøgskolen i Oslo     3,9 % 440 
Musikkteaterhøyskolen    12,2 % 441 
NLA Høgskolen     7,5 % 442 
Norges dansehøyskole    79,7 % 443 
Norges idrettshøgskole    9,6 % 444 
Norges musikkhøgskole    10,9 % 445 
OsloMet – storbyuniversitetet   9,4 % 446 
Politihøgskolen     7,8 % 447 
Steinerhøyskolen     11,1 % 448 
Universitetet i Oslo     13,1 % 449 
Westerdals Oslo ACT     6,9 % 450 
 451 
Dette har endret seg siden denne oversikten, men dette var de siste offisielle tallene da orienteringen 452 
ble skrevet. 453 
 454 
SiO Athletica  455 
Athletica har fortsatt medlemsvekst. Belegget på gruppetimene er godt, selv om man har 456 
rekordmange 260 gruppetimer i uka. Samtidig er planleggingen av senteret på Kringsjå i gang.   457 
 458 
Lørdag 17. februar var Domus Athletica vertskap for en trenings-convention i samarbeid med 459 
treningsbladet Shape Up. 460 
 461 
SiO Foreninger 462 
Det er gjennomført vellykkede foreningsdager på OsloMet og UiO. Georg Sverdrups hus har blitt for 463 
lite for foreningsdagen på UiO. 464 
 465 
Som alltid - still veldig gjerne spørsmål! 466 
På vegne av styrestudentene, 467 
Vetle Bo Saga 468 
 469 
  470 
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SAKSFREMLEGG – 2C 471 
Dato: 26. februar 2018 472 
Sak: 2c), Orienteringssak 473 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget  474 
Vedlegg: Kulturstyrets orientering, SiO Mat og Drikke, Universitas, Radio Nova, Arbeid med studenthus og 475 
Idrettspolitisk komite.  476 
 477 
ANDRE ORIENTERINGER 478 
 479 
Arbeidsutvalgets innstilling: 480 
 481 
 482 
Forslag til vedtak: 483 
Saken tas til orientering.  484 
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KULTURSTYRETS ORIENTERING 485 
Det har ikke vært noe møte siden sist sakspapirfrist. Vi skal ha et møte den 22. februar og det har kommet inn 32 486 
søknader. Neste søknadsfrist er 7. mars.  487 
 488 
Den 14. Februar ble det avholdt lunsjpåfyll med SiO Foreninger hvor jeg fikk komme og snakke om Kulturstyret 489 
og hvordan man skriver en god søknad. Det var godt oppmøte og det virket som om deltakerene var fornøyde.  490 
 491 
Hjemmesiden er under oppussing, men fordi det har gått mye tid til lunsjpåfyll, søknadslesning og 492 
kommunikasjon med foreningene, har den dessverre ikke hatt så høy prioritet. Forhåpentligvis rekker jeg å jobbe 493 
mer med den frem mot neste møte.  494 
 495 
På sist møte ble det spurt om hvordan Kulturstyrets tildelinger er fordelt på de ulike utdanningsinstitusjonene. 496 
Under finner dere en oversikt over hvordan det var i 2017.  497 
I og med at DNS og “Ingen” ikke har et bestemt antall studenter slik som en utdanningsinstitusjon, er det ikke 498 
noe bestemt tall for penger per student her.  499 
 500 
“Ingen” er for foreninger som ikke er tilknyttet en utdanningsinstitusjon.  501 

 502 
 503 
 504 
 505 
 506 
 507 
 508 
 509 
 510 
 511 
 512 
 513 
 514 
 515 
 516 
 517 
 518 
 519 
 520 
 521 
 522 
 523 
 524 
 525 
 526 
 527 
 528 
 529 
 530 
 531 
 532 
 533 
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Jeg har dessverre ikke mulighet til å komme og holde muntlig orientering, men jeg tar gjerne imot spørsmål og 534 
innspill på mail. Jeg vil ta med alle spørsmål i neste orientering slik at alle får samme informasjon.  535 
 536 
Idun 537 
  538 
SIO MAT OG DRIKKE 539 
Det har ikke vært styremøte i SiO Mat og Drikke siden forrige VT møte.  540 
 541 
UNIVERSITAS 542 
Møtt av representanter valgt av VT: Kari Anne Andersen (vara for Kristine Berg heggelund), Markus Leira 543 
Asprusten (vara for Emil Lundal)  544 
Annonsesalg 545 
• Ligger litt bak budsjett til nå. 546 
• Skal iverksette tiltak for å gjøre det tydelig at foreninger/mindre aktører kan få rabatterte priser 547 

Orientering om nyhetsredaksjonens arbeid. 548 
• Rekruttert nye folk, de er flinke, motiverte og produserer mye! 549 

Orientering om muligheter for flytting til foreningshus i sentrum  550 
• Universitas stiller seg positive til nå, men avventer videre fremdrift i prosjektet. 551 

Kom gjerne med spørsmål dersom dere ønsker flere detaljer. 552 
 553 
Orientering fra ansvarlig redaktør, Birk Tjeldflaat Helle. 554 
Rent journalistisk har 2018 startet veldig bra for Universitas. Vi har hatt en rekke gode saker som har skapt 555 
mye engasjement og oppmerksomhet. Så langt i år har vi for eksempel blitt sitert 195 ganger i norske 556 
medier. Det betyr at vi setter dagsorden, og bringer studentsaker opp på et nasjonalt plan. Til 557 
sammenligning har Khrono blitt sitert 175 ganger, Studvest 16 ganger, og Under Dusken ni. Klikkmessig har 558 
den store veksten vi har opplevd de to siste årene stoppet opp, men vi har stabilisert oss på et jevnt, høyt 559 
nivå på rundt 45 000 sidevisninger i uka. Dette er en økning på 70 prosent sammenliknet med samme 560 
periode i 2016, men bare 2 prosent opp fra i fjoråret.  561 
 562 
Papirutgavene våre har også vært veldig sterke. Vi har ikke fått tall på hvor mange aviser som har blitt 563 
liggende i stativene (returtall), men alle forsidene våre har hatt hovedoppslag som har engasjert leserne 564 
våre på nett. Et løft for papiravisen, har vært flere reportasjer fra Russland de siste ukene. Med støtte fra 565 
Fritt Ord, sender vi to journalister og to fotografer for å dekke presidentvalget hos vår nabo i øst. Dette gir 566 
flere gode leseropplevelser.  567 
 568 
Økonomisk har året derimot startet vanskeligere. Annonsesalget har gått dårligere enn forventet. Sammen 569 
med kutt under forrige Velferdstingstildeling, og avslag på søknaden hos Kulturrådet, ser det derfor ut som 570 
vi må kutte ytterligere i kostnader. 571 
 572 
RADIO NOVA 573 
Det foreligger ingen skriftlig orientering.  574 
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ARBEID MED STUDENTHUS 575 
For oversikt over leveranser og mål, se til mandat forprosjekt og strategidokument (sakspapirer til 576 
vårseminaret).  577 
 578 
Under arbeidet med studenthus den siste perioden har det dukket opp noen usikkerhetsmomenter som 579 
det er viktig for oss å avklare; 580 
 581 
Høsten 2017 ble det vedtatt at Velferdstinget skulle arbeide for et studenthus i sentrum. Dette er et 582 
selvstendig politisk vedtak som står uavhengig av lokasjon og uavhengig av forprosjektets konklusjoner. 583 
Strategien for studenthus er et visjonsnotat, som er forankret i studenthovedstaden - og som står 584 
selvstendig uavhengig av forprosjektet.  585 
Om forprosjektet skulle konkludere med at St. Olavs gate 32 ikke er et egnet bygg vil arbeidet fortsette med 586 
studenthus i sentrum, men med alternative lokasjoner i tett dialog med kommunen og eventuelt andre 587 
aktører.  588 
 589 
Forprosjekt studenthus i St. Olavs gate 32 er et parallelt prosjekt, som naturlig tar for seg St. Olavs gate 32 590 
som mulig lokasjon for et slikt studenthus. Årsaken til at dette forprosjektet startet er todelt; 1) Det har blitt 591 
gjennomført en kvalitetsutredning på bygget og en kvalitetssikring som begge landet på at studenthus var 592 
den beste bruken av bygningsmassen. Ved oppstart av et prosjekt med en annen lokasjon så vil en slik 593 
utredning være nødvendig, noe som trolig forlenger tidsrammen med flere år. 2) Byutviklingen på 594 
Tullinløkka er en prosess som har pågått over flere år, og gitt at Velferdstinget ønsker å være en del av 595 
prosessen var det nødvendig å melde interesse før sjansen gikk fra oss.  596 
 597 
Arbeidet med studenthus går både internt i forprosjektet (rapport fra arbeidsgruppen vedlagt) og politisk 598 
fra arbeidsutvalget. 599 
 600 
Det er blitt gjennomført eller avtalt møter med studentdemokrati ved BI, møte med studentdemokrati og 601 
ledelse ved PHS, møte i studenthovedstaden med omvisning på sentralen, møte med studentledere ved 602 
Westerdals og Høyskolen Kristiania, samt ledelsen ved AHO. I disse møtene presenterer vi både strategien 603 
og vedtaket i VT, samt prosess og fremdrift rundt forprosjektet. All respons i slike møter har så langt vært 604 
positive. 605 
 606 
I arbeidet med plan for finansiering, og potensielle driftsformer og eierskap vil ulike muligheter drøftes og 607 
vurderes i løpet av forprosjektet. Slik vi ser det nå vil den ideelle konstruksjonen være et forpliktende 608 
samarbeid mellom f.eks. OsloMet, Oslo kommune og samskipnaden - hvor disse tre opptrer som 609 
kontraktsparter. Andre aktører og samarbeidspartnere vil selvsagt vurderes underveis i prosjektet. Eierskap 610 
av bygget ved eventuelt, må sannsynligvis være en forutsigbar og egnet aktør som eksempelvis 611 
samskipnaden. Også ved langvarig leieavtale, med eventuelle opsjoner i favør av leietaker, vurderes 612 
samskipnaden så langt som mest egnet. Dette er ikke forankret med styrevedtak, og baserer seg på våre 613 
vurderinger og signaler så langt i prosjektet. En endelig vurdering på åpenbart være en avveining av risiko 614 
og kostnad. Samskipnaden har erfaringer med eiendommer og bygg, og sitter på uvurderlig kunnskap som 615 
de bidrar med inn i prosjektet.  616 
Vi ser så langt for oss at finansiering av bygget vil komme av en rekke ulike aktører. Funksjonene vil ha 617 
betydning for finansieringsmodell. Funksjonene i huset vil kunne finansieres fra ulike hold alt etter hvilke 618 
støtteordninger som anses som egnet og realistiske. Aktivitet som gavner byen vil eksempelvis kunne få 619 
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støtte av kommunen, men ikke bygg, investering eller drift. Per nå er det kontantstrømmen som vurderes 620 
som mest usikker i forhold til finansiering, og ikke tilegnelsen av bygget.  621 
Det er tre hovedprioriteringer fremover; Avklaring kjøp eller leie av huset, hvordan skal huset settes i stand 622 
og hvordan sikre langsiktig drift.  623 
 624 
Vi skal mandag 19. februar avholde et møte med Statsbygg som er eier av St. Olavs gate 32 for å forsøke å 625 
kartlegge litt muligheter rundt eierskap av bygget og finansiering. Dette er en viktig milepæl for 626 
forprosjektet, og fremdriften avhenger i stor grad av hvilke avklaringer som gjøres da.  627 
 628 
Fremover vil leder og nestleder arbeide mye med kartlegging av muligheter for ekstern finansiering, samt 629 
fortsette å opprette kontakt med samarbeidspartnere og aktører som kan bidra til prosjektet - her siktes 630 
det både til kunnskap og ressurser. Eksempelvis: Sentralen, Start-Up Lab og foreninger/organisasjoner med 631 
lang erfaring i å drifte “studenthus”.  632 
 633 
Rapport fra arbeidsgruppen i Forprosjekt: Studenthus i St. Olavs gate 32 634 
Siden oppstart i arbeidsgruppen har gruppen jobbet mot første milepæl som er levering av 635 
kravspesifikasjonen 15. februar. 636 
 637 
Tiltak for utarbeidelse av kravspesifikasjonen: 638 

• Befaring i St. Olavs gate 32. 639 
Arbeidsgruppen var på befaring i St. Olavs gate 32. Vi var gjennom samtlige lokaler med unntak av 640 
annekset. 641 

• Bruttoliste 642 
Arbeidsgruppen har utarbeidet en utfyllende bruttoliste med beskrivelse av innhold og funksjon. 643 

• Spørreundersøkelse 644 
Velferdstinget har sendt ut en spørreundersøkelse med formål om å kartlegge dagens og fremtidig 645 
behov for lokaler hos foreningene. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 717 kontaktpersoner, i 646 
løpet av en uke fikk vi registrert 148 individuelle svar.  647 
Både med tanke på svarprosent og tilbakemeldinger på undersøkelsen kan man ikke trekke ut noen 648 
signifikante resultater, men trendene i svarene er de samme som innspillene som har kommet fra 649 
VT og studentdemokratiene som har diskutert innhold.  650 

• Interiørarkitektfirmaet IARK  651 
IARK har fått oversendt alle relevante dokumenter og skal utarbeide et forslag til bruk av huset. Det 652 
er gjennomført et innledende møte med IARK mandag 12. februar, og de har i perioden vært på 653 
befaring i St. Olavs gate 32.    654 

• Kravspesifikasjon ferdig. 655 
Forslag til kravspesifikasjon er ferdigstilt (se vedlegg). Den er fortsatt under endring. Og etter 656 
tilbakemelding fra styringsgruppen og fra kunnskap Oslo vil mer fra visjonen/strategien bakes inn i 657 
kravspesifikasjonen for å forankre innhold og tiltak. 658 

• Kunnskap Oslo 659 
Presentasjon i Kunnskap Oslo er gjennomført. Noe uenighet rundt bestillingen fra Velferdstinget, og 660 
mye spørsmål og skepsis rundt finansiering av innvestering og drift ble ytret av samtlige parter. 661 
Arbeidsgruppen anerkjenner at dette er et avgjørende faktor for suksess og vil jobbe videre med 662 
kartlegging av modeller fra Trondheim og Bergen. En avklaring med driftsform og eierskap er 663 
nødvendig før finaniseringsplaner settes, og motsatt. Så dette vil være et arbeid som fortsettes 664 
parallellt i arbeidsgruppen. 665 
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• Fremover: 666 
Nytt møte med IARK mandag og jobbe videre med kravspesifikasjonen. 667 
Begynner å jobbe med visjonsnotat for drift og eierskap 668 

 Begynner med research rundt ulike fond og stiftelser. 669 
 (Mulighetsrommet og hvordan vinkle en fremtidig søknad for å oppfylle 670 

søkekriteriene.) 671 
  Kartlegge driftsform ved Studenthusene i Trondheim og Bergen. 672 
 673 
De to neste milepælene er 674 
23.03: Visjonsnotat for driftsform og eierskap ferdig. 675 
16.04: Plan for finansiering ferdig.  676 
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IDRETTSPOLITISK KOMITÉ  677 
I perioden siden forrige sakspapirfrist har IPK gjennomført tre møter og arbeidet er nå avsluttet.  678 
 679 
Arbeidet har resultert i “Idrettspolitisk dokument” og “Mandat og vedtekter for Studentidrettsråd”.  680 
 681 
Etter mye diskusjon innad i komiteen og etter samtale med idrettsforeningene har vi valgt å lande på at 682 
studentidrettsrådet skal være et rådgivende organ som fokuserer mer på samarbeid enn at det skal være et 683 
bestemmende organ som behandler tildeling av halltid. Dette kommer både av at foreningene i stor grad 684 
synes prosessen rundt dagens tildeling er god, samt at det er mer lønnsomt at den oppfølgingen og 685 
kompetansen som kreves blir liggende hos SiO som per dags dato har en egen ansatt som jobber som 686 
koordinator opp mot idrettsforeningene. Det er synd hvis vi endrer et system som i stor grad fungerer, til 687 
noe som vi er usikre på om vil fungere bedre.   688 
 689 
Dermed vil Studentidrettsrådet i størst grad være et samarbeidsorgan på tvers av 690 
studentidrettsforeningene. Rådet skal være et rådgivende organ opp mot VT og SiO og et utøvende organ 691 
ved større samarbeidsarrangementer, slik som “kampen om hovedstaden” og potensielt “studentlekene”. 692 
Her vil rådets medlemmer stå fritt til å selv bestemme hvilke arrangementer de ulike foreningene ønsker å 693 
samarbeide om. 694 
 695 
Hvis vi i fremtiden ser et behov for at idrettsrådet skal behandle hallfordelingen er det enkelt å legge det 696 
inn i vedtekter og mandat for studentidrettsråd.  697 
 698 
Under prosessen har det blitt sendt ut en epost til alle studentidrettsforeningene som er tilknyttet SiO slik 699 
som mandatet pålegger oss. Totalt mottok vi svar fra 7 av 17 foreninger. 700 
5 av 7 rapporterer at de ikke har vært nødt til å si nei til medlemmer pga hallkapasitet. De fleste rapporterer 701 
om et ønske om mer halltid, og flere av foreningene trener i dag ikke i SiOs lokaler.  702 
 703 
Diskusjonspunkter er særskilt nevnt i sakspapirene til idrettspolitisk dokument.  704 
 705 
Erfaringen fra arbeidet tilsier at å behandle slike politiske dokumenter ved å sette ned en komité virkelig er 706 
å anbefale. Flere synspunkter kommer frem under arbeidet og det oppleves som en mer demokratisk 707 
prosess.  708 
 709 
Jeanette og Linn vil gjerne takke for engasjementet, og arbeidet som har blitt gjort av komiteens 710 
medlemmer Maya Sol Sørgård, Kari Anne Andersen, Henrik Bjørndalen, Anders Norum, Andreas Næss og 711 
Cecilie Kappelslåen.   712 
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SAKSFREMLEGG – 4A 713 
Dato: 26. februar 2018 714 
Sak: 4a), Vedtakssak 715 
Saksbehandler: Linn Skyum og Jeanette Viken 716 
Vedlegg: Idrettspolitisk dokument 717 
 718 
IDRETTSPOLITISK DOKUMENT 719 
 720 
Arbeidsutvalgets innstilling: 721 
 722 
 723 
 724 
Forslag til vedtak: 725 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.   726 
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SAKSNOTAT 727 
Bakgrunn for saken 728 
På velferdstingsmøtet 13. november 2017 ble det satt ned en idrettspolitisk komité med oppgave å revidere 729 
idrettspolitisk dokument samt se på mulighetene for å sette ned et studentidrettsråd for samarbeid på 730 
tvers av studentidrettsforeningene.  731 
 732 
Rådet har bestått at Jeanette Viken og Linn Skyum fra arbeidsutvalget som leder og sekretær, Kari Anne 733 
Andersen, Maya Sol Sørgård, Anders Norum og Henrik Bjørndalen som representanter fra Velferdstinget, 734 
samt Cecilie Kappelslåen og Andreas Næss som representanter fra Studentidrettsforeningene.  735 
 736 
Komiteen har gjennomført møter jevnlig siden desember.  737 
Under arbeidet har vi innhentet informasjon fra NSI, SiO Athletica, Norsk Handikapforbund, Paraidretten, 738 
samt de mindre studentidrettsforeningene for å forsøke å dekke opp de behovene vi ser i studentmassen i 739 
dag.  740 
 741 
Arbeidet har resultert i to dokumenter; Idrettspolitisk dokument og Mandat og Vedtekter for 742 
Studentidrettsråd.   743 
 744 
Saksopplysninger 745 
Idrettspolitisk dokument  746 
Idrettspolitisk dokument er delt opp i 6 kapitler og forsøker å balansere politikken innenfor egenorganisert- 747 
og foreningsorganisert idrett og trening.  748 
 749 
Dokumentet er bygget opp som et langsiktig strategidokument som både tar for seg noen grunnverdier og 750 
går mer generelt inn på strategier. Deretter oppsummeres strategien i noen spesifikke kjernepunkter som 751 
våde er hentet fra det forrige dokumentet samt har kommet på bakgrunn av interne diskusjoner i 752 
komiteen.  753 
 754 
Til slutt har vi valgt å legge mer vekt på vår 80/20 regel (80 % studentmasse) og hvilke tiltak og sanksjoner 755 
som vil være nødvendig dersom en forening ikke oppfyller kravet. Dette fordi regelen alltid har vært 756 
gjeldende uten å si noe om hvilke tiltak man skal sette inn dersom kravet ikke oppfylles tilstrekkelig.  757 
 758 
Arbeidet i komiteen har vært konsensusbasert, men noen diskusjonspunkter er verdt å nevne: 759 
 760 
Selv etter samtale med Norsk Handikapforbund og Paraidretten så ser vi at det er rom for en mer 761 
utfyllende beskrivelse av verdiavsnittet «Trening for inkludering», og komiteen tar gjerne imot innspill og 762 
forslag fra Velferdstinget.  763 
 764 
Siste avsnitt under «Strategi egenorganisert» legger vi et politisk grunnlag for at det skal arbeides mot lik 765 
treningsavgift ved at utdanningsinstitusjoner som i dag ikke bidrar tilstrekkelig med fristasjon i større grad 766 
gjør dette. Dette er i all hovedsak en debatt rundt treningsavgift. Etter diskusjonen på VTs vårseminar føler 767 
vi at dette i tilstrekkelig grad ivaretar begge synspunkter løftet i handlingsplandebatten.  768 
 769 
I siste avsnitt før kapittel 4 trekker vi frem problematikken rundt identiske tilbud. Det er ønskelig fra 770 
komiteens side å fokusere på samarbeid i form av bredde eller nivå.  771 
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Studentidrettsråd 772 
Etter en lang gjennomgang av hallfordelingsaspektet i studentidrettsrådet ble to ulike forslag fremmet for 773 
komiteen. Begge baserte seg på en fordelingskalkyle basert på antall studentmedlemmer innad i 774 
foreningene fordelt på araealbehov. En rekke usikkerhetsmomenter ble ytret rundt denne typen tildeling, 775 
både med tanke på hva som skjer når flere foreninger skal ha tildelt tid på kveldstid og en eventuell 776 
skjevhet i «maktbalansen» i studentidrettsrådet både mot den ene eller den andre siden.  777 
 778 
Tanken med at studentidrettsforeningene selv skulle fordele halltid var et generelt inntrykk av at 779 
foreningene i dag ikke er fornøyd med prosessen. Dette kom det etter hvert frem at ikke var tilfelle og at 780 
foreningene i stor grad er fornøyde med den hallfordelingsprosessen og kompetansen og oppfølgingen 781 
som kommer fra koordinatoren ansatt i SiO Athletica. Komiteen ser det som lite hensiktsmessig å gå bort 782 
fra et system som fungerer for å implementere et mer demokratisk system uten sikkerhet i at det i praksis 783 
blir en bedre løsning. I samråd med foreningene ønsker komiteen dermed å videreføre prosessen slik den 784 
er i dag. 785 
 786 
Likevel ser komiteen fortsatt nytten av å opprette et studentidrettsråd med mandat til å fokusere på 787 
samarbeidet på tvers av foreningene, mellom foreningene og de politiske kreftene rundt, og mellom rådet 788 
og SiO Athletica 789 
 790 
Saksbehandlers vurdering 791 
Et av premissene for at Velferdstinget og Velferdstingets arbeidsutvalg skal kunne ta informerte 792 
beslutninger i saker som omhandler studentidrett er at vi har et godt og aktuelt politisk dokument liggende 793 
til grunn. Dagens idrettspolitiske dokument ble sist revidert i 2012, og er ikke lenger oppdatert til å kunne 794 
sette rammene for de utfordringene vi møter i dag.  795 
 796 
Saksbehandler vurderer dokumentet som godt balansert og mener det vil legge et bedre grunnlag for 797 
politisk arbeid og fokus på studentidrett de kommende årene.  798 
Opprettelsen av Studentidrettsråd vil kunne skape positive effekter, slik som tydeligere forankrede 799 
handlingsplanpunkter innenfor idrett, mer samarbeid på tvers av foreningene i form av 800 
fellesarrangementer og de kan fungere som en tydelig stemme opp som SiO Athletica.   801 
 802 
Arbeidsutvalgets vurdering 803 
Arbeidsutvalget stiller seg bak saksbehandlers vurdering.  804 
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IDRETTSPOLITISK DOKUMENT 805 
 806 
KAPITTEL 1: FORMÅL 807 
Idrettspolitisk dokument skal være et grunndokument for idrettspolitikk i Velferdstinget. Dokumentet har 808 
som formål å dekke alle aspekter innenfor studentidrett og skal være grunnlag for all idrettspolitikk som 809 
føres, samt legge en langsiktig plan for studentidretten. 810 
 811 
Definisjon 812 
Med studentidrett menes her all trening som studenter bedriver, både egenorganisert og 813 
foreningsorganisert idrett og trening. Egenorganisert trening vil si all trening en student bedriver på eget 814 
initiativ. Foreningsorganisert trening innebærer all trening som bedrives gjennom de frivillig organiserte 815 
studentforeningene med en studentandel på over 80 % per gruppe. 816 
 817 
KAPITTEL 2: VERDIER 818 
Moderne studentidrett er mangfoldig, men det som knytter de sammen er målet om studenter i aktivitet. 819 
Som et overordnet mål for dette dokumentet må det dermed ligge et grunnleggende ønske om å 820 
muliggjøre at flest mulig studenter kan være i aktivitet. Dette bør gjøres gjennom samarbeid mellom 821 
samskipnaden, den foreningsorganiserte idretten og andre aktører for å gi studentene et bredest mulig 822 
tilbud, både i form og nivå. 823 
 824 
Trening for god studenthelse 825 
Resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at studenters fysiske og psykiske helse 826 
skiller seg mye fra den øvrige befolkningen. For å sørge for best mulig studenthelse bør derfor SiO tenke 827 
helhetlig helseforebygging på tvers av sine tjenesteområder.  828 
 829 
Studentidrett bidrar til forebygging av både fysiske og psykiske helseplager, og er dermed et viktig element i 830 
studentvelferden. God fysisk helse gir overskudd og energi som sikrer at man står best mulig utrustet i 831 
møte med studiehverdagen. 832 
 833 
SHoT-undersøkelsen fra 2014 viser at sosial tilhørighet er sentral for studentenes trivsel og mestring, og at 834 
så mange som 1 av 5 studenter sliter med alvorlige psykiske symptomplager. En av forklaringsfaktorene for 835 
dette er ensomhet. Den foreningsorganiserte studentidretten bidrar med et sterkt sosialt nettverk, og kan 836 
derfor bidra til å redusere nettopp graden av ensomhet blant studenter.  837 
 838 
Mulighetene for egenorganisert trening er også viktig. Fysisk aktivitet er i seg selv sentralt for en god psykisk 839 
helse, og gjennom egenorganisert trening  får studentene frihet til å være i aktivitet etter tid og mengde 840 
som passer deres egen hverdag. Dette vil igjen kunne bidra til å øke livskvaliteten for de studentene som 841 
foretrekker å drive egenorganisert trening. 842 
 843 
Trening for kunnskap og mestring 844 
Gjennom de frivillig organiserte studentidrettslagene kan studenter tilegne seg svært nyttig og relevant 845 
organisasjonserfaring og kunnskap. Idrettslagene tilbyr varierte aktiviteter og treningsformer. Dermed vil 846 
en student med et tillitsverv innenfor et idrettslag kunne få erfaring fra alt fra trenerjobber til 847 
prosjektledelse og styrearbeid.  Å være en del av et frivillig organisert idrettslag er med på å skape en 848 
identitet og tilhørighet til studentmiljøet og til utdanningsinstitusjonen. Det kan også spille en viktig rolle i 849 
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studentenes karriere senere i livet ved å være en kilde til kunnskap og erfaringer som studentene ellers ikke 850 
har like stor mulighet til å tilegne seg. 851 
 852 
Aktivitet generelt, både egenorganisert og foreningsdrevet, kan bidra til økt kunnskap om hvordan man skal 853 
ivareta egen kropp og helse. Det kan også bidra til økt tidsmestring og gjennomføringsevne ellers i 854 
hverdagen. 855 
 856 
Et bredt lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig er et premiss for at flest mulig studenter er i jevnlig aktivitet. 857 
I tillegg til å både være et sosialt tilbud og en helsemessig fordel kan studentidrettstilbudet være en vei til 858 
mestringsfølelse og selvoppnåelse, som igjen vil gi positive effekter i hverdagen. 859 
 860 
Trening for inkludering 861 
Trening er en stor arena for inkludering av ulike studentgrupper. Her møtes studentmassen på tvers av 862 
landegrenser, kjønn, legning, religion, funksjonsnedsettelse, alder og studievalg, og idrett og trening må 863 
derfor være tilrettelagt alle studenter. 864 
 865 
Som ny student i Oslo har man ofte ikke et nettverk av bekjente å støtte seg på. Her kan idrettsforeningene, 866 
så vel som alle andre foreninger, være en viktig katalysator for sosialt samvær. 867 
 868 
KAPITTEL 3: STRATEGI 2018-2022 869 
Strategi egenorganisert  870 
SiO Athletica skal søke etter å være den største og beste bidragsyteren for egenorganisert trening for 871 
studenter i Oslo og Akershus. For å kunne oppnå dette må SiO fortsette å tenke lavterskel og være 872 
tilgjengelige for studentene både når det kommer til lokasjon og tilbud. For å fremme bredde innenfor 873 
tilbudet er det viktig at SiO og foreningene forsøker å utfylle hverandre for å skape et best mulig tilbud for 874 
studentene med bredde både i tilbud og nivå. 875 
 876 
For at SiO Athletica skal fortsette å være en ledende aktør for egenorganisert trening innenfor 877 
studentmassen er det viktig at de fortsetter å følge utviklingen i bransjen, både innenfor utstyr, 878 
gruppetrening og tilbud forøvrig.  879 
 880 
Takket være nærheten til marka og fjorden er Oslo en helt unik storby. Den korte veien til naturen er en 881 
verdi studentene i større grad bør utnytte, og friluftsliv er en viktig form for mosjon. Med andre ord finnes 882 
det mange muligheter for trening også utenfor treningssentrene. Derfor bør SiO styrke den aktiviteten som 883 
finner sted også utenfor deres egne lokaler, og drive kampanjevirksomhet rettet mot å ta i bruk hele byen. 884 
 885 
Utleiearealene til SiO Athletica bør alltid være forbeholdt studentene. I tidsrom der arealene vanligvis ikke 886 
benyttes bør SiO oppfordre andre foreninger og studentgrupperinger til å leie. I siste instans kan arealene 887 
leies ut til andre. 888 
 889 
For å sørge for flest mulig studenter i aktivitet bør man rette søkelyset mot de studentene som i dag velger 890 
å ikke være i jevnlig aktivitet. Ved å utrede grunnene for dette valget vil man kunne tilby et mer målrettet og 891 
tilpasset tilbud som muligens vil kunne bidra til at denne gruppen blir mindre. 892 
 893 
For å kunne inkludere alle studenter bør informasjon alltid være tilgjengelig på engelsk.  894 
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SiO bør også være en foregangsbedrift ved å vise bredden i studentmassen i sin markedsføring heller enn 895 
stereotypiske og for de fleste uoppnåelige skjønnhetsnormer. 896 
 897 
SiO Athletica skal tilby studentene et vesentlig rimeligere treningstilbud enn andre aktører på markedet 898 
med tilbud av tilsvarende bredde og kvalitet. Det skal arbeides for at alle studenter i SiO har lik 899 
treningsavgift hos SiO Athletica gjennom at studiesteder som i dag ikke bidrar tilstrekkelig med fristasjon 900 
eller økonomisk støtte i større grad gjør dette.  901 
 902 
Strategi foreningsorganisert  903 
Den foreningsorganiserte studentidretten er en svært viktig videreføring av ungdomsidretten og 904 
rekrutteringsplattform for voksenidretten. Mange unge faller fra idretten på dette tidspunktet fordi nivået 905 
blir for høyt eller fordi de flytter til et nytt sted. Da kan studentidretten være en trygg havn. Tilbudet burde 906 
være nivådelt slik at flest mulig studenter blir møtt med sine behov både innenfor ferdighet og ambisjon. 907 
Foreningene burde også være bevisste på egen synlighet og ha mest mulig informasjon tilgjengelig på nett. 908 
For at foreningene skal være med å aktivisere flest mulig studenter er det viktig at de tenker rekruttering 909 
gjennom hele året. 910 
 911 
Det er viktig at idrettsforeningene i tiden fremover har mulighet til vekst. Arealkapasiteten er et stort hinder 912 
for denne veksten. Derfor må SiO legge til rette for foreningene med gratis treningslokaler og prioritere 913 
disse på ettermiddag og kveld i hverdagene. I tillegg bør det etterstrebes at idrettslagene har mulighet til 914 
nødvendig kampavvikling i helgene, og større studentidrettsarrangementer bør prioriteres for å fremme 915 
studentidretten som helhet. Ledig halltid på grunn av bortekamper bør fylles tidlig for å sørge for maksimal 916 
utnyttelse.  917 
 918 
Det er ønskelig med større samarbeid på tvers av idrettsforeningene. På denne måten kan man koordinere 919 
alt fra utstyrsparker til arrangementer, slik at studentmassen får mest mulig ut av ressursene som finnes. 920 
 921 
Som sosiale møteplasser har idrettsforeningene et særskilt ansvar for å være bevisste på inkludering og ha 922 
kompetanse på konfliktløsning og krisehåndtering. Tillitsvalgte i idrettsforeningene bør dermed få tilbud 923 
om kursing på disse temaene, og det må derfor finnes ressurser som kan bistå foreningene med denne 924 
kompetansen ved behov. 925 
 926 
Både SiOs og idrettsforeningenes kapasitet er presset. For å tilfredsstille etterspørselen bør man 927 
tilrettelegge for samarbeid, nye arealer og finne alternative arealløsninger der det er mulig. Tilbudet må 928 
videreutvikles i samsvar med det som er studentidrettens fortrinn; rimelig, studentspesifikk trening hvor 929 
treningstilbud og helseforebygging sees i sammenheng.  930 
 931 
Både SiO Athletica og foreningene må være bevisst på det ansvaret de har og møte hverandre i eventuelle 932 
konflikter på en måte som fokuserer på å sette det grunnleggende formålet, om flest mulig studenter i 933 
aktivitet, til grunn.  934 
 935 
Ansvarsfordeling 936 
Velferdstinget har et ansvar for å fremme studentidrettens ønsker i politiske forum. Velferdstinget bør 937 
jobbe opp mot kommunen for å sikre studentidrettsarealer og studentidrettens innpass på kommunale 938 
anlegg. Man bør også jobbe opp mot andre eksterne aktører i idrettsnorge for å sikre studentidretten en 939 
naturlig plass i idrettsnorge. 940 
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 941 
Studentidrettslagene har et eget ansvar for sine medlemmer. Dette betyr at de står ansvarlige for å kunne 942 
gi et tilfredsstillende tilbud til sine medlemmer, og bør derfor selv søke samarbeid med kommune, bydel, 943 
utdanningsinstitusjoner og lokale idrettslag, -foreninger og -kretser for å sikre dette. 944 
 945 
Kommunen har et ansvar for å tilrettelegge for studentaktivitet i byen, herunder studentidrett. Samtidig har 946 
Samskipnaden ansvar for å supplere dette tilbudet. Det bør være et mål fra Samskipnadens og kommunens 947 
side å oppfylle arealbehovet slik at flest mulig kan få benytte seg av studentidrettstilbudet. I dette tilfellet er 948 
det Samskipnaden som kjenner studentenes behov best, og kommunens rolle bør derfor være å sørge for 949 
rimelige tomter der Samskipnaden kan tilrettelegge for studentidrettsarealer. Når dette ikke er mulig bør 950 
kommunen legge til rette for at studentidretten får innpass i kommunale anlegg. 951 
 952 
Det bør i større grad tilrettelegges for samarbeid mellom idrettsforeningene og SiO. Det er ikke 953 
nødvendigvis hensiktsmessig at samskipnaden og idrettsforeningene tilbyr identiske tilbud. Her bør man 954 
heller fokusere på å samarbeide om tilbudet eller å gi tilbud som utfyller hverandre, både i form og nivå.  955 
 956 
KAPITTEL 4: KJERNEPUNKTER 957 
Verdiene og strategien skal alltid legges til grunn ved utarbeidelse av ny politikk innenfor idrett og mosjon.  958 
 959 
Velferdstinget mener at: 960 
 961 
Foreninger 962 

• Der studentidrettsforeningene får fordeler gjennom Velferdstinget eller SiO Athletica, skal 963 
medlemsmassen være minimum 80 prosent studenter. 964 

• Idrettsforeningene bør samarbeide om et større felles arrangement minimum annethvert år for å 965 
styrke synligheten og samarbeidet på tvers av foreningene. 966 

• Studentidrettsforeningene og SiO Athletica bør i større grad samarbeide om tjenester, eksempelvis i 967 
bytte mot redusert treningsavgift for sine medlemmer 968 

 969 
SiOs tilbud 970 

• SiO bør tilpasse sitt tilbud etter etterspørsel hos studentene 971 
• Tilbudet skal alltid tilpasses studentenes aktuelle behov. Derfor skal det gjennomføres jevnlige 972 

brukerundersøkelser. 973 
• SiO burde tilby en startpakke ved første besøk som både orienterer studentene på treningssenteret 974 

og inneholder opplæring for å sikre sunn og sikker trening.    975 
 976 
Kapasitet 977 

• Det burde informeres til studentforeninger om ledig hallkapasitet på dagtid for økt bruk.  978 
• Det burde åpnes opp for eksternt utleie av deler av sentrene på dagtid, men kun dersom dette ikke 979 

går ut over studentenes bruk av anlegget. 980 
• Treningskapasiteten skal på sikt økes. 981 
• Arealkapasiteten må ikke bygges ned så lenge pågangen og ønsket om lokaler er høyt.  982 
• Ved nye studentboliger burde det prioriteres plass til jungel-gym eller andre aktivitetsparker i 983 

tilknytning til studentbyene.  984 
 985 
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Tilrettelegging 986 
• Det skal tilbys barnepass til studenter med barn ved utvalgte anlegg og tidspunkt. 987 
• SiOs treningstilbud skal være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne, og skal være 988 

gratis for ledsager. 989 
• SiOs PTer må ha kompetanse på tilrettelegging av trening for personer med funksjonsnedsettelser, 990 

og bør gjennomgå opplæring med Paraidretten. 991 
• Kjønnsnøytrale garderobemuligheter skal være tilgjengelig i alle SiOs treningssentre. 992 

 993 
Informasjon og kampanjer 994 

• SiO burde igangsette kampanjer rettet mot mosjon og en aktiv hverdag på lik linje med andre 995 
treningskampanjer.  996 

• SiOs kampanjer må vise bredden i studentmassen. 997 
• For å oppfordre til friluftsliv og mosjon burde SiO alene eller i samarbeid med OSI/DNT/andre 998 

igangsette informasjonskampanjer eller aktiviteter som trekker studentene ut i marka og fjorden.  999 
• Der SiO og andre studentidrettsforeninger tilbyr tilsvarende eller komplementerende aktiviteter 1000 

burde de informere gjensidig om det andre tilbudet.  1001 
• SiO må i større grad informere om fysioterapitjenestene og veiledning i ernæringsfysiologi også mot 1002 

studentidrettslagene. 1003 
• Det skal etterstrebes å digitalisere infrastrukturen, og det må bli lettere for foreningene å 1004 

samarbeide med SiO slik at de lettere kan kontrollere hvor stor andel av medlemsmassen som er 1005 
studenter.   1006 

• All relevant informasjon burde være tilgjengelig på engelsk hos SiO Athletica og 1007 
studentidrettsforeningene.  1008 

• Informasjon om forsvarlig bruk av vekter og apparater bør være tilgjengelig ved SiOs treningssentre 1009 
og/eller digitalt.  1010 

 1011 
KAPITTEL 5: RETNINGSLINJER FOR TILDELING TIL FORENINGSORGANISERT TRENING 1012 
Disse retningslinjene gjelder både for SiOs tildeling av halltid, representasjon i idrettsrådet, samt 1013 
Velfertstingets og Kulturstyrets økonomiske tildeling, og angår hver enkelt gruppe/lag. 1014 
 1015 
For å kvalifisere for tildeling må studentandelen hos hver gruppe være over 80 %. Dersom dette ikke følges 1016 
må foreningen og gruppen varsles om de mulige sanksjonene, og gis en prøveperiode på 6 mnd for å 1017 
gjenopprette studentandelen. I denne prøveperioden bør SiO Athletica i samarbeid med SiO Foreninger 1018 
tilby enkel oppfølging og opplæring rundt rekruttering. 1019 
 1020 
Sanksjoner 1021 
Dersom gruppen ikke klarer å gjenopprette studentandelen i løpet av perioden bør følgende sanksjoner tre 1022 
i kraft: 1023 

• Utestengelse fra idrettsråd (gjelder dersom foreningen som helhet har en studentandel under 80 %) 1024 
• Kutt i økonomisk tildeling fra Velferdstinget eller Kulturstyret tilsvarende den enkelte gruppens 1025 

budsjett 1026 
• Gruppen vil ikke bli prioritert i neste hallfordeling, og foreningen som helhet vil kuttes tilsvarende 1027 

denne gruppens søknadstid. 1028 
 1029 
 1030 
 1031 



  
 

 
 36 

KAPITTEL 6: STUDENTIDRETTSRÅD 1032 
Ved Velferdstinget i Oslo og Akershus skal det være et studentidrettsråd.  Studentidrettsrådet skal skal 1033 
fungere som et rådgivende organ for idrett og mosjon, og være en arena for samarbeid på tvers av 1034 
idrettslagene.  1035 
 1036 
Studentidrettsrådet er regulert i Vedtekter og mandat for studentidrettsråd i Oslo og Akerhus.  1037 
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VEDTEKTER OG MANDAT FOR STUDENTIDRETTSRÅD I OSLO OG AKERSHUS 1038 

KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER 1039 

§ 1-1 Formål 1040 

Studentidrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for studentidretten i Oslo og Akershus. 1041 
Studentidrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom foreningene og Velferdstinget i Oslo og 1042 
Akershus (VT), Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kommunale myndigheter. 1043 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på 1044 
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, åpenhet og ærlighet. 1045 

§ 1-2 Organisasjon 1046 

Idrettsrådet er et felles organ for alle studentidrettsforeninger som får tildelt fast treningstid i SiOs lokaler. 1047 

Studentidrettsrådet vedtekter og mandat vedtas av Velferdstinget. Listen over Studentidrettsrådets 1048 
arbeidsoppgaver er ikke uttømmende. Andre oppgaver og vedtak kan tillegges idrettsrådet fra 1049 
Velferdstinget.  1050 

§ 1-3 Oppgaver 1051 

Studentidrettsrådet skal: 1052 

a. Synliggjøre studentidrettens lokale omfang samt bidra med å utvikle idrettspolitiske 1053 
handlingsplanpunkter og politikk i samarbeid med Velferdstingets arbeidsutvalg. 1054 
b. Arbeide for at arealer for idrett og mosjon skal driftes slik at det blir størst, best og bredest mulig 1055 
bruk av idrettsarealer tilknyttet SiO. 1056 
c. Samarbeide på tvers av foreningene for å sørge for best mulig utnyttelse av tilgjengelige 1057 
idrettslokaler.  1058 
d. Samarbeide om større studentidrettsarrangementer i regionen 1059 

Studentidrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå. 1060 

Alle saker som er av felles interesse for studentidretten skal formidles VT gjennom Studentidrettsrådet. 1061 

Studentidrettsrådet kan ved behov opprette komiteer og utvalg.   1062 
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KAPITTEL 2: STUDENTIDRETTSRÅDET 1063 

§ 2-1 Valgmåte 1064 

Representanter for studentidrettsforeningene i studentidrettsrådet velges av foreningene lokalt senest 1065 
innen to - 2 - uker før konstituerende møte. For å være valgbar må man være student, medlem av en 1066 
studentidrettsforening tilknyttet studentidrettsrådet og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte 1067 
eller avgi stemme ved fullmakt. 1068 

Representanter og vararepresentanter valgt etter dette, må godkjennes av Studentidrettsrådet med 1069 
kvalifisert flertall. 1070 

Valgprotokoll skal være oversendt Velferdstingets Arbeidsutvalg senest én - 1 - uke før møtet og så snart 1071 
som mulig for representanter og vararepresentanter valgt etter dette. 1072 

Studentidrettsforeningene velger selv valgmåte for representant og vara til studentidrettsrådet. 1073 

Valgperiode for representanter i Studentidrettsrådet er fra 1. juli til 31. juni. 1074 

 1075 
§ 2-2 Sammensetning 1076 

Hver studentidrettsforening som får tildelt fast treningstid i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ 1077 
lokaler (også kjent som “i hallfordelingen”) har møterett med én representant i rådet. Representanter fra 1078 
NIF-registrerte foreninger møter med tale- forslags og stemmerett. Representanter fra ikke-NIF-registrerte 1079 
foreninger møter med observatørstatus (tale- og forslagsrett). 1080 

Det bør etterstrebes at vara er av et annet kjønn enn representanten selv for å utjevne potensiell 1081 
kjønnsskjevhet i rådet. 1082 

Nye medlemmer til studentidrettsrådet må sende begrunnelse til Velferdstingets Arbeidsutvalg senest fire - 1083 
4 - uker før konstituerende møte, jf. §5-1.  1084 

Nestleder i Velferdstingets arbeidsutvalg er leder for Studentidrettsrådet. 1085 

KAPITTEL 3: STUDENTIDRETTSRÅDETS MØTER 1086 

§ 3-1 Studentidrettsrådets møter 1087 

Studentidrettsrådet møter minst 2 ganger hvert år inkludert konstituerende møte.  1088 

Velferdstingets arbeidsutvalget sender elektronisk innkalling, med foreløpig dagsorden til 1089 
Studentidrettsrådets representanter og observatører senest to - 2 - uker før møtet. 1090 
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Arbeidsutvalget sender endelig dagsorden og saksdokumenter til Studentidrettsrådets representanter og 1091 
observatører senest én - 1 - uke før møtet. 1092 

 1093 
§ 3-2 Konstituerende møte 1094 

Studentidrettsrådet konstituerer seg selv senest tre - 3 - uker før funksjonstiden begynner. 1095 

Studentidrettsrådets konstituerende skal, men er ikke begrenset til å behandle: 1096 

a. Representantenes og vararepresentantenes valgprotokoller etter innstilling fra Kontrollkomiteen i 1097 
Velferdstinget. 1098 
b. Vedta årlig møteplan. 1099 
 1100 

§ 3-3 Innmelding av saker 1101 

Enhver student tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus kan melde saker til møter i 1102 
Studentidrettsrådet. 1103 

Vedtakssaker og resolusjoner må være meldt og saksdokumenter være innlevert til leder av 1104 
studentidrettsrådet senest én - 1 - uke før møtet. Diskusjonssaker må meldes senest under godkjenning av 1105 
dagsorden for møtet. Med unntak av saker om mistillit, kan Studentidrettsrådet likevel med kvalifisert 1106 
flertall sette en sak på dagsorden og behandle saksdokumenter sendt inn etter fristen. 1107 

Saker kan når som helst meldes til eventuelt. Studentidrettsrådet kan ikke fatte vedtak i slike saker. 1108 

 1109 
§ 3-4 Faste saker 1110 

Studentidrettsrådets ordinære møter behandler: 1111 

a. Valg av ordstyrer og referent. 1112 

b. Godkjenning av innkalling, dagsorden og kjøreplan. 1113 

c. Godkjenning av referat. 1114 

d. Godkjenning av valgprotokoller. 1115 

e. Orienteringer fra Arbeidsutvalget i Velferdstinget. 1116 

f. Orienteringer fra Studentidrettsforeningene. 1117 

g. Øvrige orienteringer. 1118 
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h. Saker meldt inn jf. § 3-3. 1119 

 1120 
§ 3-5 Ekstraordinært møte 1121 

Arbeidsutvalget innkaller til ekstraordinært møte i Studentidrettsrådet senest én - 1 - uke etter at et slikt 1122 
krav er fremmet. De som krever ekstraordinært møte skal sende en kopi av kravet til Kontrollkomiteen til 1123 
Velferdstinget. Det ekstraordinære møtet kan bare behandle saker meldt i innkallingen. 1124 

Ekstraordinært møte i Studentidrettsrådet skal avholdes når: 1125 

a. Leder av studentidrettsrådet krever det. 1126 

b. Minst tre av Studentidrettsrådets representanter krever det. 1127 

Dersom Arbeidsutvalget ikke overholder fristen for innkalling, innkaller Kontrollkomiteen snarest mulig til 1128 
det ekstraordinære møtet i Studentidrettsrådet. 1129 

 1130 
§ 3-6 Møterettigheter og møteplikter 1131 

Studentidrettsrådets møter er åpne for alle. 1132 

Følgende har møteplikt med tale-, forslags- og stemmerett: 1133 

a. Representanter fra NIF-registrerte studentidrettsforeninger 1134 

i. Ved forfall er representanten selv ansvarlig for å kalle inn vararepresentant og varsle 1135 
Arbeidsutvalget.  1136 

 1137 
Følgende har møteplikt med tale- og forslagsrett: 1138 

a. Leder av studentidrettsrådet. 1139 
b. Representanter fra ikke-NIF-registrerte studentidrettsforeninger 1140 

b. Representant fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. 1141 

c. Kontrollkomiteen. 1142 

Studentidrettsrådet kan innvilge andre personer tale- og/eller forslagsrett for et møte eller i en enkeltsak. 1143 

KAPITTEL 4: VOTERINGER 1144 

§ 4-1 Definisjoner 1145 
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Alminnelig flertall: når det blant de avgitte stemmene er flere stemmer for forslaget enn mot, og det ikke er 1146 
flere blanke stemmer enn avgitte stemmer. 1147 

Absolutt flertall: mer enn 50 % av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 1148 

Kvalifisert flertall: minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 1149 

3/4 kvalifisert flertall: minst 3/4 av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 1150 

§ 4-2 Voteringer 1151 

Voteringer skjer ved alminnelig flertall, dersom ikke annet er bestemt.  1152 

Ved stemmelikhet i vedtakssaker gjentas voteringen. Ved fortsatt stemmelikhet anses innstilt forslag som 1153 
vedtatt.  1154 

Ved innstilling på hallfordeling der det er uenighet, redegjøres det både for flertallets innstilling og 1155 
mindretallets dissens til SiO. 1156 

§ 4-3 Beslutningsdyktighet 1157 

Studentidrettsrådet er beslutningsdyktige når minst 2/3 av dets representanter eller medlemmer er 1158 
tilstede. 1159 

KAPITTEL 5: GENERELLE BESTEMMELSER 1160 

§ 6-1 Oppløsning 1161 

Studentidrettsrådet kan med 3/4 kvalifisert flertall på to møter etter hverandre vedta at Studentidrettsrådet 1162 
oppløses. Det siste møtet skal være ekstraordinært og kan bare behandle saken om oppløsning. 1163 

Begrunnet forslag om oppløsning sendes Arbeidsutvalget minst én måned før et ordinært møte i 1164 
Studentidrettsrådet. Arbeidsutvalget sender forslaget til høring hos det høyeste organet ved hver 1165 
studentidrettsforening med møterett i idrettsrådet. 1166 

 1167 
§ 6-2 Endring av vedtekter og mandat 1168 

Endring av vedtekter og mandat må meldes som sak innen ordinær frist til Velferdstingets arbeidsutvalg og 1169 
behandles på påfølgende møte i Velferdstinget i Oslo og Akershus.  1170 

 1171 
§ 6-3 Lukking av møter 1172 
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Studentidrettsrådets møter, saker og saksdokumenter er offentlige, og dagsorden og saksdokumentene 1173 
skal være tilgjengelige for enhver. 1174 

Arbeidsutvalget kan bestemme at en sak og dens saksdokumenter ikke skal være offentlige i innkallingen. 1175 
Studentidrettsrådet avgjør, med kvalifisert flertall, om en sak og dens saksdokumenter skal behandles for 1176 
lukkede dører. Et lukket møte består av de respektive representantene valgt etter § 2-1, men disse kan, med 1177 
kvalifisert flertall, vedta å invitere inn andre. Ved forslag om lukking av møtet skal debatt om dette foretas 1178 
kun med personer med rettigheter etter § 3-6. Dersom et lukket møte skal fatte vedtak må 1179 
kontrollkomiteen være tilstede for å vurdere beslutningsdyktigheten.  1180 
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SAKSFREMLEGG – 4B 1181 
Dato: 26. februar 2018 1182 
Sak: 4B, Diskusjonssak 1183 
Saksbehandler: Linn Skyum  1184 
Vedlegg: Reglement for tildeling av studentboliger i SiO (2012), Helhetlig endringsforslag til reglement for 1185 
tildeling av studentboliger i SiO 1186 
 1187 
TILDELINGSKRITERIER FOR STUDENTBOLIGER 1188 
 1189 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1190 
 1191 
 1192 
Forslag til vedtak: 1193 
Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker.   1194 
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SAKSNOTAT 1195 
 1196 
Bakgrunn for saken 1197 
Velferdstinget skal jf. Velferdstingets handlingsplan 2018 revidere reglement for tildeling av studentboliger. 1198 
 1199 
Saksopplysninger 1200 
Reglementet legger grunnlag for hvilke prioriteringer som gjøres i studentboligtildelingen. Reglementet 1201 
vedtas i SiOs Hovedstyre etter innstilling fra Velferdstinget. 1202 
 1203 
Arbeidsutvalgets vurdering 1204 
Det helhetlige endringsforslaget, med unntak av ny § 9 og endringer i § 5 punkt 3, endres svært lite fra 1205 
hvordan boligtildelingen foregår i dag. Utover nevnte endringer er dette en «opprydning» av det gamle 1206 
dokumentet, der det blant annet klargjøres hvordan samskipnaden tildeler boliger til internasjonale 1207 
studenter. Endringene er utformet i samråd med SiO for å sikre mest mulig effektiv boligtildeling, samt 1208 
bedre oversikt over køen. 1209 
 1210 
Ny § 9 er utformet for å åpne for muligheten for å kunne søke som vennepar i dublett (handlingsplanpunkt 1211 
20). Det er verdt å merke seg at denne paragrafen også åpner for det samme i kollektiv dersom det skulle 1212 
eksistere to ledige rom til ønsket innflytningstidspunkt, samt at eksisterende beboere kan foreslå nye 1213 
innflyttere. 1214 
 1215 
Endringer i § 5 punkt 3 er for å effektivisere og forenkle boligtildelingen, samt gi SiO mulighet til å ha en 1216 
bedre oversikt over køen – som igjen vil gjøre prosessen bedre for studentene som søker seg til boligene.  1217 
 1218 
Merk at Velferdstinget i sitt grunnpolitiske dokument vedtok å prioritere internasjonale studenter ved 1219 
tildelingen av bolig, selv om det tas ut i § 5.   1220 
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REGLEMENT FOR TILDELING AV STUDENTBOLIGER I SIO (2012) 1221 
 1222 
Dette reglement gjelder for tildeling av leiekontrakter for boliger eiet og drevet av Studentsamskipnaden i 1223 
Oslo og Akershus (SiO). 1224 
Husleieloven gjelder for leieforhold i Studentboligene. 1225 
 1226 
§ 2 Definisjoner 1227 
Med “student” i dette reglement menes en person med studieplass ved et av Studentsamskipnaden i Oslo 1228 
og Akershus (SiO) sine læresteder, som har betalt semesteravgift til SiO for inneværende år. 1229 
Med ”boberettiget” menes student som har gyldig leiekontrakt og som oppfyller kravene i dette 1230 
reglementet. 1231 
 1232 
§ 3 Søknadsberettigede 1233 
Søknadsberettigede er studenter ved et av SiOs læresteder og som har studie som sin hovedbeskjeftigelse i 1234 
den oppgitte leieperioden.  1235 
Søkeren må ha minimum 50 % studieprogresjon i den oppgitte leieperioden og må dokumentere dette ved 1236 
tildeling av ny leiekontrakt. Dersom leietaker kan dokumentere forsinkelser i studieløpet grunnet sykdom, 1237 
fødsel, verneplikt, studenttillitsverv o.l. behandles dette særskilt. 1238 
Personer som planlegger å studere i leieperioden er også søknadsberettiget forutsatt at vedkommende 1239 
beviser studentstatus ved leieperiodens start. Begge beboerne i par- og familieboliger, gitt at de er 1240 
studenter, kan søke internflytting. 1241 
 1242 
Ph.D.-studenter, alderspensjonister, samt søkere som tidligere har misligholdt leieavtaler hos 1243 
Studentboligene er ikke søknadsberettigede. 1244 
 1245 
§ 4 Søkers og leietakers opplysningsplikt 1246 
Søker plikter å gi riktige og fullstendige opplysninger som har betydning for vurderingen av søknaden. 1247 
Uriktige eller ikke oppgitte opplysninger av vesentlig betydning medfører at leieavtalen kjennes ugyldig og 1248 
leieforholdet kan heves. 1249 
 1250 
Studentboligene har rett til å kontrollere opplysningene som er gitt i søknaden, og kan fortløpende 1251 
kontrollere at leietakeren er boberettiget. 1252 
 1253 
§ 5 Prioriteringsrekkefølge ved tildeling av singelbolig 1254 

1. Eksisterende søknadsberettigede leietakere som søker ny tildeling av leiekontrakt. 1255 
2. Internasjonale studenter som det etter avtale med utdanningsinstitusjonene tilknyttet SiO er 1256 

reservert bolig for. Leieperioden for disse starter enten 1. august eller 1. januar. 1257 
3. Øvrige internasjonale studenter, og søkere med folkeregistrert bostedsadresse utenfor Oslo og 1258 

Akershus, som ved søknadsperiodens start begynner sitt studium ved et av lærestedene tilknyttet 1259 
SiO. Sistnevnte prioriteres etter fødselsår, slik at de yngste prioriteres først. Leieperiode for disse 1260 
starter enten 1.januar eller 1. august.» 1261 

4. Øvrige søknadsberettigede prioriteres etter søknadstidspunkt. 1262 
 1263 
§ 6 Prioriteringsrekkefølge ved tildeling av parbolig 1264 
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1. Eksisterende søknadsberettigede leietakere som søker ny tildeling av leiekontrakt, samt samboer 1265 
som søker kontraktoverføring  1266 

2. Søknadsberettigede par uten barn hvor begge er studenter.  1267 
3. Søknadsberettigede par uten barn. 1268 
4. Øvrige søknadsberettigede prioriteres etter søknadstidspunkt. 1269 

 1270 
§ 7 Prioriteringsrekkefølge ved tildeling av familiebolig 1271 

1. Eksisterende søknadsberettigede aleneforsørgere/familier som søker ny tildeling av leiekontrakt. 1272 
2. Søknadsberettigede aleneforsørgere og internasjonale studenter med barn som det etter avtale 1273 

med utdanningsinstitusjonene tilknyttet SiO er reservert bolig for. Leieperioden for internasjonale 1274 
studenter med avtale starter enten 1.januar eller 1. august. 1275 

3. Søknadsberettigede familier hvor begge er studenter. 1276 
4. Søknadsberettigede familier. 1277 
5. Øvrige søknadsberettigede prioriteres etter søknadstidspunkt. 1278 
6. Familier med flere barn er prioritert til større leiligheter. 1279 

 1280 
§ 8 Prioriteringsrekkefølge ved tildeling av universelt utformede boliger 1281 

1. Eksisterende søknadsberettigede leietakere m/spesielle behov som søker fornyet leieavtale. 1282 
2. Søknadsberettigede m/spesielle behov. 1283 
3. Øvrige søknadsberettigede prioriteres etter søknadstidspunkt. 1284 

 1285 
§ 9 Tildeling av boliger ved tomgang 1286 
Ved tomgang kan boliger tildeles til andre enn de som er søknadsberettigede etter dette reglementet. Slike 1287 
tildelinger skal være korttidskontrakter med maksdato 31. juli og gir ingen prioritering ved ny tildeling.  1288 
Tildelingen av korttidskontrakter skjer etter følgende prioriteringsrekkefølge: 1289 

1. SiO-studenter som ikke har sitt studium som hovedbeskjeftigelse. 1290 
2. Studenter som ikke er medlem av SiO. 1291 
3. Andre enn studenter som det reserveres bolig for av SiO’s tilknyttede undervisningsinstitusjoner. 1292 

 1293 
Ny § 10 Internflytting 1294 
Eksisterende beboere er prioritert foran nye søkere i køen ved intern flytting  i perioden 15. september til 1295 
15 juli. I perioden rundt semesterstart er det ikke adgang til å flytte internt.  1296 
 1297 
§11 Botid 1298 
Maksimal botid i SiOs boliger er begrenset til 5 år. 1299 
 1300 
Dersom leietaker kan dokumentere forsinkelser i studieløpet grunnet sykdom, fødsel, verneplikt, 1301 
studenttillitsverv o.l. behandles dette særskilt, og botiden kan forlenges. Dette gjelder også for studenter på 1302 
seksårige studieprogram.  1303 
 1304 
Absolutt maksimal botid er 7 år inkludert gyldige forsinkelser i studiene. 1305 
 1306 
§ 11 Klagenemnd for tildeling av boliger 1307 
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Klagenemnda består av tre personer oppnevnt av SiOs Hovedstyre etter innstilling fra Velferdstinget i Oslo 1308 
og Akershus. Klagenemdas hovedoppgave er å behandle klager på tildeling av studentbolig og avslag om 1309 
forlenget botid. 1310 
 1311 
Klagenemnda skal ha tilgang på all relevant informasjon. Klagenemndas medlemmer skal undertegne 1312 
taushetserklæring og skal behandle alle personopplysninger konfidensielt. 1313 
Klagenemnda kan, i særskilte tilfeller, gi dispensasjon til fordel for leietakerne fra alle bestemmelser i dette 1314 
reglementet. 1315 
 1316 
§ 12 Klage og anke 1317 
Alle avslag på søknad om bolig kan klages inn for Klagenemnd for tildeling av boliger. I siste instans kan det 1318 
ankes til Studentboligenes styre. 1319 
Klagen må sendes inn til Studentboligene senest 14 - fjorten - dager etter at avslaget er mottatt. Klagen og 1320 
anken må begrunnes, og klager plikter å vedlegge dokumentasjon. 1321 
 1322 
§ 13 Taushetsplikt 1323 
Alle som behandler saker etter dette reglementet har taushetsplikt om private forhold som de får 1324 
kjennskap til under saksbehandlingen. 1325 
 1326 
§ 14 Gyldighet og endringer 1327 
Dette reglementet erstatter alle tidligere reglementer for tildeling av SiO sine boliger. 1328 
Endringer i dette reglementet vedtas av Hovedstyret i SiO etter innstilling fra Velferdstinget i Oslo og 1329 
Akershus. 1330 
 1331 
§ 15 Ikrafttredelse 1332 
Dette reglementet trer i kraft 01.01.2013  1333 
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HELHETLIG ENDRINGSFORSLAG TIL REGLEMENT FOR TILDELING AV 1334 
STUDENTBOLIGER I SIO 1335 
 1336 
§ 1 Innledende bestemmelser 1337 
Dette reglement gjelder for tildeling av leiekontrakter for boliger drevet av Studentsamskipnaden i Oslo og 1338 
Akershus (SiO). 1339 
 1340 
SiO kan inngå avtaler for internasjonale studenter med lærestedene tilknyttet SiO. Tildeling av boliger for 1341 
studenter som er omfattet av disse avtalene tildeles etter egne kriterier og omfattes ikke av bestemmelsene 1342 
i dette dokumentet. 1343 
 1344 
Husleieloven gjelder for leieforhold i SiO Bolig. 1345 
 1346 
§ 2 Definisjoner 1347 
Med «student» i dette reglement menes en person med studieplass ved et av Studentsamskipnaden i Oslo 1348 
og Akershus (SiO) sine læresteder, som har betalt/betaler semesteravgift til SiO for semesteret det søkes 1349 
bolig for. 1350 
 1351 
§ 3 Søknadsberettigede 1352 
Søknadsberettigede er studenter som har søkt om opptak/er student ved et av SiOs læresteder og som har 1353 
studiet som sin hovedbeskjeftigelse i den oppgitte leieperioden. 1354 
 1355 
Søkeren må ha minimum 50 prosent studieprogresjon i den oppgitte leieperioden og må, på oppfordring, 1356 
kunne dokumentere dette. Dersom leietaker kan dokumentere forsinkelser i studieløpet grunnet sykdom, 1357 
fødsel, verneplikt, studenttillitsverv o.l. behandles dette særskilt. 1358 
 1359 
Personer som planlegger å studere i leieperioden er også søknadsberettiget forutsatt at vedkommende kan 1360 
dokumentere studentstatus ved leieperiodens start. 1361 
 1362 
Ph.D.-studenter og søkere som tidligere har misligholdt leieavtaler hos SiO Bolig, er ikke 1363 
søknadsberettigede. 1364 
 1365 
Aldersgrense for søkere er 35 år. 1366 
 1367 
§ 4 Søkers og leietakers opplysningsplikt 1368 
Søker plikter å gi riktige og fullstendige opplysninger som har betydning for vurderingen av søknaden. 1369 
Uriktige eller ikke oppgitte opplysninger av vesentlig betydning medfører at leieavtalen kjennes ugyldig og 1370 
leieforholdet kan heves. 1371 
 1372 
SiO Bolig har rett til å kontrollere opplysningene som er gitt i søknaden, og kan fortløpende kontrollere at 1373 
leietakeren er boberettiget. 1374 
 1375 
§ 5 Prioriteringsrekkefølge ved profil singel 1376 
1. Eksisterende søknadsberettigede leietakere som søker ny tildeling av leiekontrakt. 1377 
2. Eksisterende søknadsberettiget samboer. 1378 
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3. Øvrige prioriteres etter alder, med de yngste først., deretter etter søknadstidspunkt. 1379 
4. Andre studenter. 1380 
 1381 
§ 6 Prioriteringsrekkefølge ved profil par  1382 
1. Eksisterende søknadsberettigede leietakere som søker ny tildeling av leiekontrakt. 1383 
2. Eksisterende søknadsberettiget samboer. 1384 
3. Søknadsberettigede par uten barn hvor begge er studenter. 1385 
4. Søknadsberettigede par uten barn. 1386 
 1387 
§ 7 Prioriteringsrekkefølge ved profil familie 1388 
1. Eksisterende søknadsberettigede leietakere som søker ny tildeling av leiekontrakt. 1389 
2. Eksisterende søknadsberettiget samboer. 1390 
3. Søknadsberettigede aleneforsørgere. 1391 
4. Søknadsberettigede familier hvor begge er studenter. 1392 
5. Søknadsberettigede familier. 1393 
 1394 
§ 8 Prioriteringsrekkefølge ved tildeling av universelt utformede boliger 1395 
1. Eksisterende søknadsberettigede leietakere m/spesielle behov som søker ny tildeling av 1396 
leiekontrakt. 1397 
2. Søknadsberettigede m/spesielle behov. 1398 
3. Øvrige søknadsberettigede prioriteres i henhold til tildelingsreglementet. 1399 
 1400 
§ 9 Unntak fra prioriteringsrekkefølge 1401 
Prioriteringsrekkefølgen kan unnvikes dersom et rom i kollektiv/dublett blir ledig og de/den eksisterende 1402 
beboeren/-ne har forslag til personer som kan flytte inn. Dersom beboerne har ulike forslag er det den 1403 
første forslagsstiller som har forrang. Den foreslåtte leietakeren må kunne dokumentere studentstatus.  1404 
 1405 
Prioriteringsrekkefølgen kan også unnvikes dersom to søknadsberettigede ønsker å flytte sammen i 1406 
kollektiv/dublett og det finnes to ledige rom til ønsket innflytningstidspunkt.  1407 
 1408 
§ 10 Tildeling av boliger ved tomgang 1409 
Ved tomgang kan boliger tildeles til andre enn de som er søknadsberettigede etter dette reglementet. Slike 1410 
tildelinger skal være korttidskontrakter med maksdato 31. juli og gir ingen prioritering ved ny tildeling. 1411 
Tildelingen av korttidskontrakter skjer etter følgende 1412 
prioriteringsrekkefølge: 1413 
1. SiO-studenter som ikke har sitt studium som hovedbeskjeftigelse. 1414 
2. Studenter som ikke er medlem av SiO. 1415 
3. Andre enn studenter. 1416 
 1417 
§ 11 Botid 1418 
Maksimal botid for alle beboere i SiO’s boliger er begrenset til 5 år. Dersom leietaker kan dokumentere 1419 
forsinkelser i studieløpet grunnet sykdom, fødsel, verneplikt, studenttillitsverv o.l. behandles dette særskilt, 1420 
og botiden kan forlenges. Botid utover 5 år kan også gis til dem som går på et profesjonsstudium som er 1421 
normert til mer enn 5 år. Normert studietid ut over 5 år må dokumenteres med studieplan utarbeidet av 1422 
lærestedet. Absolutt maksimal botid er 7 år inkludert gyldige forsinkelser i studiene. 1423 
 1424 
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§ 12 Klage og anke 1425 
Alle avslag på søknad om ny tildeling av kontrakt kan klages inn for SiO. Klagen må begrunnes, og klager 1426 
plikter å vedlegge dokumentasjon. Klagen må sendes inn til SiO Bolig senest 14 - fjorten - dager etter at 1427 
avslaget er mottatt. Nytt avslag kan ankes til SiOs Klagenemd. Klagenemden består av et flertall studenter 1428 
og det er kun feil saksbehandling/avgjørelser med hjemmel i dette tildelingsreglementet som kan omgjøres 1429 
av Klagenemden. 1430 
 1431 
§ 13 Taushetsplikt 1432 
Alle som behandler saker etter dette reglementet har taushetsplikt om private forhold som de får 1433 
kjennskap til under saksbehandlingen. 1434 
 1435 
§ 14 Gyldighet og endringer 1436 
Dette reglementet erstatter alle tidligere reglementer for tildeling av SiO sine boliger. Endringer i dette 1437 
reglementet vedtas av Hovedstyret i SiO etter innstilling fra Velferdstinget i Oslo og Akershus. 1438 
 1439 
§ 15 Ikrafttredelse 1440 
Dette reglementet trer i kraft 01.04.2018.  1441 
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SAKSFREMLEGG – 6A 1442 
Dato: 26. februar 2018 1443 
Sak: 6a), Vedtakssak 1444 
Saksbehandler: Fam Karine Heer Aas 1445 
Vedlegg: Valgkomiteens innstilling ettersendes 1446 
 1447 
SUPPLERINGSVALG TIL KONTROLLKOMITEEN 1448 
 1449 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1450 
Velferdstinget velger en person til kontrollkomiteen, etter å ha blitt presentert for innstillingen fra 1451 
Valgkomiteen. 1452 
 1453 
Forslag til vedtak: 1454 
 1455 
SAKSNOTAT 1456 
 1457 
Bakgrunn for saken 1458 
Aleksander Gjøsæter har trukket seg som medlem av kontrollkomiteen.  1459 
 1460 
Saksopplysninger 1461 
Kontrollkomiteens myndighet og oppgaver er regulert i Velferdstingets vedtekter § 7-1. Kontrollkomiteens 1462 
sammensetning er regulert i § 7-2: «Kontrollkomiteen består av tre -3- medlemmer. Komiteen konstituerer 1463 
seg selv. Valgperiode og valg av kontrollkomiteen er regulert i § 11-6-6.  1464 
 1465 
I Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus §11-5 står det at «Velferdstinget skal supplere valg gjort av 1466 
Velferdstinget, etter innstilling fra valgkomiteen i henhold til §-3-3. Arbeidsutvalget kan supplere til valg gjort 1467 
av Velferdstinget, dersom det av tungtveiende årsaker ikke lar seg gjøre å vente til neste 1468 
velferdstingsmøte». 1469 
 1470 
Stillingen ble offentliggjort i flere kanaler. Det er to personer som har ytret et ønske om vervet som medlem 1471 
av kontrollkomiteen, Eirik Kjevik og Simen Eriksen. Arbeidsutvalget har informert valgkomiteen, og begge 1472 
kandidatene har blitt bedt om å levere en kort søknad som vil bli behandlet av VK innen helgen. Dere vil 1473 
derfor få ettersendt innstillingen.  1474 
 1475 
Arbeidsutvalget besluttet at det ikke var tungtveiende årsaker til at Velferdstinget selv ikke kunne supplere 1476 
dette valget. Vi vurderte det også dithen at det var bedre å gjennomføre valget på møtet etter seminaret, 1477 
slik at de to kandidatene kunne være tilstede under valget.  1478 
 1479 
Saksbehandlers vurdering 1480 
Valget gjøres av Velferdstinget, etter Valgkomiteen har presentert sin innstilling. 1481 
 1482 
Arbeidsutvalgets vurdering 1483 
Valget gjøres av Velferdstinget, etter Valgkomiteen har presentert sin innstilling.  1484 
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SAKSFREMLEGG – 7A 1485 
Dato: 26. februar 2018 1486 
Sak: 6c), Vedtakssak 1487 
Saksbehandler: Fam Karine Heer Aas og Linn Skyum 1488 
Vedlegg: Brenneriveien 11, Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis 1489 
dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner, høring om ny fagskolelov, Trimveien 4 – trukket 1490 
uttalelse og Høringssvar til omregulering av Trimveien 4.  1491 
 1492 
ETTERGODKJENNING AV HØRINGSSVAR 1493 
 1494 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1495 
Velferdstinget ettergodkjenner høringssvarene som ligger vedlagt. 1496 
 1497 
Forslag til vedtak: 1498 
Velferdstinget ettergodkjenner høringssvarene som ligger vedlagt.   1499 
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SAKSNOTAT 1500 
 1501 
Bakgrunn for saken 1502 
Det har tidligere vært kutyme at Velferdstinget ettergodkjenner høringssvar Arbeidsutvalget har sendt ut. 1503 
Dette er noe vi ikke har blitt opplyst om før nylig, og beklager derfor at høringssvarene kommer såpass 1504 
sent. Alle høringssvar siden 1. juli vil dere finne som vedlegg.  1505 
 1506 
Saksopplysninger 1507 
Arbeidsutvalget har siden 1. juli levert 3 høringssvar og trukket deler av et høringssvar som ble levert 1. 1508 
desember 2015. 1509 
  1510 
Det første høringssvaret leverte vi under den offentlige høringen av reguleringssaken i Brenneriveien 11 1511 
(saksnr. 201608760). Denne høringsuttalelsen understreker viktigheten av å bygge flest mulig 1512 
studentboliger, både for å dempe boligkøen i byen og at hver boenhet skal bli billigst mulig. I tillegg stiller vi 1513 
oss kritiske til hvorfor Plan- og bygningsetaten har valgt å foreslå en annen boligmiks og ander typer 1514 
fellesarealer enn det studentene selv etterspør. 1515 
 1516 
Velferdstinget signerte, sammen med flere andre lokale studentdemokratier i regionen, et høringssvar til 1517 
regjeringen angående deres forslag om å forby niqab ved utdanningsinstitusjoner. Uttalelsen understreker 1518 
hvordan dette går imot akademias prinsipper om å være fritt, åpent og inkluderende. 1519 
 1520 
Velferdstinget i Oslo og Akershus har sammen med Velferdstingene i Norge sendt inn høringssvar om ny 1521 
fagskolelov. I Høringssvaret tilslutter vi oss mye av problematikken og utfordringene som 1522 
Samskipnadsrådet har skissert i sitt høringssvar. I høringssvaret sier vi at vi ikke støtter en plikt for fagskoler 1523 
til å tilknytte seg en studentsamskipnad, men at de bør ha rett til det. Da vil den enkelte fagskole med sine 1524 
elever kunne vurdere om det er ønskelig for sin skole. 1525 
 1526 
Som en konsekvens av et vedtak gjort våren 2017 har Arbeidsutvalget også trukket deler av et høringssvar 1527 
som ble levert 1. desember 2015. Høringssvaret omhandler Trimveien 4, der vi blant annet sier at man 1528 
burde se bort i fra rekkefølgebestemmelsene om ny kunstgressbane. Etter møtet i mars 2017 endret altså 1529 
Velferdstinget standpunkt i saken, og vi trakk derfor delen som omhandlet dette fra uttalelsen. 1530 
 1531 
Alle uttalelser og mail om trukket del av uttalelse er vedlagt (vi har også lagt ved originaluttalelsen 1532 
angående trimveien 4 fra 2015).  1533 
  1534 
Arbeidsutvalgets vurdering 1535 
Velferdstinget har ikke eksplisitt politikk ang. niqabforbud, men her valgte vi å legge prinsippet om lik rett til 1536 
utdanning til grunn da vi signerte uttalelsen. Arbeidsutvalget mener derfor at alle høringssvar er skrevet 1537 
med grunnlag i Velferdstingets politikk og prinsipper, og ønsker dermed at alle godkjennes.  1538 
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BRENNERIVEIEN 11 1539 
Oslo, 19. november 2017 1540 

BRENNERIVEIEN 11 - OPPFØRING AV STUDENTBOLIGER 1541 
SAKSNR: 201608760  1542 
Viser til kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag om oppføring av studentboliger i Brenneriveien 11 1543 
med høringsfrist 20. november 2017. 1544 
 1545 
 Velferdstinget i Oslo og Akershus er det øverste studentorganet for alle studenter som tilhører 1546 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Velferdstinget representerer 65 000 studenter i alle saker som 1547 
omhandler SiO og studentvelferd. 1548 
 1549 
For at Oslo skal kunne kalle seg en god studieby er det essensielt at studenter har trygge og forutsigbare 1550 
rammer i hverdagen. Det viktigste for å sikre dette er et tak over hodet, som studenter kan betale for. Per 1551 
dags dato er dekningsgraden av studentboliger i Oslo svært lav. Kombinert med et presset leiemarked blir 1552 
det dermed svært vanskelig for byens studenter å finne nettopp boliger som kan kombineres med et 1553 
studentbudsjett. 1554 
 1555 
Velferdstinget stiller seg derfor kritisk til den massive nedskaleringen PBE har foreslått i sitt alternative 1556 
forslag. Ikke bare vil det begrense potensialet for nye studenter å finne seg en bopel, men minsker også 1557 
drastisk sannsynligheten for at man kommer innenfor statens kostnadsramme, noe som igjen vil påvirke 1558 
studentenes husleie. 1559 
 1560 
PBE foreslår også å endre boligmiksen i planforslaget. Her ønsker vi å vite bakgrunnen for PBEs ønske om 1561 
dette, da etterspørselen blant studenter klart viser at studenter ønsker ettromsleiligheter, samt at det er 1562 
denne typen boenheter SiO i dag har færrest av.  1563 
 1564 
Det foreslås også å inkludere fellesrom i hver etasje. Dette anser vi for å være unødvendig bruk av plass 1565 
som kunne blitt brukt på boliger, all den tid studenter i svært liten grad benytter seg av slike “peisestuer”. På 1566 
et åpent folkemøte 25. oktober svarte PBE, på forespørsel fra Velferdstinget, at disse tiltakene ble gjort på 1567 
bakgrunn av forskning. Vi ønsker derfor å få svar på hva slags forskning PBE legger til grunn for dette. Vi har 1568 
forståelse for en intensjon om å sørge for sosiale møteplasser for studentene, men Velferdstinget tror 1569 
likevel ikke at løsningen på de sosiale utfordringene hos studenter er fellesarealer i hver etasje. Vi vil peke 1570 
på at det i SiO sitt forslag legges opp til andre fellesarealer som studentene faktisk vil bruke, som café og 1571 
grønne utearealer. Det er også naturlig å tenke at studentene som kommer til å bo i disse boligene vil 1572 
benytte seg av det urbane og aktive området de bor i. Foreninger og et levende campus, sammen med 1573 
disse typene arealer, er mye viktigere enn fellesarealer som av erfaring kan bli stående tomme. 1574 
 1575 
For at Oslo skal bli en god studentby må byggetakten på studentboliger økes drastisk. Dette prosjektet er et 1576 
forslag som har potensiale til å bidra sterkt til en utvikling i riktig retning, men man er da nødt til å satse på 1577 
flest mulig studentboliger der det er mulig. Velferdstinget stiller seg med andre ord bak forslagsstillers 1578 
originale forslag, da det er dette som i størst grad ivaretar studentenes ønsker, interesser og behov. 1579 
  1580 
Med vennlig hilsen, 1581 
Velferdstingets Arbeidsutvalg v/  1582 
Elisabeth Holien      Linn Skyum 1583 
Leder       Politikk- og medieansvarlig 1584 
Velferdstinget i Oslo og Akershus    Velferdstinget i Oslo og Akershus 1585 
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HØRING OM FORSLAG OM Å INNFØRE FORBUD MOT BRUK AV PLAGG SOM HELT 1586 
ELLER DELVIS DEKKER ANSIKTET I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER.  1587 

Oslo, 20. september 2017 1588 

 1589 
Viser til regjeringens forslag om innføring av forbud mot heldekkende ansiktsplagg på 1590 
utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette høringssvaret bærer med seg perspektivet til studentene ved flere 1591 
høyere utdanningsinstitusjoner i Oslo og Akershus. 1592 
 1593 
Det må være tungtveiende faglige grunner og skikkethetsvurderinger for å regulere folks klesbruk i en 1594 
utdanningssituasjon. De faglige begrunnelsene er ikke presentert i høringsnotatet på en tilstrekkelig måte. 1595 
Adgang til høyere utdanning er basert på et opptakssystem som likestiller og rettferdig behandler alle 1596 
søkere. 1597 
 1598 
Lovendringene legger til grunn et behov fra Regjeringens side å drive med detaljstyring i UH-sektoren uten 1599 
å kunne dokumentere etterspørsel rundt dette. Dette blir derfor et mer fiktivt problem enn fremstilt i 1600 
notatet for høyere utdanning. Denne formen for lovendring viser en klar mistillit til institusjonenes 1601 
autonomi og svekket tro på at institusjonene selv kan sikre kvaliteten på utdanningene de gir. 1602 
 1603 
Vi ser heller ingen faglige begrunnelser eller skissering av problemer som har oppstått i UH-sektoren med 1604 
ansiktsdekkende plagg. Vi mener denne typen problematikk ikke hører hjemme i lovverket slik det er 1605 
presentert i høringsnotatet, men heller bør legges til institusjonene selv. Ansvaret bør tilfalle fagmiljøer og 1606 
skikkethetsvurderinger hvor spesifikke tilfeller kan bedømmes og behandles etter nødvendighet. Slik kan 1607 
debatter rundt skikkethet eller retningslinjer tas lokalt ved behov, framfor et generelt forbud mot spesifikke 1608 
forbrukere av alle utdanningsinstitusjoner. 1609 
 1610 
Dersom dette utvikler seg til å bli et mer omfattende problem, ønsker vi å invitere til en dialog med samtlige 1611 
institusjoner og departementer dette omfatter. Slik kan vi i felleskap finne en god løsning som er tilpasset 1612 
det norske samfunn definert av norske verdier som inkludering, likestilling og lik rett til utdanning. Ettersom 1613 
det ikke foreligger noe problem, kan vi heller ikke se hvorfor dette debatteres nå. 1614 
 1615 
Det er i tillegg lite som tyder på at brukere av ansiktsdekkende hodeplagg vil gå bort fra bruken for å 1616 
tilpasse seg et forbud. Det skal være svært alvorlige grunner til å utestenge noen fra undervisning på 1617 
generell basis. I dagens praksis er det kun tilfelle ved alvorlige disiplinærsaker at en aktivt utestenger noen 1618 
fra undervisning. Bruk av ansiktsdekkende hodeplagg kan ikke ansees som så alvorlig at det bør kvalifisere 1619 
til en alvorlig disiplinærsak. 1620 
 1621 
Det er vår oppriktige bekymring at et slikt forbud vil føre til at brukere av ansiktsdekkende hodeplagg 1622 
effektivt blir stengt ute fra akademia. 1623 
Vår bekymring er ikke at vi har, eller kan få, medstudenter med ansiktsdekkende hodeplagg. Vår bekymring 1624 
er derimot at vi kan miste potensielle medstudenter som en direkte konsekvens av et slikt forbud. 1625 
Akademia skal være fritt, åpent og inkluderende. Derfor vil vi på det sterkeste anbefale regjeringen å endre 1626 
retorikk fra et forbud til en mer inkluderende debatt rundt høyere utdanning. 1627 
  1628 
 1629 
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Signert: 1630 
Jens Lægreid, på vegne av Studentparlamentet ved Universitet i Oslo. 1631 
Linn Skyum, på vegne av Velferdstinget i Oslo og Akershus 1632 
Emil Lundal, på vegne av Studentforeningen ved Bedriftsøkonomisk institutt Oslo 1633 
Jonas Thorsen, på vegne av Studenttinget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1634 
Trude-Christina H. Halvorsen, på vegne av Studentrådet ved Det teologiske menighetsfakultet 1635 
 1636 
 1637 
 1638 
HØRING OM NY FAGSKOLELOV  1639 
 1640 
Høringssvar fra Velferdstingene i Norge 1641 
 1642 
Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 28.06.2017 om endring av fagskoleloven, og ønsker 1643 
med dette å avgi et høringssvar. Velferdstingene i Norge er en sammenslutning av velferdstingene i Norge 1644 
(ViN). ViN skal arbeide nasjonalt for gjennomføring, koordinering og synliggjøring av velferdstingenes felles 1645 
politiske målsetninger. 1646 
 1647 
Høringsbrevet opplyser at Stortinget har bedt departementet om å vurdere en plikt for fagskoler til å være 1648 
tilknyttet en studentsamskipnad, og at et eventuelt forslag om slik plikt vil måtte utredes grundigere. 1649 
Kunnskapsdepartementet ber om høringsinstansenes foreløpige syn på om dette bør lovfestes. 1650 
Vi tilslutter oss mye av problematikken og utfordringene som er skissert i Samskipnadsrådet sitt 1651 
høringssvar. 1652 
 1653 
Velferdstingene i Norge (ViN) ser ikke bort fra at en nærmere utredning vil kunne gi grunnlag for visse 1654 
unntak eller begrensninger. Velferdstingene i Norge støtter ikke en plikt for fagskoler til å være tilknyttet en 1655 
studentsamskipnad, det bør derimot være en rett, slik at den enkelte fagskole med sine elever, kan vurdere 1656 
om det er ønskelig for sin skole. 1657 
 1658 
Dette er begrunnet ut fra den eventuelle økonomiske belastningen det kan være på samskipnadene, i 1659 
tillegg til at enkelte studenter ved fagskolene faller utenfor samskipnadenes tilbud, begrunnet i f.eks. 1660 
tildelingskriterier i samskipnadens boliger hvor noen har satt en aldersgrense.  1661 
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SAKSFREMLEGG – 8A 1662 
Dato: 26. februar 2018 1663 
Sak: 8), Vedtakssak 1664 
Saksbehandler: Kari Anne Andersen 1665 
Vedlegg:  1666 
 1667 
RESOLUSJON 1668 
 1669 
Arbeidsutvalgets vurdering: 1670 
Forutsatt at Velferdstinget støtter intensjonen vil arbeidsutvalget ta innspillet med til konsernledelsen, der 1671 
det må sees i sammenheng med SiOs gjennomgang av vaskeriløsningene.  1672 
 1673 
 1674 
 1675 
 1676 
 1677 
RESOLUSJON OM SIO-VASKERIER 1678 
  1679 
Bakgrunn for saken 1680 
Mange av SiO sine vaskerier har problemer med maskiner som er ute av drift eller ikke fungerer optimalt. 1681 
Selv etter at dette rapporteres, kan det ta måneder før feilen utbedres. Dette er svært uheldig, særlig i 1682 
studenthus der det er få vaskemaskiner per boenhet.  1683 
 1684 
Resolusjonstekst 1685 
SiO må også gjennomgå og forbedre rutinene for vedlikehold av vaskerier, slik at problemer med 1686 
vaskemaskiner kan fanges opp og løses før maskinene blir ødelagte, og slik at problemer med ødelagte 1687 
vaskemaskiner kan utbedres så raskt som mulig. 1688 
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