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

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 
 

 
 

Innkalling til Velferdstingets 4. møte 
Mandag 19. mars kl. 17:00-21:00 

 
Sted: Norges Idrettshøgskole, Auditorium Utsikten 

 

 
VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! 

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


  
 

 
 2 

TIL: 
Velferdstingets arbeidsutvalg 
Alle valgte representanter i Velferdstinget  
Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget 
Studentdemokratiene ved:   
 
Universitetet i Oslo OsloMet - Storbyuniversitetet 
Handelshøgskolen BI Norges idrettshøgskole 
Politihøgskolen Høgskolen Kristiania 
Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole 
Høgskolen Diakonova Kunsthøgskolen i Oslo 
Norges Veterinærhøgskole Westerdals Høgskole 
Bjørknes Høgskole Atlantis Medisinske Høgskole 
Norsk Gestaltinstitutt Norsk skuespiller institutt 
NLA Høgskolen i Staffeldtsgate Steinerhøgskolen 
Høgskolen for Ledelse og Teologi Barratt Due Musikkinstitutt 
Norges Dansehøgskole Den Norske Eurytmihøgskole 
Musikkteaterhøgskolen 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Folkeuniversitetene 

 
KOPI: 
Hovedstyrets studentmedlemmer, velferdstingets kontrollkomité, velferdstingets valgkomité, velferdstingets 
representanter i SiOs delstyrer, studentmediene, kulturstyret, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Norsk 
Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig, ISU v/UiOs lokallag, Det Norske Studentersamfund v/Hovedstyret, Oslo 
Studentenes Idrettsklubb v/ Hovedstyret, Jussbuss v/daglig leder, JURK v/daglig leder, Ordstyrer 
 
 
 
 
INNKALLING TIL VELFERDSTINGETS 4. MØTE 2018 
Kjære representanter i Velferdstinget og faste mottakere av kopi av Velferdstingets innkallinger. 
 
Dette er innkalling til Velferdstingets 4. møte 19. mars 2018. Møtet finner sted på Norges Idrettshøgskole, 
Auditorium Utsikten. 
 
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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  20 

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 
VT 02 ORIENTERINGER 30 
2a)  Arbeidsutvalgets orientering      Orienteringssak 31 
2b)  Hovedstyrets orientering       Orienteringssak 32 
2c)  Andre orienteringer         Orienteringssak 33 
 34 
VT 03 ORGANISASJON    35 
3a) Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus´Arbeidsutvalg  Diskusjonssak 36 
3b)  Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus    Diskusjonssak 37 
  38 
VT 04  POLITIKK  39 
4a)  Idrettspolitisk dokument       Vedtakssak 40 
4b)  Tildelingskriterier for studentboliger     Vedtakssak 41 
4c)  Vedtekter for studentidrettsråd      Vedtakssak 42 
 43 
 44 
VT 05  ØKONOMI 45 
 46 
 47 
VT 06  VALG 48 
 49 
 50 
VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER 51 
 52 
 53 
VT 08 EVENTUELT  54 
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FORSLAG TIL KJØREPLAN 55 
 56 
16:30   Matservering  57 
 58 
17:00  Møtestart med opprop 59 

Konstituering og orienteringer 60 
1a) Valg av ordstyrer og referent 61 
1b) Godkjenning av innkalling 62 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 63 
1d) Godkjenning av referat      64 
1e) Godkjenning av valgprotokoller 65 

 66 
17:15   2a) Arbeidsutvalgets orientering 67 

2b) Hovedstyrets orientering 68 
2c) Andre orienteringer 69 
 70 

17:45  4a) Idrettspolitisk dokument: andregangsbehandling 71 
 72 
18:05  4c) Vedtekter for studentidrettsråd: andregangsbehandling 73 
 74 
18:25  4b) Tildelingsreglement bolig: andregangsbehandling 75 
 76 
 77 
19:00   Kort pause  78 
 79 
 80 
19.15  3a) Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus´Arbeidsutvalg 81 
 82 
20.00  3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 83 
 84 
20:45  8) Eventuelt  85 
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SAKSFREMLEGG – 1A 86 
Dato: 19. mars 2018 87 
Sak: 1a) 88 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 89 
Vedlegg: 90 
 91 
VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 92 
 93 
Arbeidsutvalgets innstilling: 94 
Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 95 
 96 
Forslag til vedtak: 97 
Ordstyrer: Tord Øverland 98 
Referent: Sarah Sørensen 99 
 100 
 101 
 102 
 103 
 104 
 105 
 106 

SAKSFREMLEGG – 1B 107 
Dato: 19. mars 2018 108 
Sak: 1b) 109 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 110 
Vedlegg: 111 
 112 
GODKJENNING AV INNKALLING 113 
 114 
Arbeidsutvalgets innstilling: 115 
 116 
 117 
Forslag til vedtak: 118 
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  119 
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SAKSFREMLEGG – 1C 120 
Dato: 19. mars 2018 121 
Sak: 1c) 122 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 123 
Vedlegg: 124 
 125 
GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 126 
 127 
Arbeidsutvalgets innstilling: 128 
 129 
 130 
Forslag til vedtak: 131 
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 132 
 133 
 134 
 135 
 136 
 137 
 138 
 139 

SAKSFREMLEGG – 1D 140 
Dato: 19. mars 2018 141 
Sak: 1d) 142 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 143 
Vedlegg: 144 
 145 
GODKJENNING AV REFERATET  146 
Referatet finner dere på www.studentvelferd.no  147 
 148 
Arbeidsutvalgets innstilling: 149 
 150 
 151 
Forslag til vedtak: 152 
Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  153 

http://www.studentvelferd.no/
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SAKSFREMLEGG – 1E 154 
Dato: 19. mars 2018 155 
Sak: 1e) 156 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 157 
Vedlegg: 158 
 159 
GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER   160 
 161 
Arbeidsutvalgets innstilling: 162 
 163 
 164 
Forslag til vedtak: 165 
Valgprotokoller godkjennes.  166 
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SAKSFREMLEGG – 2A 167 
Dato: 19. mars 2018 168 
Sak: 2a), Orienteringssak 169 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 170 
Vedlegg: 171 
 172 
ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 173 
 174 
Arbeidsutvalgets innstilling: 175 
 176 
 177 
Forslag til vedtak: 178 
Saken tas til orientering.  179 
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GENERELL ORIENTERING, ARBEIDSUTVALGET 180 
 181 
Konsernlunsj 19. februar 182 
Athletica 183 

• Arbeidsutvalget spurte om man har vurdert å sette belysning på tennisbanen ved Domus, etter 184 
innspill fra studentidretten. SiO hadde vurdert det, men det er noe problematikk knyttet til så sterk 185 
belysning inn mot boligene. De skulle ta med seg innspillet.  186 

• Arbeidsutvalget spilte inn at studentidretten og Athletica kan se på muligheter for å samarbeide om 187 
tilbud, ved f.eks. en gruppetime som holdes av et studentidrettslag. SiO var åpne for muligheten, 188 
men presiserte at dette er noe som har blitt forsøkt før uten hell. Det er derfor viktig at dette er noe 189 
som idrettslagene virkelig ønsker og samarbeidet må ha tydelige avklaringer av hvem som har 190 
hvilket ansvar osv.  191 

 192 
Helse  193 

• VT-AU orienterte om et par tilfeller hvor studenter har fortalt oss at de ikke har blitt oppringt etter å 194 
ha lagt igjen nummeret sitt hos psykologtjenesten. Administrasjonen tok henvendelsen på største 195 
alvor og skal se på rutiner for oppfølging.  196 

 197 
Bolig 198 

• Arbeidsutvalget løftet et innspill fra en student som rapporterte feil med vaskekortene. Det var 199 
ingen feil i systemet slik administrasjonen var klar over. I slike tilfeller er det viktig å melde det inn til 200 
SiO direkte og eventuelt kontakte vaktmester, slik at feilen blir registrert. Vaskekort og fellesvaskeri 201 
er som orientert om tidligere en del av en større diskusjon som vil komme på et senere tidspunkt.  202 

• Igjen spilte arbeidsutvalget inn fremleie-problematikken, og administrasjonen vil arbeide videre 203 
med flere utfordringer; deriblant muligheten for å gi begrenset tilgang til boligportalen. 204 
Standardkontrakt for fremleie på nett skal komme. 205 

• Det ble noe samtale om Trimveien 4 og muligheter for fotballbane på Adamstuen. For oppdatert 206 
informasjon, se Linns orientering.  207 

• Arbeidsutvalget presenterte tildelingsreglementet for bolig og fikk innspill til endringer basert på et 208 
ønske om å effektivisere og forenkle. Resultatet av det så dere i forrige møte i det forslaget som ble 209 
tatt opp til diskusjon.  210 

 211 
Mat og drikke (MD) 212 

• Arbeidsutvalget ga følgende innspill: Til nå har man vært tydelige på at det er en verdi i at studenter 213 
ved mindre læresteder også får et tilbud.  AU spurte om det fantes en oversikt over tilfredshet eller 214 
hvor mange prosent som ville anbefalt tjenesten, per lærested. Dette ble diskutert på neste 215 
konsernlunsj. 216 

• Arbeidsutvalget signaliserte også at vi skal ta opp eget dokument på dette tjenesteområdet 217 
(Retningslinjer for studentkafeene).  218 

 219 
Konsernlunsj 12. mars  220 
Denne konsernlunsjen var forbeholdt mat og drikke, da både VT-AU og administrasjonen i SiO ønsket dette. 221 

• Direktør i SiO Mat og Drikke (MD) presenterte undersøkelser som gjøres på hele tilbudet og per 222 
spisested. På bakgrunn av hensyn til personale og ønske om å ikke utlevere informasjon som kan 223 
være til skade for enkeltpersoner er det noen tall fra disse som ikke kan gjøres offentlige. 224 
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Arbeidsutvalget ga noen innspill til hvilke tall som burde kommuniseres for å gi et bilde av hvor 225 
tjenesten gjør det bra og hvor det finnes forbedringspotensiale, og SiO ønsker selv at mer 226 
informasjon blir tilgjengeliggjort i tiden fremover.  I tillegg fikk vi en fin gjennomgang av struktur på 227 
arbeidet internt i MD og snakket om noen satsinger i tiden fremover. Hovedstyret skal diskutere 228 
kommunikasjonsstrategi på neste møte, og SiO vil internt gjøre en vurdering på hvilke tall som bør 229 
gjøres tilgjengelig.  230 

• Arbeidsutvalget spurte om mulighetene for å benytte seg av arealene som ligger i tilknytning til 231 
spisestedene utenfor åpningstid. Det har hendt at gjenstander har blitt stjålet som en følge av dette, 232 
men tilbakemeldingen er at det bør være mulig å få til i de arealene hvor man kan stenge av deler 233 
av spisestedet, og at hovedgrunnen til at det i dag lukkes er at det kreves fra Eiendomsavdelingen (i 234 
hvert fall når det kommer til UiO spesifikt). 235 

• VT-AU presenterte vårt nåværende dokument på tjenesteområdet (Retningslinjer for 236 
studentkafeene), og fikk noen innspill til revideringen av dokumentet som skal presenteres for VT i 237 
april.  238 

• VT-AU etterspurte tilbakemeldinger og erfaringer fra forsøket med å utvide åpningstidene i 239 
eksamensperioden. Utvidelsen ble veldig positivt mottatt av studenter og omkringliggende 240 
biblioteker. Det anses som et positivt bidrag, men er ikke nødvendigvis lønnsomt. Åpningstidene vil 241 
også være utvidet ved utvalgte kaffebarer og spiserier til sommeren (Handlingsplanspunkt 5).  242 

• Etter innspill på VT’s vårseminar tok arbeidsutvalget opp de såkalte “termokoppene”. Koppene har 243 
ved et punkt vært utsolgt og oppleves som populære. Videre vurderes koppene som et positivt 244 
virkemiddel for at bruken av engangskopper går ned. Slik arbeidsutvalget ser det er det liten grunn 245 
til å utfase disse koppene, basert på tilbakemeldinger om erfaringer fra MD.  246 

 247 
Annet 248 
Jeanette, Linn og Fam deltok på feiring av Velferdstingets servicepris som gikk til SiO foreningers prosjekt 249 
“Forening for alle”. SiO Foreninger samlet alle foreninger som var forening for alle på U1. Der fikk alle 250 
foreningene, og SiO Foreninger, hvert sitt diplom for det gode arbeidet de gjør for foreningslivet i Oslo og 251 
Akershus.  252 
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LEDER, ELISABETH HOLIEN    253 
 254 
Siden sist har jeg brukt tid på 1) organisatorisk arbeid og 2) studenthus (se egen orientering). Til opplysning 255 
har jeg tatt ut noe avspasering pga. mitt verv som folkevalgt og vært borte fra jobb i forbindelse med 256 
sykdom rett før sakspapirfrist. Jeg beklager derfor en svært kortfattet orientering fra min side.  257 
 258 
Organisatorisk arbeid  259 
Jeg arbeidet med planer for overlapp, jobbet med overlappsnotatet til neste AU og leder, forberedt og 260 
gjennomført en av fire medarbeidersamtaler, samt forberedt til møte i Studenthovedstaden (SH). I tillegg 261 
har jeg arbeidet en god del med endringsforslag til mandatet på egenhånd og sammen med AU.  262 
 263 
Annet  264 
Vært på møte med politikere i Oslo kommune og Statsbygg om Trimveien 4, sammen med Linn (se hennes 265 
orientering). I tillegg har jeg kommentert en sak om SiO Mat og Drikke og en sak om bruk av midler på 266 
alkohol i Universitas (se medielogg).  267 
  268 
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NESTLEDER, JEANETTE VIKEN 269 
 270 
Perioden siden forrige sakspapirfrist har blitt brukt til foreninger og kulturstyret, studenthus, idrettspolitisk 271 
komité og organisatorisk arbeid.  272 
 273 
I perioden har det blitt sendt ut en epost til kontaktpersonene i foreningene som søker økonomisk støtte 274 
direkte fra Velferdstinget. Forespørselen ber om en tilbakemelding på  prosessen fra søknadsskriving til 275 
kontrakt for 2018 ble signert. Tilbakemeldingene vil være et viktig bidrag til neste års nestleder. I skrivende 276 
stund har jeg ikke mottatt noen tilbakemeldinger, men vil fortsette å jobbe opp mot foreningene til 277 
tilbakemeldinger er mottatt.  278 
Kulturstyret har i perioden hatt en søknadsfrist, og i forkant av disse dukker det ofte opp en del spørsmål 279 
fra foreningene. Noe tid har blitt brukt på kommunikasjon med Kulturstyreleder rundt disse.  280 
 281 
Idrettspolitisk komité har hatt en dialog opp mot dette møtet om innmeldte endringsforslag. Idrettspolitisk 282 
komité vil stille på møtet. Ellers er komitéarbeidet ferdig.  283 
 284 
Av organisatorisk arbeid har jeg deltatt på møte med studentdemokratiet på NMBU sammen med Fam og 285 
Linn. Jeg har deltatt på et innspillsmøte i regi av Oslo kommune med tema “Oslo Science City” og deltatt på 286 
vegne av Elisabeth på møte i styringsgruppe for byggeprosjekter i SiO.  287 
Ellers har Fam, Kontrollkomiteen og jeg arbeidet med vedtektsendringer. Vi har gjennomført et fellesmøte 288 
hvor endringsforslag ble utarbeidet. Mange endringsforslag er av redaksjonell art, mens noen er politiske 289 
hvor vi gjennom året har sett at det eksisterer et behov for endring. Orientering om dette ligger i 290 
saksnotatet til den respektive saken. 291 
 292 
Studenthusarbeid har selvstendig orientering.  293 
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KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, FAM KARINE HEER AAS 294 
 295 
Min arbeidstid siden forrige orientering har stort sett gått til (1) SHoT, (2) møte med studentdemokratier 296 
tilknyttet VT og (3) organisatorisk arbeid. 297 
 298 
(1) SHoT undersøkelsen har i skrivende stund en svarprosent på 19,4%, det er da 31 481 studenter som har 299 
svart på undersøkelsen. Tirsdag 20. mars avsluttes SHoT undersøkelsen. Det er derfor kun en uke igjen av 300 
kampanje-perioden. Siden forrige møte har jeg vært med Velferdsansvarlig på NMBU og holdt stand på 301 
Veterinærinstituttet på Adamstuen. I tillegg så har jeg, sammen med Ida fra NSO og Olav fra NIH, hatt en 302 
liten panelsamtale om undersøkelsen på NIH. Vi har jevnlig hatt publiseringer om SHoT i sosiale medier, 303 
siden forrige gang så har vi publisert en video med Helseministeren, Bent Høie. Vi jobber også med å få 304 
Iselin Nybø med på et klipp. Jeg har vært på Radio Nova og snakket om undersøkelsen på #emneknaggen, 305 
og skrevet et leserinnlegg i Universitas for å oppfordre studenter til å svare. I tillegg så sender jeg nå ut mail 306 
til studentutvalgene på UiO for å oppfordre dem til å arbeide for flere svar i denne siste uken.  307 
 308 
(2) Jeg har hatt møte med Henrik fra UiO og Julie fra OsloMet angående sakspapirene til forrige VT møte. I 309 
tillegg så deltok jeg på formøte for BI, HK, WOACT og de mindre høyskolene som Pia fra BI innkalte til for å 310 
svare på spørsmål angående sakspapirene.  311 
 312 
Jeg  har også deltatt på Politisk lunsj om #metoo som ble arrangert av SBIO Politics.   313 
 314 
(3) Jeg og Jeanette har hatt ansvaret for sakspapirene til Vedtektene for Velferdstinget i Oslo og Akershus. Vi 315 
kalte derfor inn kontrollkomiteen til et møte for å diskutere vedtektene og hvilke endringer vi ønsket oss. I 316 
tillegg så har jeg hatt hovedansvaret for å sette sammen sakspapirene til møtet.  317 
 318 
I tillegg så har jeg og Viktor hatt et formøte før SiO Mat og Drikke sitt styremøte.   319 
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POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG, LINN SKYUM 320 
 321 
Politikk 322 
Samme dag som forrige velferdstingsmøte var vi på et møte med Statsbygg ang. potensialet for ny 323 
kunstgressbane på Adamstuen. De konkluderte med at det er mulig å bygge en kunstgressbane her, men 324 
det ble påpekt at ingen av arkitektforslagene har foreslått gressbane, samt at det vil være vanskelig å 325 
overbevise kommunepolitikerne om viktigheten av at en kunstgressbane prioriteres over andre ønsker. 326 
Dette la grunnlaget for møtet vi hadde med idrettsbyråden og byutviklingsbyråden den påfølgende dagen. 327 
Dette møtet ga et langt mer positivt inntrykk. For idrettsbyråden var vårt vedtak spesielt viktig, da bygging i 328 
Trimveien 4 uten et fullverdig erstatningsareale vil få store konsekvenser for barne- og ungdomsidretten i 329 
bydelen. Byutviklingsbyråden var også positivt innstilt til en sambruksløsning med lokale skoler og andre 330 
aktører, slik at både kommunen og studentidretten kan få noe positivt ut av det. Utfordringen videre er å 331 
finne finansieringsløsninger og få koblet på plan- og bygningsetaten i Oslo Kommune slik at de også er 332 
oppdatert på saken. 333 
 334 
Jeg, Fam og Jeanette deltok på SiO Foreningers arrangement for Forening For Alle. Her delte vi ut diplomet 335 
for Velferdstingets Servicepris til SiO Foreninger, samt et mindre diplom til alle foreningene som er med i 336 
prosjektet. I den anledning tok jeg også en uformell prat med Felicitas (prosjektkoordinator med ansvar for 337 
Forening For Alle) om kurstilbudet til SiO Foreninger. Hun ønsker også å jobbe med et bedre tilbud rundt 338 
konfliktløsning, og jeg nevnte muligheten for at FRI/Rosa Kompetanse kan holde kurs for foreningene. Dette 339 
vil vi prate mer om på et senere tidspunkt (HP-punkt 6 og 22). 340 
 341 
Jeg har heller ikke siden sist lykkes å få kontakt med Ruter ang. resultatene fra prøveprosjektet med 342 
nattbuss i fadderukene og et eventuelt nytt møte (HP-punkt 1 og 2). 343 
 344 
Media 345 
Jeg jobber med et leserinnlegg om kostnadsrammen for studentboliger og har kontaktet Velferds- og 346 
Likestillingsansvarlig i NSO om et møte om deres strategi og eventuelle innspill fra oss. (HP-punkt 3) 347 
 348 
I anledning Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse har jeg bistått Fam i leserinnlegget hun fikk på trykk 349 
i forrige ukes Universitas. I tillegg har jeg kontaktet Iselin Nybø om å lage en kort snutt til kampanjen, noe 350 
hun har sagt ja til. 351 
 352 
Vi ble kontaktet av Universitas ang. en SiO Mat & Drikke-sak. Her ble vi i hovedsak spurt om vi hadde tilgang 353 
til den omtalte Maze-undersøkelsen. Dette har vi ikke, og har heller ikke spesielt stor interesse av denne da 354 
denne brukes i opplæringssammenheng og lite til vurdering av tilbudet. Her ble det feilaktig sagt at 355 
semesteravgift går til å støtte Mat & Drikke-tilbudet, men dette ble senere rettet opp i nettsaken. 356 
 357 
Vi er også nevnt i en Universitas-sak om studentpenger som brukes på alkohol. Her uttalte jeg at det 358 
viktigste for oss til enhver tid er best mulig aktivitet for studentpengene, og dersom alkoholkonsum får 359 
konsekvenser for dette vil det selvfølgelig påvirke senere tildelinger til foreningen. En viktig kommentar som 360 
ble fjernet fra artikkelen er at basert på SBIOs søknad til oss har lite eller ingen av disse pengene blitt 361 
budsjettert til alkohol. 362 
 363 



  
 

 
 17 

Vi ble kontaktet av NRK Finnmark om «gratispassasjerene» som betaler semesteravgift for å få rabatt på 364 
studentvelferdstilbudene. Elisabeth kommenterte at vi vet lite om omfanget av dette, men at det 365 
selvfølgelig er synd at det skjer. 366 
 367 
Jeg var også i debatt hos Radio Nova med Ole Marius Gaasø fra Blå Liste ang. SiO Mat & Drikke. Mitt innspill 368 
var i hovedsak at Velferdstinget baserer seg på hele student-Oslo heller enn bare Blindern (der kjernen av 369 
diskusjonen ser ut til å ligge) og at vi gjerne tar i mot innspill i behandlingen av våre retningslinjer for 370 
studentkafeer denne våren. Debatten i sin helhet kan finnes i medieloggen. 371 
 372 
Annet 373 
Noe tid har også gått med på å forberede sakspapirer til dette møtet. Ettersom Fam har vært bortreist noen 374 
få dager i sakspapirinnspurten er det jeg som har fått hovedansvar for helheten. Med andre ord er det meg 375 
dere skal skylde på om det er noe som er feil/mangler denne gangen. I tillegg er det jeg og Elisabeth som 376 
har hatt hovedansvaret for revideringen av mandat (HP-punkt 12), men her har min oppgave i størst grad 377 
vært redaksjonell. 378 
 379 
Jeg, Fam og Jeanette har besøkt Studenttinget ved NMBU. Her diskuterte vi hovedsakelig SHoT-kampanjen 380 
og hvordan vi ønsker å håndtere flyttingen av studentene på Adamstuen fra SiO til SiÅs, med spesielt fokus 381 
på de studentene som er midt i studieløpet og benytter seg av SiOs tjenester under flyttingen. 382 
 383 
Sist har også jeg jobbet med en «handlingsplan-plan» som jeg vil presentere på møtet. Denne vil være en 384 
tentativ plan for hvordan jeg tenker vi best kan jobbe for å få gjennomført handlingsplanpunktene gjennom 385 
året. 386 
 387 
Jeg har også tatt ut noe avspasering og vil være bortreist fra sakspapirutsending frem til møtestart. Jeg ber 388 
derfor om å få alle spørsmål og innspill til orienteringen skriftlig på mail (politikk@studentvelferd.no), så 389 
svarer jeg så snart jeg har mulighet. 390 
 391 
MEDIELOGG 392 
 393 
SiO skryter av gode tilbakemeldinger, men nekter å vise hvor det kommer fra, sak i Universitas om SiOs 394 
kundeundersøkelser. Leder kommenterer. 12.03.18 395 
 396 
Semesteravgiften går til alkoholsponsing, sak i Universitas om alkoholpolitikk i tildelingsreglementer og 397 
-konsum i foreningene. Politikk- og medieansvarlig kommenterer. 09.03.18 398 
 399 
– Altfor lett å snylte på studentvelferden, sak hos NRK Finnmark om "frynsegodestudentene". Leder 400 
kommenterer. 05.03.18 401 
 402 
Emneknaggen: SiO Mat & Drikke, politikk- og medieansvarlig gjester Emneknaggen på Radio Nova for å 403 
diskutere tilbudet og tiden fremover. 28.02.18  404 

http://universitas.no/nyheter/63881/sio-skryter-av-gode-tilbakemeldinger-men-nekter-a
http://universitas.no/nyheter/63859/semesteravgiften-gar-til-alkoholsponsing
https://www.nrk.no/finnmark/_-altfor-lett-a-snylte-pa-studentvelferden-1.13929784
http://dread.radionova.no/kringlast/emneknaggen/2018/02/emneknaggen_20180228.mp3
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SAKSFREMLEGG – 2B 405 
Dato: 19. mars 2018 406 
Sak: 2b), Orienteringssak 407 
Saksbehandler: Vetle Bo Saga 408 
Vedlegg: Hovedstyrets orientering 409 
 410 
HOVEDSTYRETS ORIENTERING 411 
 412 
Arbeidsutvalgets innstilling: 413 
 414 
 415 
Forslag til vedtak: 416 
Saken tas til orientering. 417 
  418 
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 419 
 420 
Siden forrige orientering har vi ikke avholdt styremøte. Neste styremøte er 21. mars. Vetle har deltatt på 421 
Boligmøtet i regi av Samskipnadsrådet. Boligmøtet er en samling for styreledere, direktører og bolig-422 
/eiendomsdirektører. Årets tema var digitalisering, inovasjon og teknologi. På programmet var blant annet 423 
EUs personvernforordning (GDPR), som trer i kraft denne våren, smarte hus, hvordan bolig- og 424 
eiendomsforvaltning kan digitaliseres og klimavennlige byggerier. 425 
 426 
SiO bistår VTAU i arbeidet med studenthus gjennom deltakelse i styringsgruppen og 427 
arbeidsgruppen. 428 
 429 
Kringsjå - vi møtes utenfor! 430 
Torsdag 26. april kl. 10-11 blir det åpning av det første byggetrinnet av “nye” Kringsjå.  431 
 432 
Arbeidsgruppe for gjennomgang av tilskuddsordningen for studentboliger  433 
Det ble i statsbudsjettet varslet en lenge etterspurt gjennomgang av tilskuddsordningen for studentboliger. 434 
Arbeidsgruppen som skal stå for gjennomgangen er satt ned, og består av representanter fra 435 
samskipnadene, NSO, Husbanken, fagskolestudentene, Byggenæringens landsforening og 436 
utdanningsinstitusjonene. Arbeidet vil foregå i hele 2018, og mandatet blir klart i disse dager. 437 
 438 
Parallelt foregår det en prosess med en midlertidig ordning for 2018 og 2019, slik at ubenyttede tilskudd 439 
kan bygges for og at alle tilskuddene for 2018 blir tildeles. Bakgrunnen for dette er at samskipnadene søkte 440 
om tilskudd til relativt få studentboliger for 2018, deriblant SiO, som ikke søkte om noen nye tilskudd. Den 441 
midlertidige ordningen vil være klar i løpet av våren. 442 
 443 
Utvalgte byggeprosjekter 444 
Trimveien 4 - Byrådet vil utrede erstatningsareal, dette kan ta lang tid. 445 

- SiO har hatt møte om denne saken med med Hanna Marcussen, byråd for byutvikling og Rina 446 
Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet. VT deltok også. 447 

Toma servicepartner AS 448 
Som tidligere orientert om har SiO jobbet med å opprette et joint venture for å ta seg av forvaltning, drift og 449 
vedlikehold av studentboliger og andre SiO-eiendommer. Intensjonen er å bedre håndtere mer teknisk 450 
eiendomsdrift, større kompleksitet og flere studentboliger. Fra 1. mars har Serviceenheten blitt overdratt til 451 
det felles eide selskapet Toma Servicepartner AS. 452 
 453 
Dere kan lese mer i pressemeldingen: 454 
http://presse.sio.no/pressreleases/studentsamskipnaden-i-oslo-og-akershus-sio-og-toma-etablerer-felles-455 
selskap-2432886 456 
 457 
SHoT 2018 458 
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for 459 
studentenes læring. Hovedformålet er å belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker 460 
studiesituasjonen og hverdagen for øvrig. Datainnsamlingen avsluttes 20. Mars, så dere har én dag på dere 461 
til å bedre resultatet fra deres institusjon. 462 
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 463 
Etter den første uka var svarprosenten i snitt omtrent 10 %, men variasjonene er store mellom 464 
institusjonene. Etter én uke var dette svarprosenten fordelt på institusjonene tilsluttet SiO: 465 
 466 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo  24,7 % 467 
Barratt Due Musikkinstitutt   20,4 % 468 
Bjørknes høyskole    15,6 % 469 
Det teologiske menighetsfakultet  39 % 470 
Fjellhaug Internasjonale Høgskole  20,4 % 471 
Handelshøyskolen BI    9,3 % 472 
Høyskolen for Ledelse og Teologi  11,5 % 473 
Høyskolen Kristiania    15,1 % 474 
Kunsthøgskolen i Oslo    9,1 % 475 
Musikkteaterhøyskolen   23 % 476 
NLA Høgskolen    14,4 % 477 
Norges dansehøyskole   89,2% 478 
Norges idrettshøgskole   31,6 % 479 
Norges musikkhøgskole   20,1 % 480 
OsloMet – storbyuniversitetet   20,6 % 481 
Politihøgskolen    22,3 % 482 
Steinerhøyskolen    31,5 % 483 
Universitetet i Oslo    25 % 484 
Westerdals Oslo ACT    14,2 % 485 
 486 
Dette har endret seg siden denne oversikten, men dette var de siste offisielle tallene da orienteringen ble 487 
skrevet. 488 
 489 
Som alltid - still veldig gjerne spørsmål! 490 
På vegne av styrestudentene, 491 
Vetle Bo Saga   492 



  
 

 
 21 

SAKSFREMLEGG – 2C 493 
Dato: 19. mars 2018 494 
Sak: 2c), Orienteringssak 495 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget  496 
Vedlegg: Kulturstyrets orientering, SiO Mat og Drikke, Universitas, Radio Nova, Arbeid med studenthus og 497 
Idrettspolitisk komite.  498 
 499 
ANDRE ORIENTERINGER 500 
 501 
Arbeidsutvalgets innstilling: 502 
 503 
 504 
Forslag til vedtak: 505 
Saken tas til orientering.  506 
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KULTURSTYRETS ORIENTERING 507 
Det har vært et møte siden forrige orientering. Møtet gikk bra og det ble gitt ut omkring 290 000 kr fordelt 508 
på 21 forskjellige studentforeninger. Det ble gitt ni avslag. 509 
 510 
Til neste møte har det kommet inn 41 søknader. På det møtet så skal det blant annet behandles søknader 511 
hvor støtten går til drift av studenthytter. 512 
 513 
Som alltid er det bare å sende en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no hvis dere har spørsmål, så tar 514 
jeg det med i den muntlige orienteringen. 515 
 516 
SIO MAT OG DRIKKE 517 
Det foreligger ingen skriftlig orientering.  518 
 519 
UNIVERSITAS 520 
Det foreligger ingen skriftlig orientering. 521 
 522 
RADIO NOVA 523 
Det foreligger ingen skriftlig orientering.  524 
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ARBEID MED STUDENTHUS 525 
 526 
ARBEID MED STUDENTHUS  527 
Møter 528 
I perioden siden forrige sakspapirfrist har det blitt gjennomført møte med ledelsen ved AHO, møte med 529 
studentdemokratiet ved MF, og møte med ledelsen ved UiO.  530 
 531 
Arkitektur- og designhøgskolen ønsker å ha en representant i styringsgruppen og ser et faglig utbytte av 532 
dette prosjektet ved at de kan sette opp et masterfag som kan følge et eventuelt hovedprosjekt. Vi tar imot 533 
kompetansen og studentdeltagelsen med åpne armer, og syns en slik studentdeltagelse kan være et svært 534 
spennende bidrag.  535 
 536 
Det Teologiske Menighetsfakultets studentdemokrati føler en tilhørighet til Det Norske Studentersamfund 537 
og Chateau Neuf i stor grad p.g.a. beliggenheten. Deres hovedtilbakemelding på studenthusets innhold var 538 
at det må oppfylle andre funksjoner enn det Chateau Neuf gjør i dag. Vi er enige i disse tilbakemeldingene 539 
og det passer godt inn i både Studenthusets strategi og de dokumentene som har blitt utarbeidet innenfor 540 
det offisielle forprosjektet.  541 
 542 
Men Universitetet i Oslo har det blitt gjennomført et møte med Universitetsdirektør, Eiendomsdirektør, 543 
Prorektor, representant fra kommunikasjon og leder av SP UiO. Vi informerte om progresjon innenfor 544 
prosjektet. Etter ønske fra UiO har vi endret en fotnote i Studenthusstrategien til: Det vil ikke vil være mulig 545 
for UiO å bidra med finansiering både av Chateau Neuf og et nytt studenthus i sentrum. Derfor har UiO 546 
signalisert at Chateau Neuf og det nye studenthuset i sentrum må sees i sammenheng, og mener det er en 547 
avgjørende suksessfaktor for å realisere det nye huset at virksomheten som i dag er ved Chateau Neuf 548 
integreres i det nye huset. UiO bruker i dag betydelige midler til å finansiere driften av Chateau Neuf, som 549 
er åpent for alle studenter i Oslo, og kan være villig til å omdisponere midler til et nytt, felles studenthus i 550 
sentrum, hvis dette også inkluderer dagens virksomhet ved Chateau Neuf. 551 
Vi er inneforstått med dette og arbeidet fortsetter som planlagt.  552 
 553 
Planlagte møter  554 

• Møte med ledelsen ved MF for å presentere prosjektet. 555 
• Møte med Riksantikvaren for å snakke om fredningen og mulighetene i bygget. 556 
• Møte med Kulturetaten Oslo kommune for å presentere prosjektet og snakke om mulig økonomisk 557 

støtte. 558 
• Møte med NHO om hvilken plass næringslivet kan ha i et studenthus  559 

 560 

ORIENTERING FRA FORSPROSJEKT  561 
Arbeidsgruppen har ukentlige møter. På disse møtene deltar også IARK som fra uke til uke jobber videre 562 
med prosjektet med blant annet plantegninger og 3D visualiseringer.  Eksempler fra forsamlingslokale på 563 
plan 0 er vedlagt. 564 
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 565 

 566 

 567 
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I arbeidsgruppen utarbeider vi nå et visjonsnotat for driftsform og eierskap.  568 
Kort oppsummering av utkast: 569 
 570 
Visjonen for eierskap og drift kan være at SiO, kommunen, utdanningsrelaterte aktører og 571 
kapitalsterke investorer med ønske om å få et student-/akademikeralibi går inn som eiere og tar ansvar for kjøp 572 
og istandsetting av bygget slik at det er innredet til formålet (Investering i størrelsesorden 400-450 mill) 573 
SiO og utdanningsinstitusjoner (eventuelt Oslo kommune) dekker i felleskap driftskostnader, bygg-, it-teknisk- og 574 
annen infrastrukturteknisk driftsorganisasjon. (Årlig kostnad på 10-15 mill) 575 
Serveringsvirksomheten på dagtid drives etter prinsippet om fri stasjon og til selvkost, av husets aktører i felleskap, 576 
på dugnad, eller av profesjonell driver. Servering i tilknytning til arrangementer og bar/pubdrift drives av 577 
arrangementsarrangør til med egne priser og etter prinsippet om «fri stasjon» der økonomisk risiko ligger på 578 
arrangøren (eventuelt med en felles underskudds garanti)   579 
Aktiviteten til de ulike aktørene drives på egne budsjetter uten bidrag fra huset, med ordinere støtteordninger fra 580 
Kulturstyret, dugnad, serveringsinntekter, billettinntekter osv. 581 
Leieinntekter fra eksterne som ønsker å legge ulike arrangementer til bygget eller permanent leieinntekt fra f.eks 582 
internasjonalt hus og andre kan dekke noe av driftskostnadene. Kan altså gi et positivt bidrag uten at det er 583 
grunnlag for å anslå størrelsen eller at det skal være avgjørende for om prosjektet er realiserbart eller ikke. 584 
 585 
De resterende milepælene: 586 

• 23.03: Visjonsnotat for driftsform og eierskap ferdig. 587 
• 16.04: Plan for finansiering ferdig. 588 
• 30.04: Mandat og milepælsplan for hovedprosjekt ferdig. 589 

 590 
Om noen representanter i VT ønsker mer orientering om Studenthus enn det vi har mulighet til å orientere 591 
om i skriftlig eller muntlig form på møtene er det bare å ta kontakt så setter vi av tid til en mer utfyllende 592 
orientering.  593 
  594 
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SAKSFREMLEGG – 3A 595 
Dato: 16. mars 2018 596 
Sak: 3A, Diskusjonssak 597 
Saksbehandler: Linn Skyum og Elisabeth Holien  598 
Vedlegg: Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Arbeidsutvalg 599 
 600 
MANDAT 601 
 602 
Arbeidsutvalgets innstilling: 603 
Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker  604 
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SAKSNOTAT 605 
 606 
Bakgrunn for saken 607 
Velferdstinget skal jf. Velferdstingets handlingsplan 2018 revidere arbeidsutvalgets mandat 608 
 609 
Saksopplysninger 610 
Mandatet er arbeidsutvalgets arbeidsinstruks og legger retningslinjer for arbeidsutvalgets møter. 611 
 612 
Arbeidsutvalgets vurdering 613 
Endringsforslagene kommer i hovedsak av endringer vi gjennom året har sett er hensiktsmessige for at 614 
arbeidsutvalget skal fungere mest mulig effektivt. Spesielt bør man merke seg flyttingen av 615 
arbeidsoppgaver fra kommunikasjonsansvarlig til arbeidsutvalget som helhet, da det i vårt AU har vært mer 616 
hensiktsmessig at noen andre har hatt disse oppgavene, og bør derfor ikke knyttes til en enkelt stilling.  617 
 618 
Vi har også lagt til et forslag som spesifiserer hva slags kompetanse arbeidsutvalget som helhet bør besitte. 619 
Dette kan ses i sammenheng med forrige avsnitt, samt gi retningslinjer for hva valgkomiteen bør se etter i 620 
en ny AU-sammensetning. 621 
 622 
Andre endringsforslag er redaksjonelle endringer eller opprydning i dokumenter.  623 
 624 
Dersom Velferdstinget har endringsforslag der de ser at noe i arbeidsutvalgets arbeidsform bør endres, 625 
oppfordres det til å fremme dem. Vi som jobber med dette dag-til-dag kan raskt se oss blinde på endringer 626 
som bør gjøres, og håper dermed Velferdstinget kan bidra med en mer overordnet innsikt dersom det 627 
skulle være nødvendig.   628 
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ENDRINGSFORSLAG 629 
 630 

F#1 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: 6 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Endring  

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
Arbeidsutvalget konstituerer seg selv på sitt første møte etter Velferdstingets valgmøte. 

Forslag: Arbeidsutvalget konstituerer internt hvem som har ansvar for hvilket SiO område, i 
begynnelsen av sin periode.  

Begrunnelse: Presisering av hva som konstitueres 
VEDTAK  

 631 

F#2 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: 17 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Endring 

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
Velferdstingets leder har ansvaret for at Arbeidsutvalgets øvrige medlemmer får tilgang 
til sakspapirene til førstkommende arbeidsutvalgsmøte senest en virkedag før møtet. 

Forslag: Velferdstingets leder har ansvaret for at Arbeidsutvalgets øvrige medlemmer får tilgang 
til sakspapirene til førstkommende arbeidsutvalgsmøte i rimelig tid før møtet. 

Begrunnelse: Det er ikke alltid det er nødvendig med forhåndsutsending av sakspapirer, og AU bør 
derfor heller internt kunne bestemme hva som er «rimelig tid». 

VEDTAK  
 632 

F#3 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: 29-34 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Endring 

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
Følgende har møterett med tale-, forslags og stemmerett på Arbeidsutvalgets møter: 

a. Arbeidsutvalgets valgte medlemmer 
b. Følgende har møterett med tale- og forslagsrett på Arbeidsutvalgets møter:  
c. Kontrollkomiteens medlemmer  
d. Følgende har etter særlig innkallelse møteplikt med informasjonsplikt på det 

enkelte Arbeidsutvalgsmøte:  
e. Studentstyrerepresentanter i SiOs Hovedstyre og øvrige organer og selskaper 

tilknyttet SiO.  
f.  Velferdstingets administrasjon 

Forslag: Følgende har møterett med tale-, forslags og stemmerett på Arbeidsutvalgets møter: 
a.    Arbeidsutvalgets valgte medlemmer 
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Følgende har møterett med tale- og forslagsrett på Arbeidsutvalgets møter: 

b. Kontrollkomiteens medlemmer  
 
Følgende har etter særlig innkallelse møteplikt med informasjonsplikt på det enkelte 
Arbeidsutvalgsmøte: 

c. Studentstyrerepresentanter i SiOs Hovedstyre og øvrige organer og selskaper 
tilknyttet SiO  

d. Velferdstingets administrasjon 
 

Begrunnelse: Redaksjonelt  
VEDTAK  

 633 

F#4 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: 36 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Endring 

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
Arbeidsutvalget kan for et enkelt møte, eller et bestemt tidsrom under et bestemt møte, 
ved simpelt flertall blant de fremmøtte arbeidsutvalgsmedlemmer vedta å gi en person 
uten rett som beskrevet i denne paragraf møterett, eventuelt med tale- og/eller 
forslagsrett. 

Forslag: Arbeidsutvalget kan for et enkelt møte, eller et bestemt tidsrom under et bestemt møte, 
ved alminnelig flertall blant de fremmøtte arbeidsutvalgsmedlemmer vedta å gi en 
person uten rett som beskrevet i denne paragraf møterett, eventuelt med tale- og/eller 
forslagsrett. 

Begrunnelse: Endre fra ”simpelt” til ”alminnelig” flertall. Dette er forankret i vedtektene § 12-2.  
VEDTAK  

 634 

F#5 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: 39 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Endring 

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
Innkallelsen til arbeidsutvalgsmøtet skal godkjennes. 

Forslag: Innkallelsen og referat fra forrige arbeidsutvalgsmøte skal godkjennes. 
 

Begrunnelse: Naturlig at dette står som et fast punkt på dagsorden jf. linje 24-25. 
VEDTAK  

  635 
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 636 

F#6 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: 40-41 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Strykning 

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
Det enkelte medlem av Velferdstingets Arbeidsutvalg skal redegjøre for det arbeidet 
som er gjort siden forrige arbeidsutvalgsmøte, samt planlagte aktiviteter frem til neste 
møte i arbeidsutvalget. 

Forslag:  
Begrunnelse: Arbeidsutvalgsmøtene benyttes kun da det er behov for vedtak eller at administrasjonen 

er tilstede, som ved økonomigjennomganger. Med den forståelsen til grunn er det mer 
hensiktsmessig at det er en del av de mer uformelle ukentlige møtene, som har vært 
praksis de siste årene.  Slike gjennomganger er en forutsetning for at leder skal kunne 
utøve sitt overordnete ansvar for arbeidsutvalget og det er derfor ikke behov for at det 
står slik det gjør i dag.  

VEDTAK  
 637 

F#7 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: 49-50 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Endring 

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
Det avtroppende Arbeidsutvalget plikter å utarbeide forslag til plan for 
overlappingsperioden og delta på overlappingsopplegg etter konstituerende møte. 

Forslag: Det avtroppende Arbeidsutvalget plikter å utarbeide forslag til plan for 
overlappingsperioden og delta på overlappingsopplegg etter valgmøtet. 

Begrunnelse: I dag refereres det til konstituerende møte som avholdes i desember, mens det er på 
valgmøtet i mai det velges nytt arbeidsutvalg.  

VEDTAK  
 638 

F#8 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: 58-60 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Strykning 

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
Arbeidsutvalget kan også komme med innstilling i de saker der en komité har delegert 
saksbehandlingen til Arbeidsutvalget, eller i saker det ikke er anledning til å 
komitébehandle. 

Forslag:  
Begrunnelse: Stammer fra da Velferdstinget hadde langt flere komiteer, og er ikke lenger relevant 

VEDTAK  
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 639 

F#9 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: 71 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Strykning 

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
I saker som nevnt i første og annet ledd har det enkelte arbeidsutvalgsmedlem 
taushetsplikt i sakens anledning, inntil Arbeidsutvalget med ¾ kvalifisert flertall vedtar 
noe annet.  

Forslag: I saker som nevnt i første og annet ledd har det enkelte arbeidsutvalgsmedlem 
taushetsplikt i sakens anledning. 

Begrunnelse: I enkelte saker vil dagens formulering være i strid med loven 
VEDTAK  

 640 

F#10 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: Etter 88 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Tillegg 

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
 

Forslag: k. Studenthovedstaden  
Begrunnelse: Dette har vært praksis siden tidlig høst og har vært nødvendig for å frigjøre ressurser i 

administrasjonen til annet arbeid som er mer hensiktsmessig at administrasjonsleder- 
og sekretær bruker tiden på. Må også sees i sammenheng med at stillingen som 
administrasjonssekretær frem til august 2019 er en 50% og ikke 75% som tidligere. 
Dette innebærer ikke merarbeid for leder i nevnelig grad.  

VEDTAK  
 641 

F#11 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: 91 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Endring 

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
a. være leders stedfortreder og aktivt bistå leder i de oppgaver som er nevnt i § 

3-1 
Forslag: a. være leders stedfortreder og aktivt bistå AU i de oppgaver som er nevnt i 

mandatet. 

Begrunnelse: I tråd med praksis. Nestleder er den i arbeidsutvalget som i stor grad bidrar til at 
initiativ utover daglig drift kan utføres. Referering til hele mandatet må sees i 
sammenheng med forslag 21. 

VEDTAK  
 642 
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F#12 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: 92 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Endring  

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
b. ha ansvar for koordinering av Velferdstingets eventuelle komiteer 

 
Forslag: b. ha ansvar for koordinering av Velferdstingets styrer, råd og komiteer. 

Begrunnelse: For å blant annet innebefatte kulturstyret (KS), kontrollkomiteen (KK), valgkomitéen 
(VK) og idrettsrådet.  

VEDTAK  
 643 

F#13 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: 93 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Strykning 

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
c. følge opp eksterne komiteer og samarbeidspartnere 

Forslag:  
Begrunnelse: Slik vi leser punktet er dette arbeidsoppgaver som enten faller inn under de tre andre 

AU-medlemmene 
VEDTAK  

 644 

F#14 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: Helhetlig 
endringsforslag 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Endring 

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
”Kommunikasjonsansvarlig” 

Forslag: ”Samarbeidsansvarlig” 
Begrunnelse: Tittelendringen kommer på bakgrunn av at ”kommunikasjonsansvarlig” ofte oppfattes 

som misvisende for vervets innhold og ansvarsoppgaver. Som konsekvens vil dette 
også endre tittelen i resten av dokumentet. 

VEDTAK  
  645 
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 646 

F#15 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: 101 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Endring 

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
b. skolere de lokale studentdemokratiene om Velferdstingets virke og politikk 

Forslag: b. Informere de lokale studentdemokratiene om Velferdstingets virke og politikk, 
og bistå dem i deres organisasjonsutvikling. 

Begrunnelse: Endre begrepet skolere til informere. Begrepet passer bedre til hva som faktisk gjøres 
som kommunikasjonsansvarlig. I tillegg ønsker Arbeidsutvalget å gi 
kommunikasjonsansvarlig et bredere mandat til å bidra med sin kunnskap til de ulike 
studentdemokratiene. 

VEDTAK  
 647 

F#16 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: 103 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Strykning 

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
d. ha ansvar for oppfølging av Velferdstingets nettsider og sosiale medier.           
Sakene på nettsiden skal også oppsummeres på engelsk. 

Forslag:  
Begrunnelse: Må sees i sammenheng med forslag 21. Vi ønsker å flytte denne arbeidsoppgaven til 

hele arbeidsutvalget og ikke spesifikt til et verv.  
VEDTAK  

 648 

F#17 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: 105 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Tillegg 

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
e. ha ansvar for utadrettet aktivitet 

Forslag: e. ha ansvar for aktivitet rettet mot lokale studentdemokratier og studentmassen 
forøvrig. 

Begrunnelse: Presisere arbeidsoppgaven i tråd med praksis. Utadrettet aktivitet generelt faller som 
regel innunder leder og politikk- og medieansvarlig. 

VEDTAK  
  649 



  
 

 
 34 

 650 

F#18 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: 106-107 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Endring 

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
f. ha ansvar for velferdstingets profileringsmateriell ha ansvar for koordinering og 
gjennomføring av arrangementer ved semesterstart 

Forslag: f. ha ansvar for koordinering og gjennomføring av arrangementer og kampanjer 
gjennom året 
 
g. ha ansvar for innkjøp av velferdstingets profileringsmateriell  

Begrunnelse: Splitting av punkt ettersom dette er to ganske forskjellige arbeidsoppgaver. Bør sees i 
sammenheng med forslag 17.  

VEDTAK  
 651 

F#19 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: 114 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Endring 

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
d. ha det overordnete ansvaret for Velferdstingets politiske budskap og strategier. 

Forslag: d. Ha det overordnete ansvaret for Velferdstingets politiske budskap og innspill. 
Begrunnelse: Overordnete strategier er dels leders ansvar og dels et ansvar Velferdstinget har 

gjennom vedtak av politiske dokumenter, politisk grunndokument og handlingsplan.  
VEDTAK  

 652 

F#21 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: Etter 115 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Tillegg 

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
 

Forslag: f. være Velferdstingets pressekontakt  
Begrunnelse: Formalisering av praksis 

VEDTAK  
  653 
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 654 

F#22 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: Etter 115  

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Tillegg 

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
 

Forslag: g. ha det overordnete ansvaret for høringssvar. 
Begrunnelse: Bør sees i sammenheng med handlingsplan 2018. 

VEDTAK  
 655 

F#23 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus´arbeidsutvalg 

Linjenummer: Etter 115  

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Tillegg 

Sak: 3A Mandat 
Opprinnelig 

tekst: 
 

Forslag: § 3-5 Arbeidsutvalgets oppgaver  
Hele arbeidsutvalget har ansvar for:  

• At velferdstingets nettside og sosiale medier oppdateres 
• Grafisk utforming av materiale til nettside, SoMe kanaler og kampanjer 
• At relevante dokumenter på nettsiden skal være tilgjengelig på engelsk 

Arbeidsutvalget har også ansvar for å dele ut Velferdstingets servicepris på SiOs 
Årsfest. Prisen skal gis til et tiltak eller tjenesteområde som har vært et særlig positivt 
bidrag for studentvelferden det siste året. 

Begrunnelse: Ny § 3-5 Må sees i sammenheng med at noen arbeidsoppgaver som i dag er tillagt 
kommunikasjonsansvarlig, foreslås å flyttes. Arbeidsutvalget mener det er mer 
hensiktsmessig at man sørger for at noen i AU innehar f.eks. grafisk kompetanse, 
heller enn at det skal ligge til et spesifikt verv. På denne måten blir det en oppgave for 
valgkomiteen å sørge for at noen i AU har kompetansen eller forutsetninger til å skaffe 
seg det. I tillegg forankres Velferdstingets Servicepris. 

VEDTAK  
  656 



  
 

 
 36 

SAKSFREMLEGG – 3B 657 
Dato: 19. mars 2018 658 
Sak: 3b), diskusjonssak 659 
Saksbehandler: Fam Karine Heer Aas og Jeanette Viken 660 
Vedlegg: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 661 
 662 
Endring av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 663 
 664 
Arbeidsutvalgets innstilling: 665 
 666 

Forslag til vedtak: 667 
Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker  668 
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SAKSNOTAT 669 
 670 
Jeanette og Fam har hatt ansvaret for revidering av Velferdstingets vedtekter. 27. februar avholdt de et 671 
møte sammen med kontrollkomiteen, der vi sammen gikk igjennom vedtektene. Kontrollkomiteen har 672 
gjennom perioden funnet flere punkter som må korrigeres i vedtektene, vi så det derfor hensiktsmessig å 673 
avholde et møte sammen.  674 
 675 
Flertallet av forslagene er av typen redaksjonelle. Vi har ryddet opp i noen formuleringer for å gjøre 676 
vedtektene tydeligere, samtidig så har vi sett på følgefeil og feil i referering. De forslagene som er 677 
meningsbærende og det er verdt å merke seg er følgende: 678 
 679 
Forslag 5: Her ønsker Arbeidsutvalget å endre fristen for å sende inn nye vedtakssaker og resolusjoner til 680 
10 dager istedenfor 1 uke. Dette vil gjøre det enklere for arbeidsutvalget å sette opp kjøreplan og 681 
sakspapirene i henhold til de andre vedtektene. Slik det står i dag så kan Velferdstinget i teorien melde opp 682 
en sak 1 minutt før fristen til AU om å sende ut sakspapirene.  683 
 684 
Forslag 8, 9 og 19: Arbeidsutvalget har diskutert hvorvidt det er nødvendig og hensiktsmessig at 685 
Velferdstinget bruker tid å ressurser på å velge representanter i Klagenemnda for tildeling av bolig og 686 
Kontrollkomiteen for barnehager ved konstituerende møte. I og med at disse organene svært sjeldent har 687 
møter, ønsker arbeidsutvalget å kunne nominere eller velge personer til dette vervet når det er behov, og at 688 
Velferdstinget må godkjenne dette ved førstkommende møte. Forslag 8 og 9 går derfor ut på å stryke  689 
 690 
Forslag 11: Arbeidsutvalget ønsker å regulere valgperioden til nestlederen i Kulturstyret. Etter samtale med 691 
Kulturstyre leder så vi det som mest hensiktsmessig at leder og nestleder hadde overlappende valgperioder 692 
slik vi har foreslått. Da vil leders periode gå fra 1. januar til 31. desember og nestleder fra 1. juli til 30 juni.  693 
 694 
Forslag 21: I dette forslaget ønsker arbeidsutvalget å vedtektsfeste den praksis som vi har i dag. Hvis faste- 695 
eller varamedlemmer trekker seg fra Kulturstyret kan varamedlemmene rykke opp, men de har også 696 
muligheten til å bli stående på sin plass i den prioriterte rekkefølgen.  697 
 698 
Forslag 23: Etter diskusjonen ved forrige møtet i Velferdstinget fant vi ut at det ville være lurt av 699 
Velferdstinget å regulere den praksisen som er i dag. Vi har diskutert hvilken frist som vil være mest 700 
hensiktsmessig for arbeidsutvalget og for Velferdstingets representanter og funnet -10- dager som 701 
tilstrekkelig frist. Det er den samme fristen som vi har foreslått i forslag 5. Hvis forslag 5 faller, vil fristen, ut i 702 
fra dette forslaget, være -1- uke, slik den er for å levere vedtakssaker og resolusjoner i dag. Ved at fristen er 703 
på 10 dager, kan representantene få en påminnelse i første innkalling til Velferdstinget, samtidig som at det 704 
gir arbeidsutvalget nok tid til å sette sammen sakspapiret.  705 
 706 
Forslag 24: I dette forslaget ønsker vi å fjerne pålegget om at inhabile personer må forlate møtelokalet. Vi 707 
mener det holder å frata vedkommende tale-, forslags- og stemmerett. Vi mener det å frata personer 708 
møterett vil gå i mot vårt prinsipp om at møtene i all hovedsak skal være åpne for alle.   709 
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Endringer av vedtektene er regulert i vedtektene § 13-2: 710 
«Disse vedtektene vedtas og endres av Velferdstinget med kvalifisert flertall. Endringsforslag framsettes 711 
skriftlig på et møte i Velferdstinget og behandles først på neste». 712 

 713 
Alle forslag må derfor fremmes før møtet er hevet, og vedtas på møtet i april. Hvis det eventuelt blir 714 
fremmet nye forslag etter at møtet er lukket vil det ikke være mulig å behandle dem i april. Vi vil derfor på 715 
det sterkeste oppfordre alle å lese vedtektene godt slik at alle forslag kan bli behandlet i april.  716 
 717 
Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus finner dere vedlagt i mailen med endelig innkalling.   718 
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ENDRINGSFORSLAG 719 
 720 

F#1 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 16 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Endring 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
Internasjonalt benyttes navnet The Welfare Council in Oslo and Akershus 

Forslag: Internasjonalt benyttes navnet The Student Welfare Council in Oslo and Akershus. 
Begrunnelse: Arbeidsutvalget mener dette er et tydeligere navn for Velferdstinget på engelsk. De 

som benytter navnet på engelsk er stort sett bare internasjonale studenter, derfor 
mener vi det er viktig å presisere at dette Velferdstinget er for og av studenter.  

VEDTAK  
 721 

F#2 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 32-36 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Endring 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
Representantene skal være valgt senest 15. november. Representanter og 
vararepresentanter valgt etter dette, må godkjennes av Velferdstinget med kvalifisert 
flertall. Valgprotokoll skal være oversendt Velferdstingets Arbeidsutvalg senest en -1 - 
uke før møtet og sa ̊ snart som mulig for representanter og vararepresentanter valgt 
etter dette.  

Forslag: Valgprotokoll skal være oversendt Velferdstingets Arbeidsutvalg senest to -2 - uker før 
møtet og så snart som mulig for representanter og vararepresentanter valgt etter 
dette. Representanter og vararepresentanter valgt etter frist for innsending av 
valgprotokoll, må godkjennes av Velferdstinget med kvalifisert flertall.  

Begrunnelse: Dette året har det blitt problematisk at Velferdstinget har fastsatt en dato for når valget 
av representanter skal være gjort. Vi ønsker derfor å fjerne fristen for valg, samtidig 
som vi endrer på fristen for å sende inn valgprotokoll. Vi ønsker at fristen skal være på 
to -2- uker slik at alle nye representanter står på listen før utsending av første innkalling 
til konstituerende møte.  

VEDTAK  
 722 

F#3 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 40-41 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Endring 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for valg av representanter til 
valgforsamlingen fra utdanningsinstitusjoner med færre enn 1500 semesterregistrerte 
studenter.  
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Forslag: Valgmåtens bestemmelser gjelder tilsvarende for valg av representanter til 
valgforsamlingen fra utdanningsinstitusjoner med færre enn 1500 semesterregistrerte 
studenter. 
 

Begrunnelse: Tydeliggjøre refereringen. Redaksjonelt. 
VEDTAK  

 723 

F#4 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 71-81 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Endring 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
Velferdstingets konstituerende møte behandler:  

a. Representantenes og vararepresentantenes valgprotokoller etter innstilling fra 
Kontrollkomitéen 

Det skal også velges: 

a. studentstyremedlemmer til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre  

i. blant de valgte medlemmene velger Velferdstinget leder for Hovedstyret etter 
innstilling fra Valgkomiteen  

b. studentmedlemmer til styrer i øvrige organer og selskaper tilknyttet 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 

 
c. leder av Velferdstingets Kulturstyre  

Forslag: Velferdstingets konstituerende møte behandler:  

a. representantenes og vararepresentantenes valgprotokoller etter innstilling fra 
Kontrollkomitéen 

Det skal også velges: 

b. studentstyremedlemmer til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre 
c. leder for Hovedstyret bland de valgte medlemmene  
d. studentmedlemmer til styrer i øvrige organer og selskaper tilknyttet 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 
e. leder av Velferdstingets Kulturstyre 
  

Begrunnelse: I dag eksisterer det to like punkter, som kan gjøre det vanskelig å referere til 
vedtektene. I tillegg så fjerner vi §3-2, a. i., fordi det er ivaretatt i §8-3 

VEDTAK  
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 724 

F#5 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 102 - 103 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Endring 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
Vedtakssaker og resolusjoner må være meldt og saksdokumenter være innlevert til 
Arbeidsutvalget senest en - 1 - uke før møtet. 
 

Forslag: Vedtakssaker og resolusjoner må være meldt og saksdokumenter være innlevert til 
Arbeidsutvalget senest ti - 10 - dager før møtet. 
 
 

Begrunnelse: Gjøre det slik at AU har tid til å legge resolusjoner og eventuelt nye saker inn i 
sakspapirene og kjøreplan.  

VEDTAK  
 725 

F#6 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 173-174 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Endring 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
Velferdstinget fatter vedtak om styrets sammensetning og størrelse på den måten 
innenfor rammene gitt i studentsamskipnadsloven med tilhørende forskrift. 

Forslag: Velferdstinget fatter vedtak om styrets sammensetning innenfor rammene gitt i 
studentsamskipnadsloven med tilhørende forskrift. 

Begrunnelse: Redaksjonelt 
VEDTAK  

 726 

F#7 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 249 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Endring 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
Kontrollkomiteen kan også sette andre frister 

Forslag: Kontrollkomiteen kan også sette andre frister. 
 

Begrunnelse: Redaksjonelt. Legge til punktum 
VEDTAK  

 727 
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F#8 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 220-222 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Endring 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
Arbeidsutvalget kan bare foreta personvalg og nominasjoner til personvalg dersom det 
ikke er mulig å vente til neste møte i Velferdstinget. Sistnevnte valg og nominasjoner 
godkjennes eller omgjøres på neste møte i Velferdstinget. 
 

Forslag: Arbeidsutvalget kan foreta personvalg og nominasjoner til personvalg dersom det ikke 
er mulig å vente til neste møte i Velferdstinget. Slike valg skal begrunnes og deretter 
godkjennes eller omgjøres på førstkommende møte i Velferdstinget.  
 

Begrunnelse: Intensjonen til den originale paragrafen er ivaretatt, men gir Arbeidsutvalget mulighet 
til å velge personer til eventuelle møter i kontrollkomité for barnehager og klagenemda 
for tildeling av bolig. Må sees i sammenheng med forslag 9 og forslag 19.  
 
Det er flere år siden det har vært gjennomført møter i disse organene. Arbeidsutvalget 
ser det derfor ikke som hensiktsmessig at Velferdstinget skal bruke tid og resurser for å 
velge disse.  
 

VEDTAK  
 728 

F#9 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 273-274 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Strykning 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
f. studentstyremedlem til klagenemnda for tildeling av bolig 
g. studentstyremedlemmer til kontrollkomiteen for barnehager 

 
Forslag: - 

Begrunnelse: Se begrunnelse i forslag 8. 
Må sees i sammenheng med forslag 8 og 19.  

VEDTAK  
  729 
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 730 

F#10 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 282-285 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Endring 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
§ 8-3-3 Suppleringsvalg 
Valgkomiteen innstiller ved suppleringsvalg til verv valgt av Velferdstinget etter § 8-3-1 
og § 8-3-2, de innstiller ikke på suppleringsvalg til valgkomiteen som gjøres uten 
innstilling. 

Forslag: § 8-3-3 Suppleringsvalg 
Valgkomiteen innstiller ved suppleringsvalg til verv valgt av Velferdstinget etter § 8-3-1 
og § 8-3-2.  
 
Valgkomiteen innstiller ikke på suppleringsvalg til valgkomiteen. 
 

Begrunnelse: Redaksjonelt 
VEDTAK  

 731 

F#11 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 312-315 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Endring 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
Kulturstyret består av leder og ti - 10 - medlemmer. Kulturstyret har seks - 6 - 
varamedlemmer. Kulturstyret velger blant sine faste medlemmer en nestleder for 
valgperioden. Denne er leders stedfortreder. Dersom valgt leder slutter i sitt verv, 
overtar nestleder som Kulturstyrets leder til ny leder er valgt av Velferdstinget. 

Forslag: Kulturstyret består av leder og ti - 10 - medlemmer. Kulturstyret har seks - 6 – 
varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Kulturstyret velger blant sine faste 
medlemmer en nestleder for valgperiode 1. juli til 30. juni. Nestleder er leders 
stedfortreder. Dersom valgt leder slutter i sitt verv, overtar nestleder som 
Kulturstyrets leder til ny leder er valgt av Velferdstinget.  

Begrunnelse: Nestleders valgperiode er ikke regulert i vedtektene.  
Etter samtale med Kontrollkomité og Kulturstyrets leder ser vi det som 
hensiktsmessig at Kulturstyrets leder og Kulturstyrets nestleder sitter med 
overlappende valgperioder. Både fordi det sikrer kontinuitet og kompetanse, samt at 
det unngår eventuell problematikk i sammenheng med valgperioden til Kulturstyrets 
faste medlemmer.  

VEDTAK  
 732 
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 733 

F#12 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 331-333 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Endring 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
§ 9-7 Fravikelse av tildelingskriteriene 

Kulturstyret kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller der dette er til fordel for 
søkeren. Vedtak der dette skjer, skal grunngis. 

Forslag: § 9-7 Tildelingskriteriene 

Kulturstyret bevilger midler etter Kulturstyrets tildelingskriterier.  

Kulturstyret kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller der dette er til fordel for 
søkeren. Vedtak der dette skjer, skal grunngis. 

Begrunnelse: Arbeidsutvalget ser det som uheldig at vedtektene ikke presiserer at Kulturstyret skal 
følge tildelingskriteriene, før en beskriver hvilke tilfeller Kulturstyret kan fravike 
kriteriene.  

VEDTAK  
 734 

F#13 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 339-340 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Strykning 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
Klagen behandles av Kulturstyret på første møte etter at klagen er mottatt. (dog slik at 
klagen må være mottatt innen fristen for levering av saker til angjeldende møte).  
 

Forslag: Klagen behandles av Kulturstyret på første møte etter at klagen er mottatt. 
 

Begrunnelse: Fjerne begrunnelsen for setningen.  
VEDTAK  

  735 
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 736 

F#14 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 347-348 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Endring 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
Kulturstyrets vedtak kan av et mindretall i styret eller Velferdstingets Arbeidsutvalg 
ankes til Kontrollkomiteen i Velferdstinget. Kulturstyrets nye vedtak er endelig. 

Forslag: Kulturstyrets vedtak kan av et mindretall i styret eller Velferdstingets Arbeidsutvalg 
ankes til Kontrollkomiteen i Velferdstinget. Kontrollkomiteens nye vedtak er endelig. 

Begrunnelse: Det er kontrollkomiteen som skal behandle anken, og derfor er det kontrollkomiteen 
som skal gjøre vedtak.  

VEDTAK  
 737 

F#15 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 367-369 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Endring 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
Velferdstingets representant på årsmøtene er bundet til å velge som styreleder og 
medlemmer i foreningene de personer som er nominert av Velferdstinget som følge 
av disse vedtektene. 

Forslag: Velferdstingets representant på årsmøtene er bundet til å velge de personer som er 
nominert av Velferdstinget som styreleder og styremedlemmer i foreningene.  
 

Begrunnelse: Tvetydig setning, gjøre vedtektene tydeligere 
VEDTAK  

 738 

F#16 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 378-382 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Endring 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
c. Studentstyremedlem i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre  

a. Man er ikke valgbar som studentstyremedlem i Studentsamskipnaden i Oslo 
og Akershus´ Hovedstyre dersom man er studentrepresentant i styret ved en 
av medlemsinstitusjonene i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 

 
Forslag: c. Studentstyremedlem i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre  

i. En er ikke valgbar som studentstyremedlem i Studentsamskipnaden i 
Oslo og Akershus´ Hovedstyre dersom man er studentrepresentant i 
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styret ved en av medlemsinstitusjonene i Studentsamskipnaden i Oslo 
og Akershus 

Begrunnelse: Redaksjonelt, gjøre slik at vedtektene ikke kan referere til to punkter samtidig.   
VEDTAK  

 739 

F#17 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 401-402 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Endring 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
Ved stemmelikhet i valg med flere enn to - 2 - kandidater, gjelder retningslinjer for 
preferansevalg nevnt i § 9-2. 
 

Forslag: Ved stemmelikhet i valg med flere enn to - 2 - kandidater, gjelder retningslinjer for 
preferansevalg nevnt i § 11-2. 

Begrunnelse: Feil referering i vedtektene 
VEDTAK  

 740 

F#18 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 422-430 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Endring 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
§ 11-5 Suppleringsvalg 

Velferdstinget skal supplere valg gjort av Velferdstinget, etter innstilling fra 
valgkomiteen i henhold til § 8-3-3. Arbeidsutvalget kan supplere til valg gjort av 
Velferdstinget, dersom det av tungtveiende årsaker ikke lar seg gjøre å vente til neste 
velferdstingsmøte. Arbeidsutvalgets suppleringer skal ettergodkjennes av 
Velferdstinget. 

§ 11-5-1 Supplering til Arbeidsutvalget 
Dersom et medlem trekker seg i perioden skal en supplere i henhold til § 11-5. 

Dersom leder fratrer sitt verv trer nestleder inn i rollen som leder frem til ny leder er 
valgt. Velferdstinget skal da supplere Arbeidsutvalget med leder. 

Forslag: § 11-5 Suppleringsvalg 

§ 11-5-1 Ordinær supplering 
Velferdstinget skal supplere valg gjort av Velferdstinget, etter innstilling fra 
valgkomiteen i henhold til § 8-3-3. Arbeidsutvalget kan supplere til valg gjort av 
Velferdstinget, dersom det av tungtveiende årsaker ikke lar seg gjøre å vente til neste 
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velferdstingsmøte. Arbeidsutvalgets suppleringer skal ettergodkjennes av 
Velferdstinget. 

§ 11-5-2 Supplering til Arbeidsutvalget 
Dersom et medlem trekker seg i perioden skal en supplere i henhold til § 11-5-1. 

Dersom leder fratrer sitt verv trer nestleder inn i rollen som leder frem til ny leder er 
valgt. Velferdstinget skal da supplere Arbeidsutvalget med leder. 

 
Begrunnelse: Tydeliggjøre forskjellene i referansen.  

VEDTAK  
 741 

F#19 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 444-452 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Strykning 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
§ 11-6-3 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ øvrige organer og delstyrer 
Det velges ett - 1 - studentstyremedlem med personlig vara for en periode på to - 2 - 
år til følgende organer og delstyrer i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus: 

a. Urban boligutleie (URBO) 

b. SiO Mat og Drikke 

c. Klagenemnda for tildeling av bolig 

Det velges to - 2 - studentstyremedlemmer under ett med personlig vara for en 
periode på ett - 1 - år til følgende organ i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus:  

d. Kontrollkomité for barnehager 

 
Forslag: § 11-6-3 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ øvrige organer og delstyrer 

Det velges ett - 1 - studentstyremedlem med personlig vara for en periode på to - 2 - 
år til følgende organer og delstyrer i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus: 

a. Urban boligutleie (URBO) 

b. SiO Mat og Drikke 

Begrunnelse: Se begrunnelse i forslag 8. 
Må sees i sammenheng med forslag 8 og 9 

VEDTAK  
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 742 

F#20 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 473 - 477 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Endring 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
§ 11-6-8 Kulturstyret 
Leder av Velferdstingets Kulturstyre velges for en periode på ett - 1 - år. Medlemmene 
av kulturstyret velges for en periode på to - 2 - år, der det velges henholdsvis fem - 5 - 
og fire - 4 - medlemmer annethvert år. Det velges fem - 5 - varamedlemmer i prioritert 
rekkefølge hvert år, for en periode på ett - 1 - år. 

Forslag: § 11-6-8 Kulturstyret 
Leder av Velferdstingets Kulturstyre velges for en periode på ett - 1 - år. Medlemmene 
av kulturstyret velges for en periode på to - 2 - år, der det velges fem - 5 - medlemmer 
annethvert år. Det velges seks - 6 - varamedlemmer i prioritert rekkefølge hvert år, for 
en periode på ett - 1 - år.  

Begrunnelse: Korrigere følgefeil i vedtektene. Jamfør Kapittel 9 § 9-4 
VEDTAK  

 743 

F#21 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 477 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Tillegg 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
- 

Forslag: Dersom et medlem eller varamedlem trekker seg kan varamedlemmene rykke opp. 
Dersom et varamedlem rykker opp til fast plass skal dette innstilles på av 
Valgkomiteen og velges av Velferdstinget, jfr. § 8-3-3. 

Begrunnelse: Ønsker å gi varamedlemmene mulighet til å bli på sin varaplass hvis de ikke ønsker å 
rykke opp. Endringen ivaretar dagens praksis. 

VEDTAK  
  744 
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 745 

F#22 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 505-506 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Strykning 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
Unntatt fra dette er personvalg, der saken da avgjøres ved loddtrekning, dette gjelder 
ikke nominasjoner til personvalg i valgkomiteen, der leder har dobbeltstemme. 

Forslag: - 

Begrunnelse: Vedtektene beskriver her et unntak fra unntak som er tvetydig. Intensjonen er 
ivaretatt tidligere i avsnittet.  

VEDTAK  
 746 

F#23 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 521-527 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Tillegg 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
§ 13-2 Vedtektsendringer 

Disse vedtektene vedtas og endres av Velferdstinget med kvalifisert flertall. 
Endringsforslag framsettes skriftlig på et møte i Velferdstinget og behandles først på 
neste møte. 

Vedtatte endringer gjelder fra møtets slutt med mindre Velferdstinget med 3/4 
kvalifisert flertall vedtar noe annet. Endringer kan ikke tre i kraft før 
vedtektsbehandlingen er avsluttet. 

Forslag: § 13-2 Endringer av vedtekter, politiske og organisatoriske grunndokumenter 

§ 13-2-1 Vedtektsendringer 
Disse vedtektene vedtas og endres av Velferdstinget med kvalifisert flertall. 
Endringsforslag framsettes skriftlig på et møte i Velferdstinget og behandles først på 
neste møte. 

Vedtatte endringer gjelder fra møtets slutt med mindre Velferdstinget med 3/4 
kvalifisert flertall vedtar noe annet. Endringer kan ikke tre i kraft før 
vedtektsbehandlingen er avsluttet. 

§ 13-2-2 Endringer av politiske og organisatoriske dokumenter 
Politiske og organisatoriske dokumenter vedtas og endres av Velferdstinget over to 
møter, med unntak av møter som varer mer enn en -1- dag. Frist for å sende 
endringsforslag følger bestemmelsen i § 3-6 og behandles under påfølgende møte.  
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Begrunnelse: Ønsker vedtektsfestet behandling av politiske og organisatoriske dokumenter. Ut i fra 
tidligere diskusjon i Velferdstinget finner vi behov for å vedtektsfeste denne 
behandlingsmetoden for våre dokumenter. 
Påfølgende underpunkter i denne paragrafen justeres heretter.  
 
Må sees i sammenheng med forslag 5 om å endre fristen for resolusjoner og 
vedtaksaker.  

VEDTAK  
 747 

F#24 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linjenummer: 562 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget 
 

Hva: Endring 

Sak: 3b) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
Personer som anses inhabile i en sak skal forlate møterommet når den aktuelle saken 
behandles. 

Forslag: Personer som anses inhabile i en sak skal fratas tale-, forslags- og stemmerett når 
den aktuelle saken behandles. 

Begrunnelse: Arbeidsutvalget ønsker ikke å pålegge personer å forlate lokalet selv om de er 
inhabile. Vi mener dette går i strid med Velferdstingets prinsipp om at møtene skal 
være åpne for alle. Velferdstinget kan i etterkant av inhabilitet allikevel vedta å gi 
personer talerett under den aktuelle saken.  

VEDTAK  
  748 
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SAKSFREMLEGG – 4A 749 
Dato: 19. mars 2018 750 
Sak: 4a), Vedtakssak 751 
Saksbehandler: Linn Skyum og Jeanette Viken 752 
Vedlegg: Forslag til idrettspolitisk dokument 753 
 754 
IDRETTSPOLITISK DOKUMENT 755 
 756 
Arbeidsutvalgets innstilling: 757 
Vedtekter for Idrettspolitisk dokument vedtas med de endringer som ble gjort i møtet.  758 
 759 
 760 
Forslag til vedtak: 761 

1. Vedtekter for Idrettspolitisk dokument vedtas med de endringer som ble gjort i møtet. 762 
2. Velferdstinget gir AU redaksjonell fullmakt til dokumentet.   763 
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SAKSNOTAT 764 
Bakgrunn for saken 765 
På velferdstingsmøtet 13. november 2017 ble det satt ned en idrettspolitisk komité med oppgave å revidere 766 
idrettspolitisk dokument samt se på mulighetene for å sette ned et studentidrettsråd for samarbeid på 767 
tvers av studentidrettsforeningene.  768 
 769 
Rådet har bestått at Jeanette Viken og Linn Skyum fra arbeidsutvalget som leder og sekretær, Kari Anne 770 
Andersen, Maya Sol Sørgård, Anders Norum og Henrik Bjørndalen som representanter fra Velferdstinget, 771 
samt Cecilie Kappelslåen og Andreas Næss som representanter fra Studentidrettsforeningene.  772 
 773 
Komiteen har gjennomført møter jevnlig siden desember.  774 
Under arbeidet har vi innhentet informasjon fra NSI, SiO Athletica, Norsk Handikapforbund, Paraidretten, 775 
samt de mindre studentidrettsforeningene for å forsøke å dekke opp de behovene vi ser i studentmassen i 776 
dag.  777 
 778 
Arbeidet har resultert i to dokumenter; Idrettspolitisk dokument og Mandat og Vedtekter for 779 
Studentidrettsråd.   780 
 781 
Saksopplysninger 782 
Idrettspolitisk dokument  783 
Idrettspolitisk dokument er delt opp i 6 kapitler og forsøker å balansere politikken innenfor egenorganisert- 784 
og foreningsorganisert idrett og trening.  785 
 786 
Dokumentet er bygget opp som et langsiktig strategidokument som både tar for seg noen grunnverdier og 787 
går mer generelt inn på strategier. Deretter oppsummeres strategien i noen spesifikke kjernepunkter som 788 
våde er hentet fra det forrige dokumentet samt har kommet på bakgrunn av interne diskusjoner i 789 
komiteen.  790 
 791 
Til slutt har vi valgt å legge mer vekt på vår 80/20 regel (80 % studentmasse) og hvilke tiltak og sanksjoner 792 
som vil være nødvendig dersom en forening ikke oppfyller kravet. Dette fordi regelen alltid har vært 793 
gjeldende uten å si noe om hvilke tiltak man skal sette inn dersom kravet ikke oppfylles tilstrekkelig.  794 
 795 
Arbeidet i komiteen har vært konsensusbasert, men noen diskusjonspunkter er verdt å nevne: 796 
 797 
Selv etter samtale med Norsk Handikapforbund og Paraidretten så ser vi at det er rom for en mer 798 
utfyllende beskrivelse av verdiavsnittet «Trening for inkludering», og komiteen tar gjerne imot innspill og 799 
forslag fra Velferdstinget.  800 
 801 
Siste avsnitt under «Strategi egenorganisert» legger vi et politisk grunnlag for at det skal arbeides mot lik 802 
treningsavgift ved at utdanningsinstitusjoner som i dag ikke bidrar tilstrekkelig med fristasjon i større grad 803 
gjør dette. Dette er i all hovedsak en debatt rundt treningsavgift. Etter diskusjonen på VTs vårseminar føler 804 
vi at dette i tilstrekkelig grad ivaretar begge synspunkter løftet i handlingsplandebatten.  805 
 806 
I siste avsnitt før kapittel 4 trekker vi frem problematikken rundt identiske tilbud. Det er ønskelig fra 807 
komiteens side å fokusere på samarbeid i form av bredde eller nivå.  808 
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 809 
Saksbehandlers vurdering 810 
Et av premissene for at Velferdstinget og Velferdstingets arbeidsutvalg skal kunne ta informerte 811 
beslutninger i saker som omhandler studentidrett er at vi har et godt og aktuelt politisk dokument liggende 812 
til grunn. Dagens idrettspolitiske dokument ble sist revidert i 2012, og er ikke lenger oppdatert til å kunne 813 
sette rammene for de utfordringene vi møter i dag.  814 
 815 
Saksbehandler vurderer dokumentet som godt balansert og mener det vil legge et bedre grunnlag for 816 
politisk arbeid og fokus på studentidrett de kommende årene.  817 
Opprettelsen av Studentidrettsråd vil kunne skape positive effekter, slik som tydeligere forankrede 818 
handlingsplanpunkter innenfor idrett, mer samarbeid på tvers av foreningene i form av 819 
fellesarrangementer og de kan fungere som en tydelig stemme opp som SiO Athletica.   820 
 821 
Arbeidsutvalgets vurdering 822 
Arbeidsutvalget stiller seg bak saksbehandlers vurdering.  823 
 824 
Idrettspolitisk komités vurdering 825 
Vi ser ikke at forslag 1 og forslag 2 legger bedre føringer for hvordan utjevne treningsavgiften enn det 826 
opprinnelige forslaget. Forslag 1 sier at det ikke skal subsidieres av semesteravgiften, noe komiteen stiller 827 
seg bak, mens forslag 2 åpner opp for mulig subsidiering.  828 
For å ivareta både forslag 1 og forslag 2 mener komiteen at den opprinnelige ordlyden er mest 829 
hensiktsmessig både fordi den ivaretar intensjonen til begge endringsforslagene ved at den sier at det skal 830 
arbeides for at alle studenter har lik treningsavgift, men med føringer for hvordan det skal gjøres. Det gir 831 
arbeidsutvalget et oppdrag om å jobbe opp mot SiO for at fristasjonsavtalene utarbeides på en slik måte at 832 
alle studenter har lik tilgang til velferdsgodene uavhengig av hvilken utdanningsinstitusjon de tilhører.  833 
 834 
Forslag 3 og forslag 4 som endrer ordlyd fra «bør» til «skal» ser komiteen som uproblematisk.  Det eneste 835 
komiteen ser på som utfordrende er at forslag 3 legger føringer for hvordan foreningene bedriver sin 836 
promotering ved at man sier at foreningene også «skal» ha all relevant informasjon på engelsk uten å si noe 837 
om eventuelle insentiver for å oppfylle kravet. 838 
 839 
Forslag 5 stiller komiteen seg sterkt imot. Forslaget som går på å stryke hele kapittel 6 sier at Velferdstinget 840 
ikke skal opprette et studentidrettsråd. Dette går både imot Velferdstingets egen handlingsplan, samt at 841 
foreningsrepresentantene i komiteen mener at det er mest hensiktsmessig at et slikt initiativ kommer fra 842 
Velferdstinget. Både fordi Velferdstinget har menneskelige ressurser til å gjennomføre oppstart av et slikt 843 
råd og sikre kontinuitet, men også fordi studentidrett er en viktig del av velferdstilbudet og dermed vil 844 
fordelene ved at slikt råd sterkt motvirke ulempene ved å legge arbeidet på nestleder i Velferdstinget som 845 
allerede har det i sitt mandat å være ansvarlig for interne komiteer ol. Studentidrett er et viktig bidrag til det 846 
helhetlige velferdstilbudet, og komiteen ser det som sterkt fordelaktig at Velferdstinget dermed har en aktiv 847 
del i et slikt råd.  848 
  849 
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ENDRINGSFORSLAG 850 
 851 

F#1 Dokument: Forslag til idrettspolitisk 
dokument 

Linjenummer: 101-103 

Levert 
av: 

Henrik Paulsen Mandelid, UiO Liberal 
Liste 

Hva: Endring 

Sak: 4a) Idrettspolitisk dokument 
Opprinnelig 

tekst: 
Det skal arbeides for at alle studenter i SiO har lik treningsavgift hos SiO Athletica gjennom at 
studiesteder som i dag ikke bidrar tilstrekkelig med fristasjon eller økonomisk støtte i større grad 
gjør dette. 

Forslag: Alle studenter i SiO skal ha lik treningsavgift hos SiO Athletica, og eventuelle kompensasjoner skal 
ikke subsidieres av semesteravgiften. 

Begrunnelse: Dette forslaget legger opp til debatt om hvorvidt vi mener at SiO har et ansvar for å utligne 
prisforskjeller mellom studenter fra ulike institusjoner, eller om det ansvaret kun legges på 
institusjonene selv. 

VEDTAK  

 852 

F#2 Dokument: Forslag til idrettspolitisk 
dokument 

Linjenummer: 101-103 

Levert 
av: 

Pia Ottilia Danielsen, Handelshøyskolen 
BI 

Hva: Endring 

Sak: 4a) Idrettspolitisk dokument 
Opprinnelig 

tekst: 
Det skal arbeides for at alle studenter i SiO har lik treningsavgift hos SiO Athletica gjennom at 
studiesteder som i dag ikke bidrar tilstrekkelig med fristasjon eller økonomisk støtte i større grad 
gjør dette. 

Forslag: Det bør arbeides for å finne løsninger for at alle studenter i SiO skal ha lik treningsavgift hos SiO 
Athletica 

Begrunnelse: Selv om det er uenigheter i hvordan lik treningsavgift hos SiO Athletica kan gjennomføres, er det 
likevel viktig at vi støtter opp for å finne en god løsning på det. Utdraget under er hentet fra vårt 
politiske grunndokument, og er en liten påminnelse på hvilke prinsipper vi selv har vedtatt å 
jobbe for.  
 
"SiO skal tilstrebe lik tilgang til samskipnadens velferdsgoder, uavhengig av hvilken 
medlemsinstitusjon man tilhører, hvilken utdanning man tar, hvilket land man kommer fra og 
hvilken livssituasjon man befinner seg i.» 

VEDTAK  

 853 

F#3 Dokument: Forslag til idrettspolitisk 
dokument 

Linjenummer: 185 

Levert av: Johannes Saastad, UiO 
Venstrealliansen 

Hva: Endring 

Sak: 4a) Idrettspolitisk dokument 
Opprinnelig 

tekst: 
Det burde informeres til studentforeninger om ledig hallkapasitet på dagtid for økt bruk. 

Forslag: En oversikt over ledig hallkapasitet skal være lett tilgjengelig for studentforeninger, og de skal 
informeres om hvor denne informasjonen finnes. 

Begrunnelse: Endrer "burde" til "skal", og gjør studentforeningene til den aktive part i leting etter halltid. Jeg 
syns informasjon som er lett tilgjengelig (gjennom en kalender, kanskje?) gir mer mening enn at 
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informasjon skal dyttes ut med jevne mellomrom. Samtidig forpliktes den andre part til å sørge 
for at foreningene vet hvor informasjonen finnes. 

VEDTAK  

 854 

F#4 Dokument: Forslag til idrettspolitisk dokument Linjenummer: 215-218 

Levert 
av: 

Isak Grov Diesen, OsloMet – 
storbyuniversitetet 

Hva: Endring 

Sak: 4a) Idrettspolitisk dokument 
Opprinnelig 

tekst: 
All relevant informasjon burde være tilgjengelig på engelsk hos SiO Athletica og 
studentidrettsforeningene. 
Informasjon om forsvarlig bruk av vekter og apparater bør være tilgjengelig ved SiOs 
treningssentre og/eller digitalt. 

Forslag: All relevant informasjon skal være tilgjengelig på engelsk hos SiO Athletica og 
studentidrettsforeningene. 
Informasjon om forsvarlig bruk av vekter og apparater skal være tilgjengelig ved SiOs 
treningssentre og digitalt. 

Begrunnelse: Fordi jeg mener det ikke burde være informasjon tilgjengelig, men heller at det skal være slik at 
informasjonen er det. 

VEDTAK  

 855 

F#5 Dokument: Forslag til idrettspolitisk dokument Linjenummer: 239-244 

Levert 
av: 

Rune Keisuke Kosaka, OsloMet – 
storbyuniversitetet  

Hva: Strykning 

Sak: 4a) Idrettspolitisk dokument 
Opprinnelig 

tekst: 
KAPITTEL 6: STUDENTIDRETTSRÅD 
Ved Velferdstinget i Oslo og Akershus skal det være et studentidrettsråd.  Studentidrettsrådet skal 
skal fungere som et rådgivende organ for idrett og mosjon, og være en arena for samarbeid på 
tvers av idrettslagene.  
 
Studentidrettsrådet er regulert i Vedtekter og mandat for studentidrettsråd i Oslo og Akerhus. 

Forslag: - 

Begrunnelse:  

VEDTAK  

  856 
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SAKSFREMLEGG – 4B 857 
Dato: 19. mars 2018 858 
Sak: 4b, Vedtakssak 859 
Saksbehandler: Linn Skyum  860 
Vedlegg: Reglement for tildeling av studentboliger i SiO, Helhetlig endringsforslag til reglement for tildeling 861 
av studentboliger i SiO 862 
 863 
TILDELINGSKRITERIER FOR STUDENTBOLIGER 864 
 865 
Arbeidsutvalgets innstilling: 866 
Forslaget vedtas med de endringer som fremkommer på møtet 867 
 868 
Forslag til vedtak: 869 

1. Reglement for tildeling av studentboliger i SiO vedtas med de endringer som ble gjort i møtet. 870 
2. Velferdstinget gir AU redaksjonell fullmakt til dokumentet.   871 
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SAKSNOTAT 872 
 873 
Bakgrunn for saken 874 
Velferdstinget skal jf. Velferdstingets handlingsplan 2018 revidere reglement for tildeling av studentboliger 875 
 876 
Saksopplysninger 877 
Reglementet legger grunnlag for hvilke prioriteringer som gjøres i studentboligtildelingen. Reglementet 878 
vedtas i SiOs Hovedstyre etter innstilling fra Velferdstinget. 879 
 880 
Arbeidsutvalgets vurdering 881 
Det helhetlige endringsforslaget, med unntak av ny § 9, endrer svært lite fra hvordan boligtildelingen 882 
foregår i dag. Dette er utelukkende en «opprydning» av det gamle dokumentet, der det blant annet 883 
klargjøres hvordan samskipnaden tildeler boliger til internasjonale studenter. Endringene er utformet i 884 
samråd med SiO for å sikre mest mulig effektiv boligtildeling, samt bedre oversikt over køen. 885 
 886 
Ny § 9 er utformet for å åpne for muligheten for å kunne søke som vennepar i dublett (handlingsplanpunkt 887 
20). Det er verdt å merke seg at denne paragrafen også åpner for det samme i kollektiv dersom det skulle 888 
eksistere to ledige rom til ønsket innflytningstidspunkt, samt at eksisterende beboere kan foreslå nye 889 
innflyttere.  890 
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ENDRINGSFORSLAG 891 
 892 

F#1 Dokument: Reglement for tildeling av 
studentboliger i SiO 

Linjenummer:  

Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Helhetlig endringsforslag 
Sak: 4b) Reglement for tildeling av studentboliger i SiO 

Opprinnelig 
tekst: 

Se vedlegg «Reglement for tildeling av studentboliger i SiO» 

Forslag: Se vedlegg «Helhetlig endringsforslag til reglement for tildeling av studentboliger i SiO» 

VEDTAK  
 893 

F#2 Dokument: Helhetlig endringsforslag til reglement 
for tildeling av studentboliger i SiO 

Linjenummer: 34 

Levert 
av: 

William Sæbø, OsloMet - 
storbyuniversitetet 

Hva: Endring 

Sak: 4b) Reglement for tildeling av studentboliger i SiO 
Opprinnelig 

tekst: 
Aldersgrense for søkere er 35 år. 

Forslag: Aldersgrense for søkere er 40 år. 

Begrunnelse: Det utgjør minimalt antall folk som er 35 år og over som bor i studentbolig, og studenter har ulik 
livssituasjon. Det er ikke slik at alle 40 åringer er veletablerte. 

VEDTAK  

 894 

F#3 Dokument: Helhetlig endringsforslag til reglement 
for tildeling av studentboliger i SiO 

Linjenummer: 48 

Levert 
av: 

Benjamin Utvik, De mindre høgskolene 
 

Hva: Tillegg 

Sak: 4b) Reglement for tildeling av studentboliger i SiO 
Opprinnelig 

tekst: 
- 

Forslag: Søkere utenfor Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold prioriteres 

Begrunnelse: Prinsippet om at utdanning skal være tilgjengelig for alle er såpass viktig at litt ekstra papirarbeid 
ikke burde være en faktor. 

VEDTAK  

 895 

F#4 Dokument: Helhetlig endringsforslag til reglement 
for tildeling av studentboliger i SiO 

Linjenummer: 48 

Levert 
av: 

Linn Skyum, Arbeidsutvalget 
 

Hva: Tillegg 

Sak: 4b) Reglement for tildeling av studentboliger i SiO 
Opprinnelig 

tekst: 
- 

Forslag: Prioriteringen av de yngste gjelder for leiestart enten i perioden 1. juni til 1. august eller 1. januar. 

Begrunnelse: Spesifisering slik at de yngste kun prioriteres ved semesterstart, slik at også eldre studenter får 
adgang til studentboliger. 

VEDTAK  
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 896 

F#5 Dokument: Helhetlig endringsforslag til reglement 
for tildeling av studentboliger i SiO 

Linjenummer: 48 

Levert 
av: 

Rune Keisuke Kosaka, OsloMet – 
storbyuniversitetet 
 

Hva: Endring 

Sak: 4b) Reglement for tildeling av studentboliger i SiO 
Opprinnelig 

tekst: 
- 

Forslag: Ved semesterstart prioriteres studenter med bostedsadresse utenfor Oslo og Akershus 

Begrunnelse: Gjøre det lettere for studenter fra utenfor Oslo og Akershus å skaffe seg bolig ved semesterstart 

VEDTAK  

 897 

F#6 Dokument: Helhetlig endringsforslag til reglement 
for tildeling av studentboliger i SiO 

Linjenummer: 93-94 

Levert 
av: 

Jeanette Viken, Arbeidsutvalget 
 

Hva: Endring 

Sak: 4b) Reglement for tildeling av studentboliger i SiO 
Opprinnelig 

tekst: 
Absolutt maksimal botid er 7 år inkludert gyldige forsinkelser i studiene. 

Forslag: Absolutt maksimal botid for kontraktsinnehaver er 7 år inkludert gyldige forsinkelser i studiene. 

Begrunnelse: Da slipper samboere å bli kastet ut uten mulighet for å søke utvidelse på bakgrunn av samboer i 
par/familieleiligheter. 

VEDTAK  

  898 
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SAKSFREMLEGG – 4C 899 
Dato: 19. mars 2018 900 
Sak: 4a), Vedtakssak 901 
Saksbehandler: Linn Skyum og Jeanette Viken 902 
Vedlegg: Forslag til vedtekter for Studentidrettsråd i Oslo og Akershus 903 
 904 
VEDTEKTER FOR STUDENTIDRETTSRÅD I OSLO OG AKERSHUS 905 
 906 
Arbeidsutvalgets innstilling: 907 
Vedtekter for studentidrettsråd i Oslo og Akershus vedtas med de endringer som ble gjort i møtet. 908 
 909 
 910 
Forslag til vedtak: 911 

1. Vedtekter for studentidrettsråd i Oslo og Akershus vedtas med de endringer som ble gjort i møtet. 912 
2. Velferdstinget gir AU redaksjonell fullmakt til dokumentet.   913 
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SAKSNOTAT 914 
Bakgrunn for saken 915 
På velferdstingsmøtet 13. november 2017 ble det satt ned en idrettspolitisk komité med oppgave å revidere 916 
idrettspolitisk dokument samt se på mulighetene for å sette ned et studentidrettsråd for samarbeid på 917 
tvers av studentidrettsforeningene.  918 
 919 
Rådet har bestått at Jeanette Viken og Linn Skyum fra arbeidsutvalget som leder og sekretær, Kari Anne 920 
Andersen, Maya Sol Sørgård, Anders Norum og Henrik Bjørndalen som representanter fra Velferdstinget, 921 
samt Cecilie Kappelslåen og Andreas Næss som representanter fra Studentidrettsforeningene.  922 
 923 
Komiteen har gjennomført møter jevnlig siden desember.  924 
Under arbeidet har vi innhentet informasjon fra NSI, SiO Athletica, Norsk Handikapforbund, Paraidretten, 925 
samt de mindre studentidrettsforeningene for å forsøke å dekke opp de behovene vi ser i studentmassen i 926 
dag.  927 
 928 
Arbeidet har resultert i to dokumenter; Idrettspolitisk dokument og Vedtekter for Studentidrettsråd i Oslo 929 
og Akershus. 930 
 931 
Saksopplysninger 932 
Studentidrettsråd 933 
Etter en lang gjennomgang av hallfordelingsaspektet i studentidrettsrådet ble to ulike forslag fremmet for 934 
komiteen. Begge baserte seg på en fordelingskalkyle basert på antall studentmedlemmer innad i 935 
foreningene fordelt på araealbehov. En rekke usikkerhetsmomenter ble ytret rundt denne typen tildeling, 936 
både med tanke på hva som skjer når flere foreninger skal ha tildelt tid på kveldstid og en eventuell 937 
skjevhet i «maktbalansen» i studentidrettsrådet både mot den ene eller den andre siden.  938 
 939 
Tanken med at studentidrettsforeningene selv skulle fordele halltid var et generelt inntrykk av at 940 
foreningene i dag ikke er fornøyd med prosessen. Dette kom det etter hvert frem at ikke var tilfelle og at 941 
foreningene i stor grad er fornøyde med den hallfordelingsprosessen og kompetansen og oppfølgingen 942 
som kommer fra koordinatoren ansatt i SiO Athletica. Komiteen ser det som lite hensiktsmessig å gå bort 943 
fra et system som fungerer for å implementere et mer demokratisk system uten sikkerhet i at det i praksis 944 
blir en bedre løsning. I samråd med foreningene ønsker komiteen dermed å videreføre prosessen slik den 945 
er i dag. 946 
 947 
Likevel ser komiteen fortsatt nytten av å opprette et studentidrettsråd med mandat til å fokusere på 948 
samarbeidet på tvers av foreningene, mellom foreningene og de politiske kreftene rundt, og mellom rådet 949 
og SiO Athletica 950 
 951 
Saksbehandlers vurdering 952 
Opprettelsen av Studentidrettsråd vil kunne skape positive effekter, slik som tydeligere forankrede 953 
handlingsplanpunkter innenfor idrett, mer samarbeid på tvers av foreningene i form av 954 
fellesarrangementer og de kan fungere som en tydelig stemme opp som SiO Athletica.   955 
 956 
Arbeidsutvalgets vurdering 957 
Arbeidsutvalget stiller seg bak saksbehandlers vurdering. 958 
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 959 
Idrettspolitisk komités vurdering 960 
Fordi det kun velges en fast representant, og representant og varaer velges av de respektive foreningene 961 
ser ikke komiteen at forslag 1 klarer å sikre en bedre kjønnsbalanse enn den opprinnelige ordlyden. 962 
Komiteen ser det dermed som mest hensiktsmessig at foreningene selv bør etterstrebe å ha en viss 963 
kjønnsbalanse mellom representant og varaer.  964 
 965 
I forslag 2 er komiteen delt. Komiteen, og spesielt representantene fra foreningene i komiteen, ser en viss 966 
problematikk ved å åpne opp for at alle foreninger som er registrert som idrettsforening under SiO får en 967 
plass i studentidrettsrådet. Faren ved å åpne opp for et såpass stort råd er at rådets gjennomføringsevne vil 968 
svekkes, samt at foreningene dermed har mindre til felles enn hvis man avgrenser rådet til kun de som 969 
trener fast i SiOs lokaler eller kun NIF registrerte foreninger.  970 
Slik teksten står opprinnelig har alle foreninger med treningstid en plass i rådet, mens andre foreninger kan 971 
få plass dersom de kommer opp på et slikt nivå at de får fast treningstid tildelt av SiO Athletica. Altså at det 972 
krever et vist aktivitetsnivå før man blir en del av den demokratiske prosessen. 973 
 974 
Den andre siden av komiteen er enige i prinsippet om å gi alle studentidrettsforeninger demokratiske 975 
rettigheter i rådet. Det vil derimot ikke si at alle 17 registrerte foreninger er interessert i å være en del av et 976 
slikt råd, men at alle 17 har en lik rett til å delta.   977 



  
 

 
 63 

ENDRINGSFORSLAG 978 
 979 

F#1 Dokument: Forslag til vedtekter for 
studentidrettsråd i Oslo og Akershus 

Linjenummer: 61-62 

Levert 
av: 

Johannes Saastad, UiO Venstrealliansen 
 

Hva: Endring 

Sak: 4c) Vedtekter for studentidrettsråd i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

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

Forslag: Det bør etterstrebes at å ha en jevn kjønsbalanse blandt både ordinære representanter og varaer. 

Begrunnelse: Teksten, slik den står nå, risikerer å bare fremme likestilling når noen er syke. 

VEDTAK  

 980 

F#2 Dokument: Forslag til vedtekter for 
studentidrettsråd i Oslo og Akershus 

Linjenummer: 127 og 133 

Levert 
av: 

Rune Keisuke Kosaka, OsloMet – 
storbyuniversitetet  
 

Hva: Endring 

Sak: 4c) Vedtekter for studentidrettsråd i Oslo og Akershus 
Opprinnelig 

tekst: 
127: Representanter fra NIF-registrerte studentidrettsforeninger 
133: Representanter fra ikke-NIF-registrerte registrerte studentidretssforeninger 

Forslag: 127: Representanter fra registrerte studentidrettsforeninger 
133: Stryk linja 

Begrunnelse: Gi alle registrerte studentidrettsforeninger demokratiske rettigheter i rådet. 

VEDTAK  

 981 
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