INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Møte nr. 1 for Velferdstinget 2017
Mandag 5. desember kl. 17:00-21:00
Sted: Møterom A1
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER!

telefon
mail
nettside
org. nr.

228 44 389 / 463 48 854
post@studentvelferd.no
www.studentvelferd.no
987 695 595

Velferdstinget i Oslo og Akershus
Villa Eika, Problemveien 5, 0313 Oslo
Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo

TIL:
Velferdstingets arbeidsutvalg
Alle valgte representanter i Velferdstinget
Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget
Studentdemokratiene ved:
Universitetet i Oslo
Handelshøgskolen BI
Politihøgskolen
Det teologiske menighetsfakultet
Høgskolen Diakonova
Norges Veterinærhøgskole
Bjørknes Høgskole
Norsk Gestaltinstitutt
NLA Høgskolen i Staffeldtsgate
Høgskolen for Ledelse og Teologi
Norges Dansehøgskole
Musikkteaterhøgskolen
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Høgskolen i Oslo og Akershus
Norges idrettshøgskole
Høgskolen Kristiania
Norges Musikkhøgskole
Kunsthøgskolen i Oslo
Westerdals Høgskole
Atlantis Medisinske Høgskole
Norsk skuespiller institutt
Steinerhøgskolen
Barratt Due Musikkinstitutt
Den Norske Eurytmihøgskole
Folkeuniversitetene

KOPI:
Hovedstyrets studentmedlemmer, velferdstingets kontrollkomité, 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 VELFERDSTINGSMØTE 5. DESEMBER 2016
Dette er endelig innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo og Akershus mandag 5. desember 2016. Møtet
finner sted i møterom A1 på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).
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 valgforsamling må ved forfall ta kontakt med Velferdstingets administrasjon for å
finne vara
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FORKORTELSER
AU: Arbeidsutvalget
BH: Bjørknes Høyskole
BI: Handelshøyskolen BI
BL: Blå Liste
BS: Boligstyret
DMH: De mindre Høgskolene
DNS: Det Norske Studentsamfund.
HK: Høyskolen Kristiania
HF: HF-lista
HiOA: Høgskolen i Oslo og Akershus
HS: Hovedstyret
IL: Internasjonallista
KK: Velferdstingets kontrollkomite
KS: Velferdstingets Kulturstyret
LDH: Lovisenberg Diakonale høgskole
LL: Liberal Liste
MD: SiO Mat & Drikke
MF: Det teologiske Menighetsfakultet
MOSL: Medisinsk-odontologisk studentliste
MTH: Musikkteaterhøgskolen
NDH: Norges Dansehøgskole

NIH: Norges Idrettshøgskole
NITH: Norges Informasjonstekniske høgskole
NSO: Norsk Studentorganisasjon
OSI: Oslostudentenes Idrettsklubb
PBE: Plan og Bygningsetaten
PHS: Politihøgskolen
RL: Realistlista
SBiO: Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI
SD: Sosialdemokratene
SH: Studenthovedstaden
SHA: Studenthovedstadens arbeidsgruppe
SiO: Samskipnaden i Oslo og Akershus
SiO: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
SP-HIOA: Studentparlamentet ved HiOA
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO
STUDiO: Studentfestivalen i Oslo
SVL: SV-lista
VA: Venstrealliansen
VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité
VK: Valkomité
VT: Velferdstinget
WH: Westerdals Høyskole
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DAGSORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

VT 01
1a)
1b)
1c)
1d)
1e)

MØTEKONSTITUERING
Valg av ordstyrer og referent
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden og kjøreplan
Godkjenning av referat
Godkjenning av valgprotokoller

Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak

VT 02
2a)
2b)
2c)

ORIENTERINGER
Arbeidsutvalgets orientering
Hovedstyrets orientering
Andre orienteringer

Orienteringssak
Orienteringssak
Orienteringssak

VT 03 ORGANISASJON
3a)
Årsberetning

Orienteringssak

VT 04 POLITIKK
VT 05 ØKONOMI
VT 06 VALG
6a)
Konstituering

Vedtakssak

VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER
7a)
Ettergodkjenning av høringssvar

Vedtakssak

VT 08 EVENTUELT
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FORSLAG TIL KJØREPLAN:
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

17:00

Møtestart med opprop
Konstituering og orienteringer
1a) Valg av ordstyrer og referent
1b) Godkjenning av innkalling
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan
1d) Godkjenning av referat
1e) Godkjenning av valgprotokoller

s. 6
s. 6
s. 7
s. 7
s. 8

17:15

2a) Arbeidsutvalgets orientering
2b) Hovedstyrets orientering
2c) Andre orienteringer

s. 8 - 11
s. 12
s. 12

17:30

Møteskolering v/ ordstyrer

18:00

3a) Årsberetning

s. 13 (se eget vedlegg)

18:15

7a) Ettergodkjenning av høringssvar

s. 23 - 24

18.30

Matpause

19:00

6a) Konstituering

21:00

Møteslutt

s. 14 - 22
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SAKSFREMLEGG: 1A
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Dato: 5. desember 2016
Sak: 1a)
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT
Arbeidsutvalgets innstilling:
Forslag til ordstyrer og referent vedtas.
Forslag til vedtak:
Ordstyrer: Tord Øverland
Referent: Sarah Sørensen

SAKSFREMLEGG: 1B
Dato: 5. desember 2016
Sak: 1b)
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

GODKJENNING AV INNKALLING
Arbeidsutvalgets innstilling:

Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.
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87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

SAKSFREMLEGG: 1C
Dato: 5. desember 2016
Sak: 1c)
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN
Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller på at man overprøver vedtektenes linje 80: (krever kvalifisert flertall)
Konstituerende møte fatter ikke vedtak i andre saker.
Vi foreslår derfor at dagsorden godkjennes med vedtakssak 3a og 7a.
Forslag til vedtak:
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas.

SAKSFREMLEGG: 1D
Dato: 5. desember 2016
Sak: 1d)
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

GODKJENNING AV REFERATET FRA VELFERDSTINGSMØTE 14. NOVEMBER
Referatet finner dere www.studentvelferd.no
Arbeidsutvalgets innstilling:

Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.
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122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

SAKSFREMLEGG: 1E
Dato: 5. desember 2016
Sak: 1e)
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER
Arbeidsutvalgets innstilling:

Forslag til vedtak:
Valgprotokoller godkjennes.

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

SAKSFREMLEGG: 2A
Dato: 5. desember 2016
Sak: 2a), Orienteringssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING
Arbeidsutvalgets innstilling:

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
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154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

GENERELL ORIENTERING, ARBEIDSUTVALGET
Arbeidsutvalget har siden sist møte hatt møte og lunsj med konsernledelsen. På møtet drøftet vi bruken av
midlene i statsbudsjettet øremerket studenters psykiske helse (5 millioner), der SiO, på vegne av
samskipnadsrådet, har fått innvilget 2 millioner kroner til gjennomføringen av SHoT 2018. Vi tok også opp
utfallet fra strukturdebatten på møtet i november, Velferdstingets holdninger til internasjonale studenter
og studentboliger, tildelingsreglementet for studentboliger og manglende informasjon om psykisk helse på
SiOs nettsider.

LEDER, ALEKSANDER MARTIN GJØSÆTER
Jeg har siden sist møte i Velferdstinget deltatt på den skandinaviske velferdskonferansen i regi av For
Velferdsstaten. Dette var et relativt sosialdemokratisk/sosialistisk arrangement, men gav stort utbytte i form
av ideer til offentlig finansiering av velferdstjenester. Jeg deltok på møte med Velferdstingene i Norge (ViN)
der undertegnede er velferdskoordinator inneværende semester med ansvar for planlegging og innkalling
til møtene i ViN. På samlingen deltok også nestlederne.
På samlingen i ViN ble det utarbeidet et utkast til en interpellasjon man kan sende til kommuner der man
har campus og behov for en studenthelsetjeneste, der kommunens rolle ansvarliggjøres. Det ble også
planlagt overlapp for ViN, ettersom Velferdstinget i Bergen skal velge ny ledelse den 6. desember. Det ble
også diskutert videre planer for en studenthelsekonferanse/velferdskonferanse.
Det har vært avholdt endelig jurymøte i arkitektkonkurransen for studenthuset på Lillestrøm sammen med
2 representanter fra SiO, 3 representanter fra Skedsmo kommune og undertegnede. Juryens valg falt på et
arkitektforslag fra HRTB-arkitekter med et projisert antall HE fra 300-400 stk.

NESTLEDER, MEERA MANJIT KAUR
I midten av november var jeg på ViN(Velferdstingene i Norge)-samling sammen med leder. Samlingen
foregikk over to dager og ble holdt på studentsenteret i Bergen. Her møtte jeg nestlederne for
Velferdstinget i Bergen, og de to som har delt ansvar for Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Dette var en flott
arena for erfaringsutveksling av arbeidsmåter, møtevirksomhet og generelt organisatorisk løsninger hos de
enkelte Velferdsting. Vi fikk også tid til å ta en besøksrunde for å få et innblikk i studentmiljøet på, SIB kafeer
og nyåpnet treningssenter, UIB og et par studentbarer. Vi rundet av møtevirksomheten med å vise
hverandre og sammenligne studentavisene hos de ulike institusjonene.
Jeg har også deltatt på medlemsmøtet til DNS(Det norske Studentersamfund), hvor det ble holdt valg og et
nytt styret har blitt valgt inn, med blant annet gjenvalg av Trygve B. M. Haaland som formand. Vi gratulerer
det nye styret, og har tillit til at de vil fortsette med det gode arbeidet på DNS.
Avslutningsvis har jeg i samarbeid med leder og kommunikasjonsansvarlig jobbet med å skrive en
oversiktlig og god årsberetning for 2016.
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234
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239
240
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KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, TRYGVE MONCLAIR BØE
Siden sist møte har jeg deltatt på velferdskonferanse, SP-HiOA møte og en debatt på rusfilosofi. I tillegg til
dette har jeg stått på stand i forbindelse med internasjonale studenters dag.
Velferdkonferansen ble avholdt på Thon hotell ved Holbergs plass, og hadde som tema velferdsstrukturer
og velferdsprofitører. Konferansen var veldig politisk farget, og i retrospekt var det ikke helt det vi hadde
sett for oss da vi meldte oss på. Det var likevel mye bra informasjon om velferdsstaten, og det var mange
dyktige foredragsholdere.
SP-HiOA møtet var meget bra. Gode sakspapirer og jeg fikk nok tid til orienteringen min. Det ble valgt inn en
internasjonal student til velferdstinget som ikke snakker norsk. I forbindelse med dette var det inspirasjon å
hente fra AU, som transkriberte hele møtet til engelsk for en internasjonal student som sitter i parlamentet.
Vi får se hvordan vi velger å løse det i VT. Transkriberingen ser ut til å fungere veldig bra, hvert fal i følge
den aktuelle internasjonale studenten.
Jeg har deltatt på debatten om rusfilosofi for å høre på det som ble sagt, og se det opp mot vårt ruspolitiske
dokument. Ulovlige rusmidler har vært et tema i samfunnsdebatten gjennom høsten og det er bra at
velferdstinget er oppdaterte. Ut i fra debatten skal jeg se på muligheten for en oppdatering av
rusdokumentet vårt på handlingsplansseminaret i februar.
I forbindelse med den internasjonale studentdagen har jeg stått på stand med SP-UiO og SAIH. Vi fikk
samlet inn ca. hundra underskrifter til kampanjen «found our future», som setter fokus på hvor viktig gratis
utdanning er. Vi stod på fredrikkeplassen og samlet underskrifter i ca. 2 timer. Vi fikk gitt ut god
informasjon og masse kakao.
Den kommende uken skal jeg delta på SP-UiO sitt møte og SP-HiOA sitt julebord. Oppdatering på hvordan
dette gikk kommer i de neste sakspapirene.

POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG, KAJA ELISABETH DE RU
Siden sist har jeg jobbet med høring om helhetlig strategi om psykisk helse. Helse- og
omsorgsdepartementet skal nå lage en strategi og psykisk og fysisk helse, og den skal gjelde hele
befolkningen. Dette vil være viktig for fremtidige tiltak, samt forebyggende arbeid. I den anledning meldte vi
oss på høringsrunden for å komme med innspill om studenthelse. Vi har sendt inn skriftlig høring fra VT,
samt i samarbeid med ViN (Velferdstingene i Norge). Aleksander og jeg deltok også på et muntlig
innspillsmøte i henhold til strategiarbeidet. Jeg la frem til departementet at det er viktig at studenter
defineres og anses som en egen og særskilt gruppe i befolkningen, med særskilte problemer og
utfordringer. Jeg belyste også at studenthelse må defineres som eget begrep i folkehelsen. Vi kommer til å
delta aktivt i arbeidet med strategi om psykisk helse videre, og er spente på resultatet!
Jeg har også jobbet med organisering av julebordet sammen med de andre på kontoret.
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242
243
244
245

MEDIELOGG
Velferdstinget er skeptiske til kommersielle aktører, leder, Aleksander Gjøsæter kommenterer at vi er
skeptiske til at kommersielle aktører skal bygge studentboliger i Journalen. 22.11.2016
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246
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248
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SAKSFREMLEGG: 2B
Dato: 5. desember 2016
Sak: 2b), Orienteringssak
Saksbehandler: Hovedstyret
Vedlegg:

HOVEDSTYRETS ORIENTERING
Arbeidsutvalgets innstilling:
Hovedstyret leverer ingen orientering til dette møtet.

257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

SAKSFREMLEGG: 2C
Dato: 5. desember 2016
Sak: 2c), Orienteringssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

ANDRE ORIENTERINGER
Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.
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269
270
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278
279
280
281
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284
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289

SAKSFREMLEGG – 3A
Dato: 5. desember 2016
Sak: 3a), Orienteringssak
Saksbehandler: Aleksander Martin Gjøsæter
Vedlegg: Årsberetning 2016

ÅRSBERETNING
Arbeidsutvalgets innstilling:

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

SAKSNOTAT
Se eget dokument.
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290
291
292
293
294
295
296
297

SAKSFREMLEGG – 6A
Dato: 5. desember 2016
Sak: 6a), Vedtakssak
Saksbehandler: Trygve Monclair Bøe
Vedlegg:
1) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus (kap. 3, 11 og 12)
2) Valgkomiteens innstilling
3) Hovedstyrets innstilling til styreleder

298

KONSTITUERING

299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314

Arbeidsutvalgets innstilling:
Valgkomiteen får mulighet til å presentere helheten i innstillingen før enkeltvalgene. Deretter redegjøres
det for hver kandidat, til de enkelte verv. Valgene gjøres i samme rekkefølge som i oversikten i forslag til
vedtak. Der det er flere plasser som skal fylles i samme valg, og valgene gjøres særskilt, trekkes det mellom
hvilke plass det velges til først. Alternative forslag (benkekandidater) presenteres etter at valgkomiteen har
holdt sin redegjørelse til det særskilte verv. Alle kandidater kan holde en valgtale på opptil tre - 3 - minutter.
Det åpnes ikke for støttetalere.
I valgene uten innstilling fra valgkomiteen presenteres alle kandidater ved valgets begynnelse.
Valgkomiteen har ikke innstilt på to styremedlemmer til klagenemnda for barnehager, da Arbeidsutvalget
ikke opplyste valgkomiteen om at disse vervene også skulle innstilles til. Arbeidsutvalget anbefaler allikevel
at man gjennomfører valgene til dette styret, uten valgkomiteens innstilling.
Forslag til vedtak:
a. Det velges 2 styremedlemmer for 2 år til SiOs hovedstyre, m/ personlig vara

315

b. Det suppleres 1 styremedlem for 1 år til SiOs hovedstyre, m/ personlig vara

316

c.

317

d. Det velges 1 styremedlem for 2 år til Urban Boligutleie (URBO), m/ personlig vara

318

e. Det velges 2 styremedlemmer for 1 år til klagenemnda for barnehager, m/ personlig vara

319

f.

320

g. Det velges 6 medlemmer for 1,5 år til Velferdstingets Kulturstyre

321

h. Det velges 1 varamedlem for 0,5 år til Velferdstingets Kulturstyre

Det velges styreleder blant de 5 valgte styremedlemmene for 1 år

Det velges leder for 1 år til Velferdstingets Kulturstyre

322
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323

SAKSNOTAT

324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340

Velferdstinget har nedsatt en valgkomité som skal innstille på kandidater til Velferdstingets konstituerende
møte. Komiteen består av:

341
342

HOVEDSTYRET

343
344

Det skal velges ett styremedlem for ett år (suppleringsvalg), med personlig vara. Funksjonstiden går fra 1.1.2017 til
31.12.2017.

345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358

Blant styremedlemmene velges det en leder for ett år etter innstilling fra hovedstyret selv. Funksjonstiden går fra
1.1.2017 til 31.12.2017. Hovedstyret velger selv nestleder.

359
360
361

VALG AV ETT STYREMEDLEM MED PERSONLIG VARA TIL STYRET FOR URBO FOR TO ÅR

Ingvild Leren Stensrud (UiO – SD), leder
Vetle Møller (UiO – VA)
Jens Lægreid (UiO – GL)
Sarah Frost Logan (UiO – Lib)
Rune Keisuke Kosaka (HiOA)
Valgkomiteen har i oppgave å innstille kandidater til Hovedstyret i SiO (tre styremedlemmer), styret for
Urban boligutleie (ett styremedlem), klagenemnda for barnehager (to styremedlemmer), kulturstyreleder
og medlemmer til kulturstyret (seks medlemmer). Valgkomiteens innstilling er vedlagt denne saken og den
er også å finne på www.studentvelferd.no.

OVERSIKT OVER VERVENE SOM SKAL VELGES
Det skal velges to styremedlemmer for to år, med personlig vara. Funksjonstiden går fra 1.1.2017 til 31.12.2018.

Hovedstyret er det øverste organet i SiO. Det er ti medlemmer i SiOs Hovedstyre. Fem av disse er
studentrepresentanter valgt av VT. Blant disse fem velges det også en ny leder av Hovedstyret. Hovedstyret
har et overordnet ansvar for SiO. Blant styrets oppgaver er utarbeidelse og oppfølging av
strategidokumenter og kontroll med samskipnadens økonomi. Styremedlemmer har personligansvar for de
beslutninger som tas i styret. Vi anbefaler at kandidater til disse vervene har et reflektert forhold til hva
dette innebærer.
Hovedstyret har syv til åtte styremøter/styreseminar i året. HS-studentene plikter i tillegg å delta på
formøter i regi av VT-AU, og de har møteplikt på VT-møter. I tillegg fordeler styrestudentene delstyrene seg
imellom. Disse har mellom fire og åtte møter i året og har plikter også til formøter med VT-AU. Vervene er
honorert av SiO.

Det skal velges ett styremedlem for to år, med personlig vara. Funksjonstiden går fra 1.1.2017 til 31.12.2019.
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362
363
364
365

Styret for Dette er et datterselskap som har i formål å utvikle, forvalte og leie ut boliger og
forretningseiendom i det kommersielle markedet. Det langsiktige målet er å bidra til bedre velferdstilbud til
studenter i Oslo og Akershus. I dette styret velges det inn en studentrepresentant fra Velferdstinget, og
denne representanten sitter i to år. Vervet er honorert.

366
367
368
369
370
371
372
373
374

KONTROLLKOMITE FOR STUDENTBARNEHAGER

375
376

KULTURSTYRET

377
378

Det skal velges seks medlemmer for 1,5 år. Dette blir overgangsperiode for at KS medlemmene også skal velges
etter vedtak om ny valgperiode. De seks har funksjonstid fra 1.1.2017 til 30.6.2018.

379
380

Det skal velges ett varamedlem for et halvt år, som overgangsperiode for varamedlemmenes periode, deretter
velges også de fra 1. juli-30. juni påfølgende år. Varamedlemmet har funksjonstid fra 1.1.2017 til 30.6.2017

381
382
383
384

Kulturstyret (KS) fordeler midler fra semesteravgiften som går til studentforeninger og
studentarrangementer. Kulturstyret består av 11 faste representanter hvorav én er leder, samt 6 vara i
prioritert rekkefølge. Vervene er honorert.

Det skal velges to styremedlemmer for ett år, med personlig vara. Funksjonstiden går fra 1.1.2017 til 31.12.2018.
Kontrollkomitéen (KK) for Studentbarnehagene er en instans for klagesaker som kommer inn til
Studentbarnehagene. Det dreier seg i stor grad om å behandle klagesaker der det er tvil om
tildelingsreglementet for studentbarnehagene har blitt fulgt. KK møtes to ganger i året, men kan kalles inn
til flere møter dersom det er behov. På møtet får komitémedlemmene innsyn i alt relevant informasjon, og
fatter et vedtak på bakgrunn av tildelingsreglementet. I særskilte tilfeller kan KK utvise skjønn og gi
dispensasjon fra reglementet. Vervene er honorert av SiO.

Det skal velges leder av kulturstyret for en periode på ett år. Leder har en funksjonstid fra 1.1.2017 til 31.12.2017.
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HVA ER ET KONSTITUERENDE MØTE? (VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET)

386

§ 3-2 Konstituerende møte

387

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

388

Velferdstingets konstituerende møte behandler:

389
390
391
392
393
394
395
396

a. Representantenes og vararepresentantenes valgprotokoller etter innstilling fra Kontrollkomitéen
Det skal også velges:
b. studentstyremedlemmer til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre
i.

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

c.

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

d. leder av Velferdstingets Kulturstyre

397

Konstituerende møte fatter ikke vedtak i andre saker.

398

§ 11-1 Valgbarhet

399
400
401

Alle studenter som er semesterregistrert i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus på valgtidspunktet kan
stille til valg til- og i Velferdstinget. Ingen kan velges som representant til Velferdstinget fra mer enn én - 1 utdanningsinstitusjon.

402

Man kan ikke samtidig inneha følgende verv:

403
404
405
406
407
408
409

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Representant i Velferdstinget
Medlem av Arbeidsutvalget
Studentstyremedlem i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre
Studentstyremedlem i selskaper tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Medlem av kontrollkomiteen
Leder av kulturstyret
Leder av valgkomiteen

410
411

Man innehar et verv fra dens funksjonstid begynner. Ansatte i Velferdstinget er ikke valgbare til noe verv i
Velferdstinget.

412
413

Organer ved utdanningsinstitusjonen kan ikke begrense valgbarheten ut over det som følger av disse
vedtektene.

414

§ 11-2 Valgmåte
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415
416
417
418

Ved personvalg med fler enn to - 2 - kandidater til samme verv benyttes preferansevalg basert på NSOs
retningslinjer for preferansevalg. Ved personvalg med to - 2 - kandidater til én - 1 - posisjon benyttes
alminnelig flertall. Ved likt antall kandidater som plasser kan akklamasjon benyttes. Dersom en kandidat
eller representant krever det, skal det gjennomføres skriftlig valg.

419
420

Hver av kandidatene kan oppnevne seg selv eller en annen person som skal overvære tellingen i tillegg til
det ordinære tellekorpset.

421
422

Det skal settes ned en valgkomité før alle personvalg. Denne fremmer sin innstilling for Velferdstinget.
Velferdstinget fastsetter mandat for valgkomiteen.

423

§ 11-3 Stemmelikhet

424
425
426
427
428

Ved stemmelikhet i valg med flere enn to - 2 - kandidater, gjelder retningslinjer for preferansevalg nevnt i §
9-2. Ved stemmelikhet i valg med to - 2 - kandidater til én - 1 - plass, skal det foretas omvalg. Dersom det
fortsatt er stemmelikhet, blir valgkomiteens innstilling stående. Der innstillingen er delt, blir valgkomiteens
flertallsinnstilling stående. Der det ikke foreligger en innstilling skal valget avgjøres ved loddtrekning
mellom kandidatene.

429

§ 11-4 Funksjonstid

430

Med mindre annet er spesifisert har følgende verv og organ en funksjonstid fra 1. januar til 31. desember:

431
432
433
434

a.
b.
c.
d.

Velferdstinget i Oslo og Akershus
Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Styrer i øvrige organer og selskaper tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Leder av Velferdstingets Kulturstyre

435

Valgperiode for styrene i studentmediene er regulert av studentmediene selv.

436

§ 11-5 Suppleringsvalg

437
438
439
440

Velferdstinget skal supplere valg gjort av Velferdstinget, etter innstilling fra valgkomiteen i henhold til § 8-33. 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.

441

§ 11-6 Regulering av valg og valgperiode

442
443
444

§ 11-6-1 Velferdstinget
Valg og fordeling av Velferdstingets representanter er regulert i § 2-1 og § 2-2. Velferdstingets
representanter er valgt for en periode på ett - 1 - år.

445

Øvrige bestemmelser vedrørende Velferdstinget er regulert i kapittel 2.
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446
447
448
449
450

§ 11-6-2 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre
Velferdstinget velger studentstyremedlemmene i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre ved
særskilt valg. Det velges annethvert år henholdsvis tre - 3 - og to - 2 - studentstyremedlemmer med
personlig vara. Valgperioden for studentstyremedlemmene er på to - 2 - år. Leder av Hovedstyret velges
blant de valgte studentstyremedlemmene. Valgperioden for leder av Hovedstyret er på ett - 1 - år.

451
452

Øvrige bestemmelser vedrørende Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre er regulert i
kapittel 4.

453
454
455

§ 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:

456
457
458
459
460
461

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

462
463

Øvrige bestemmelser vedrørende Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ øvrige organer og delstyrer er
regulert i kapittel 4.

464
465
466
467

§ 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 hvert år, for en periode på ett - 1 - år.

468

Øvrige bestemmelser vedrørende Kulturstyret er regulert i kapittel 9

469

§ 11-7 Varaer

470
471

Ved valg der det kreves personlig vara velger Velferdstinget denne varaen. Kandidaten kan selv komme
med forslag til personlig vara, dette skal da opplyses om til Velferdstinget.

472

§ 11-8 Delegering

473
474

Velferdstinget kan delegere valg til Arbeidsutvalget. Delegering kan bare skje etter at det har vært mulig å
fremme kandidater i Velferdstinget.

475

§ 12-1 Definisjoner
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476
477

Alminnelig flertall: når det blant de avgitte stemmene er flere stemmer for forslaget enn mot, og det ikke er
flere blanke stemmer enn avgitte stemmer.

478

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

479

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

480

3/4 kvalifisert flertall: minst 3/4 av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget.
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VALGKOMITEENS INNSTILLING
Hovedstyret 1 år, suppleringsvalg: Gabrille Legrand Gjerdset
Som supplering av medlem i hovedstyret for ett år har valgkomiteen valgt å innstille på Gabrielle Legrand
Gjerdset. Gabrielle har imponert valgkomiteen og vært en tydelig stemme fra hovedstyret gjennom de to
siste årene. I et hovedstyre med mange nye medlemmer vil Gabrielles verdifulle erfaring være med på å
sikre kontinuitet i styrets arbeid. Gabrielle har stor forståelse for SiOs drift og har et reflektert syn rundt de
ulike hensynene en slik organisasjon hele tiden står ovenfor. Valgkomiteen har også tatt med i vår
vurdering at Gabrielle er innstilt som hovedstyrets leder av det sittende hovedstyret. Vi stiller oss positive til
dette og vi mener at Gabrielle vil gjøre en utmerket jobb som hovedstyrets leder.
Hovedstyret 2 år: Heidi Bang
Til hovedstyret har valgkomiteen valgt å innstille Heidi Bang. Heidi har sittet i Studentparlamentet ved
Universitetet i Oslos arbeidsutvalg, universitetsstyret ved UiO og har vært aktiv på DNS. Valgkomiteen
ønsker å trekke frem hennes erfaring fra universitetsstyret som spesielt relevant for dette vervet. Heidi har
en evne til å jobbe strategisk med langsiktige problemstillinger og viser en god forståelse for arbeidsformen
i hovedstyret. Hun er sterkt engasjert i studentenes psykiske helse og vil jobbe med disse
problemstillingene i SiOs hovedstyre.
Hovedstyret 2 år: Vetle Bo Saga
Til hovedstyret har valgkomiteen valgt å innstille Vetle Bo Saga. Vetle studerer master i rettsvitenskap ved
Universitet i Oslo og har bred erfaring fra blant annet kommunestyret i Ski kommune, hvor han er leder av
utvalget teknikk og miljø. Vetle har også vært politisk rådgiver i VTAU i 2014. Hans erfaringer har gitt han
forståelse for viktige tjenester for befolkning og økonomi, noe vi ser på som meget lukrativt i hovedstyret.
Vetle ønsker å bidra til et godt samarbeid mellom hovedstyret og Velferdstinget, og til utviklingen av SiO.
Styret for urban boligutleie 2 år: Ingen innstilling
Til styret for urban boligutleie har valgkomiteen ingen innstilling
Kulturstyret, leder 1 år: Ingen innstilling
Til kulturstyrets leder har valgkomiteen ingen innstilling
Kulturstyret, medlem 1,5 år:
Marius Frans Linus Hillestad
Som medlem av Kulturstyret har valgkomiteen valgt å innstille på Marius Frans Hillestad. Marius har vært
student i flere år og er aktiv i flere foreninger på DNS. Han har et ønske om å bidra til et aktivt studentmiljø,
og for at så mange studenter kan drive med den aktiviteten de brenner for på studiestedene.
Marte Raknerud Hoel
Som medlem av Kulturstyret har valgkomiteen innstilt på Marte Raknerud Hoel. Marte har vist et stort
engasjement for studentaktivitet og en sterk stå på vilje. Spesielt vil valgkomiteen trekke fram at hun har
vært med å bygge opp en forening fra grunnen av. Dette er en god erfaring vi tror kulturstyret vil dra nytte
av.
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HOVEDSTYRETS INNSTILLING TIL STYRELEDER

529

§ 3-2 Konstituerende møte

530

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

531

Velferdstingets konstituerende møte behandler:

532
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538
539

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

a. Representantenes og vararepresentantenes valgprotokoller etter innstilling fra Kontrollkomitéen
Det skal også velges:
b. studentstyremedlemmer til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre
i.

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

c.

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

d. leder av Velferdstingets Kulturstyre

540

Konstituerende møte fatter ikke vedtak i andre saker.

541
542

Resultatet av denne endringen gjør at det er hovedstyret selv som på sitt siste møte i november hvert år
innstiller på leder for Hovedstyret.

543
544

Hovedstyret har innstilt på følgende styreleder:

545

Leder for Hovedstyret, 1 år: Gabrielle Legrand Gjerdset
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SAKSFREMLEGG: 7A
Dato: 5. desember 2016
Sak: 7a), Vedtakssak
Saksbehandler: Kaia Elisabeth de Ru
Vedlegg: Høringssvar til Helse- og Omsorgsdepartementet

ETTERGODKJENNING AV HØRINGSSVAR
Arbeidsutvalgets innstilling:
Forslag til vedtak vedtas.
Forslag til vedtak:
Høringssvaret til Helse- og Omsorgsdepartementet datert 28.11.2016 ettergodkjennes.

SAKSNOTAT
Bakgrunn for saken
Helse- og Omsorgsdepartementet inviterte i brev datert 2. november et utvalg organisasjoner og personer
til å komme med innspill til en strategi om psykisk helse. Det ble i samme brev invitert til et innspillsmøte
den 28. november i regjeringskvartalet for å komme med muntlig innspill til strategiens del om barn og
unge, eller voksne og eldre.
Velferdstingets Arbeidsutvalg valgte å besvare høringen skriftlig, samt å delta på møtet den 28. november.
Saksopplysninger
Arbeidsutvalget v/ leder og politikk- og medieansvarlig deltok den 28. november på innspillsmøte i Helseog Omsorgsdepartementet knyttet til strategi for psykisk helse. AU deltok på innspillsdelen knyttet til barn
og unge (opp til 25 år). SiO v/ Kari Jussie Lønning og Samskipnadsrådet v/ Naomi Ichihara Røkkum deltok i
tillegg på bolken knyttet til voksne og eldre (over 25 år).
Arbeidsutvalgets muntlige innspill til strategien hadde sitt utspring i høringsnotatet som igjen er basert på
Velferdstingets vedtatte politikk på feltet studenthelse.
Saksbehandlers vurdering
Saksbehandler anbefaler at Velferdstinget ettergodkjenner det innsendte høringssvaret.
Arbeidsutvalgets vurdering
Arbeidsutvalget stiller seg bak saksbehandlers vurdering.
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INNSPILL TIL STRATEGI OM PSYKISK HELSE
Velferdstinget i Oslo og Akershus (heretter VT) takker for muligheten til å komme med innspill til strategien
om psykisk helse.
Innledningsvis blir det det opplyst om at strategien skal dekke hele befolkningen, men at strategien skal
deles inn i kategoriene «barn og unge», og «voksne og eldre». VT vil understreke at det er viktig at studenter
i den fremtidige strategien blir omtalt som en særskilt bruker- og pasientgruppe.
Studenter er en del av befolkningen som møter unike utfordringer innen psykisk og fysisk helse. Studenter
kan være i begge kategoriene, da studenter både er unge, voksne og eldre. Studenter er i en særskilt
livssituasjon og VT mener derfor at det er viktig at man anerkjenner studenter som en særskilt bruker- og
pasientgruppe. Dette må anses som en folkehelseutfordring på et nasjonalt nivå. Studenter må møtes med
tilbud og av helsepersonell som har spesialkompetanse og kunnskap om studenters livssituasjon og
utfordringer. Studenter lever under mye press, både økonomisk og prestasjonsmessig. Studentenes helse
forverres av dårlig inneklima, statisk arbeid og dårlig for helsetilbud.
Studentsamskipnadene har i oppdrag å ivareta studenters velferd, men man kan ikke forvente at en
samskipnad skal ta ansvaret som er lovpålagt en kommune; spesielt ikke uten å bidra med midler til dette
arbeidet. Mange samskipnader har bygd opp solide helse- og rådgivningstjenester med kompetanse både
på studenttilværelsen generelt - og på studenters psykiske og fysiske helse spesielt. Samskipnadenes
helsetjenester er spesielt rettet mot studenter, og har derfor en unik evne til å møte deres særskilte behov
og livssituasjon. I dag er samskipnadene nesten som små velferdsstater i velferdsstaten, og de prøver å
ivareta studentene med de midler de har ‒ studentenes midler.
Av Norges 237 000 studenter sliter om lag 20 % med psykiske symptomplager, hele 1 av 5 sliter med
alvorlige psykiske symptomplager. VT mener at de helsemessige forskjellene innen psykisk helse mellom
studenter og befolkningen må ses på som sosialt betingede forskjeller. Studenter må defineres som en
egen sosioøkonomisk gruppe, og sosiale helseforskjeller mellom studenter og befolkingen for øvrig må
anses som en folkehelseutfordring. Denne utfordringen må møtes med den typen tiltak som defineres i
folkehelseloven. Dette gir vertskommunene og fylkeskommunene et særlig ansvar for å utbedre
situasjonen lokalt, og helsedirektoratet for å sette agendaen nasjonalt.
For å oppnå en bedring av studenthelsen mener VT at begrepet «studenthelse» må defineres som et eget
begrep i folkehelsen, slik at man kan møte det som en folkehelseutfordring. Deretter mener VT at det må
leveres en utredning om studenters psykiske og somatiske helsesituasjon. En slik utredning må følge av en
stortingsmelding som kartlegger nødvendige tiltak på statlig og kommunalt nivå. Meldingen må også ta for
seg ansvarsfordelingen på forskjellige forvaltningsnivå, med særlig fokus på hvilken rolle
studentsamskipnadene kan ha i arbeidet med forebygging, behandling og generell kompetanse.
Velferdstinget mener at:
 Studenthelse må defineres som et eget område innen folkehelsen
 Det må øremerkes midler til å forske på studenthelse
 Regjeringen må utrede studenthelse og levere en studenthelsemelding
 Studenter må ha tilgang på helsetjenester både på hjemstedet og på studiestedet
 Kommuner og fylkeskommuner må ta større ansvar for studenthelse
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1. Innledning
Dette er en årsrapport for arbeidet til arbeidsutvalgene til Velferdstinget som satt fra 1. januar 2016 til 30.
juni 2016, og det som sitter i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017. Formålet med rapporten er å synliggjøre
arbeidsutvalgenes fremdrift og gjennomslag med handlingsplanen som ble vedtatt for perioden 1. januar
2016 til 31. desember 2016.
Våren 2016 var preget av at arbeidsutvalget som satt i en interimperiode hadde et ønske om å ta tak i
mange større organisatoriske utfordringer og prosesser som har ligget på vent i opptil flere år. I 2016 har vi
prioritert å gå inn i store og tidkrevende prosesser som å endre valgperiode og å løse noen av de mest
grunnleggende problemene i tildelingsordningen. De organisatoriske endringene i form av endring av
årshjulet, og flere organisatoriske tiltak for effektivisering av daglige arbeidet ser ut til å fungere godt. Det
samme gjør nedtrapping av stillinger innad i AU, som fungerer veldig godt med fire heltidsstillinger, slik at
alle i VTAU til enhver tid kan stille opp for hverandre og fordele arbeidet på en konstruktiv måte. Revisjonen
av reglementer, mandater og vedtekter har bidratt til en mer profesjonalisert organisasjon.
I år har vi hatt stort fokus på politikk, og har gjort oss svært synlig innen mediebildet for å ta opp viktige
kampsaker som studentboliger og studenthelse jevnt utover høsten. Dessuten har vi satset på å ha et godt
tilskuddsmøte ved å tilby våre søkere flere møter og tilgjengelighet på mail og telefon fra søknadsprosessen
fram til tildeling. Det har også vist seg å være fordelaktig å sette seg inn i tidligere søknader og innstillinger,
selv om det krever mye arbeid, fører det til at innstillingene får en kontinuitet fra hva tidligere arbeidsutvalg
har kommet fram til. Bakgrunnen for denne prioriteringen er at disse endringene har vært saker som har
blitt diskutert i flere år, og behovet for gjennomføring har ble mer og mer akutt. Dette resulterte også i at
arbeidsutvalgets innstillinger ble godt tatt i mot av Velferdstinget, og vedtatt uten endringer. Til slutt kan vi
nevne at overflytting av søkerne Jussbuss og JURK fra Kulturstyret til Velferdstinget gikk smertefritt.
Allikevel har vi i løpet av året fått jobbet med et bredt spekter av saker i arbeidsprogrammet, og fått en
rekke viktige gjennomslag og vedtak som vil bli beskrevet videre i denne rapporten.
Arbeidsutvalget vil takke Velferdstinget og alle samarbeidsaktører for et godt, utfordrende og konstruktivt
samarbeid i 2016, og ser tilbake på mange gode prosesser, gjennomslag og debatter.
(Under ligger hele handlingsplanen, fargekodet ut ifra til hvilken grad arbeidsutvalget har jobbet med de
forskjellige punktene og med kommentarer under hvert punkt som forklarer utdypende om hva som har
blitt gjort og med hvilke utfall.
Arbeidsutvalget har ikke fargekodet eller skrevet spesifiseringer under Velferdstingets to
hovedprioriteringer. Vi anser disse for å være overordnede føringer. Den konkrete politikken ivaretas i
boligkapittelet og helsekapittelet.)

2.

Møter

Arbeidsutvalgsmøter
Arbeidsutvalgene har hatt AU-møter/kontormøter minst en gang i uka (med visse enkeltunntak) gjennom
dette året. I møtene har det hver uke blitt tatt opp hva som har skjedd og blitt gjort siden sist møte, hva
som skjer og skal bli gjort til neste møte, samt innstillinger og politiske diskusjoner som har krevd vedtak i
arbeidsutvalget. I enkelte perioder har man hatt høyere møtefrekvens, spesielt merkbart rundt
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innstillingene til tilskuddsbudsjettet. Det er også perioder hvor man har hatt lavere møtefrekvens, spesielt
knyttet til perioder med mange kolliderende møter av politisk eller organisatorisk art.
Velferdstingsmøter
Det har blitt avholdt 8 møter i Velferdstinget og 2 seminarhelger:
15. - 17. januar
Velferdsseminar, Renskaug Vertsgård
15. februar
Velferdstingsmøte, Høgskolen i Oslo og Akershus - HiOA
17. mars
Velferdstingsmøte, Handelshøgskolen BI
18. april
Velferdstingsmøte, Arkitektur- og Designhøgskolen - AHO
30. mai
Velferdstingsmøte, Universitetet i Oslo - UiO
3. - 4. september
Høstseminar, Thon Hotell Åsgårdstrand (ikke ordinært møte)
5. september
Velferdstingsmøte etter høstseminar, Universitetet i Oslo - UiO
17.oktober
Budsjettmøte, Handelshøyskolen BI
14.november
Velferdstingsmøte, Høgskolen i Oslo og Akershus - HiOA
5.desember
Konstituerende møte, Arkitekt og Designhøgskolen - AHO

I møtene har vi fått behandlet alle saker som skulle behandles i Velferdstinget i henhold til
arbeidsprogrammet, og samtidig fått tid til å behandle en del andre saker som har kommet opp i løpet av
året.
Vi har på velferdstingsmøtene vedtatt nytt mandat for Velferdsting i Oslo og Akershus’ arbeidsutvalg og kulturstyre. I tillegg til revidering og vedtak av reglement for Velferdsting i Oslo og Akershus’ valgforsamling
og økonomireglement, og vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus. I behandlingene av disse har
arbeidsutvalget valgt en modell hvor dokumentene tas opp til debatt, revideres i tråd med innspillene til
Velferdstinget, og deretter vedtas i et nytt møte med eventuelle endringer fra Velferdstinget. Vi synes dette
har vært en formålstjenlig modell som har skapt solide dokumenter med god forankring i demokratiet. Det
ble også endret struktur på Velferdstingets Arbeidsutvalg, noe som resulterte at man gikk ifra 3 på heltid og
3 på deltid i AU, til 4 på heltid. Dette har det sittende arbeidsutvalget opplevd som svært positivt. For å
oppnå alt det sittende arbeidsutvalg selv mener man har oppnådd høsten 2016 har det vært helt
avgjørende at man har et arbeidsutvalg bestående av 4 personer.
Det har vært et ønske fra Velferdstinget om at møtene skal spres til flere forskjellige institusjoner, men
arbeidsutvalget har hatt problemer med å finne lokaler som kan tilby oss muligheter for visning av bilde fra
prosjektor og plass til godt i overkant av 50 mennesker.
Arbeidsutvalget planla opprinnelig å avholde flest mulig møter i Auditorium 3 ved P52 på Høgskolen i Oslo
og Akershus, da dette har vært et stort nok lokale med gode fasiliteter som har passet oss godt, men
dessverre vil dette møterommet bli tilgjengelig for det kommende året, ettersom bygget skal pusses opp. Vi
kommer til å fortsette med å booke rom til møter på de ulike institusjonene som UiO, BI og AHO, og
samtidig etterstrebe å holde møter på de ulike medlemsinstitusjonene, så langt det lar seg gjøre.
Valgforsamling
31. oktober

Valgforsamling, Universitetet i Oslo

I møtet har vi valgt faste representanter til Velferdstinget fra de mindre institusjonene med varaer. Vi har
også valgt representanter til Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA). 6 av 19 institusjoner var tilstede på
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dette møtet, det var derfor 11 av 26 stemmeberettigede tilstede. Møtet var veldig vanskelig å arrangere,
etter som mange av institusjonene ikke svarte på henvendelser. Flere av de som svarte stilte heller ikke på
den aktuelle dagen. Møtet ble flyttet en gang, avholdt gang nummer to, men med for få representanter.
Tredje gang var møtet heller ikke stemmeberettiget, men ble avholdt likevel.
3.

Organisasjon og drift

Våren 2016 og dets arbeidsutvalg bar preg av store organisatoriske endringer, både knyttet til
omstrukturering av arbeidsutvalget, men også omstrukturering og revidering av Velferdstingets vedtekter,
reglement og mandater. Det ble også gjennomført en økning av semesteravgiften, der man i tillegg har gitt
SiO myndigheten til å søke om indeksregulering av semesteravgiften hvert år. Dette skal godkjennes av
Velferdstinget hver vår, dersom en slik økning skal søkes om.
Høsten 2016 og det sittende arbeidsutvalgets periode så langt har båret preg av en utbredt satsning på
samarbeid med foreningslivet, og god dialog med disse. Det er også vært en stor satsing på politisk
påvirkning gjennom møter med samtlige partier i Oslo bystyre, kommunal- og moderniseringsminister,
medlemmer av Stortingets Energi- og Miljøkomité og på innspillsmøter og høringer i både sistnevnte
komité, samt Helse- og Omsorgsdepartementet. Dette har resultert i mye mediedekning, samt gjennomslag
for forenklinger i byggeteknisk forskrift (TEK17).
Det har også høsten 2016 blitt satset på langsiktige organisatoriske ordninger i form av jobbtelefon og G
Suit-ordning (Google sin bedriftsordning for mail og skylagring), som er med på å skape orden og
effektivitet for samarbeidet innad i arbeidsutvalget og administrasjonen.

4.

Samarbeid

Velferdstingene i Norge (ViN)
ViN fikk i 2016 en observatørplass på landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon. Dette er noe samarbeidet
har arbeidet med i flere år, og det er et viktig gjennomslag for Velferdstingene i Norge. Vi har i 2016
prioritert samarbeid på tvers svært høyt. Dette har bidratt til mye god politikkutvikling, og enda viktigere,
mye god erfaringsutveksling og idémyldring på tvers av Velferdstingene.
Vi har i år vært på seminar hos Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim og Velferdstinget i Bergen. ViN
har avholdt 5 møter i år, og skal ha et til i desember. Tematikken vi har tatt opp er bl.a. studentboliger, lån
og stipend, studenthelse, studentby-tematikk og valg. Det ble sendt ut en felles pressemelding knyttet til
studenthelse.
Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA)
SHA har avholdt 8 møter, 4 av dem har også vært formøter til Kunnskap Oslo. Vi har i år valgt å ha tematikk
på møtene, slik at vi kan utnytte bredden i gruppen godt. Temaer som har vært oppe er studiestart,
kommunikasjon, samarbeid på tvers av institusjoner og studentidrettsdag. I Kunnskap Oslo har Formand
på DNS og leder av Velferdstinget sittet som representanter fra SHA. Der har det vært fokus på blant annet
campusutvikling, Oslo som vertsby og internasjonalt hus i Oslo.
Studentdemokratiene
Leder av Velferdstinget og informasjon-/kommunikasjonsansvarlig har hatt jevnlig kontakt med
studentdemokratiene. Informasjon-/Kommunikasjonsansvarlig har i løpet av året forsøkt å besøke alle

5

studentdemokratier tilknyttet Velferdstinget og informere om VT. Enkelte institusjoner har det ikke vært
mulig å oppnå kontakt med. Det har vært et tidkrevende arbeid, men er noe av det viktigste for å sørge for
at demokratiene vet hvem vi er og hva vi gjør. AU har også deltatt på flere møter i de største
studentdemokratiene.
Norsk Studentorganisasjon (NSO)
Velferdstinget har hatt kontakt med NSO rundt NSOs studentboligundersøkelse (som kommer i slutten av
juli hvert år). Vi har også holdt kontakt rundt statsbudsjettet. Arbeidsutvalget har benyttet seg av
kursordningen til NSO ved flere anledninger og sekretariatet der har vært behjelpelige. ViN fikk innvilget
observatørplass på NSOs landsmøte i år, noe vi ser på som en stor seier. Ledere av velferdstingene har ikke
blitt invitert til å møte på ledersamlinger med ledere av NSOs medlemslag. Leder for Velferdstinget i Oslo
og Akershus deltok på deler av ledersamlingen på høstkonferansen til NSO.
Øvrig kontakt
Arbeidsutvalget har holdt jevnlig kontakt med organisasjoner som ligger under tildelingsordningen:
Universitas, Radio Nova, Det Norske Studentersamfund (DNS) og Oslostudentenes idrettsklubb (OSI).

5.

Økonomi

I endelig regnskap for 2016 forventes et underskudd på NOK 442 018, hvorav VT sitt resultat, ekskludert KS
viser et overskudd på NOK 7 982. VTs egenkapital budsjetteres til NOK 903 133 ved utgangen av 2016. Det
er viktig at VT har en solid egenkapital, med totale driftskostnader på 3,1 millioner og bevillinger for 10,6
millioner i året. Som følge av avvikling av tilskuddsordningen for studentdemokratier har Velferdstinget søkt
økte midler til drift fra SiO for 2017. Dette tilsvarende det VT “mister” i driftsinntekter fra institusjonene som
vi mottok gjennom den gamle ordningen.
Velferdstinget har søkt midler fra fond i NSO ved de anledningene det har vært mulig.

6.

Politikk

Vi har til stor grad rettet oss etter arbeidsprogrammet i hvilke politiske saker vi først og fremst har jobbet
med i 2016. Vi har hatt et klart fokus gjennom hele året på å jobbe jevnlig og løpende med studentboliger
og studenthelse.
Vi reagerte negativt på fordelingen av studentboliger i statsbudsjettet, og mente at Oslo hadde blitt
nedprioritert som det viktigste pressområdet i landet. Vi opplevde å få tilsvarende antall boliger fordelt til
SiO i 2016 som i 2015, ca. 420.
Etter regjeringens forslag til statsbudsjett 2017 ble framlagt for Stortinget, oppfattet vi at NSO sa seg
fornøyd med studentboligtildelingen, som ikke har blitt større enn i 2015 eller 2016. Vi har derfor sendt ut
pressemelding til denne saken og kritisert regjeringen for å ikke ta på alvor den situasjonen man opplever i
Oslo og Akershus knyttet til boligmangel.
Vi har høsten 2016 avholdt møter med samtlige partier i Oslo bystyre, med unntak av Rødt og Miljøpartiet
de grønne. På disse møtene tok vi spesielt opp kollektivtilbud og for treg saksbehandling i Plan- og
Bygningsetaten (PBE). Vi har også vært i møte med Raymond Johansen (byrådsleder) for å snakke om
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samarbeidet mellom kommunen, etaten og SiO. Vi har hatt møte med Jan Tore Sanner vedrørende
forenklinger i byggeteknisk forskrift (TEK17) for studentboliger. Dette møtet resulterte i at vi fikk besøk av
statsrådene Sanner og Røe Isaksen i november som overbrakte oss den gledelige nyheten om at vi har fått
gjennomslag for våre forslag til forenklinger.
Vi har hatt møte med Odd Henriksen fra Høyre på stortinget for å forhøre oss om muligheten for å få
studentboliger inn som et eget arealformål i Plan- og Bygningsloven (PBL). Dette viste seg å være relativt
vanskelig, men vi skal melde oss på høringen i komiteen planlagt til den 15. desember.

7.

Medielogg

Velferdstinget er skeptiske til kommersielle aktører, leder, Aleksander Gjøsæter kommenterer at vi er
skeptiske til at kommersielle aktører skal bygge studentboliger i Journalen. 22.11.2016
Row over foreign student share of student housing, artikkel i University World News om diskusjonen knyttet
til internasjonale studenter og studentboliger, med kommentarer fra Aleksander Gjøsæter. 04.11.16
Internasjonale studenter og tildeling av studentboliger, styreleder i SiO, Tone Vesterhus og leder av
Velferdstinget, Aleksander Gjøsæter oppklarer med tall og fakta i diskusjonen om internasjonale studenter
og studentboliger i Khrono. 03.11.16
Leder Aleksander Gjøsæter er på Dagsnytt atten, NRK for å svare på saken om at internasjonale studenter
tar over studentboligene. 28.10.16
Hvem er den «ukjente» organisasjonen?, leder Aleksander Gjøsæter har debattinnlegg i Universitas der
Velferdstinget forklares. 27.10.16 (papir 26.10.16)
Studentenes representanter: Nekter å kommentere skyhøye lønninger, leder Aleksander Gjøsæter
kommenterer saken om lønnsnivået i SiO i Universitas. 26.10.16 (nett og papir)
«Ukjent» organisasjon forvalter millioner, Universitas kritiserer Velferdstingets legitimitet og prioriteringer,
leder Aleksander Gjøsæter svarer på kritikken. 21.10.16 (papir 19.10.16)
Dette er nye Kringsjå, nestleder, Meera Manjit Kaur i Nordre Aker budstikke. Meera holdt tale i anledning
første spadestikk på Kringsjå. 20.10.16
Slakter Velferdstinget, leder Aleksander Gjøsæter om prioriteringer i budsjettbehandlingen til Velferdstinget
i Bergen i K7 Bulletin. s. 6-7, 11.10.16
– Studentene betaler selv for økt studiestøtte, leder Aleksander Gjøsæter kommenterer statsbudsjettet i
Universitas om den manglende satsingen på studentboliger. 06.10.16
Studentledere skuffet over statsbudsjettet, leder Aleksander Gjøsæter har kommentarer i sak om
statsbudsjettet i Universitetsavisa ved NTNU. 06.10.16
Torbjørn Røe Isaksen blir spurt om å svare på kritikken fra Velferdstinget i Oslo og Akershus på NRK P1s
Nyhetsettermiddag. 06.10.16
– Regjeringen svikter studentene i Oslo, leder Aleksander Gjøsæter kommenterer statsbudsjettet i NRK om
den manglende satsingen på studentboliger. 06.10.16
SiO – S for samskipnaden, og student da, politikk- og medieansvarlig, Kaja Elisabeth de Ru med kronikk i
Khrono vedrørende saken at SiO Helse må flytte fra Blindern. 02.10.16
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SiO Helse flytter fra Blindern, leder av Velferdstinget, Aleksander Gjøsæter med kommentarer i Universitas
om flyttingen av SiO Helse fra Blindern ned til sentrum. 01.10.16
Han forvalter dine penger, leder av Velferdstinget, Aleksander Gjøsæter, ble intervjuet av Universitas om
han som leder og hans viktigste prioriteringer det kommende året. 20.09.16
Leder av Velferdstinget, Aleksander Gjøsæter svarer Jan Tore Sanner i Universitas om at vi må gjøre det
enklere å bygge studentboliger. 07.09.16 (papir)
Politikk- og medieansvarlig, Kaja Elisabeth de Ru med svarinnlegg i Aftenposten om at det er boligkrise i
Oslo for studenter. 29.08.16 http://www.aftenposten.no/meninger/Kort-sagt_-29-august-603193b.html
Lillo Studenthus: SiOs mest moderne studentboliger, Velferdstinget er i Universitas sitert fra åpningen av
studenthuset. 17.08.16
Velferdstinget ved Aleksander Gjøsæter kommenterer boligsituasjonen for studenter direkte på NRK
Nyhetene 17:00. 16.08.16
Leder av Velferdstinget, Aleksander Gjøsæter, var på TV 2 Nyhetskanalen for å kommentere
boligsituasjonen for studenter i Oslo der 6264 står i kø, 2500 flere enn samme uke i fjor. 15.08.16
Næringsbygg blei hypermoderne studenthus, Velferdstinget på åpningen av Lillo studenthus, bilde i
Uniforum. 11.08.16
Næringsbygg blei hypermoderne studenthus, tilsvarende artikkel i Khrono. 12.08.16
Løsningen er flere studentboliger!, politikk- og medieansvarlig Kaja Elisabeth de Ru svarer på Aftenpostens
leder om studentboliger og boligkrise 09.08.16
Nesten lik rett til utdanning, politikk- og medieansvarlig Kaja Elisabeth de Ru har leserinnlegg om
studentboliger og lik rett til utdanning i Khrono 30.07.16
http://www.studentparlamentet.uio.no/dokumenter/pressemeldinger/2016-17/oslo-er-arets-taper.html,
pressemelding fra velferdstinget i Oslo og Akershus, studentparlamentet v/UiO og studentparlamentet
v/HiOA om Studentboligundersøkelsen 2016 på SP-UiO sine hjemmesider 25.07.16
Går feil vei: Antall studenter øker mer enn studentboligene, leder Aleksander Gjøsæter kommenterer NSOs
studentboligundersøkelse 2016 i Khrono. 25.07.16
– Velkommen til en overbooket by!, leder Aleksander Gjøsæter har leserinnlegg på trykk i Aftenposten avis
og på nett om den pressede boligsituasjonen i Oslo. 25.07.16
– Dette er en usunn start på studenttilværelsen, leder Aleksander Gjøsæter kommenterer den usunne
trenden med et økende antall studenter i hovedstaden uten en tilsvarende satsning på boliger i Dagens
Næringsliv. 21.07.16
Velferdstinget i Oslo og Akershus kommenterer mangelen på boliger i Oslo og Akershus i sammenheng
med et økt antall studenter til hovedstaden i følge tall fra Samordna opptak på NRK 1 Østlandssendingens
distriktsnyheter. 20.07.16
Velferdstinget i Oslo og Akershus og leder Aleksander Gjøsæter kommenterer søkertallene fra Samordna
opptak og boligkøen i Oslo på NRK P1 Østlandssendingens distriktsnyheter henholdsvis kl. 10:03 og 11:03.
20.07.16
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Studentene liker boligplaner i Oslo, leder Aleksander Gjøsæter om boligvekstutvalgets forslag til
effektivisering av utbygging og studentboliger i Oslo, i Khrono. 05.07.16
Nytt VT-AU i Oslo og Akershus, en kort introduksjon av det nye arbeidsutvalget til Velferdstinget i Oslo og
Akershus, i Khrono. 02.06.16
Nestleder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Aleksander Gjøsæter, kommenterer boligsituasjonen i Oslo
og Akershus på Radio Novas Nyhetsfredag. 29.04.16
Nå øker prisen på månedskort for studenter, Simen Eriksen om prisøkning i Ruter, i Inside. 30.01.16
Hør leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Simen Eriksen på nyhetsfredag i Radio Nova 15.01.16 om
semesteret som har gått.
Vil ha handling foran ord, bli kjent med nyvalgt leder Simen Eriksen i Universitas. 13.01.16
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HANDLINGSPLAN
Fargekoding:
Ferdigstilt (grønn)
Underveis/blir gjennomført (gul)
Arbeidet med, ikke gjennomført (gul)
Ikke gjennomførbart i perioden (rød)
Løpende (ingen farge)
Handlingsplan for 2016
Temaer er ikke lagt opp i prioritert rekkefølge, men vektes likeverdig
HOVEDPRIORITERINGER
1. VT skal jobbe på tvers av SiOs tjenestesområder, samt opp mot det offentlige, for å forebygge og
behandle psykisk uhelse hos studenter i Oslo og Akershus
2. VT skal jobbe for flere, billigere, mer miljøvennlige og bedre studentboliger i Oslo og Akershus
GENERELT
1. VT skal i samarbeid med SiO kartlegge SiO-studentenes kjennskap til SiOs velferdstilbud og på
bakgrunn av denne gjøre målrettet informasjonsarbeid
2. VT skal jobbe for universelt utformede kjønnsnøytrale toaletter og garderober med egne båser for
klesskift og dusj i tjenesteområder i- og bygg eid, eller disponert av SiO
HELSE
1. VT skal jobbe for at kapasiteten og åpningstidene i SiOs helsetjenester skal utvides for å redusere
ventetidene på alle tjenester
2. VT skal jobbe for en forutsigbar statlig tilskuddsordning for å øke kapasiteten i den psykiske
helsetjenesten i samskipnadene
3. VT skal jobbe for at rådgivning skal være tilgjengelig og godt kjent for alle studenter tilknyttet SiO
4. VT skal jobbe for et økt fokus på samspillet mellom studentenes psykiske og fysiske helse gjennom
samarbeid på tvers av SiOs tjenesteområder
5. VT skal jobbe for at Stortinget skal levere en utredning om studenthelsen i et folkehelseperspektiv
og levere en stortingsmelding med konkrete tiltak
6. VT skal utarbeide et dokument om studenter og rus
7. VT skal ta stilling til å få et bredere utvalg av gruppemøter/kurs med fokus på avhengighet og rus
8. VT skal jobbe for økt fokus på menns helse og målrettet informasjon mot denne gruppen
9. VT skal jobbe for at SiO Helse utreder muligheten for å bruke praksisstudenter i sitt helsetilbud
10. VT skal utrede muligheten for å utvide og inkludere tjenesten Psykologisk rådgivning, som finnes på
SV-fakultetet (UiO), i SiO-helse
11. VT skal jobbe for at det kommer tydelig fram på nettsidene til SiO hvordan prosessen videre blir når
man tar kontakt med den psykiske helsetjenesten
BOLIG
1. VT skal jobbe for at staten årlig gir tilskudd til bygging av 4000 studentboliger nasjonalt
2. VT skal jobbe for økt kostnadsramme og tilskuddsandel for bygging av studentboliger
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

VT skal jobbe for at studentboliger blir et eget arealformål i plan- og bygningsloven
VT skal jobbe for at SiO skal få større andel av studentboligtildelingen enn i dag
VT skal i samarbeid med SiO jobbe for at kommunen gir gode vilkår til studentboligbygging
VT skal jobbe for aldersgrensen hos SiOs boligtildeling økes
VT skal jobbe for økt kommunikasjon og brukervennlighet for samboer i par- og familiebolig
VT skal jobbe for at SiO prioriterer variert standard innenfor hvert boligprosjekt for å sikre blandet
leietakermasse
VT skal jobbe for å heve standarden på de eldste og mest slitte studentboligene
VT skal jobbe for at kostnadene for de SiO-boliger som reserveres for internasjonale studenter i
større grad skal dekkes av institusjonen selv
VT skal jobbe for at institusjoner som reserverer SiO-boliger for internasjonale studenter ikke
viderefakturerer kostnaden knyttet til dette til de aktuelle studentene
VT skal jobbe for at SiOs leiepriser ikke skal økes med mer enn 3℅ utover økningen i
ʺbyggjekostnadsindeksen for bustaderʺ
VT ønsker at SiO skal utrede muligheten for en permanent /midlertidig gjenbruksstasjon/dag for ut
og innflyttende studenter
VT skal jobbe for at SiO setter i gang et prøveprosjekt med energiproduksjon i forbindelse med
studentboligene

STUDENTØKONOMI
1. VT skal jobbe for opptrapping til 11-måneders studiestøtte innen 2020, og at studiestøtten bindes til
1,5 G
2. VT skal jobbe for at andelen av studielånet som kan omgjøres fra lån til stipend økes til 50 %
3. VT skal jobbe for at høyere utdanning gir uttelling i form av pensjonspoeng
4. VT skal jobbe for at studenter med barn får tilgang til 12 måneders studiestøtte
MAT OG DRIKKE
1. VT skal jobbe for at SiO Mat og Drikke skal tilby variert, næringsrik, bærekraftig og rimelig mat, og et
godt halal-, vegan- og vegetartilbud, samt et godt tilbud til matallergikere
2. VT skal jobbe for mer tilpassede åpningstider hos SiO Mat og Drikke
3. VT mener at SiO Mat og Drikke skal utrede måter å prisdifferensiere vegetaralternativer i forhold til
kjøttprodukter. VT ønsker at SiO skal redusere mengden emballasje og engangsservice i sine
serveringssteder. Der hvor emballasje og engangsservice må benyttes, bør disse fortrinnsvis være
bionedbrytbar og plast bør i minst mulig grad benyttes
4. VT skal jobbe for at SiO kartlegger omfanget av matsvinn innen Mat og Drikke og deretter setter inn
nye tiltak med målsetning om å eliminere matsvinnet
STUDENTKULTUR
1. VT skal jobbe med kommunen og andre relevante aktører for å etablere et gratis kulturkort for
studenter i Oslo og Akershus
2. VT skal jobbe for å bedre kunnskapen om og tilgangen til kulturstyret på alle institusjonene
3. VT skal jobbe med SiO foreninger i arbeidet for å bygge et solid og bredt tilbud som engasjerer og
inkluderer studenter, uavhengig av norskferdigheter, i studentlivet på tvers av institusjonene
4. VT skal støtte opp under- og være involvert i prosessen om et evt. nytt studentbygg nær sentrum

11

MILJØ OG KLIMA
1.
2.
3.
4.
5.

VT skal jobbe for at alle tjenesteområder i- og bygg eid av SiO skal sertifiseres som Miljøfyrtårn
VT skal jobbe for at alle SiOs tjenestebiler skal være lavutslippsbiler
VT skal jobbe for at SiO skal redusere sitt klimagassutslipp i tråd med klimaregnskapet
VT skal jobbe for at det er tilrettelagt for kildesortering i alle SiOs studentboliger og øvrige lokaler
VT skal jobbe for at alle SiOs nybygg skal være i nullenergi/ og eller plusshusstandard og at SiO skal
prioritere energieffektivisering
6. VT skal jobbe for at SiO-foreninger blir en del av applikasjonen SiO for mobiler
SAMFERDSEL
1. VT skal jobbe for at Ruters rutetilbud utvides, blant annet med flere nattruter til de store
studentbyene
2. VT skal jobbe for en utvidelse av bysykkeltilbudet til de store studentbyene.
3. VT skal jobbe for studentpris på alle typer billetter
4. VT skal jobbe for at studentrabatter på kollektivtilbud skal gjelde alle studenter uavhengig av alder,
samt at prisen ikke skal økes som følge av dette
ORGANISASJON
1. VTAU skal bruke sosiale medier aktivt for å synliggjøre VT sin politikk, og som et virkemiddel for å
skape økt rekruttering til og engasjement for VT
2. VT skal aktivt jobbe for å inkludere de mindre høgskolene i sitt virke
3. VTAU skal samarbeide med ViN og NSO i saker som er av nasjonal interesse
4. VTAU skal jobbe for å bruke sosial arrangementer som del av promoteringsarbeidet for VT
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