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Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) søker om totalt 2 750
000 kroner fra Velferdstinget (VT). Dette tilsvarer en 19.57% økning fra
fjorårets tildelingssum.
Forklaring på hvorfor søknadssummen er såpass mye høyere i år, kommer
senere i søknaden.
Søknaden er strukturert slik at det først gis litt generell informasjon om
Kulturstyret, Kulturstyrets promoteringsarbeid og Kulturstyrets økonomi,
før det kommer en begrunnelse av søknadssummen. Grunnen til at søknaden
er lagt opp slik, er for at leseren skal få en forståelse av viktige elementer
som inngår i begrunnelsen.
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Om oss

Kulturstyret bevilger penger fra semesteravgiften til et stort mangfold av
studentforeninger, etter et reglement fastsatt av Velferdstinget. Pengene går
uavkortet til foreningene. Det betyr at hver krone bidrar til studentaktivitet.
Praksis i dag er at alle SiO-registrerte foreninger kan søke prosjekt- og investeringsstøtte fra Kulturstyret. Dette inkluderer studentorganer og medier.
Foreninger som ikke får støtte direkte av Velferdstinget kan i tillegg søke om
driftstøtte.
Hvert år behandler Kulturstyret mellom 200 og 300 søknader og alle pengene
som fordeles er bevilget av Velferdstinget. Kulturstyrets overordnede mål er å
gi økonomisk grunnlag for mest mulig studentvelferd, på så mange læresteder
som mulig, innenfor de rammene vi disponerer. Vi anser årets søknadssum
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som nødvendig for å kunne opprettholde og stimulere et aktivt studentmiljø
ved alle SiOs institusjoner.
Kulturstyret består av 11 faste medlemmer og 6 varaer i prioritert rekkefølge.
Alle er studenter ved en institusjon som tilhører SiO, og er valgt inn direkte av Velferdstinget. Vanlige medlemmer mottar honorar for hvert møte de
deltar på, Kulturstyrets leder har en 25% stilling og nestleder er timelønnet.
Kulturstyrets leder velges av Velferdstinget, mens nestleder velges internt.
Kulturstyret møtes en gang i måneden. Det forventes at medlemmene setter
seg inn i alle søknadene før det avholdes gruppemøter. I arbeidsgruppene
innstilles det på søknadsbeløp som fremlegges på Kulturtyremøtet uken etter.
Målet med dette er en grundig og ryddig tildelingsprosess.
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Markedsføring

En av Kulturstyrets største utfordringer, over tid, har vært å få spredd informasjon om seg selv til de forskjellige studentforeningene. Da spesielt til
foreningene på de mindre lærestedene.
Dette har blitt jobbet med siden 2016, og jobbes videre med denne perioden.
Mest sannsynlig er markedsføring et prosjekt som alltid vil kreve arbeid, fordi
de fleste foreninger bytter styre ofte.
Da Kulturstyret ikke har hatt kapasiteten til å drive egenpromotering på
de mindre lærestedene, har denne jobben falt på samarbeidsansvarlig i Velferdstingets arbeidsutvalg, heretter VT-AU, som allerede har kontakt med
lærestedene.
Dette har ført til en jevn økning av søknader fra foreninger ved de mindre
institusjonene. Allerede på dette tidspunktet i år, har vi gitt ut 24990 kroner
mer til foreninger ved mindre utdanningsinstitusjoner enn det ble tildelt til
samme foreningsgruppe i 2015, og 8118 kroner mer enn i fjor.
Kulturstyret har fått øremerket 5000 kroner i Velferdstingets budsjett til
promotering, og det samarbeides med VT-AU for å lage en brosjyre som kan
legges ut på de forskjellige utdanningsinstitusjonene, og som SiO Foreninger
kan dele ut når de holder kurs.
Av generell promotering, har Kulturstyrets nettside fått en overhaling. Den
er ikke ferdig enda, men det skal være lettere å finne informasjon enn det var
tidligere.
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Samarbeid med SiO Foreninger

Kulturstyreleder har i to semestere nå hatt lunsjpåfyll med tips og triks til
søknadsskriving for foreninger, i samarbeid med SiO Foreninger. Dette har
vært populært og settes dette semesteret opp som et eget kurs.
Kulturstyret har ikke kapasitet til å kurse eller drive omfattende søknadsveiledning for foreninger. Derimot har SiO Foreninger flere eksisterende kurs,
blant annet et som fokuserer på regnskap for små foreninger og et som fokuserer på regnskap for større og momspliktige foreninger. I tillegg setter de
opp gratis søknadsveiledning med foreninger som ønsker det.
Dette semesteret har Kulturstyret blitt flinkere til å bruke SiO Foreninger
som ressurskilde. Flere foreninger har fått krav om å delta på regnskapskurs
før de har fått levere ny søknad. Grunnen til det, er at rotete budsjett eller
regnskap både tar lang tid å lese, og det kan virke negativt på foreningen
dersom søknadssummen virker dårlig begrunnet som følge av rot.
Som følge av dette har Kulturstyret gitt flere avslag enn tidligere, så langt
denne perioden. Til gjengjeld har vi ofte fått nye, forbedrede søknader til en
senere frist, noe vi ser på som positivt.

4

Økonomi og økonomisk historie

Kulturstyret bygget over lengre tid opp en egenkapital. I tillegg ble det i 2015
overført 581 220 kroner fra SiO til Kulturstyret. Dette var midler til overs
fra den tiden da det administrative ansvaret til Kulturstyret lå hos SiO.
Egenkapitalen til Kulturstyret var dermed på mer enn 1,3 millioner kroner
primo 2016 (jf. Kulturstyret økonomisk oversikt).
Det ble vedtatt i Velferdstinget at de 581 220 kroner skulle legges til KS
sin bevilgningsramme over fem år – dvs. at 116 244 kroner skulle tas fra
egenkapitalen hvert år over en periode på fem år. I tillegg ble det i 2016 og
2017 kuttet mer ned på egenkapitalen enn først planlagt, grunnet øvrige kutt
i tildelingsbeløpet fra Velferdstinget. Kuttene kom blant annet på bakgrunn
av at det daværende Velferdstinget mente at Kulturstyrets egenkapital var
for høy og kunne bygges ned raskere.
På sidene under finner dere en oversikt over kulturstyrets økonomiske historie.
Her kommer det frem at Kulturstyret, siden 2015, har jobbet med å minske
egentkapitalen sin.
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Høsten 2017 var noe spesiell fordi det kom inn flere større investeringssøknader. Spesielt en søknad skiller seg ut på 230 000 kr. Derfor er både bevilgningsbeløpet fra 2017 og 2016 lagt til grunn for å komme frem til årets
søknadsbeløp.
Kulturstyret har ikke sitt eget regnskap, og vi henviser derfor til Velferdtingets regnskap for 2017 for oversikt over forrige periode.
Til nå har vi kun oversikt over vårsemesteret for 2018, samt første tildelingsmøte for høsten. Høstens første tildelingsmøte var lite fordi det kom langt
tidligere i semesteret enn det pleier, og derfor hadde søknadsfrist før semesterstart. Resten av høstmøtene antas å bli større.
Ut ifra fremlagte tall fra Velferdstinget ligger vi også i år an til å gå over
budsjettet som ble satt i januar. Derfor ble budsjettet revidert på Velferdstingets høstseminar. Vi har til nå brukt 75% av det orginale budsjettet, som
er en økning fra det vi hadde brukt på tilsvarende tidspunkt i fjor.
Etter flere år med arbeid for å få ned egenkapitalen ligger vi derfor nå an til
å avslutte året med 100 000 kroner på bok. For å holde oss til rammene for
det reviderte budsjettet må det trolig gjøres noen prioriteringer underveis.
Ideelt ville vi nok ønsket å bruke litt under det som ble brukt i 2016 og 2017.
Vi mener 100 000 er en nødvendig buffer å ha, dersom det skulle komme
uventet mange, eller uventet store søknader. Vi ønsker derfor ikke å bygge
ned egenkapitalen vår videre.
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Kulturstyrets økonomi 2010-2018
Bevilgning
fra VT

Bevilgning
endring i % fra året før

2010

2 450 000

2011

2 640 000

2012

3 030 000

2013

3 661 019

21 %

2014

3 410 000

2015

3 450 000

2016

2 700 000

2017

2 460 000

2018 (**

2 300 000

Egenkapital
(primo)
600 000

2 970 000

8%

400 000

2 850 000

15 %

400 000

3 430 000

-

-7 %

3 131 879

1%

447 127

3 154 189

-22 %

1 324 158

2 954 539

-9 %

1 069 619

2 964 271

-7 %

565 348

2 617 000

Egenkapital - primo

565 348

Budsjettramme for Kulturstyret
2 300 000

+Lagt til budsjett - midler fra SiO*

116 244

-116 244

+Lagt til budsjett - øvrig fra egenkapital

350 756

-350 756

Budsjett for bevilgninger 2018
resultat

3 492 013

169 006

Velferdstingets Kulturstyre midler 2018

Sum

av

KS

** budsjettert,

Ordinær bevilgning

Bevilget

2 767 000

-2 767 000
-

Egenkapital - ultimo
*Tilbakeførte midler fra SiO på 581 220 kr legges til KS sitt budsjett (fra egenkapitalen) over 5 år

98 348

Velferdstingets Kulturstyre midler 2017
Egenkapital - primo

1 069 619

Budsjettramme for Kulturstyret
Ordinær bevilgning

2 230 000

Øremerket til mellomstore studentmedier

230 000

+Lagt til budsjett - midler fra SiO*

116 244

Sum

-116 244
2 576 244
-

Bevilget i 2017

-2 964 271

resultat**

-388 027

Egenkapital - ultimo

-388 027

565 348

*Tilbakeførte midler fra SiO på 581 220 kr legges til KS sitt budsjett (fra egenkapitalen) over 5 år
**tas fra egenkapitalen.

Velferdstingets Kulturstyre midler 2016
Egenkapital - primo

1 324 158

Budsjettramme for Kulturstyret
Ordinær bevilgning

2 200 000

Øremerket til mellomstore studentmedier

500 000

+Lagt til budsjett - midler fra SiO*

116 244

Total ramme for KS

-116 244
2 816 244
-

Bevilget i 2016
resultat**

-2 954 539
-138 295

Egenkapital - ultimo
*Tilbakeførte midler fra SiO på 581 220 kr legges til KS sitt budsjett (fra egenkapitalen) over 5 år
**tas fra egenkapitalen.

-138 295

1 069 619
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Begrunnelse av søknadsbeløpet

Søknadsbeløpet bygger hovedsakelig på Kulturstyrets bevilgningssum de siste
årene. Med bevigningssum menes den totale summen som ble tildelt foreninger i løpet av året. Det er viktig å merke seg at Kultustyret ikke lenger har en
større sum å bruke fra egenkapitalen. Det betyr at hele beløpet Kulturstyret
skal budsjettere med å bruke, i år må komme fra Velferdstinget.
Argument, et mellomstort medie som tidligere har fått støtte av kulturstyret,
har til 2019 besluttet å begynne å søke Velferdstinget direkte. Argument har
de to siste årene fått tildelt 280 000 kroner av Kulturstyret. Det er medregnet at Kulturstyre ikke skal støtte Argument det kommende året. Dersom
Argument ender opp med å ikke få støtte fra Velferdstinget oppfordres det
om at Kulturstyrets sum økes.
Som dere kan se av den økonomiske oversikten tidligere i søknaden, ble det
delt ut i overkant av 2 950 000 kroner i både 2016 og 2017. I 2017 var det
store innvesteringer og i 2016 ble det delt ut 100 000 kroner til Jussbuss som
nå søker direkte fra Velferdstinget.
Tar man utgangspunkt i 2 950 000 kroner og trekker fra 280 000 kr for
Argument, samt 100 000 kroner som tilsvarer Jussbuss eller del av større
investering, ender man på summen 2 570 000.
Resten av søknadssummen begrunnes flere ting. Den første er at det forventes
flere og bedre søknader som følge av promotering og kursing. Se tidligere
seksjoner for informasjon om dette. En annen er en naturlig prisøkning og
også at foreninger ofte øker arrangementsfrekvensen sin når de begynner å
bli etablerte eller ser nye behov.
I forbindelse med SHoT undersøkelsen og fokuset på ensomhet har studentforeningene fått mer oppmerksomhet rundt arbeidet de gjør for det sosiale
miljøet på institusjonene. Forhåpentligvis vil flere foreninger ta det som et
initiativ til å øke aktiviteten, som igjen betyr at de vil ønske å søke om mer
penger til prosjekter og drift. Trolig vil vi også se en økning i antall nye foreninger og/eller nye studentdrevne prosjekter. Det vil være dumt å ikke ha
pengene til å støtte slikt initiativ og slike aktiviteter.
Derfor har vi beregnet en økning som vil tilsvare 180 000 kr. Det er verdt å
poengtere at 180 000 kroner kan se ut som et stort beløp, men 180,000 kr
blir ikke en veldig stor sum om man tenker på mangfoldet av foreninger vi
støtter. Om man tenker seg at hver av de over 230 foreningene vi støtter i
snitt, kun kommer 50 studenter til gode, blir det rundt 11 kr i økning per
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student.
I realiteten er snittverdien av studenter som får nytte av studentaktiviteten vi
støtter, langt høyere. Mange foreninger som støttes appelerer til hele fakultet,
institutt, linjer eller andre studentgrupper. Derfor er det naturlig å anta at
over 230 studentforeninger vil nå ut til mer enn 15.5% av Oslos studentmasse,
som er den prosentandelen vi tok utgangspunkt i, i anslaget over.
Med grunnlag i de øvrige begrunnelsene, mener vi søknadssummen på 2 750
000 kroner er et beløp som nødvendig for videre drift.
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