INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Innkalling til ekstraordinært møte i Velferdstinget
4. oktober kl. 17:00-21:00
Sted: Fysikkbygningen, Lille fysiske auditorium

VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER!

telefon
mail
nettside
org. nr.

228 44 389
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

OsloMet – Storbyuniversitetet
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 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 VELFERDSTINGSSEMINAR 4. OKTOBER 2018
Kjære representanter i Velferdstinget og faste mottakere av kopi av Velferdstingets innkallinger.
Dette er endelig innkalling til Velferdstingets høstseminar torsdag 4. oktober klokken 17:00. Møtet finner
sted på Fysikkbygningen, Lille fysiske auditorium.
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 Velferdstingets administrasjon, for
å finne vara.
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FORKORTELSER
AU: Arbeidsutvalget
A-Lista: Arbeiderbevegelsens studentliste
BH: Bjørknes Høyskole
BI: Handelshøyskolen BI
BL: Blå Liste
BS: Boligstyret
DMH: De mindre Høgskolene
DNS: Det Norske Studentsamfund.
Gj.L.: Gjestelista
GL: Grønn liste
HK: Høyskolen Kristiania
HF: HF-lista
HS: Hovedstyret
IL: Internasjonallista
IPD: Idrettspolitisk dokument
IPK: Idrettspolitisk komitè
KK: Velferdstingets kontrollkomite
KS: Velferdstingets Kulturstyret
LDH: Lovisenberg Diakonale høgskole
LL: Liberal Liste
MD: SiO Mat & Drikke
MF: Det teologiske menighetsfakultet
MTH: Musikkteaterhøyskolen

NDH: Norges Dansehøgskole
NIH: Norges Idrettshøgskole
NSO: Norsk Studentorganisasjon
OSI: Oslostudentenes Idrettsklubb
OsloMet: OsloMet - Storbyuniversitetet
PBE: Plan og Bygningsetaten
PHS: Politihøgskolen
RL: Realistlista
SBiO: Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI
SH: Studenthovedstaden
SHA: Studenthovedstadens arbeidsgruppe
SiO: Samskipnaden i Oslo og Akershus
SiO: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
SP-HIOA: Studentparlamentet ved OsloMet
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO
STUDiO: Studentfestivalen i Oslo
VA: Venstrealliansen
VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité
VK: Valkomité
VT: Velferdstinget
WH: Westerdals Høyskole
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DAGSORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

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 ORIENTERINGER
2a)
Studenthus orientering

Orienteringssak

VT 03
3a)
3b)
3c)
3d)
3e)

Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak

ORGANISASJON
Revidering av Kulturstyrets mandat
Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier
Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Arbeidsutvalg
Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

VT 04 POLITIKK
4a)
Studenthus

Vedtakssak
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FORSLAG TIL MØTEPLAN:
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

16:30

Matservering

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

17:15

2a) Studenthus orientering

18:15

Pause

18:30

4a) Studenthus

19:30

Pause

19:45

3a) Revidering av Kulturstyrets mandat

20:00

3b) Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier

20:15

3c) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

20:30

3d) Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Arbeidsutvalg

20:45

3e) Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

21:00

Møteslutt

6

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

SAKSFREMLEGG – 1A

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

SAKSFREMLEGG – 1B

Dato: 4. oktober 2018
Sak: 1a), Vedtakssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT
Arbeidsutvalgets innstilling:
Forslag til ordstyrer og referent vedtas.

Forslag til vedtak:
Ordstyrer:
Referent: Sarah Sørensen

Dato: 4. oktober 2018
Sak: 1b), Vedtakssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

GODKJENNING AV INNKALLING
Arbeidsutvalgets innstilling:

Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.
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85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

SAKSFREMLEGG – 1C

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

SAKSFREMLEGG – 1D

Dato: 4. oktober 2018
Sak: 1c), Vedtakssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN
Arbeidsutvalgets innstilling:

Forslag til vedtak:
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas.

Dato: 4. oktober 2018
Sak: 1d), Vedtakssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

GODKJENNING AV REFERATET
Referatet finner dere på www.studentvelferd.no
Arbeidsutvalgets innstilling:

Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes med de merknader AU har fremvist og de som fremkommer på møtet.
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121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

SAKSFREMLEGG – 1E
Dato: 4. oktober 2018
Sak: 1e), Vedtakssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER
Arbeidsutvalgets innstilling:

Forslag til vedtak:
Valgprotokoller godkjennes.
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134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

SAKSFREMLEGG – 2A

157
158
159

Vi har et stort ønske om å være tilgjengelig for representantene i perioden før det ekstraordinære møtet. Vi
stiller gjerne opp på formøter for å kunne være tilgjengelig for spørsmål, vi svarer gjerne på spørsmål både
på mail, Facebook og SMS.

160
161
162
163

Vi håper at all fakta dere trenger for å ha en god debatt om Studenthus vil være på bordet etter disse
sakspapirene og etter spørsmål vi kan oppklare i. Etter tilbakemeldinger fra sist møte kommer vi til å ha
større fokus på god debattkultur. I Velferdstinget skal det oppleves som trygt å ta ordet, og terskelen for å si
sin mening skal være lav.

164

Vi ser fram til en god debatt i dette ekstraordinære møtet!
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Orientering om Studenthus

Dato: 4. oktober 2018
Sak: 2a), Orienteringssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

STUDENTHUS ORIENTERING
Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i orienteringssaker.
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

SAKSNOTAT
Saksopplysninger
I sakspapirene til Studenthus har Arbeidsutvalget forsøkt å holde det oversiktlig med en tidslinje en kan
relatere til. Vi har ønsket å skape et overblikk over hva som har blitt gjort, hvilke avgjørelser som er tatt og
hvilke politiske grunnlag som finnes. Det er viktig for arbeidsutvalget at det er overkommelig å sette seg inn
i saken slik at alle får samme grunnlag å debattere på. Vi håper at sakspapirene vil gi svar på mye, og der
det er ønskelig med mer dyptgående informasjon håper vi at det er blitt informert godt nok om hvor en kan
finne dette.

168
169

Innledning

170
171
172

I 2017 vedtok Velferdstinget at man ønsket et foreningshus i sentrum. Forslaget kom på bakgrunn
deltakelse i politiske workshops rundt utviklingen av Oslo som studentby, som ble holdt i arbeidsgruppen
for Campusstrategi. I rapporten fra Studentmobilitetsundersøkelsen fra 2016 kom det fram at studentene

Visjon
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173
174
175
176
177

er “noe usikre” eller “uenige” i hvorvidt det finnes et godt felles møtested for alle studenter i dag. Man ser
også at et flertall ønsker et nytt møtested. Den samme undersøkelsen viser at det finnes mange studenter
som både bor og studerer i sentrum. Å gi disse studentene – og studenter i byen for øvrig – en felles
møteplass og foreningene som holder til der ressurser i form av plass til å utfolde seg danner grunnlaget
for visjonen om et studenthus i sentrum.

178
179
180
181

Definisjoner

182

Forprosjekt

183
184
185
186
187
188

Et forprosjekt som brukt i denne sammenheng kan på mange måter kalles en utredning. Målet med
forprosjektet er å undersøke realismen i et potensielt hovedprosjekt. Dette innebærer å identifisere
punkter som kan være «dealbreakers», altså resultere i at hovedprosjektet ikke kan gjennomføres, og å
kartlegge hvilke ressurser og forutsetninger som vil kreves for å gjennomføre et potensielt hovedprosjekt.

189
190
191

Et hovedprosjekt er gjennomføringen av hva forprosjektet søkte å utrede. Også hovedprosjekter vil ha
beslutningspunkter som kan være «dealbreakers». Et eksempel kan være at det mislykkes å skaffe
finansiering til gjennomføring. Det er i dette stadiet bindende kontrakter blir skrevet.

192

Forkortelser

193

VT: Velferdstinget i Oslo og Akershus

194

VTAU: Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Arbeidsutvalg

195

DNS: Det Norske Studentersamfund

196

SO32: St. Olavs gate 32

197

SiO: Studentsamskipnaden i Oso og Akershus

198

KVU: Konseptvalgsutrening

199

KS1: Kvalitetssikring av Konseptvalgsutredning

Prosjektering
For å arbeide mer strukturert med større problemstillinger er det ikke uvanlig å jobbe i prosjekter. Et
prosjekt kan ha flere faser.

Hovedprosjekt

200
201
202
203
204
205
206
207
208

Foreningshus eller studenthus?
I disse to begrepene ligger det samme innholdet. Det er ikke intendert noen forskjell på student- eller
foreningshus fra VTAUs side, hverken høst 2017, vår 2018 eller nå.

Aktører
Velferdstinget instruerer Arbeidsutvalget i hva de skal arbeide med gjennom mandatet som er en del av VTs
regelsamling, og gjennom vedtatt politikk. Handlingsplanen er et av VTs viktigste verktøy for å bestemme
hva VTAU skal bruke arbeidstiden sin på.
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209

Velferdstingets arbeidsutvalg er valgt til å jobbe for gjennomslag for VTs vedtatte politikk.

210
211
212
213
214
215

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus har et styre som består av et flertall studenter (gjennom at leder har
dobbeltstemme). Studentrepresentantene i styret velges av VT. VT har ikke instruksjonsmyndighet over
disse studentene, men kan velge å kaste representantene og velge nye. SiO har vært involvert i arbeidet
med studenthus i sentrum på forespørsel fra VTAU. Forespørselen har kommet på bakgrunn av
kunnskapen SiO sitter på om både tidligere og nåværende studentforeningsvirksomhet i Oslo, og kjennskap
til formelle prosesser tilknyttet for eksempel anskaffelse av eiendom.

216
217
218

Forprosjektet ble opprettet som et verktøy for å strukturere arbeidet med å undersøke som St. Olavs gate 32
kunne være egnet til å bruke som studenthus, og hvor realistisk det vil være å kunne bruke huset til det
formålet.

219
220
221
222

Arbeid med handlingsplanpunktet

223
224

Arbeidsutvalget har undersøkt både mulige bygninger som kan huse et studenthus, hva slags innhold
liknende hus har andre steder i verden, og hvilke aktører som kunne tilby studentene noe i et studenthus.

225
226
227

For å se nærmere på mulighetene i St. Olavs gate 32, ble det startet et forprosjekt for å fokusere arbeidet
med nettopp denne tomten. Arbeid med øvrige mulige lokasjoner ble fortsatt parallelt med arbeidet i
forprosjektet.

Velferdstinget gav Arbeidsutvalget i oppgave å jobbe for opprettelsen av et studenthus i sentrum. Dette
skjedde først i september 2017, og ble videreført i februar 2018.

228
229
230

Tidslinje

231
232
233

VT diskuterte hvorvidt det var en god idé å jobbe mot å få et studenthus i sentrum. Diskusjonene viste at
representantene var positive, men det ble understreket at et nytt hus skulle supplere Chateau Neuf, og ikke
erstatte det. Innspillene til hva et studenthus kunne være ble tatt med videre i arbeidet.

234
235

I handlingsplanen ble det tillagt punktet: Arbeidsutvalget skal jobbe for opprettelsen av et foreningshus i
sentrum.

236
237

2017, desember: VTs konstituerende møte

238
239

Velferdstinget blir orientert om arbeid med studenthus siden høstseminar. Kommunikasjonsansvarlig
deltok på seminar hos OsloMet og SP-UiO hvor begge har diskutert studenthus i sentrum.

240
241

Det har blitt holdt møte med Oslo kommune i forbindelse med et mulig studenthus og hvilken rolle det kan
ha i campusstrategien.

242

Innspill fra VT sine representanter har blitt brukt mye i strategien til Studenthus som var under utvikling.

243
244

2018, februar: Vårseminar

2017, september: VTs høstseminar
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245
246

Tidsrommet mellom konstitureringsmøtet og vårseminaret er merkbar, og på denne tiden har
Arbeidsutvalget fått jobbet mye med handlingsplanspunktet om studenthus.

247
248
249
250

Det er blitt ferdigstilt et utkast til studenthusstrategien. Studenthovedstaden har fått sett denne strategien.
Det arbeides på dette tidspunktet med å få til et spørreskjema til foreningene som skal kartlegger
arealbehov, tilfredshet med nåværende lokaler, arrangementsfrekvens og størrelser på arrangementer de
har.

251
252
253
254
255
256

I denne perioden ble det gjennomført flere møter med eksterne aktører som kunne komme med innspill til
arbeidet med studenthus. Det ble blant annet avholdt Skype-møte med aktører i Danmark for å høre deres
erfaring med deres studenthus og hvordan man arbeidet for å realisere det. I tillegg har det vært møter
med Sentralen og SmartOslo for å innhente mer informasjon og tips om hvordan man på best mulig måte
kan drifte på tilsvarende vis.

257
258
259
260

Det orienteres om møter med institusjoner for å kartlegge hvilken interesse de kan ha i et eventuelt
studenthusprosjekt. Det ble gjennomført møter med OsloMet, Arkitektur- og designhøgskolen,
Politihøgskolen, Høyskolen Kristiania, som utelukkende kom med positive tilbakemeldinger. UiO har
presisert at de ikke kan finansiere både Chateau Neuf og et nytt studenthus.

261

Politisk arbeid

262
263

På vårseminaret vedtok representantene å legge inn et kapittel i Politisk grunndokument om studenthus i
sentrum.

264
265
266

På vårseminaret vedtar representantene å legge til et handlingsplanpunkt: Velferdstinget skal gjennomføre
forprosjekt, sikre gjennomføring av hovedprosjekt, sikre plan for finansiering og klargjøre innhold og eierskap av
nytt studenthus i sentrum. Det kom ingen endringsforslag, hverken å endre eller stryke punktet.

267
268

Sammen med SiOs hovedstyre spilte VTAU inn et ønske om et studenthus i sentrum til Campusstrategien
som Oslo kommune utarbeider. Dette innspillet ligger vedlagt sakspapirene til vårseminaret.

269

Studenthus i sentrum er spilt inn til SmartOslo. Dette innspillet ligger vedlagt sakspapirene til vårseminaret.

270
271

Forprosjekt

272
273
274
275
276

I løpet av arbeidet som ble gjennomført før vårseminaret ble det klart at mulighetene for å benytte St. Olavs
gate 32 burde undersøkes nærmere. For å strukturere dette arbeidet ble det opprettet et forprosjekt med
formål å utrede nettopp disse mulighetene. Både SiO og OsloMet bidro til forprosjektet i form av
menneskelige ressurser. For å gi forprosjektet et tydelig formål ble det utarbeidet et mandat. Dette er
vedlagt sakspapirene til vårseminaret.

277
278

Offisielle mål for forprosjekt: Forprosjektet skal utrede og forberede et større hovedprosjekt knyttet til
opparbeidelsen av et studenthus i St. Olavs gate 32, som er forprosjektets målsetting.

279
280
281
282

Forprosjektet er organisert i en arbeidsgruppe (også kalt “prosjektgruppe”) og en styringsgruppe.
Arbeidsgruppen står for dag-til-dag-arbeidet med forprosjektet, mens styringsgruppen sikrer at
arbeidsgruppen arbeider i henhold til målsettingen og at arbeidet som gjøres holder tilfredsstillende
kvalitet.
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283
284
285

Nestleder i VTAU ledet arbeidsgruppen og leder av VTAU ledet styringsgruppen. Velferdstinget har vært
oppdragsgiver gjennom handlingsplanspunktet, mens Velferdstingets arbeidsutvalg har vært oppdragseier
gjennom sitt formål, å sikre gjennomslag for VTs vedtatte politikk.

286
287
288

I sakspapirene til Velferdstingets vårseminar kan du finne mer dybdeinformasjon om forprosjektet,
studenthusstrategien og innspillene til campusstrategi og SmartOslo. Om du ønsker dybdegående detaljer
om forprosjektet kan du se vedlegg “Rapport forprosjekt”.

289

2018, februar, mars: VT-møte

290
291
292
293

På de to neste Velferdstingsmøtene blir vi orientert av Hovedstyret om at SiO bidrar i arbeidet med
studenthus i sentrum. I løpet av de neste månedene har Arbeidsutvalget holdt flere av de planlagte møtene
med institusjonene, samt flere av studentdemokratiene. Dette gjelder blant annet BI, Politihøgskolen,
Westerdals og Høyskolen Kristiania, Arkitekt- og designhøgskolen og MF vitenskapelige høyskole.

294
295
296

Arkitektur- og designhøgskolen kom med et ønske om å ha en representant i styringsgruppen til
forprosjektet. Dette fordi de så at de kunne få faglig utbytte av det, og i senere perioder vurderer å kunne
sette opp et masterfag som kan følge et eventuelt hovedprosjekt.

297
298

UiO poengterer at de ikke kan støtte både Chateau Neuf og et nytt studenthus i sentrum, og dette blir tatt
til orientering. MF poengterer at studenthuset må ha flere funksjoner enn de Chateau Neuf allerede tilbyr.

299
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Med i sakspapirene til Velferdstingets møte i mars ligger tegninger fra arkitekt med 3D-design. Visjonen for
eierskap og driftsform av studenthuset ligger også oppsummert i sakspapirene.

301
302

Det understrekes at det som fremkommer i disse dokumentene ikke er fastsatt, men forslag til hvordan det
kan bli dersom St. Olavs gate 32 blir studenthus.
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2018, april: VT-møte

305
306
307
308

Det ble avholdt flere møter i perioden fra AU, blant annet med Kulturetaten i Oslo, Riksantikvaren,
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og DNS. Det står mer spesifisert hva disse møtene har inneholdt i
sakspapirene. Det uttrykkes ønske om å gjennomføre møter med ledelsen på BI og studentdemokrati og
ledelse ved Høyskolen Kristiania før våren er omme.

309
310

VTAU tilbød seg å gi mer utfyllende orienteringer om arbeidet med studenthus og om arbeidet i
forprosjektet dersom representantene ønsket dette.
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2018, mai: Valgmøte

312
313
314
315
316

Under møtet i mai ble det lagt opp til debatt rundt studenthus i sentrum og forslagene forprosjektet hadde
produsert så langt. I sakspapirene til dette møtet ligger det flere vedlegg som utdyper og konkretiserer
forslag til debattpunkter. Her finner du blant annet prosjektmandatet som også ble nevnt på
høstseminaret, en foreløpig plan/oversikt for finansiering, samt et 12 sider langt dokument som går i
dybden av SO32, hva et studenthus kan være og foreløpig skisserte kostnader.

317
318

Det ble poengtert i sakspapirene at en ressursgruppe av studenter som kan følge prosjektet videre vil
kunne gi arbeids- og styringsgruppen gode innspill, og at dette bør velges på høstseminaret.

319
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Under debatten ble det ytret ønske om å protokollføre at et eventuelt studenthus ikke skal bli finansiert av
semesteravgiften. Dette ble gjort.
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321
322
323

Det Norske Studentersamfund foreslo i dette møtet at VT skulle vedta; “«VT skal arbeide for å utrede
mulighetene for å imøtekomme studentenes arealbehov på Chateau Neuf.». Det ble ikke ansett som noe
som strider mot arbeidet for et nytt studenthus i sentrum og ble vedtatt av Velferdstinget.

324
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Frem mot dette møtet ble det antydet at Velferdstinget skulle fatte et vedtak under maimøtet. Dette
grunnet i at forprosjektet var tiltenkt ferdigstilt til maimøtet. Det ble imidlertid tydelig for VTAU at det var
behov for mer forberedende arbeid før man hadde tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for hvorvidt man
ønsket å gå videre til et hovedprosjekt. Særlig når det kom til plan for finansiering var behovet for videre
arbeid stort. Dette ble dessverre ikke kommunisert tydelig nok.
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2018, september: Høstseminar

330
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Det er ett år siden Velferdstinget snakket om mulighetene for et studenthus i sentrum for første gang. Nytt
arbeidsutvalg har i perioden siden vi troppet på satt oss inn i hva arbeidsoppgavene våre for studenthus vil
være videre. Dette innebar blant annet en befaringstur til St. Olavs gate 32 for å se mer i detalj hva
forprosjektet arbeidet med og hva et studenthus i St. Olavs gate 32 kunne være. Dette var nyttig ettersom
påtroppende arbeidsutvalg ville ta over eierskap til forprosjektet og rollene i arbeidsgruppen og
styringsgruppen.

336
337
338

SiO satte ressurser til to stillinger for å sikre kontinuitet og framgang i prosjektet. Dette gjorde at
nåværende arbeidsutvalg kunne fokusere mer på andre oppgaver enn prosjektstyring, samt få god
veiledning og oppfølging. Mer detaljer om dette finner du i spørsmålsseksjonen lenger ned i dokumentet.

339
340
341
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Til høstseminaret ble oppfordringene fra maimøtet fulgt og det ble foreslått å sette ned en ressursgruppe til
studenthus for å følge prosjektet videre. Velferdstinget valgte å ikke sette ned en ressursgruppe, men
forkaste mandatet til utvidelse av forprosjektet som først ble lagt fram i mai og komme med en bestilling til
Velferdstingets Arbeidsutvalg om å få evaluere forprosjektet.

343
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Arbeidsutvalget tok med seg at representantene i Velferdstinget hadde mange uoppklarte spørsmål som
ble ønsket besvart, samt et ønske om en sterkere involvering. Et ønske om å ha en debatt om studenthus i
sentrum, forprosjektet om St. Olavs gate 32, og muligheter for finansiering, samt å fatte et vedtak om VTs
videre involvering i forprosjektet som omhandler St. Olavs gate 32 var signalene som ble tatt med videre fra
dette møtet.
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Arbeidsutvalget har etter beste evne satt seg inn i alt av materiale om arbeidet med studenthus i sentrum
så godt som mulig. Vi har hatt møter med tidligere medlemmer av arbeidsgruppen og styringsgruppen for å
få mer informasjon om deres arbeid og hvordan prosessen har vært. Dette har vært lærerikt.
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11. september deltok leder av arbeidsutvalget på Innovasjonscamp som ble holdt for studenter ved
Handelshøyskolen BI av Velferdstinget og Ungt Entreprenørskap. Deltakelse på denne campen ble planlagt i
juni. Studentene var engasjerte og leverte mange gode løsninger på problemstillingene de jobbet med.
Resultatene har potensiale til å bli brukt i fremtiden, uavhengig av hvor et eventuelt studenthus skal ligge.
Deltakerne var en blanding av internasjonale og norske studenter, som skapte god erfaringsutveksling og
nye tanker om hvordan et slikt hus kan være interessant også for internasjonale studenter.

359
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I august tok Eiendomsavdelingen ved UiO initiativ til samtale med VT og Studentparlamentet ved UiO. Dette
møtet ble holdt 21. september. De ønsket på slutten av møtet å diskutere Velferdstingets arbeid for

Etter høstseminaret
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studenthus i sentrum. På dette møtet fikk vi andre signaler fra UiO enn skissert i vår. Vi ble orientert om at
det er høyere utdanningsinstitusjoner som er interesserte i å bruke arealer i Chateau Neuf på dagtid. Hvis
studenthus i sentrum blir realitet kunne UiO bidratt med penger til dette huset, óg til å pusse opp Chateau
Neuf. Arealene vil kunne disponeres av DNS og studentmassen forøvrig på kveldstid. Det er viktig å
presisere at dette er et signal vi har fått og ikke er noe som er bestemt eller fastsatt. VTAU mener at DNS og
UiOs Eiendomsavdeling bør diskutere dette nærmere, og ønsker å understreke at DNS selv må fatte en
avgjørelse her.
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Mulige videre utviklinger

370
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Forprosjektet for St Olavs gate 32 videreføres med Velferdstinget som en involvert aktør. Arbeidet med å
kartlegge detaljene i mulige finansieringsmodeller ferdigstilles. Forprosjektets arbeidsgruppe sine estimater
sier at dette kan forventes ferdigstilt i april 2019. Dette er det siste leddet i forprosjektet. Forprosjektets
arbeid blir presentert for Velferdstinget, som tar en avgjørelse over hvorvidt det er ønskelig å gå videre til et
hovedprosjekt.

375
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Dersom dette blir besluttet, vil VTAU sette opp etablering av “ressursgruppe for studenthus” som en punkt
på et av møtene i høst. Formålet med en slik gruppe er å kunne styrke studentmedvirkningen i prosjektet.
Særlig sees det på som gunstig å gi studentkulturen en direkte kanal til
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Parallelt med dette vil VTAU følge opp instruksene fra VT om å bistå Det Norske Studentersamfund i å
undersøke hvordan man kan tilrettelegge for mer aktivt bruk av arealene som eksisterer på Chateau Neuf,
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Alternativ 2: VT slutter seg ikke til forprosjektet for St Olavs gate 32

384
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Det er fremdeles forankret i VTs politikk at VT ønsker et studenthus i sentrum. Dermed stiller man seg
fortsatt positive til opprettelsen av et studenthus. Signalet til VTAU om å ikke bruke mer av AUs ressurser på
St Olavs gate 32 vil imidlertid være sterkt, og arbeidet fra AUs side vil dermed kunne fokusere på å
undersøke andre mulige tomter. Det er viktig å understreke at VTAU ikke har hjemmel i handlingsplanen til
å prioritere å bruke arbeidstid på arbeidet med studenthus.
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Oppklarende spørsmål

390
391

Denne bolken forsøker å svare på spørsmål som ikke har blitt tilsendt, men som forsamlingen har gitt
uttrykk for å lure på.

392

Hvorfor ble fokuset for forprosjektet nettopp St Olavs gate 32?

393
394
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Det er flere grunner til at St Olavs gate 32 blir sett på som et særlig godt egnet alternativ. En av de største
fordelene er at det finnes utredninger som fastslår at huset er best egnet til studentformål. Huset har
tidligere blitt brukt til studentaktivitet, både historisk og de siste årene. Disse to faktorene gjør at
beslutningstakere er positive til idéen.

Alternativ 1: VT slutter seg til forprosjektet for St Olavs gate 32

Flere andre aktører har fått øynene opp for at et av de mest gunstige brukene av St Olavs gate 32 er som
studenthus. Disse aktørene involverer SiO og Oslo kommune. Det er derfor ikke usannsynlig at de
interesserte aktørene vil fullføre forprosjektet, selv om VT velger å stå utenfor.
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Egnethet

403
404
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Plasseringen

Da DNS vurderte å flytte driften fra Chateau Neuf, ble St. Olavs Gate sett på som et mulig hus å flytte til. I
det samme tidsrommet ble det utformet en Konseptvalgutredning (KVU) for tomten og bygget. KVUen
konkluderte med at den beste utnyttelsen av St. Olavs gate 32 vil være som studenthus. Kvalitetssikringen
av denne utredningen, kalt KS1, konkluderte med at konklusjonene fra KVUen fortsatt var gjeldende. Det er
viktig å understreke at DNS avsluttet arbeidet med å vurdere mulighetene for flytting før KS1 ble ferdigstilt.

St. Olavs gate 32 ligger i nærhet til Tullinløkka med universitetsmuseene og Nasjonalgalleriet, til
Universitetsplassen, til OsloMets hovedcampus, og kollektivknutepunktene ved Nationaltheatret. Av Figur 1
og Figur 2 fremgår det at beliggenheten også er gunstig med tanke på hvor studentene er bosatt. Dermed
ligger tomten godt plassert relativt til store ansamlinger av studenter, og er lett å komme seg til (og hjem
fra) med både trikk, t-bane, tog og til fots.
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Figur 1 Hentet fra Oslo kommune.
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Figur 2 Bostedsanalyse for studentene gjennomført av Asplan Viak (på vegne av Campusutviklingsprosjektet
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Utearealene
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Tidshensyn

426

Finnes det aspekter ved St. Olavs gate 32 som gjør eiendommen mindre egnet?

427

Ja. St Olavs gate 32 er ikke et perfekt studenthusemne i dag.

under Kunnskap Oslo) viser også at St. Olavs gate 32 ligger i tett tilknytning til der studentene bor og oppholder
seg.

Disse trekkes frem grunnet potensialet disse har for bruk vår, sommer og høst. Det er få andre aktuelle
tomter i sentrum som har tilsvarende utearealer.

I dag brukes St Olavs gate 32 av SiO Helse mens Kristian Ottosens hus på UiO campus Blindern pusses opp.
Leieavtalen løper imidlertid ut våren 2019. Statsbygg, som eier tomten, ønsker å finne en ny bruker så snart
som mulig for å unngå at huset forfaller videre. Dersom eiendommen skal brukes som studenthus, må det
spilles inn i runden der offentlig sektor får melde ønske om å bruke eiendommen. Dersom ingen
statstilknyttede instanser melder ønske om å bruke eiendommen til «statstilknyttede formål», vil den legges
ut for salg på det åpne markedet. Her vil prisene være av en størrelsesorden som gjør det svært vanskelig å
anskaffe eiendommen til studenthusbruk.
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428
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Vedlikeholdsetterslep

431
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Når det er sagt, er det sannsynlig at andre egnede lokasjoner for studenthus vil ha liknende behov for
renovering, gitt geologiske forhold i sentrumsområdet og at det er svært lite sannsynlig at det vil dukke opp
et bygg som ikke er minst 30 år gammelt som det kan være mulig å anskaffe.

434
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Verningsvedtak

437
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Mangel på store forsamlingslokaler

442

Hva med Deichman hovedbibliotek?

443
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VTAU 2017/18 hadde dialog med Oslo kommune om bygg som potensielt kunne brukes som studenthus.
Deichman hovedbibliotek på Arne Gaborg plass 4 er ett av de to alternativene som ble vurdert som egnede.
Det er imidlertid noen utfordringer knyttet til Deichman.
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Nærhet til regjeringskvartalet/Y-blokka

450
451

Den umiddelbare nærheten til regjeringskvartalet medfører også at innehavere og brukere av bygget
risikerer å bli pålagt å rette seg etter sikkerhetstiltak som innføres.
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Byggets utforming

457
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For øvrig krever Deichman, som St. Olavs gate 32, betydelig renovering før bygget vil være egnet for bruk
som studenthus.
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Hvorfor er ekstraordinært møte satt så tett opp mot tildelingsmøtet, og hvorfor
legges det opp til å fatte et vedtak i saken allerede nå?

Siden bygget har stått delvis ubrukt lenge, har det behov for stort vedlikeholdsarbeid. Dette vil kreve mye
midler å gjennomføre.

St. Olavs gate 32 er fredet både på utsiden, og noe av inventaret er også fredet. Dette legger føringer for
renovering av bygget.

St. Olavs gate 32 har ikke mulighet for forsamlingslokaler som kan romme mer enn et par hundre personer.
Dette er et av punktene hvor det blir åpenbart at St. Olavs gate ikke kan fylle de samme funksjonene som
Chateau Neuf gjør i dag – i tråd med VTs ønske om at et eventuelt nytt studenthus i sentrum skal supplere
Chateau Neuf, ikke erstatte det.

Området bygget ligger i forventes å bære preg av å være en byggeplass i flere år fremover. Stortinget
vedtok i 2014 at høyblokka i regjeringskvartalet skal vernes, mens y-blokka skal rives og erstattes. Dette vil
medføre at det umiddelbare nærområdet til Deichman vil være en byggeplass i mange år fremover.

Deichman hovedbibliotek har mange veldig store rom som vanskelig kan brukes til andre formål enn
forsamlingslokaler. Samtidig er antall mindre rom lavere enn hva som er ønskelig. I følge undersøkelsen av
arealbruk og -behov hos foreninger registrert hos SiO Foreninger har foreningers arrangementer for 91 %
av foreningene som har svart opptil 100 besøkende. I 81 % av tilfellene er det opptil 50 besøkende.

Med tanke på at Statsbygg har begynt å sondere etter nye brukere av St. Olavs gate 32, er det viktig å få
klarhet i om Velferdstinget ønsker å fortsette å utforske mulighetene for å bruke eiendommen som
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463
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studenthus gjennom å videreføre involveringen i forprosjektet. Å melde interesse vil ikke være bindende, og
selv om det oppstår en situasjon der tomten står til disposisjon for studenthus, kan den likevel
videreformidles på et senere tidspunkt.
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Alternativet til å ha et ekstraordinært møte nå ville vært å ha møtet i uke 44 eller 45, som ville ført til en
tilsvarende belastning på arbeidsutvalget, men en senere avklaring av VTs posisjon i saken.
Novembermøtet kunne også blitt brukt, men det ville gi to og en halv måned der VTs syn på hvorvidt VT skal
fortsette å være involvert i forprosjektet forble uavklart.
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Disse betraktningene rundt valg av tidspunkt gir også innblikk i hvorfor arbeidsutvalget legger opp til at det
fattes et vedtak i saken allerede under dette møtet. Det er viktig å være klar over at VT har anledning til å
vedta hva de mener er riktigst. Dette kan også være å be om at saken tas opp på nytt ved et senere
tidspunkt. Det må understrekes at arbeidsutvalget allikevel ønsker et signal på hvorvidt VT ønsker at vi skal
fortsette å følge forprosjektet videre.
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Finansiering av Studenthus

477

450 millioner kroner er mye penger- hvor skal dere få dem i fra?

478
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Forprosjektet jobber fram til april for å finne ut hvor finansieringen av bygget kan komme fra. Det er
forespeilet et spleiselag mellom samskipnaden, kommunen, institusjonene og privat næringsliv. Det skal
ikke bli finansiert av økt semesteravgift.
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Hvis vi ikke ønsker Studenthus i StO32, kan vi ikke da bruke pengene på x og y?

482

Nei. Disse pengene eksisterer foreløpig ikke, og vil dermed ikke være automatisk tilgjengelig for andre tiltak.

483

Vil det være økonomiske konsekvenser ved å gå videre med forprosjektet?

484

Nei. Det har ikke, og vil ikke bli skrevet under på bindende kontrakter før forprosjektet er ferdig.

485

SiO lyste ut stilling til Studenthusprosjektet. Når ble den utlyst, og hvor lenge var den ute?
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4. juli lyste SiO ut stilling til Studenthusprosjektet. Søknadsfristen var 1. august. Den 8. august ble to
personer ansatt i til sammen 50% stilling for å jobbe med prosjektet. Velferdstingets Arbeidsutvalg ble
orientert om ansettelsen morgenen 8. august via telefon fra SiO.
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SAKSFREMLEGG – 3A
Dato: 4. oktober 2018
Sak: 3a, Vedtakssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

REVIDERING AV KULTURSTYRETS MANDAT
Arbeidsutvalgets innstilling:

Forslag til vedtak:
Dokumentet vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.

SAKSNOTAT
Kulturstyrets mandat
Ved gjennomlesing av Kulturstyrets mandat ble det tydelig at det er behov for å oppdatere det slik at
instansene og dokumentene som nevnes refereres til med rett navn. Muligheten er også benyttet til å
forenkle tekst og tydeliggjøre budskap, og å gi KS bedre rammer for å kunne utøve sitt virke.

ENDRINGSFORSLAG

Fg

Dokument:

Kulturstyrets mandat

Linjenummer:

726

Levert av:
Eirik K. Kjevik
Hva: Endring
Sak 3b) Kulturstyrets mandat
Opprinnelig Under boksen 'Ny tekst':
tekst: Kulturstyret kan, for et enkelt møte eller deler av et møte, vedta å gi en person
som ikke er medlem av Kulturstyret eller Kontrollkomiteen møterett samt
eventuelt tale-og forslagsrett. Dette gjøres ved simpelt flertall.
Ny tekst: Kulturstyret kan, for et enkelt møte eller deler av et møte, vedta å gi en person
som ikke er medlem av Kulturstyret eller Kontrollkomiteen møterett samt
eventuelt tale-og forslagsrett. Dette gjøres ved alminnelig flertall.
Begrunnelse: Simpelt flertall' er ikke definert i Vedtektene §12-1, det er derimot 'Alminnelig
flertall'.
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517

F#1

Dokument:

F#2

Dokument:

F#3

Dokument:

F#4

Dokument:

Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Linjenummer: 6-7
Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3a) Revidering av Kulturstyrets mandat
Opprinnelig Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) sitt formål og deres oppgaver er
tekst: regulert i Velferdstingets vedtekter § 9-1 og § 9-2
Ny tekst: Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å
styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i
Oslo og Akershus. Gjennom Velferdstingets tilskudd fra semesteravgiften disponerer
Kulturstyret øremerkede midler til kulturelle og sosiale tiltak i studentmiljøet. Dette er
regulert i Velferdstingets vedtekter § 9-1 og § 9-2
Begrunnelse: Vi ønsker å tydeliggjøre hva Kulturstyrets myndighet er.

518
Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Linjenummer: 8-9
Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3a) Revidering av Kulturstyrets mandat
Opprinnelig Utover dette skal Kulturstyret drøfte og avgi uttalelser om saker som forelegges det av
tekst: Studentliv, hovedstyret i SiO, eller Velferdstinget.
Ny tekst: Utover dette skal Kulturstyret drøfte og avgi uttalelser om saker som forelegges det av
SiO Foreninger, hovedstyret i SiO, eller Velferdstinget.
Begrunnelse: SiO Studentliv eksisterer ikke som et organ? Kanskje heller SiO Foreninger.

519
Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Linjenummer: 17-18
Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3a) Revidering av Kulturstyrets mandat
Opprinnelig Kulturstyrets leder har ansvaret for at Kulturstyrets øvrige medlemmer får tilgang til
tekst: sakspapirene til førstkommende Kulturstyremøte senest en virkedag før møtet.
Ny tekst: Kulturstyrets leder har ansvaret for at Kulturstyrets øvrige medlemmer får tilgang til
sakspapirene til førstkommende Kulturstyremøte senest en uke før møtet.
Begrunnelse: Det er umulig å lese alle søknadene på én virkedag.
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Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Linjenummer: 31-32
Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3a) Revidering av Kulturstyrets mandat
Opprinnelig Medlemmene av Velferdstingets Kulturstyre skal arkivere dokumenter av interesse for
tekst: fremtidig tillitsvalgte.
Ny tekst: Kulturstyrets leder/Velferdstingets sekretariat/ SiO Foreninger skal arkivere
dokumenter av interesse for fremtidig tillitsvalgte.
Begrunnelse: Dette gjøres om til nåværende praksis.
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F#5

Dokument:

F#6

Dokument:

Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Linjenummer: 38-40
Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3a) Revidering av Kulturstyrets mandat
Opprinnelig Kulturstyret kan for et enkelt møte, eller et bestemt tidsrom under et bestemt møte,
tekst: ved simpelt flertall blant de fremmøtte medlemmene vedta å gi en person uten rett
som beskrevet i denne paragraf møterett, eventuelt med tale- og/eller forslagsrett.
Ny tekst: Kulturstyret kan, for et enkelt møte eller deler av et møte, vedta å gi en person som
ikke er medlem av Kulturstyret eller Kontrollkomiteen møterett samt eventuelt tale- og
forslagsrett. Dette gjøres ved simpelt flertall.
Begrunnelse: Tydeliggjøring og forenkling.

522
Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Linjenummer: 60-61
Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3a) Revidering av Kulturstyrets mandat
Opprinnelig Protokollen godkjennes midlertidig av leder. Endelig godkjenning gjøres av Kulturstyret
tekst: på neste møte. Protokollen er deretter offentlig.
Ny tekst: Protokollen godkjennes av leder. Protokollen er deretter offentlig.
Begrunnelse: Dette er en vedtekt som ikke følges.
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F#7

Dokument:

Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Sak 3a) Revidering av Kulturstyrets mandat
Opprinnelig tekst: Kulturstyrets vedtekter
Ny tekst: b. Kapittel 9 i Velferdstingets vedtekter
Begrunnelse: b. Kulturstyrets vedtekter eksisterer ikke.

Linjenummer:
Hva:

66
Endring
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F#8

Dokument:

Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Sak 3a) Revidering av Kulturstyrets mandat
Opprinnelig tekst: c. Instruks for Kulturstyret
Ny tekst: c. Mandat for Kulturstyret
Begrunnelse: Det finnes ingen instruks for Kulturstyret

Linjenummer:
Hva:

67
Endring
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F#9

Dokument:

Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Linjenummer: 68
Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Tillegg
Sak 3a) Revidering av Kulturstyrets mandat
Opprinnelig
tekst:
Ny tekst: d. Kulturstyrets handlingsplan
Begrunnelse: Det er viktig at kulturstyrets medlemmer setter seg inn i handlingsplanen som er
vedtatt.
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F#10

Dokument:

F#11

Dokument:

Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Linjenummer: 79
Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Strykning
Sak 3a) Revidering av Kulturstyrets mandat
Opprinnelig tekst: K. Medlemmer forventes å ta del i regnskapssjekker.
Ny tekst:
Begrunnelse: Umulig å opprettholde på frivillig basis og med den møtefrekvensen vi har i dag.
Denne bestemmelsen medvirker til at det ikke utføres regnskapssjekk når det
egentlig bør gjøres.

528
Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Linjenummer: 94
Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3a) Revidering av Kulturstyrets mandat
Opprinnelig tekst: h. ha det overordnede ansvaret for utarbeidelse av forslag til budsjett og årlig
handlingsplan.
Ny tekst: h. ha det overordnede ansvaret for utarbeidelse av årlig handlingsplan.
Begrunnelse: Per i dag er det Velferdstingets sekretariat som utarbeider KS sitt budsjett og ikke
KS-leder.
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SAKSFREMLEGG – 3B
Dato: 4. oktober 2018
Sak: 3b, Vedtakssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

REVIDERING AV KULTURSTYRETS TILDELINGSKRITERIER
Arbeidsutvalgets innstilling:

Forslag til vedtak:
Dokumentet vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.

SAKSNOTAT
Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger Velferdstingets Kulturstyre
Under gjennomlesning av tildelingskriteriene til Kulturstyret ble det funnet uoverensstemmelse mellom
praksis og reglement, og flere setninger som er utydelige. I forslagene presentert her har Arbeidsutvalget i
samarbeid med Kulturstyrets leder forsøkt å tydeliggjøre kriteriene og å danne grunnlag for en praksis som
er mer i tråd med det Kulturstyrets formål er.

ENDRINGSFORSLAG

Fh

Dokument:

Kulturstyrets
Linjenummer: 2.3 c)
tildelingskriterier
Levert av: Idun Kløvstad
Hva: Endring
Sak 3b) Kulturstyrets tildelingskriterier
Opprinnelig Når det gis investeringsstøtte – som lån eller bevilgning – skal søkeren alltid
tekst: undertegne en avtale som regulerer eventuell tilbakebetaling og beskriver
eventuelle bindinger på det utstyr man har fått støtte til. Ved for sen betaling
eller brudd på øvrige bestemmelser i avtalen, kan Kulturstyret kreve hele det
utbetalte beløpet tilbakebetalt straks.
Ny tekst: Når det gis investeringsstøtte skal søkeren undertegne en avtale som regulerer
eventuell tilbakebetaling og beskriver eventuelle bindinger på det utstyr man
har fått støtte til, dersom Kulturstyret finner det hensiktsmessig. Ved brudd på
øvrige bestemmelser i avtalen, kan Kulturstyret kreve hele det utbetalte beløpet
tilbakebetalt straks.
Begrunnelse: Det har ikke vært praksis å gi investeringsstøtte i form av lån på veldig lenge og
det er heller ingen som søker om det.

25

558

Fi

Dokument:

Kulturstyrets
tildelingskriterier
Idun Kløvstad

Linjenummer:

04.jul.

Levert av:
Hva: Endring
Sak 3b) Kulturstyrets tildelingskriterier
Opprinnelig 4.7 Foreninger som ikke har disposisjonsrett til opptjent overskudd
tekst: etterfølgende år, for eksempel foreninger som er tilknyttet fond, og foreninger
som driver innsamlingsaksjoner til andre formål enn egen drift, kan kun søke
oppstartsstøtte.
Ny tekst: Foreninger som ikke har disposisjonsrett til opptjent overskudd etterfølgende
år, for eksempel foreninger som er tilknyttet fond, må ved et eventuelt
overskudd betale tilbake hele eller deler av tildelingsbeløpet.Foreninger som
driver med innsamlingsaksjoner kan utelukkende søke om midler til drift: og
ikke til innsamlingsaksjonen i seg selv.
Begrunnelse: Dette er kun en omformulering av et annet endringsforslag. Grunnen er at man
var usikker på om det andre endringsforslaget var tydelig nok.
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F#12

Dokument:

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Linjenummer:
Velferdstingets Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva:
Sak 3b) Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier
Opprinnelig tekst: Søkere kan søke om støtte til større enkeltprosjekter. Det finnes flere typer
prosjektstøtte, jfr. nedenfor
Ny tekst: Søkere kan søke om støtte til større enkeltprosjekter. Det finnes to typer
prosjektstøtte:
Begrunnelse: Det eksisterer i dag kun to typer prosjektstøtte.

Endring

560

F#13

Dokument:

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Linjenummer:
Velferdstingets Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3b) Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier
Opprinnelig tekst: Investeringsstøtte ytes i hovedsak til studentforeninger som er i en oppbyggingsfase
hvor det er behov for investeringer i utstyr av ulik art eller foreninger som har et
prekært behov.
Ny tekst: Investeringsstøtte ytes i hovedsak til studentforeninger som har et prekært behov.
Begrunnelse: Investeringsstøtte skal være til for alle foreninger med behov for en investering i
utstyr.
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F#14

Dokument:

F#15

Dokument:

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Linjenummer:
Velferdstingets Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3b) Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier
Opprinnelig tekst: Når det gis investeringsstøtte – som lån eller bevilgning – skal søkeren alltid
undertegne en avtale som regulerer eventuell tilbakebetaling og beskriver
eventuelle bindinger på det utstyr man har fått støtte til. Ved for sen betaling eller
brudd på øvrige bestemmelser i avtalen, kan Kulturstyret kreve hele det utbetalte
beløpet tilbakebetalt straks.
Ny tekst: Når det gis investeringsstøtte i form av lån skal søkeren alltid undertegne en avtale
som regulerer eventuell tilbakebetaling og beskriver eventuelle bindinger på det
utstyr man har fått støtte til. Når det gis investeringsstøtte i form av bevilgning skal
en slik avtale undertegnes dersom Kulturstyret finner det hensiktsmessig. Ved for
sen betaling eller brudd på øvrige bestemmelser i avtalen, kan Kulturstyret kreve
hele det utbetalte beløpet tilbakebetalt straks.
Begrunnelse: Dette er en presisering og oppdeling av bevilgning og lån da det er to forskjellige
ting.
Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Linjenummer:
Velferdstingets Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3b) Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier
Opprinnelig tekst: 2.4 Støtte til studentpublikasjoner og andre studentmedier
Omfatter medier og publikasjoner som faller utenfor Velferdstingets
medietildelingskriterier, jf. § 1) i Velferdstingets mediepolitiske tildelingskriterier. I
vurderingen av søknaden skal Kulturstyret i tillegg til punktene 1.3 i disse
tildelingskriteriene legge vekt på støttekriteriene § 2 a og e-l i Velferdstingets
mediepolitiske tildelingskriterier.
Ny tekst: 2.4 Støtte til studentpublikasjoner og andre studentmedier
Omfatter medier og publikasjoner som faller utenfor Velferdstingets
medietildelingskriterier, jf. § 1) i Velferdstingets Kultur- og mediepolitiske
tildelingskriterier. I vurderingen av søknaden skal Kulturstyret i tillegg til punktene
1.3 i disse tildelingskriteriene legge vekt på støttekriteriene § 2 a og e-l i
Velferdstingets Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier.
Begrunnelse: Velferdstinget valgte på møtet 16. april å slå sammen Kulturpolitiske og
Mediepolitiske tildelingskriterier. Dette er en følge av dette.
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F#16

Dokument:

F#17

Dokument:

F#18

Dokument:

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Linjenummer:
Velferdstingets Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3b) Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier
Opprinnelig tekst: Tiltak eller søkere som får støtte direkte fra Velferdstinget med unntak av
fristasjonsavtaler.
Ny tekst: Tiltak eller søkere som får støtte direkte fra Velferdstinget med unntak av
fristasjonsavtaler. Kulturstyret kan velge å gjøre unntak i tilfeller der det er snakk om
uforutsette prosjekter eller investeringer.
Begrunnelse: Her det fint å tydeliggjøre for styremedlemmer og søkere at unntak kan gjøres ved
behov.

566
Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Linjenummer:
Velferdstingets Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3b) Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier
Opprinnelig tekst: 4.4 Søkeren må være innehaver av en egen bankkonto i foreningens navn.
Kontonummer kan ettersendes hvis dette ikke er tilgjengelig på søknadstidspunktet.
Ny tekst: 4.4 Søkeren må være innehaver av en egen bankkonto i foreningens navn.
Kontonummer kan ettersendes hvis dette ikke er tilgjengelig på søknadstidspunktet.
Det er ikke anledning til å oppgi personlig kontonummer. Søknader med personlig
kontonummer vil bli slettet.
Begrunnelse: Dette gjøres for å hindre at en økonomiansvarlig eller liknende plutselig slutter og
fortsatt har pengene på egen konto og ikke gir disse videre til foreningen.

567
Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Linjenummer:
Velferdstingets Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3b) Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier
Opprinnelig tekst: 4.5 For å kunne motta driftsstøtte skal søker være registrert studentforening.
Retningslinjer for og bistand til registrering gis av Kulturstyrets sekretariat, SiO
Studentliv.
Ny tekst: 4.5 For å kunne motta driftsstøtte skal søker være registrert studentforening.
Retningslinjer for og bistand til registrering gis av, SiO Foreninger.
Begrunnelse: SiO Studentliv eksisterer ikke. Oppgavene det snakkes om gjøres i dag av SiO
Foreninger.
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F#19

Dokument:

F#20

Dokument:

F#21

Dokument:

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Linjenummer:
Velferdstingets Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3b) Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier
Opprinnelig tekst: 4.7 Foreninger som ikke har disposisjonsrett til opptjent overskudd etterfølgende år,
for eksempel foreninger som er tilknyttet fond, og foreninger som driver
innsamlingsaksjoner til andre formål enn egen drift, kan kun søke oppstartsstøtte.
Ny tekst: 4.7 Foreninger som ikke har disposisjonsrett til opptjent overskudd etterfølgende år,
for eksempel foreninger som er tilknyttet fond, må ved et eventuelt overskudd
betale tilbake hele eller deler av tildelingsbeløpet. Foreninger som driver
innsamlingsaksjoner til andre formål enn egen drift, kan kun søke om midler til
arrangementer der overskuddet ikke går til innsamling.
Begrunnelse: Pengene fra semesteravgiften skal gå til studentene og ikke til innsamlingsaksjoner
eller fond.

570
Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Linjenummer:
Velferdstingets Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3b) Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier
Opprinnelig tekst: 6 – SØKNADSINFORMASJON
6.1 Søknader til Kulturstyret leveres i søknadssystem administrert av Kulturstyrets
sekretariat. Komplett søknad består av søknadsskjema og vedlegg.
Ny tekst: 6 – SØKNADSINFORMASJON
6.1 Søknader til Kulturstyret leveres i søknadssystem administrert av Kulturstyrets
sekretariat og SiO Foreninger. Komplett søknad består av søknadsskjema og
vedlegg.
Begrunnelse: Det er i stor grad SiO Foreninger som administrerer søknadssystemet.

571
Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Linjenummer:
Velferdstingets Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Tillegg
Sak 3b) Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier
Opprinnelig tekst:
Ny tekst: c. Foreningens kontonummer
Begrunnelse: Iht. ny personvernlovgivning (GDPR) er det ikke anledning til å oppbevare personlig
kontonummer uten aktivt samtykke fra eier av kontoen, og derfor er det sentralt at
foreningens kontonummer oppgis, og ikke kontonummer til en privatperson
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F#22

Dokument:

F#23

Dokument:

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Linjenummer:
Velferdstingets Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Tillegg
Sak 3b) Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier
Opprinnelig tekst:
Ny tekst: c. Regnskap fra forrige prosjekt dersom søkeren har avholdt liknende prosjekt
tidligere.
Begrunnelse: Det er lettere å vurdere et prosjekt om man har et regnskap fra at liknende prosjekt
følger med.

574
Tildelingskriterier for støtte til
Linjenummer:
studentforeninger Velferdstingets Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Strykning
Sak 3b) Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier
Opprinnelig tekst: 9.2 Kulturstyrets leder og nestleder kan fatte hastevedtak i søknader om driftsstøtte
fra nye søkere såfremt disse oppfyller kravene over.
Ny tekst:
Begrunnelse: Det er mer demokratisk om flere i styret deltar. Denne paragrafen har heller ikke
blitt fulgt.
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SAKSFREMLEGG – 3C
Dato: 4. oktober 2018
Sak: 3c, Vedtekter
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS
Arbeidsutvalgets innstilling:

Forslag til vedtak:
Dokumentet vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.

SAKSNOTAT
Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Jfr. Velferdstingets vedtak under aprilmøtet 2018 skal Arbeidsutvalget legge frem et forslag til
dokumenthierarki. Det ansees som mest hensiktsmessig å forankre dokumenthierarkiene i vedtektene.

ENDRINGSFORSLAG

F#24

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linjenummer:

597

Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Tillegg
Sak 3c) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig tekst: NA
Ny tekst: §13-7 Organisatoriske dokumenter
I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha forrang i denne rekkefølgen: Vedtekter
for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og
Akershus, Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Arbeidsutvalg, Reglement
for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ valgforsamling, Forretningsorden for
Velferdstinget i Oslo og Akershus.
Begrunnelse: Dette etablerer et dokumenthierarki i VTs organisatoriske dokumenter. Det finnes
flere organisatoriske dokumenter (KS og Studentidrettsrådets mandater,
tildelingskriterier for VT og KS, for eksempel), men
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F#25

Dokument:

F#26

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linjenummer:

597

Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Tillegg
Sak 3c) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig tekst: NA
Ny tekst: §13-8 Politiske dokumenter
I kollisjonstilfeller skal følgende dokumenter ha forrang i denne rekkefølgen: Politisk
grunndokument, Handlingsplan, Politiske dokumenter, enkeltvedtak, resolusjoner.
Begrunnelse: Dette etablerer et dokumenthierarki i VTs politiske dokumenter. Arbeidsutvalget ser
det som nødvendig å på sikt innføre et litt mer komplekst hierarki med
bestemmelser for gyldighet, da vi har noen gamle dokumenter som teknisk sett er
gyldige med ekstremt utdaterte, men har i skrivende stund ikke tilstrekkelig oversikt
til å kunne komme med et tilstrekkelig godt forslag.

604
Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linjenummer:

483484
Endring

Levert av: Arbeidsutvalget
Hva:
Sak 3c) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig tekst: Dersom et varamedlem rykker opp til fast plass skal dette innstilles på av
Valgkomiteen og velges av Velferdstinget, jfr. § 8-3-3.
Ny tekst: Dersom et varamedlem rykker opp til fast plass skal dette ettergodkjennes av
Velferdstinget.
Begrunnelse: Kulturstyrets varamedlemmer har allerede fått Velferdstingets tillit til å være
varamedlemmer i Kulturstyret, og det vurderes som unødvendig at Valgkomiteen
innstiller på et opprykk fra vara til fast medlem. Velferdstinget beholder mulighet til
å reversere opprykket ved å velge å ikke ettergodkjenne opprykket.
I kontekst vil teksten bli:
Dersom et medlem eller varamedlem trekker seg kan varamedlemmene rykke opp.
Dersom et varamedlem rykker opp til fast plass skal dette ettergodkjennes av
Velferdstinget.
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F#27

Dokument:

Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Linjenummer: 29-36
Arbeidsutvalg
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3e) Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Arbeidsutvalg
Opprinnelig tekst: Følgende har møteplikt 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
Ny tekst: Arbeidsutvalgets medlemmer har møteplikt med tale-, forslags og stemmerett på
Arbeidsutvalgets møter.
Kontrollkomiteens medlemmer har møterett med tale- og forslagsrett på
Arbeidsutvalgets møter.

Begrunnelse:

607

F#28

Følgende har etter særlig innkallelse møteplikt med informasjonsplikt på det enkelte
Arbeidsutvalgsmøte.
a.
Studentstyrerepresentanter i SiOs Hovedstyre og øvrige organer og
selskaper tilknyttet SiO
b.
Velferdstingets administrasjon
Redaksjonelt. Det er ikke nødvendig å ha en opplisting når det kun er ett element
som listes opp.

Dokument:

Mandat for Velferdstinget i Oslo og
Akershus’ Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget

Linjenummer:

37-39

Levert
Hva: Endring
av:
Sak 3e) Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Arbeidsutvalg
Opprinnelig Arbeidsutvalget kan for et enkelt møte, eller et bestemt tidsrom under et bestemt
tekst: møte, ved alminnelig flertall blant de fremmøtte arbeidsutvalgsmedlemmer vedta å gi
en person uten rett som beskrevet i denne paragraf møterett, eventuelt med taleog/eller forslagsrett.
Ny tekst: Arbeidsutvalget kan, for et enkelt møte eller deler av et møte, vedta å gi en person som
ikke er medlem av Arbeidsutvalget møterett samt eventuelt tale- og forslagsrett. Dette
gjøres ved simpelt flertall
Begrunnelse: Redaksjonelt. Tydeliggjøring og forenkling av innhold.
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SAKSFREMLEGG – 3D
Dato: 4. oktober 2018
Sak: 3D, Vedtakssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS’ ARBEIDSUTVALG
Arbeidsutvalgets innstilling:

Forslag til vedtak:
Dokumentet vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.

SAKSNOTAT
Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Arbeidsutvalg
Under forrige revidering av Arbeidsutvalgets mandat ble et vedtak ugyldiggjort på grunn av tekniske
uriktigheter i forslaget. Forslagene som her fremmes av Arbeidsutvalget er dermed opprydninger i
mandatets tekst, men endrer ikke noe av meningsinnholdet.

ENDRINGSFORSLAG

Fa

Dokument:

Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Linjenummer: 834
Arbeidsutvalg
Levert av: Eirik K. Kjevik
Hva: Endring
Sak 3d) Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Arbeidsutvalg
Opprinnelig Fra boksen 'Ny tekst':
tekst: Arbeidsutvalget kan, for et enkelt møte eller deler av et møte, vedta å gi en person som
ikke er medlem av Arbeidsutvalget møterett samt eventuelt tale- og forslagsrett. Dette
gjøres ved simpelt flertall
Ny tekst: Arbeidsutvalget kan, for et enkelt møte eller deler av et møte, vedta å gi en person som
ikke er medlem av Arbeidsutvalget møterett samt eventuelt tale- og forslagsrett. Dette
gjøres ved alminnelig flertall.
Begrunnelse: Simpelt flertall' er ikke definert i Vedtektene §12-1, det er derimot 'Alminnelig flertall'.
I tillegg har jeg lagt til et punkt, hvor det å avslutte setninger er hyggelig.
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F#27

Dokument:

Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Linjenummer: 29-36
Arbeidsutvalg
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3d) Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Arbeidsutvalg
Opprinnelig tekst: Følgende har møteplikt 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
Ny tekst: Arbeidsutvalgets medlemmer har møteplikt med tale-, forslags og stemmerett på
Arbeidsutvalgets møter.
Kontrollkomiteens medlemmer har møterett med tale- og forslagsrett på
Arbeidsutvalgets møter.

Begrunnelse:

Følgende har etter særlig innkallelse møteplikt med informasjonsplikt på det enkelte
Arbeidsutvalgsmøte.
a. Studentstyrerepresentanter i SiOs Hovedstyre og øvrige organer og selskaper
tilknyttet SiO
b. Velferdstingets administrasjon
Redaksjonelt. Det er ikke nødvendig å ha en opplisting når det kun er ett element
som listes opp.
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SAKSFREMLEGG – 3E
Dato: 4. oktober 2018
Sak: 3e, Vedtakssak
Saksbehandler:
Vedlegg:

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS
Arbeidsutvalgets innstilling:

Forslag til vedtak:
Dokumentet vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.

SAKSNOTAT
Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Det ble vurdert dithen at økonomireglementet bør revideres da flere av organisasjonens praksiser ikke er
forankret i økonomireglementet.

ENDRINGSFORSLAG

F#29

Dokument:

Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og
Linjenummer: 37
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3e) Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig tekst: NA
Ny tekst: Det er ikke anledning til å bruke Velferdstingets midler til anskaffelse av alkohol.
Begrunnelse: Dette har vært gjeldende praksis i en årrekke, og arbeidsutvalget vurderer dette til å
være et godt prinsipp som bør forankres i organisasjonens regelverk.
I kontekst vil teksten bli:
Ved kjøp av varer og tjenester forutsettes det at Arbeidsutvalget i alle tilfeller søker å finne
et så rimelig og godt alternativ som mulig. Ved kjøp på over 10.000,- skal pristilbudet fra
flere aktører innhentes.
Det er ikke anledning til å bruke Velferdstingets midler til anskaffelse av alkohol.
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F#30

Dokument:

F#31

Dokument:

F#32

Dokument:

Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og
Linjenummer: 75
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3e) Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig tekst: Det gis inntil to - 2 - uker honorar for overlapp for arbeidsutvalgsmedlemmer.
Ny tekst: Det gis inntil fire - 4 - uker honorar for overlapp for arbeidsutvalgsmedlemmer,
herunder to - 2 - uker til å bli opplært og to - 2 - uker til å lære opp påtroppende
arbeidsutvalgsmedlemmer.
Begrunnelse: Slik teksten er i dag, må enten mottak av opplæring eller opplæringsarbeidet gjøres
på frivillig basis. Dette ser vi på som lite gunstig - det er i Velferdstingets interesse at
Arbeidsutvalget får en god overlapp og kan være effektive i utførelsen av sine
arbeidsoppgaver fra dag én.

666
Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og
Linjenummer: 79
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Tillegg
Sak 3e) Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig tekst: NA
Ny tekst: Kulturstyrets nestleder honoreres etter timesats i henhold til lønnstrinn 20 etter
statens lønnsregulativ.
Begrunnelse: Nestleder i Kulturstyret fører timer for arbeid utover Kulturstyrets møter, og
honoreres for disse timene. Dette har vært hjemlet i budsjett, men vi ser det som
hensiktsmessig å gi tydeligere retningslinjer for hva som honoreres, og hvordan.

667
Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og
Linjenummer: 82
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Tillegg
Sak 3e) Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig tekst: NA
Ny tekst: Seminarer som går over mer enn én dag godtgjøres som to møter.
Begrunnelse: Praksis har i flere år vært å godtgjøre deltakelse på seminarer som varer i en helg
med 2 x møtegodtgjørelse. Dette har blitt forankret i VT gjennom vedtak av VTs
driftsbudsjett. De siste årene har KS gjennomført to seminarer i året, men i årets
driftsbudsjett er det kun lagt inn midler til å godtgjøre ett av disse med 2 x
møtegodtgjørelse. Vi ser det som hensiktsmessig å gi tydeligere retningslinjer for hva
som godtgjøres, og hvordan.
I kontekst vil teksten bli:
Kulturstyrets medlemmer godtgjøres for hvert møte i Kulturstyret de deltar på, med 0,2 %
av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer. Helgeseminarer som går over mer enn én
dag godtgjøres som to møter. I de tilfeller hvor vara møter for et fast medlem tilfaller det
faste medlemmets godtgjøring det møtende varamedlemmet.

668

37

669

Fj

Dokument:

Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og
Linjenummer: 73-77
Akershus
Levert av: William Sæbø
Hva: Endring
Sak 3e) Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig Hele 7.1.1 i økonomireglementet
tekst:
Ny tekst: § 7.1.1 Lønn til Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget lønnes etter lønnstrinn 20 i statens lønnsregulativ. Lønn justeres
automatisk i tråd med endringer i statens lønnsregulativ. Lønn utbetales den 20. hver mnd.
Feriepenger utbetales i tråd med ferielovens bestemmelser.

Begrunnelse:

Tillegg: Forslaget trer i kraft 1.7.2019.
For å sikre arbeidsutvalget sosiale rettigheter som sykepenger etc. Det er ingen grunn til at
Velferdstingets arbeidsutvalg ikke skal ha de samme rettigheter som andre arbeidstakere.
Grunnen til at jeg foreslår at bestemmelsen skal tre i kraft 1.7.2019 er for at man
nødvendigvis må gjøre om på rutiner i administrasjonen før man gjennomfører denne
endringen. Dette vil gi administrasjonen tilstrekkelig tid for å gjøre om disse endringene.
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SAKSFREMLEGG – 4A
Dato: 4. september 2018
Sak: 5a), Vedtakssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

STUDENTHUS
Arbeidsutvalgets innstilling:

Forslag til vedtak:
Alternativ 1: Velferdstinget viderefører sin tilknytning til forprosjektet for St. Olavs gate 32
Alternativ 2: Velferdstinget viderefører ikke sin tilknytning til forprosjektet for St. Olavs gate 32

SAKSNOTAT
Bakgrunn for saken

Arbeidsutvalgets vurdering
Arbeidsutvalget ser det som hensiktsmessig å videreføre Velferdstingets tilknytning til forprosjektet for St.
Olavs gate 32 frem til forprosjektet er ferdig da dette hverken innebærer noen risiko, eller å forplikte seg til
et eventuelt hovedprosjekt. Samtidig sikrer videre involvering i forprosjektet at studentenes stemme blir
hørt.
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