REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE
Dato:
Tid:
Sted:

11. oktober 2018
klokken 17:00
OlsoMet – storbyuniversitetet, P42; Q1050

Møtet satt d. 11. oktober 2018 kl. 17:00. Ved opprop var det 25 stemmeberettigede til stede.

DELEGATER:
DE MINDRE HØGSKOLENE

OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET

1
2
3
4

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Forfall ingen vara
Forfall ingen vara
Forfall ingen vara
Forfall ingen vara

WESTERDALS OSLO ACT
5

Markus H Havardsgard

POLITIHØGSKOLEN
6

Benedicte Stigen Nielsen

HØYSKOLEN CAMPUS KRISTIANIA
7
8

Olav Slotsvig
Stian Vik

HANDELSHØYSKOLEN BI
9
10
11
12

Isak Diensen
Jeanett Andersen
Forfall ingen vara
Karianne Sveistrup vara)
Rune Keisuke Kosaka
Forfall ingen vara
Marius Toresen
Mariam Butt (vara)
William Sæbø (vara)
Ida Ljøner Johnsen (vara)
Rolf Martin Aspenes

Pia O. Danielsen /
Vetle Skeime Kostøl (vara i sak 4a)
Truls Sebakk (vara)
Trond Tønjum (vara i sak 4a)
Jonas Økland (vara)

UNIVERSITETET I OSLO
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Henrik Bjørndalen
Forfall ingen vara
Håkon Reinertsen Borgos
Charlotte Borgen Bilden
Forfall ingen vara
Snorre Sandberg
Didrik Svellingen (vara)
Johannes Vincent Meo
Eva Strømme Moshuus
Øystein Fossbraaten Wennersgaar
Ezgi Kutal
Johannes Lundemo Saastad
Håkon Beckstrøm
Eirik Juul Braathen (kom kl 17:30)
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TALE- OG FORSLAGSRETT:
Møteplikt med tale- og forslagsrett

KULTURSTYRET
40

Idun Kløvstad, leder

VALGKOMITEEN
41

Jeanette Viken, leder

KONTROLLKOMITÈ
42
43
44

Eirik Kjevik
Markus Leira Asprusten
Elisabeth Holien

HOVEDSTYRET
45
46
47
48

Vetle Bo Saga, leder
Audun Foyn, nestleder
Jonas Virtanen
Sigrid Mæhle Grimsrud

ARBEIDSUTVALGET
50
51
52
53

Maya Sol Sørgård, leder
Kari Anne Andersen, nestleder
Gard Løken Frøvoll, Politikk- og medieansvarlig
Marius Frans Linus Hillestad, samarbeidsansvarlig

ØVRIGE
OBSERVATØRER
38
39
49
55
56
57
58
59
60

Jussbuss: Ida Tønnessen, daglig leder.
Studentforeningen ved Handelhøyskolen BI: Wilhelm F. Meyer, leder og Pernille de Moraés, økonomiansvarlig.
BI Athletics: Andreas Næss, leder.
Juridisk rådgivning for kvinner: Frøydis Patursson, daglig leder.
Oslostudentenes Idrettklubb: Hien-Minh Van Tran, styremedlem og Jens Lægreid, styremedlem.
Universitas: Henrik Paulsen Mandelid, styreleder. Simen Eriksen, daglig leder.
Radio Nova: Simen Flotvik Mathisen, daglig leder
Argument studentidsskrift: Abdirahman Hassan, daglig leder.
Det Norske Studentersamfund: Kristine-Petrine Olthuis, formand.
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FORKORTELSER
AHO: Arkitektur- og designhøgskolen
AL: A-lista
AU: Arbeidsutvalget
BH: Bjørknes Høyskole
BI: Handelshøyskolen BI
BL: Blå Liste
BS: Boligstyret
DMH: De mindre Høgskolene
DNS: Det Norske Studentsamfund.
GJL: Gjestelista
GL: Grønn liste
HCK: Høyskolen Campus Kristiania
HF: HF-lista
HiOA: Høgskolen i Oslo og Akershus
HS: Hovedstyret
IL: Internasjonallista
KK: Velferdstingets kontrollkomite
KS: Velferdstingets Kulturstyre
LDH: Lovisenberg Diakonale høgskole
LL: Liberal Liste
MD: SiO Mat & Drikke
MF: Det teologiske Menighetsfakultet

MOSL: Medisinsk-odontologisk studentliste
MTH: Musikkteaterhøyskolen
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
SH: Studenthovedstaden
SHA: Studenthovedstadens arbeidsgruppe
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
VK: Valgkomite
VT: Velferdstinget
WOA: Westerdahls Oslo AC
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Klokken 17:00

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
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

VT 01 MØTEKONSTITUERING
Sak 1a) Valg av ordstyrer og referent
AU innstilte på følgende personer: Tord Øverland som ordstyrer og Sarah Sørensen som referent.
VEDTAK: AUs innstilling ble vedtatt

Sak 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan
AU innstiller på følgende dagsorden og kjøreplan.

DAGSORDEN
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
3a)
3b)
3c)
3d)
3e)

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

Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak

VT 04
4a)
4b)

POLITIKK
Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO

Vedtakssak
Vedtakssak

VT 05
5a)

ØKONOMI
Velferdstingets driftsbudsjett 2019

Vedtakssak

VT 06

VALG

VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER
VT 08 EVENTUELT
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
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

FORSLAG TIL MØTEPLAN:
16:30

Matservering

17:00

17:45

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
2a) Arbeidsutvalgets orientering
2b) Hovedstyrets orientering
2c) Andre orienteringer
5a) Velferdstingets driftsbudsjett 2019

18:00

Pause

18.15
18:45

4b) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO
4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO – debatt

19:30

Pause

19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15

4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO – votering
3a) Revidering av Kulturstyrets mandat
3b) Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier
3c) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
3d) Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Arbeidsutvalg
3e) Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus
8) Eventuelt

21:30

Møteslutt

17:15

Forslag fremmet i forkant av møte via endringsforslagsskjemaet
Dokument:

I

Levert av:

Linjenummer:

Idun Kløvstad (KS)

Hva:

64
Endring

Sak 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan
Forslag: Jeg ønsker å flytte revideringen av Kulturstyrets tildelingskriterier over linje 50:
Velferdstingets driftsbudsjett.
Begrunnelse: Spesielt SBIO sin tildeling fra Velferdstinget kan avhenge av hva som blir stående i
Kulturstyrets tildelingskriterier.
VEDTAK Vedtatt

80
81
82

VEDTAK: Dagsorden og kjøreplan ble godkjent med endringer fremmet på møte.
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83
84
85
86
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
122

Sak 1b) Godkjenning av innkalling
AU innstilte på at innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.
VEDTAK: Innkalling ble godkjent.

Sak 1d) Godkjenning av referat
Det ble innstilt på at referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.
VEDTAK: Referatet ble godkjent.

Sak 1e) Valgprotokoller
Kontrollkomiteen (KK) innstiller på at valgprotokollene som kom inn innen fristen godkjennes.
Det er kommet en valgprotokoll fra UiO som er kommet etter fristen, KK innstiller på at den ikke skal
godkjennes. Velferdstinget godkjenner valgprotokollen.
Markus H Havardsgard (WH) stiller som settevara, og KK innstiller på at deltaker ikke skal ha stemmerett.
Velferdstinget stemte for at Markus H Havardsgard (WH) fikk tale-, forslags- og stemmerett.
VEDTAK: Valgprotokollene ble godkjent med merknader som fremkom på møtet og Markus H
Havardsgard (WH) fikk tale-, forslags- og stemmerett.

Klokken 17:05

VT 02 ORIENTERINGER

Sak 2a) Arbeidsutvalgets orientering
Arbeidsutvalgets leder, Maya Sol Sørgård orienterte, i tillegg til skriftlig orientering i sakspapirene.
Det var ingen oppklarende spørsmål.

Sak 2b) Hovedstyrets orientering
Hovedstyrets leder, Vetle Bo Saga, orienterte, i tillegg til skriftlig orientering i sakspapirene.
Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 26, Håkon Reinertsen Borgos (UiO).
Vetle svarte.
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123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Sak 2c) Andre orienteringer
Kulturstyret v/ Idun Kløvstad orienterte.
Det var ingen oppklarende spørsmål.
SiO Mat og Drikke v/ Vetle Bo Saga orienterte.
Det var ingen oppklarende spørsmål.
Ingen tegnet seg til debatt av orienteringene

Klokken 17:21

VT 03 ORGANISASJON
3b) Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier
AU v/ Gard Løken Frøvoll orienterte om saken
Det var ingen oppklarende spørsmål.
Ordstyrer orienterte om voteringsorden
Forslag lagt frem i sakspapirene. Rekkefølgen følger voteringsordenen.
Dokument: Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Kapittel:
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.
VEDTAK Vedtatt

F#12

2.2
Endring

144

F#13

Dokument:

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Kapittel: 2.3 a)
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.
VEDTAK Vedtatt

7

145

Fh

Dokument:

Kulturstyrets tildelingskriterier

Kapittel:

2.3 c)

Levert av: Idun Kløvstad
Hva: Endring
Sak 3b) 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 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.
VEDTAK Vedtatt
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F#14

Dokument:

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Kapittel: 2.3
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.
VEDTAK Falt som konsekvens av vedtak på forslag «F h»
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8
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F#15

Dokument:

F#16

Dokument:

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Kapittel: 2.4
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.
VEDTAK Vedtatt

149
Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Kapittel: 3.1 a)
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.
VEDTAK Vedtatt

150
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F#17

Dokument:

F#18

Dokument:

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Kapittel: 4.4
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.
VEDTAK Vedtatt

152
Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Kapittel: 4.5
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.
VEDTAK Vedtatt

153

Fi

Dokument:
Levert av:

Kulturstyrets tildelingskriterier
Idun Kløvstad

Kapittel:
Hva:

4.7
Endring

Sak 3b) 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: 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.
VEDTAK Vedtatt
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F#19

Dokument:

F#20

Dokument:

F#21

Dokument:

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Kapittel: 4.7
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.
VEDTAK Falt som konsekvens av vedtak på forslag «F i»

155
Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Kapittel: 6.1
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.
VEDTAK Vedtatt

156
Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Kapittel: 6.2 (c)
Velferdstingets Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Tillegg
Sak 3b) Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier
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
VEDTAK Vedtatt

157
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F#22

Dokument:

F#23

Dokument:

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Kapittel: 6.4 (c)
Velferdstingets Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Tillegg
Sak 3b) Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier
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.
VEDTAK Vedtatt

159
Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger
Kapittel: 9.2
Velferdstingets Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Strykning
Sak 3b) Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier
Strykning: 9.2 Kulturstyrets leder og nestleder kan fatte hastevedtak i søknader om driftsstøtte
fra nye søkere såfremt disse oppfyller kravene over.
Begrunnelse: Det er mer demokratisk om flere i styret deltar. Denne paragrafen har heller ikke
blitt fulgt.
VEDTAK Vedtatt

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

VEDTAK: Helheten med endringene over ble vedtatt

Klokken 17:30

VT 05 ØKONOMI

5a) Velferdstingets driftsbudsjett 2019
Sarah Sørensen orienterte om saken
Det var ingen oppklarende spørsmål.
Debatt av saken
Ingen tegnet seg til debatt av saken, men Idun Kløvstad (KS) fremmet forslag.
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175

Forslag fremmet i forkant av møte via endringsforslagsskjemaet
Dokument: Velferdstingets driftsbudsjett 2019

II

Linjenummer:

Budsjettpost
5012
Endring

Levert av: Idun Kløvstad (KS)
Hva:
Sak 5a) Velferdstingets driftsbudsjett 2019
Opprinnelig tekst: 1 403 000
Ny tekst: 1 404 561 (posten økes med 1561kr)
Begrunnelse: Det er ikke en stor økning, men økningen tilsvarer en uke som KS-leder. Jeg ønsker
en uke overlapp for KS-leder fordi det ikke lenger eksisterer et overlapp, med
mindre man bruker sin egen fritid på det. Tidligere hadde Kulturstyret et stort
seminar på våren, der både påtroppende og avtroppende KS leder var invitert. Nå
er dette seminaret flyttet til høsten, og det første som skjer for Kulturstyret på
våren er et ettdagsseminar som det forventes at den nye KS lederen skal lede.

VEDTAK

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

Jeg er veldig usikker på hvor i budsjettet det er greiest å ta summen fra, så jeg har
latt det stå åpent.
Vedtatt

VEDTAK: Budsjettet ble vedtatt med endringene over.

Pause klokken 18:00-18:17

VT 04 POLITIKK

4b) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO
AU v/Maya Sol Sørgård orienterte om saken
Det var ingen oppklarende spørsmål.
Debatt av saken
Følgende tegnet seg til debatt av saken.
Delegat nummer 17, Rune Keisuke Kosaka (OsloMet). Nummer 21, William Sæbø (OsloMet). Nummer 24,
Henrik Bjørndalen (UiO). Nummer 29, Snorre Sandberg (UiO). Nummer 26, Håkon Reinertsen Borgos (UiO).
Nummer 33, Øystein Fossbraaten Wennersgaar (UiO). Nummer 34, Ezgi Kutal (UiO). Nummer 35, Johannes
Lundemo Saastad (UiO). Vetle Bo Saga (HS)
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196

Forslag fremmet i forkant av møte via endringsforslagsskjemaet
Dokument: Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO

III

Levert av: Øystein Fossbraaten Wennersgaard (UiO)
Sak 4b) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO
Ny tekst: Lederlønn

Begrunnelse:

VEDTAK

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

Linjenummer:
Hva:

1102
Tillegg

Forslag: Kutt styrelønningene i SIO med 25%. Innfør et krav om at lederlønninger ikke skal
overstige 3 ganger det en gjennomsnittlig ansatt tjener
Begrunnelse: Vi ønsker at lederlønningene i SIO ikke skal være for høye. Dette grunnet den
negative trenden i Norge med at veksten i lederlønningene overstiger de ansattes
lønnsvekst. Ulikheten i Norge har økt siden 2009, og vi er på 0.263 i gini Koeffisienten
(2016). SIO kan være tidlig ute med å jevne ut forskjellen mellom arbeidsgiver og ansatte.
I samfunnsdebatten har det vært hevdet at vi trenger høye lederlønninger for at selskapet
skal prestere. Et studie produsert av MSCI har derimot vist at det ikke er noen korrelasjon
mellom lederlønn og hvordan selskapet gjør det økonomisk. Vi krever derfor en
lønnsreduksjon for lederlønningene i SIO med 25% og at lederlønningene aldri skal være
større enn 3 ganger de ansattes lønn. I en demokratisk styrt bedrift skal de ansatte alltid få
nyte like godt av gevinsten som det arbeidsgiver får.
https://www.msci.com/ceo-pay.
Falt

VEDTAK: AU sin innstilling ble vedtatt

4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
AU v/Kari Anne Andersen orienterte om saken
Det var ingen oppklarende spørsmål.
Forslag om talerett fra Marius Frans Linus Hillestad (AU): Talerett til alle foreninger som søker fra
Velferdstinget under sak 4a). For å kunne presentere søknaden sin og svare på spørsmål fra representanter
ser vi det som hensiktsmessig at de som representerer foreningene får talerett i denne saken.
VEDTAK: Talerett innvilget

Foreninger presenterte søknadene deres
Universitas
Det var ingen oppklarende spørsmål.
Radio Nova
Det var ingen oppklarende spørsmål.
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218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

Argument
Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 17, Rune Keisuke Kosaka (OsloMet).
Det Norske Studentersamfund (DNS)
Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 12, Jonas Økland (BI).
Oslostudentenes Idrettklubb (OSI)
Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 17, Rune Keisuke Kosaka (OsloMet).
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 33, Øystein Fossbraaten Wennersgaar (UiO).
Jussbuss
Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 20, Mariam Butt (OsloMet).
Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo (SBIO)
Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 17, Rune Keisuke Kosaka (OsloMet). Nummer 35, Johannes
Lundemo Saastad (UiO). Nummer 36, Håkon Beckstrøn (UiO)
BI Athletics (BIA)
Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 17, Rune Keisuke Kosaka (OsloMet). Nummer 19, Marius
Toresen (OsloMet). Nummer 33, Øystein Fossbraaten Wennersgaar (UiO). Nummer 35, Johannes Lundemo
Saastad (UiO).
Kulturstyret (KS)
Det var ingen oppklarende spørsmål.

Ordstyrer orienterte om debatt og voteringsorden. Det stemmes først over totalsummen, deretter stemmes
det over kutt og til sist forslag om å øke.
Delegat nummer 14, Jeanett Andersen (OsloMet) ber om fraksjonsmøte.
Fraksjonsmøte klokken 19:11-19:16
Vetle Skeime Kostol og Trond Tønjum stiller som settevaraer for Handelshøyskolen BI.
KK innstiller på de ikke godkjennes. Velferdstinget voterte over forslaget.
VEDTAK: Vetle Skeime Kostol og Trond Tønjum fikk tale-, forslags- og stemmerett.

15

257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

Debatt av saken
Følgende tegnet seg til debatt av saken.
Delegat nummer 10, Truls Sebakk (BI). Nummer 17, Rune Keisuke Kosaka (OsloMet). Nummer 19, Marius
Toresen (OsloMet). Nummer 20, 20, Mariam Butt (OsloMet). Nummer 21, William Sæbø (OsloMet). Nummer 33,
Øystein Fossbraaten Wennersgaar (UiO). Nummer 34, Ezgi Kutal (UiO). Nummer 35, Johannes Lundemo
Saastad (UiO). Nummer 36, Håkon Beckstrøn (UiO). Universitas. OSI. SBIO. BIA. Idun Kløvstad (KS). Vetle Bo
Saga (HS). Maya Sol Sørgård (AU).
Pause før votering med fraksjonspause og voteringsorden klokken 20:07-20:30
Alle delegater har fått utlevert voteringsordenen på papir.
Delegat nummer 36, Håkon Beckstrøn (UiO) forslo at det stemmes over forslag «V19» først. Velferdstinget er
enig og forslag «V19» rykkes frem i voteringsordenen.
Forslag fremmet i forkant av møte og under debatten. Rekkefølge og nummerering følger voteringsordenen.
Dokument: Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Linjenummer: 729

V19

Levert av: Håkon Beckstrøm (UiO)
Hva: Endring
Sak 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Opprinnelig tekst: 3. Dersom Velferdstinget ikke får innvilget søknadssummen, vil kutt foregå ved
at samtlige søkere mister samme prosentandel av tildelingen. Innbetaling av
medlemskontingent til NSO vil forbli uendret.
Ny tekst: Dersom Velferdstinget ikke får innvilget søknadssummen, vil kutt foregå
sekvensielt frem til innvilget søknadssum er oppnådd. Følgende metode
benyttes for å redusere tildelinger.
-Søkere som har blitt tildelt mer enn innstilt sum reduseres prosentvis til
opprinnelig søknadssum for søkeren.
-Dersom det dette ikke er tilstrekkelig vil tilskudd reduseres prosentvis for
foreninger som ikke har fått tidligere redusert søknadssum.
-Foreninger som har fått redusert tildeling i forhold til innstilt sum blir trukket
prosentvis i forhold til innstilt sum dersom det nødvendige kuttet overstiger
reduksjonen i tildelingen.

Begrunnelse:

VEDTAK

Innbetaling av medlemskontingent til NSO vil forbli
uendret.
Forslaget er et motforslag mot dagens ""ostehøvelkutt"".
Endringen baserer seg på summen VT-AU innstiller er en sunn og fornuftig drift.
Forslaget vil gjøre at eventuell kutt etter ekstra tildelinger ikke vil gå på
bekostning av tildelinger til andre foreninger.
Falt

273

16

274
275

FORSLAG OM RAMMEN
Forslag fremmet i forkant av møte og under debatten. Rekkefølge og nummerering følger voteringsordenen.
Dokument: Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Linjenummer: 796

V1

Levert av: Jonas Økland (BI)
Sak 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Forslag: Auke den fullstendige potten med 1.000.000kr
Begrunnelse: Grunna auka etterspørsel
VEDTAK Falt

Hva:

Tillegg

276

V2

Dokument:

V3

Dokument:

Velferdstingets budsjettsøknad til SiO

Linjenummer:

796

Levert av: Ezgi Kutal (UiO)
Hva: Tillegg
Sak 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Forslag: Øke den fullstendige potten med 150 000
Begrunnelse: Idrettstilbud til studentene er viktig. OSI og BiAtheltics er supplementerende tilbud
som ikke bør konkurrere med hverandre, og det er lite hensiktsmessig å kutte fra
en idrettsorganisasjon for å gi til en annen.
VEDTAK Vedtatt

277
Velferdstingets budsjettsøknad til SiO

Linjenummer:

769

Levert av: Rune Keisuke Kosaka (OsloMet)
Hva: Endring
Sak 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Opprinnelig tekst: Post 150: NSO 3850 000
Ny tekst: Stryk posten, juster rammene med likevel.
Begrunnelse: Post 150 gjør ingen real forskjell. Avtalen om overføring mellom SiO og NSO er
utarbeidet på vegne av enkeltmedlemmene og NSO, og VT kan derfor ikke påvirke
summen uansett.
VEDTAK Vedtatt

278
279
280

VEDTAK: Rammen er økt med 150 000 kroner. Rammen for tildelingsbudsjettet er 16 260 000 kroner.
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281
282

KUTTFORSLAG
Forslag fremmet i forkant av møte og under debatten. Rekkefølge og nummerering følger voteringsordenen.
Dokument: Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Linjenummer: 796

V4

Levert av: Truls Sebakk (BI)
Sak 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Opprinnelig tekst: Universitas 3.200.000
Ny tekst: Universitas 2.600.000
Begrunnelse: Kutt: Universitas kuttes med 600.000

VEDTAK

Hva:

Endring

Begrunnelse:
Et gjennomgående argument i tildelingskriteriene er at aktiviteten i hovedsak skal
være basert på frivillighet. Den største utgiftspotten til Universitas er til lønninger,
og det blir feil at søkere med større grad av frivillighet skal forfordeles.
Falt

283

V5

Dokument:

Velferdstingets budsjettsøknad til SiO

Levert av: Truls Sebakk (BI)
Sak 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Opprinnelig tekst: Universitas 3.200.000
Ny tekst: Universitas 2.800.000
Begrunnelse: Kutt: Universitas kuttes med 400.000

VEDTAK

Linjenummer:
Hva:

796
Endring

Begrunnelse:
Et gjennomgående argument i tildelingskriteriene er at aktiviteten i hovedsak skal
være basert på frivillighet. Den største utgiftspotten til Universitas er til lønninger,
og det blir feil at søkere med større grad av frivillighet skal forfordeles.
Falt

284

V6

Dokument:

Velferdstingets budsjettsøknad til SiO

Linjenummer:

796

Levert av: Jonas Økland (BI)
Hva: Tillegg
Sak 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Forslag: Kutte Kulturstyret med 320.000kr
Begrunnelse: AU innstiller Kulturstyret på 320.000kr meir enn den opprinnelege søknadspotten.
Dette for at prosjekta i SBIO skal kunne søke støtte der. Både tildelingskriteria til
KS og VT seier at dersom ein får støtte frå den eine, kan ein ikkje motta støtte frå
den andre. Sjølv om AU hevdar i si innstilling at SBIO skal søke støtte til prosjekta
frå KS, oppleves det at AU manglar mandat til å unnvike frå tildelingskriteria til VT
og KS, dette er det kun VT som har mandat til. Vidare seier tildelingskriteria til KS
at dei deler ut pengar til større enkeltprosjekt. Prosjekta til SBIO er årlege prosjekt,
og oppfyller dermed ikkje kravet som enkeltprosjekt.
VEDTAK Falt

18

285

V7

Dokument:

Velferdstingets budsjettsøknad til SiO

Linjenummer:

Levert av: Truls Sebakk (BI)
Sak 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Opprinnelig tekst: Radio Nova 2.100.000
Ny tekst: Radio Nova 1.800.000
Begrunnelse: Kutt: Radio Nova kuttes med 300.000

Hva:

VEDTAK

796
Endring

Begrunnelse:
Et gjennomgående argument i tildelingskriteriene er at aktiviteten i hovedsak skal
være basert på frivillighet. Den største utgiftspotten til Radio Nova er til lønninger,
og det blir feil at søkere med større grad av frivillighet skal forfordeles."
Falt

286

V8

Dokument:

Velferdstingets budsjettsøknad til SiO

Levert av: Truls Sebakk (BI)
Sak 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Opprinnelig tekst: Universitas 3.200.000
Ny tekst: Universitas 3.000.000
Begrunnelse: Kutt: Universitas kuttes med 200.000

VEDTAK

Linjenummer:
Hva:

796
Endring

Begrunnelse:
Et gjennomgående argument i tildelingskriteriene er at aktiviteten i hovedsak skal
være basert på frivillighet. Den største utgiftspotten til Universitas er til lønninger,
og det blir feil at søkere med større grad av frivillighet skal forfordeles.
Falt

287

V9

Dokument:

Velferdstingets budsjettsøknad til SiO

Linjenummer:

Levert av: Truls Sebakk (BI)
Sak 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Opprinnelig tekst: Radio Nova 2.100.000
Ny tekst: Radio Nova 1.900.000
Begrunnelse: Kutt: Radio Nova kuttes med 200.000

Hva:

VEDTAK

796
Endring

Begrunnelse:
Et gjennomgående argument i tildelingskriteriene er at aktiviteten i hovedsak skal
være basert på frivillighet. Den største utgiftspotten til Radio Nova er til lønninger,
og det blir feil at søkere med større grad av frivillighet skal forfordeles.
Falt

288
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V10

Dokument:

V11

Dokument:

Velferdstingets budsjettsøknad til SiO

Linjenummer:

796

Levert av: Rune Keisuke Kosaka (OsloMet)
Hva: Endring
Sak 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Forslag: Post 302: Oslostudentens Idrettsklubb. Trekke 150 000
Begrunnelse: Trekke OSI med 150 000 med intensjon om å øke BI Athletics med 150 000
VEDTAK Falt

289
Velferdstingets budsjettsøknad til SiO

Linjenummer:

Levert av: Truls Sebakk (BI)
Sak 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Opprinnelig tekst: Radio Nova 2.100.000
Ny tekst: Radio Nova 2.000.000
Begrunnelse: Kutt: Radio Nova kuttes med 100.000

Hva:

VEDTAK

290
291
292
293
294
295
296

796
Endring

Begrunnelse:
Et gjennomgående argument i tildelingskriteriene er at aktiviteten i hovedsak
skal være basert på frivillighet. Den største utgiftspotten til Radio Nova er til
lønninger, og det blir feil at søkere med større grad av frivillighet skal
forfordeles.
Falt

VEDTAK: Ingen kuttforslag ble vedtatt og rammen er uendret. Rammen for tildelingsbudsjettet er
16 260 000 kroner.
Som konsekvens av at ingen kuttforslag ble vedtatt og rammen er uendret faller alle tilleggsforslag på mer enn
150 000 kroner.
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297
298

TILLEGGSFORSLAG
Forslag fremmet i forkant av møte og under debatten. Rekkefølge og nummerering følger voteringsordenen.
Dokument: Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Linjenummer: 796

V12

Levert av: Truls Sebakk (BI)
Hva: Endring
Sak 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Forslag: Endre tildeling til BI Athletics til 600.000
Begrunnelse: I AUs begrunnelse står det at det er nedslåenda at BI Athletics ikke redegjør
tydeligere for driftsbudsjettet for 2019 spesielt med tanke på tilbakemeldingen
fra AU i 2018. Hovedgrunnen til tilbakemeldingen fra AU i 2018 var mangelen på
historisk data og stor usikkerhet knyttet til fremtiden da BIA var en nystartet
forening. For 2019 har BIA allerede mye å vise til, og tilbakemeldingene fra i fjor
har blitt fulgt. Beskrivelsen i søknaden er både god og dekkende, men det er
selvfølgelig vanskelig å vise til et behov når historisk data mangler
(sammenlignet med andre søkere).
AU stiller seg også spørrende til hvorfor BIA tilsynelatende ikke søker støtte til
utstyr eksternt, og Sparebankstiftelsen ble spesifikt trukket fram. Punkt 4.3 i
søknaden beskriver dette punktet, og eksterne tilskudd har økt med flere
hundre tusen allerede. Arbeid med søknad til Sparebankstiftelsen (og andre) ble
påbegynt i våres, men det er et ønske om å sikre rutiner for bruk av utstyr før
det søkes om midler. Dette for å sikre at vi ikke ødelegger fremtidige muligheter
for å søke. P.t. har ikke BIA eget lager for utstyr, men BI jobber med å stille
lokaler til disposisjon for dette formålet.
Det vises også til at BIA i veldig stor grad oppfyller tildelingskriteriene samt
verdier og strategi i idrettspolitisk dokument vedtatt av VT i 2018. Spesielt
trekkes det fram punktet om frivillighet i tildelingskriteriene, da ingen i BIA
mottar noen form for honorar eller lønn. Også punktene om mangfold og areal
i idrettspolitisk dokument er svært relevant for søknaden. BIA jobber aktivt for å
utvide tilbud både i variasjon/nivå og for antall studenter. For 2018 ble 834 av
1301 søkere avvist, i all hovedsak pga mangel på areal og økonomi.

VEDTAK

Ethvert kutt i søkt tilskudd vil gå direkte på tilbudet til studentene og vil hindre
BIA i å ta inn flere medlemmer og nå de strategiske målene besluttet i
idrettspolitisk dokument.
Falt som konsekvens av at alle kuttforslag falt
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300

V13

Dokument:

Velferdstingets budsjettsøknad til SiO

Levert av: Truls Sebakk (BI)
Sak 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Forslag: Endre tildeling til BI Athletics til 400.000
Begrunnelse: Søknad om tilskudd til utstyr (200.000kr) strykes.

Linjenummer:
Hva:

796
Endring

I AUs begrunnelse står det at det er nedslåenda at BI Athletics ikke redegjør
tydeligere for driftsbudsjettet for 2019 spesielt med tanke på tilbakemeldingen
fra AU i 2018. Hovedgrunnen til tilbakemeldingen fra AU i 2018 var mangelen på
historisk data og stor usikkerhet knyttet til fremtiden da BIA var en nystartet
forening. For 2019 har BIA allerede mye å vise til, og tilbakemeldingene fra i fjor
har blitt fulgt. Beskrivelsen i søknaden er både god og dekkende, men det er
selvfølgelig vanskelig å vise til et behov når historisk data mangler
(sammenlignet med andre søkere).
AU stiller seg også spørrende til hvorfor BIA tilsynelatende ikke søker støtte til
utstyr eksternt, og Sparebankstiftelsen ble spesifikt trukket fram. Punkt 4.3 i
søknaden beskriver dette punktet, og eksterne tilskudd har økt med flere
hundre tusen allerede. Arbeid med søknad til Sparebankstiftelsen (og andre) ble
påbegynt i våres, men det er et ønske om å sikre rutiner for bruk av utstyr før
det søkes om midler. Dette for å sikre at vi ikke ødelegger fremtidige muligheter
for å søke. P.t. har ikke BIA eget lager for utstyr, men BI jobber med å stille
lokaler til disposisjon for dette formålet.
Det vises også til at BIA i veldig stor grad oppfyller tildelingskriteriene samt
verdier og strategi i idrettspolitisk dokument vedtatt av VT i 2018. Spesielt
trekkes det fram punktet om frivillighet i tildelingskriteriene, da ingen i BIA
mottar noen form for honorar eller lønn. Også punktene om mangfold og areal
i idrettspolitisk dokument er svært relevant for søknaden. BIA jobber aktivt for å
utvide tilbud både i variasjon/nivå og for antall studenter. For 2018 ble 834 av
1301 søkere avvist, i all hovedsak pga mangel på areal og økonomi.

VEDTAK

Ethvert kutt i søkt tilskudd vil gå direkte på tilbudet til studentene og vil hindre
BIA i å ta inn flere medlemmer og nå de strategiske målene besluttet i
idrettspolitisk dokument.
Falt som konsekvens av at alle kuttforslag falt
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302

V14

Dokument:

Velferdstingets budsjettsøknad til SiO

Linjenummer:

796

Levert av: Truls Sebakk (BI)
Hva: Endring
Sak 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Forslag: Endre tildeling til BI Athletics til 300.000
Begrunnelse: Søknad om tilskudd til utstyr (200.000kr) og satsing på konkurranseidrett
(100.000kr) strykes.
I AUs begrunnelse står det at det er nedslåenda at BI Athletics ikke redegjør
tydeligere for driftsbudsjettet for 2019 spesielt med tanke på tilbakemeldingen
fra AU i 2018. Hovedgrunnen til tilbakemeldingen fra AU i 2018 var mangelen på
historisk data og stor usikkerhet knyttet til fremtiden da BIA var en nystartet
forening. For 2019 har BIA allerede mye å vise til, og tilbakemeldingene fra i fjor
har blitt fulgt. Beskrivelsen i søknaden er både god og dekkende, men det er
selvfølgelig vanskelig å vise til et behov når historisk data mangler
(sammenlignet med andre søkere).
AU stiller seg også spørrende til hvorfor BIA tilsynelatende ikke søker støtte til
utstyr eksternt, og Sparebankstiftelsen ble spesifikt trukket fram. Punkt 4.3 i
søknaden beskriver dette punktet, og eksterne tilskudd har økt med flere
hundre tusen allerede. Arbeid med søknad til Sparebankstiftelsen (og andre) ble
påbegynt i våres, men det er et ønske om å sikre rutiner for bruk av utstyr før
det søkes om midler. Dette for å sikre at vi ikke ødelegger fremtidige muligheter
for å søke. P.t. har ikke BIA eget lager for utstyr, men BI jobber med å stille
lokaler til disposisjon for dette formålet.
Det vises også til at BIA i veldig stor grad oppfyller tildelingskriteriene samt
verdier og strategi i idrettspolitisk dokument vedtatt av VT i 2018. Spesielt
trekkes det fram punktet om frivillighet i tildelingskriteriene, da ingen i BIA
mottar noen form for honorar eller lønn. Også punktene om mangfold og areal
i idrettspolitisk dokument er svært relevant for søknaden. BIA jobber aktivt for å
utvide tilbud både i variasjon/nivå og for antall studenter. For 2018 ble 834 av
1301 søkere avvist, i all hovedsak pga mangel på areal og økonomi.

VEDTAK

Ethvert kutt i søkt tilskudd vil gå direkte på tilbudet til studentene og vil hindre
BIA i å ta inn flere medlemmer og nå de strategiske målene besluttet i
idrettspolitisk dokument.
Vedtatt

303

23

304

V15

Dokument:

V16

Dokument:

Velferdstingets budsjettsøknad til SiO

Linjenummer:

796

Levert av: Jonas Økland (BI)
Hva: Tillegg
Sak 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Forslag: Auke tildelinga til SBIO med 400.000kr
Begrunnelse: SBIO har under oppryddingsarbeid avdekka feil i tidlegare rutinar som har ført til
eit utestående MVA oppgjer. Når ein tilleggsrapport for MVA blir sendt inn, er ein
pliktig til å betale beløpet snøggast råd. Dette beløpet vil naturlegvis gje ei stor
belasting for studentforeninga. Det ville vore synd å sjå dagens studentar måtte
betale for feil som har oppstått tidlegare. Ein uventa kostnad på denne
storleiken vil gå betrakteleg ut over dagens studentvelferd.
VEDTAK Falt som konsekvens av at alle kuttforslag falt

305
Velferdstingets budsjettsøknad til SiO

Linjenummer:

796

Levert av: Jonas Økland (BI)
Hva: Tillegg
Sak 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Forslag: Auke tildelinga til SBIO med 200.000kr
Begrunnelse: SBIO har under oppryddingsarbeid avdekka feil i tidlegare rutinar som har ført til
eit utestående MVA oppgjer. Når ein tilleggsrapport for MVA blir sendt inn, er ein
pliktig til å betale beløpet snøggast råd. Dette beløpet vil naturlegvis gje ei stor
belasting for studentforeninga. Det ville vore synd å sjå dagens studentar måtte
betale for feil som har oppstått tidlegare. Ein uventa kostnad på denne
storleiken vil gå betrakteleg ut over dagens studentvelferd.
VEDTAK Falt som konsekvens av at alle kuttforslag falt

306

V17

Dokument:

Velferdstingets budsjettsøknad til SiO

Linjenummer:

796

Levert av: Jonas Økland (BI)
Hva: Tillegg
Sak 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Forslag: Auke tildelinga til SBIO med 360.000kr
Begrunnelse: AU hevdar i si innstilling at prosjekta bør søke tilskot frå Kulturstyret. Visar difor
til Kulturstyret sine tildelingskriterium punkt 3.1: ""Det gis ikke støtte til: a.Tiltak
eller søkere som får støtte direkte fra Velferdstinget og/eller fra SiO, med unntak
av fristasjonsavtaler"". Det er difor ikkje høve for SBIO å søke desse midlane.

VEDTAK

AU skriv og ""...det [har] blitt tydelig for arbeidsutvalget at de respektive
årshjulene til SBIO og VT samsvarer dårlig med tanke på tidspunkt for søknader
om støtte. Dette har gjort det svært vanskelig for arbeidsutvalget å vurdere det
reelle stønadsbehovet for å kunne gjennomføre prosjektene SBIO søker om på
en god måte"". Dette oppleves som urimelig at forskjell i årshjul skal få så
negative fylgjer. Særskilt gitt at ynskja dokumentasjon har blitt tilbydd ettersendt.
Falt som konsekvens av at alle kuttforslag falt

24

307

V18

Dokument:

Velferdstingets budsjettsøknad til SiO

Linjenummer:

796

Levert av: Jonas Økland (BI)
Hva: Tillegg
Sak 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO
Forslag: Auke tildelinga til SBIO med 360.000kr
Begrunnelse: AU hevdar i si innstilling at prosjekta bør søke tilskot frå Kulturstyret. Visar difor
til Kulturstyret sine tildelingskriterium punkt 3.1: ""Det gis ikke støtte til: a.Tiltak
eller søkere som får støtte direkte fra Velferdstinget og/eller fra SiO, med
unntak av fristasjonsavtaler"". Det er difor ikkje høve for SBIO å søke desse
midlane.

VEDTAK

308
309
310
311
312
313
314
315

AU skriv og ""...det [har] blitt tydelig for arbeidsutvalget at de respektive
årshjulene til SBIO og VT samsvarer dårlig med tanke på tidspunkt for søknader
om støtte. Dette har gjort det svært vanskelig for arbeidsutvalget å vurdere det
reelle stønadsbehovet for å kunne gjennomføre prosjektene SBIO søker om på
en god måte"". Dette oppleves som urimelig at forskjell i årshjul skal få så
negative fylgjer. Særskilt gitt at ynskja dokumentasjon har blitt tilbydd
ettersendt.
Likelydende som forslag «V17». Falt som konsekvens av at alle kuttforslag falt

VEDTAK: Helheten er vedtatt.
VEDTAK: Dersom Velferdstinget ikke får innvilget søknadssummen, vil kutt foregå ved at samtlige
søkere mister samme prosentandel av tildelingen.
VEDTAK: Arbeidsutvalget gis myndighet til å utarbeide søknadstekst som følger søknaden. er vedtatt.

25

316

VEDTATT TILSKUDDSBUDSJETT 2019
Bevilget 2017

Bevilget 2018

3 826 000

3 874 000

Budsjett 2019

150

NSO

200

Studentmedier:

201

Universitas

3 050 000

2 885 000

3 200 000

202

Radio Nova

1 650 000

1 800 000

2 100 000

203

Velferdstingets Kulturstyret - medier

204

Argument
Sum studentmedier

300

Kulturinstitusjoner:

301

Det Norske Studentersamfund

302

Oslostudentenes Idrettsklubb

303

230 000
287 000
4 930 000

4 685 000

5 587 000

980 000

1 346 000

1 473 000

1 020 000

1 350 000

1 750 000

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

150 000

350 000

257 000

304

Juss-Buss

270 000

370 000

283 000

305

Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo

520 000

450 000

40 000

306

BI Athletics

300 000

300 000

Sum kulturinstitusjoner

2 940 000

4 166 000

4 103 000

400

Velferdstingets Kulturstyret

2 230 000

2 300 000

3 070 000

500

Velferdstingets i Oslo og Akershus

3 180 000

3 340 000

3 500 000

17 106 000

18 365 000

16 260 000

Sum SiO søknad

317

26

318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

Klokken 20:42

VT 03 ORGANISASJON

3a) Revidering av Kulturstyrets mandat
AU v/Marius Frans Linus Hillestad orienterte om saken
Det var ingen oppklarende spørsmål.
Debatt av saken
Det var ingen som tegnet seg til debatt
Forslag lagt frem i sakspapirene. Rekkefølgen følger voteringsordenen.
Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Linjenummer: 6-7
Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3a) Revidering av Kulturstyrets mandat
Opprinnelig tekst: Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) sitt formål og deres oppgaver
er 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.
VEDTAK Vedtatt

F#1

330

F#2

Dokument:

Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Linjenummer: 8-9
Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3a) Revidering av Kulturstyrets mandat
Opprinnelig tekst: Utover dette skal Kulturstyret drøfte og avgi uttalelser om saker som forelegges
det av 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.
VEDTAK Vedtatt

331

27

332

F#3

Dokument:

F#4

Dokument:

Fg

Dokument:

Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Linjenummer: 17-18
Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3a) Revidering av Kulturstyrets mandat
Opprinnelig tekst: Kulturstyrets leder har ansvaret for at Kulturstyrets øvrige medlemmer får
tilgang til 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.
VEDTAK Vedtatt

333
Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Linjenummer: 31-32
Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3a) Revidering av Kulturstyrets mandat
Opprinnelig tekst: Medlemmene av Velferdstingets Kulturstyre skal arkivere dokumenter av
interesse for 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.
VEDTAK Vedtatt

334
Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Linjenummer: 726
Kulturstyre
Levert av: Eirik K. Kjevik
Hva: Endring
Sak 3a) Revidering av Kulturstyrets mandat
Opprinnelig tekst: Under boksen '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.
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'.
VEDTAK Vedtatt

335

28

336

F#5

Dokument:

F#6

Dokument:

F#7

Dokument:

Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Linjenummer: 38-40
Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3a) Revidering av Kulturstyrets mandat
Opprinnelig tekst: Kulturstyret kan for et enkelt møte, eller et bestemt tidsrom under et bestemt
møte, ved simpelt flertall blant de fremmøtte medlemmene vedta å gi en
person uten rett som beskrevet i denne paragraf møterett, eventuelt med taleog/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.
VEDTAK Forslag trukket til for «F g»

337
Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Linjenummer: 60-61
Kulturstyre
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3a) Revidering av Kulturstyrets mandat
Opprinnelig tekst: Protokollen godkjennes midlertidig av leder. Endelig godkjenning gjøres av
Kulturstyret 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.
VEDTAK Vedtatt

338
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.
VEDTAK Vedtatt

Linjenummer:
Hva:

66
Endring

339

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
VEDTAK Vedtatt

Linjenummer:
Hva:

67
Endring

29

340

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.
VEDTAK Vedtatt

341

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.
VEDTAK Vedtatt

342
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 KSleder.
VEDTAK Vedtatt

343
344
345

VEDTAK: Helheten er vedtatt.

30

346
347
348
349
350
351
352
353
354

3c) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
AU v/Gard Løken Frøvoll orienterte om saken
Det var ingen oppklarende spørsmål.
Debatt av saken
Det var ingen som tegnet seg til debatt
Forslag lagt frem i sakspapirene og fremmet på møtet. Rekkefølgen følger voteringsordenen.
Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Linjenummer:

F#26

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.

VEDTAK

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.
Vedtatt

355

31

356

F#24

Dokument:

F#25

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linjenummer:

597

Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Tillegg
Sak 3c) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
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
VEDTAK Vedtatt

357
Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linjenummer:

597

Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Tillegg
Sak 3c) Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
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.
VEDTAK Vedtatt

358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

VEDTAK: Helheten er vedtatt.

3d) Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Arbeidsutvalg
AU v/Gard Løken Frøvoll orienterte om saken
Det var ingen oppklarende spørsmål.
Debatt av saken
Det var ingen som tegnet seg til debatt

32

370

Forslag lagt frem i sakspapirene. Rekkefølgen følger voteringsordenen.
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.

F#27

Begrunnelse:
VEDTAK

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.
Vedtatt

371

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 tekst: Fra boksen '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
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.
VEDTAK Vedtatt

33

372

F#28

Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Linjenummer: 37-39
Arbeidsutvalg
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Endring
Sak 3d) Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Arbeidsutvalg
Opprinnelig tekst: Arbeidsutvalget kan for et enkelt møte, eller et bestemt tidsrom under et
bestemt møte, ved alminnelig flertall blant de fremmøtte
arbeidsutvalgsmedlemmer vedta å gi en person uten rett som beskrevet i denne
paragraf møterett, eventuelt med tale- og/eller forslagsrett.
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.
VEDTAK Trukket til fordel for «F a»
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Dokument:

VEDTAK: Helheten er vedtatt.

3e) Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus
AU v/Marius Frans Linus Hillestad orienterte om saken
Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 34, Ezgi Kutal (UiO).
Kari Anne svarte.
Debatt av saken
Følgende tegnet seg til debatt av saken.
Delegat nummer 17, Rune Keisuke Kosaka (OsloMet). Nummer 21, William Sæbø (OsloMet). Nummer 36,
Håkon Beckstrøn (UiO).

34

387

Forslag lagt frem i sakspapirene. Rekkefølgen følger voteringsordenen.
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.

F#29

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.
Vedtatt

VEDTAK

388

Fj

Dokument:

Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og
Linjenummer: 73-77
Akershus
Levert av: William Sæbø (OsloMet)
Hva: Endring
Sak 3e) Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig tekst: Hele 7.1.1 i økonomireglementet
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:

VEDTAK

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.
Vedtatt
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F#30

Dokument:

F#31

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.
VEDTAK Falt som konsekvens av vedtak på forslag «F j»

391
Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og
Linjenummer: 79
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Tillegg
Sak 3e) Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus
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.
VEDTAK Vedtatt
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F#32

Dokument:

Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og
Linjenummer: 82
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget
Hva: Tillegg
Sak 3e) Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus
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.

VEDTAK

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.
Vedtatt

394

IX

Forslag «F j» og Økonomireglement for Velferdstinget i
Linjenummer: 712
Oslo og Akershus
Levert av: Håkon Beckstrøm (UiO)
Hva: Endring
Sak 3e) Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig tekst: Tillegg: Forslaget trer i kraft 1.7.2019.
Ny tekst: Tillegg: Forslaget trer i kraft 1.1.2019.
Begrunnelse: Dette er noe som man bør kunne innføre raskere enn over 8-10 måneder. Dersom
det ikke er mulig å få gjennomført innen 1.1.2019, så kan de be om utsettelse.
VEDTAK Falt
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Dokument:

VEDTAK: Helheten er vedtatt.

VT 08 EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt
Møtet ble avsluttet med møtekritikk.
Møteslutt 21:30

Referent: Sarah Sørensen
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