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TIL: 
Velferdstingets arbeidsutvalg 
Alle valgte representanter i Velferdstinget  
Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget 
Studentdemokratiene ved:   
 

Universitetet i Oslo OsloMet – Storbyuniversitetet 
Handelshøgskolen BI Norges idrettshøgskole 
Politihøgskolen Høgskolen Kristiania 
Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole 
Høgskolen Diakonova Kunsthøgskolen i Oslo 
Norges Veterinærhøgskole Westerdals Høgskole 
Bjørknes Høgskole Atlantis Medisinske Høgskole 
Norsk Gestaltinstitutt Norsk skuespiller institutt 
NLA Høgskolen i Staffeldtsgate Steinerhøgskolen 
Høgskolen for Ledelse og Teologi Barratt Due Musikkinstitutt 
Norges Dansehøgskole Den Norske Eurytmihøgskole 
Musikkteaterhøgskolen 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Folkeuniversitetene 

 
KOPI: 
Hovedstyrets studentmedlemmer, velferdstingets kontrollkomité, velferdstingets valgkomité, velferdstingets 
representanter i SiOs delstyrer, studentmediene, kulturstyret, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Norsk 
Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig, ISU v/UiOs lokallag, Det Norske Studentersamfund v/Hovedstyret, Oslo 
Studentenes Idrettsklubb v/ Hovedstyret, Jussbuss v/daglig leder, JURK v/daglig leder, Ordstyrer 
 
 
 
 
INNKALLING TIL VELFERDSTINGSMØTE 11. OKTOBER 2018 
Kjære representanter i Velferdstinget og faste mottakere av kopi av Velferdstingets innkallinger. 
 
Dette er endelig innkalling til Velferdstingets møte torsdag 11. oktober klokken 17:00. Møtet finner sted på 
Møtet finner sted på OsloMet i P42; Q1050. 
 
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 
VT 01 MØTEKONSTITUERING 3 
1a) Valg av ordstyrer og referent      Vedtakssak 4 
1b) Godkjenning av innkalling       Vedtakssak 5 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan     Vedtakssak 6 
1d) Godkjenning av referat        Vedtakssak 7 
1e) Godkjenning av valgprotokoller      Vedtakssak 8 
 9 
VT 02 ORIENTERINGER 10 
2a)  Arbeidsutvalgets orientering      Orienteringssak 11 
2b)  Hovedstyrets orientering       Orienteringssak 12 
2c)  Andre orienteringer         Orienteringssak13 
    14 
VT 03 ORGANISASJON    15 
3a) Revidering av Kulturstyrets mandat     Vedtakssak 16 
3b)  Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier    Vedtakssak 17 
3c)  Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus    Vedtakssak 18 
3d)  Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Arbeidsutvalg  Vedtakssak 19 
3e) Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus  Vedtakssak 20 
 21 
VT 04  POLITIKK 22 
4a)  Velferdstingets budsjettsøknad til SiO     Vedtakssak 23 
4b) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO    Vedtakssak 24 
 25 
VT 05  ØKONOMI 26 
5a)  Velferdstingets driftsbudsjett 2019                                    Vedtakssak 27 
 28 
VT 06  VALG 29 
 30 
VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER 31 
 32 
VT 08 EVENTUELT  33 
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FORSLAG TIL MØTEPLAN: 34 
 35 
16:30   Matservering  36 
 37 
17:00  Møtestart med opprop 38 

Konstituering og orienteringer 39 
1a) Valg av ordstyrer og referent 40 
1b) Godkjenning av innkalling 41 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 42 
1d) Godkjenning av referat      43 
1e) Godkjenning av valgprotokoller 44 

 45 
17:15   2a) Arbeidsutvalgets orientering 46 

2b) Hovedstyrets orientering 47 
2c) Andre orienteringer 48 
 49 

17:45  5a) Velferdstingets driftsbudsjett 2019 50 
 51 
18:00   Pause 52 
 53 
18.15  4b) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO 54 
 55 
18:45  4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO – debatt 56 
 57 
19:30  Pause 58 
 59 
19:45  4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO – votering 60 
           61 
20:00   3a) Revidering av Kulturstyrets mandat     62 
 63 
20:15  3b)  Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier 64 
 65 
20:30  3c)  Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 66 
 67 
20:45  3d)  Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Arbeidsutvalg 68 
 69 
21:00  3e) Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 70 
 71 
21:15  8) Eventuelt 72 
 73 
21:30   Møteslutt 74 



  
 

 
 7

SAKSFREMLEGG – 1A 75 
Dato: 11. oktober 2018 76 
Sak: 1a), Vedtakssak 77 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 78 
Vedlegg: 79 
 80 
VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 81 
 82 
Arbeidsutvalgets innstilling: 83 
Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 84 
 85 
 86 
Forslag til vedtak: 87 
Ordstyrer: Tord Øverland 88 
Referent: Sarah Sørensen 89 
 90 
 91 
 92 
 93 
 94 
 95 

SAKSFREMLEGG – 1B 96 
Dato: 11. oktober 2018 97 
Sak: 1b), Vedtakssak 98 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 99 
Vedlegg: 100 
 101 
 102 
GODKJENNING AV INNKALLING 103 
 104 
Arbeidsutvalgets innstilling: 105 
 106 
 107 
Forslag til vedtak: 108 
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  109 
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SAKSFREMLEGG – 1C 110 
Dato: 11. oktober 2018 111 
Sak: 1c), Vedtakssak 112 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 113 
Vedlegg: 114 
 115 
 116 
GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 117 
 118 
Arbeidsutvalgets innstilling: 119 
 120 
 121 
Forslag til vedtak: 122 
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 123 
 124 
 125 
 126 
 127 
 128 
 129 
 130 

SAKSFREMLEGG – 1D 131 
Dato: 11. oktober 2018 132 
Sak: 1d), Vedtakssak 133 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 134 
Vedlegg: 135 
 136 
 137 
GODKJENNING AV REFERATET  138 
Referatet finner dere på www.studentvelferd.no  139 
 140 
Arbeidsutvalgets innstilling: 141 
 142 
 143 
Forslag til vedtak: 144 
Referatet godkjennes med de merknader AU har fremvist og de som fremkommer på møtet. 145 
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SAKSFREMLEGG – 1E 146 
Dato: 11. oktober 2018 147 
Sak: 1e), Vedtakssak 148 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 149 
Vedlegg: 150 
 151 
GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER   152 
 153 
Arbeidsutvalgets innstilling: 154 
 155 
 156 
Forslag til vedtak: 157 
Valgprotokoller godkjennes.  158 
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SAKSFREMLEGG – 2A 159 
Dato: 11. oktober 2018 160 
Sak: 2a), Orienteringssak 161 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 162 
Vedlegg: 163 
 164 
ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 165 
 166 
Arbeidsutvalgets innstilling: 167 
 168 
 169 
Forslag til vedtak: 170 
Saken tas til orientering.  171 
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GENERELL ORIENTERING, ARBEIDSUTVALGET 172 
Velferdstingets arbeidsutvalg har hatt en hektisk periode med lange arbeidsdager. Vi takker for et godt 173 
ekstraordinært møte 4.oktober og ser fram til tildelingsmøte. Mye av arbeidet arbeidsutvalget har vært 174 
tidkrevende og blitt gjort i fellesskap. Vi trekker fram de viktigste elementene her.  175 
 176 
SHoT-utgivelse 177 
Velferdstingets Arbeidsutvalg fikk tilsendt SHoT-undersøkelsen morgenen 5.september. Vi har gått grundig 178 
igjennom undersøkelsen, deltatt på fremleggelsen og brukt tallene i etterkant i forum hvor det har vært 179 
naturlig. Velferdstingene i Norge møtte NSO i etterkant av fremleggelsen hvor vi snakket om undersøkelsen 180 
og hvilket samarbeid vi skal ha videre. Deretter samarbeidet Velferdstingene i Norge om et felles 181 
leserinnlegg om studenthelse. 182 
 183 
SiO Boligbefaring 184 
Arbeidsutvalget fikk omvisning av SiO sine studentboliger av direktør for Eiendom i SiO, Trond Bakke. Dette 185 
var veldig nyttig for oss for å få perspektiv på hvor alt SiO eier av studenthybler er, i hvilken størrelse dette 186 
gjelder og økt oversikt over framtidige prosjekter og visjoner. Arbeidsutvalget takker masse for 187 
omvisningen. 188 
 189 
VT arrangerer vaffeltirsdag med brettspill og saft 190 
Som et sosialt tiltak har vi åpnet for å kunne arrangere vaffeltirsdag på Villa Eika rundt en gang i måneden, 191 
med brettspill og saft. Dette arrangerte arbeidsutvalget for første gang 11.september. Det var en hyggelig 192 
kveld hvor vi kan se mye potensiale for framtiden. Her ser vi for oss politiske kvelder, workshops eller 193 
lignende sammen med vafler og brettspill. Siden Velferdstinget har flyttet til midlertidige lokaler da Villa 194 
Eika pusses opp for øyeblikket så er det ikke avklart når neste kveld blir.  195 
 196 
Oppussing av Villa Eika 197 
Mot slutten av september fikk arbeidsutvalget beskjed om at våre kontorlokaler i Villa Eika vil bli pusset opp 198 
fra og med 1.oktober og ut i hva som estimerer å vare i 6 uker. Velferdstingets arbeidsutvalg har nå 199 
midlertidige kontorlokaler på Ullevål Stadion som UiO eier. Dette gjør at i en allerede veldig hektisk periode 200 
har vi måtte satt av tid til flytting. 201 
 202 
Konsernlunsj 203 
21. september hadde Velferdstingets arbeidsutvalg konsernlunsj på Villa Eika. Her tok vi opp følgende 204 
saker: 205 
 206 
SHoT  207 

 Hvilke framtidige planer har SiO med etterarbeid av SHoT-undersøkelsen, og er det planlagt noen 208 
tiltak fra samskipnaden som svar på tallene? 209 

 SiO vil fokusere på forebygging, her med tanke på blant annet konsepter som “Forening for alle” og 210 
satsningsområder som “Vi møtes utenfor” 211 

 212 
Foreninger 213 

 Det er ønskelig at SiO Foreninger kan holde flere kurs som omhandler tilrettelegging, 214 
konfliktløsning, og forebyggende håndtering av kriser og trakassering.  215 

 Det er ønskelig at kursene SiO Foreninger tilbyr blir benyttet i større grad før man tilbyr flere kurs 216 
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I tillegg orienterte arbeidsutvalget om hva som tar opp vår arbeidstid om dagen og hadde en god dialog 217 
videre. 218 
 219 
Ekstraordinært møte 220 
Velferdstingets arbeidsutvalg så det som nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært møte 4.oktober med 221 
fokus på Studenthus. Denne beslutningen tok vi etter høstseminaret. Mye tid har gått til å sette oss 222 
ordentlig inn i saken og levere gode sakspapirer og et godt møte. Mer om det ekstraordinære møte finner 223 
du i innkalling til ekstraordinært møte på studentvelferd.no 224 
 225 
Tildelingsprosess 226 
I forberedelse til tildelingsmøte har arbeidsutvalget gått igjennom alle søknadene og hatt en god prosess i 227 
behandling av disse. Dette har inneholdt møter med søkere før søknadsfrist og etter søknadsfrist. Vi har 228 
prøvd å følge opp søkerne så tett som nødvendig. Gjennom våre interne tildelingsmøter har vi blitt 229 
enstemmig enige i hva arbeidsutvalget innstiller på. Dette finner du mer begrunnelse på i saksnotatet som 230 
er vedlagt.  231 
 232 
 233 
 234 
LEDER, MAYA SOL SØRGÅRD 235 
I den siste perioden har store mengder av min arbeidstid gått til tildelingsprosessen, ekstraordinært møte 236 
samt annet politisk arbeid. Mye av hva arbeidstiden har gått til står redegjort i fellesorienteringen til 237 
arbeidsutvalget.  238 
 239 
Politisk arbeid 240 
Innspill til folkehelsemelding 241 
3. september inviterte Eldre- og Folkehelseministeren til innspillsmøte til ny folkehelsemelding. Leder og 242 
Politikk- og medieansvarlig deltok på møtet hvor vi fikk flere ganger i løpet av dagen muligheter til både å 243 
promotere Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse samt våre innspill til folkehelsemeldingen. I tillegg 244 
til å delta som deltakere ble leder invitert til å sitte i en sofaprat med temaet Ensomhet og Folkehelse 245 
sammen med Røde Kors, No Isolation, Mandal barne- og ungdomsråd, programleder for “Helene sjekker 246 
inn” i NRK og Eldre- og Folkehelseminister Åse Michaelsen. Mer om våre innspill kan du lese på 247 
https://folkehelsemelding.regjeringen.no/velferdstinget-i-oslo-og-akershus/ 248 
 249 
Møter 250 
Det har siden sist blitt avholdt et møte i Kunnskap Oslo hvor Velferdstinget, ved leder av arbeidsutvalget, 251 
sitter med en av to representanter for studentene, valgt av Studenthovedstaden. I dette møtet ble 252 
framtiden av Kunnskap Oslo som forum tatt opp, og vil bli diskutert videre på Kunnskap Oslo sitt årsmøte. I 253 
møtet tok leder opp viktigheten av at studentene må fortsette å ha god kontakt med Oslo Kommune og 254 
videreføre sin representasjon i forumet.  255 
Venstre inviterte et utvalg studentledere til Stortinget for å snakke hovedsakelig om studenthelse 256 
morgenen 4.oktober. Her ble det inviterte til grøtmøte om morgenen hvor vi kunne komme med innspill, 257 
spesielt med tanke på statsbudsjettet som blir lagt fram. Dette var et veldig godt forum hvor vi fikk gitt mye 258 
innspill, og det er planlagt å møtes igjen etter nyttår. Veldig positivt å se at politikerne er opptatte av 259 
Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse og vil høre flere innspill fra studentene.  260 
  261 
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Innovasjonscamp 262 
11. september deltok leder av arbeidsutvalget på Innovasjonscamp som ble holdt for studenter ved 263 
Handelshøyskolen BI av Velferdstinget og Ungt Entreprenørskap. Deltakelse på denne campen ble planlagt i 264 
juni. Studentene var engasjerte og leverte mange gode løsninger på problemstillingene de jobbet med. 265 
Resultatene har potensiale til å bli brukt i fremtiden, uavhengig av hvor et eventuelt studenthus skal ligge. 266 
Deltakerne var en blanding av internasjonale og norske studenter, som skapte god erfaringsutveksling og 267 
nye tanker om hvordan et slikt hus kan være interessant også for internasjonale studenter. 268 
 269 
Annet arbeid 270 
I etterkant av synligheten arbeidsutvalget hadde med ensomhet har det ført til at mange har kontaktet oss i 271 
etterkant, både med tanke på journalistiske saker men også ulike prosjekter. Dette ser vi på som svært 272 
positivt. Både studentbedrifter og influencere har kontaktet oss og vi bidrar gjerne der vi kan. 273 
Innad i arbeidsutvalget har det blitt holdt medarbeidersamtale. Det planlegges ny medarbeidersamtale 274 
etter jul. 275 
Til orientering har jeg tatt noen dager avspasering som følge av stor arbeidsmengde, samt noe avspasering 276 
hvor jeg har deltatt på møter som folkevalgt i Bodø og vært ambassadør i Oslo Business Forum. 277 
 278 
 279 
 280 
NESTLEDER, KARI ANNE ANDERSEN 281 
Tiden siden høstseminaret har vært hektisk. Min arbeidstid har i all hovedsak blitt brukt på 282 
tildelingsprosessen og forberedelser til det ekstraordinære møtet, ispedd noe annen aktivitet og 283 
møtevirksomhet. 284 
 285 
Det har vært krevende og tatt tid å bygge dybdeforståelse for saksgangen i arbeidet for studenthus i 286 
sentrum og forprosjektet for St. Olavs gate 32. Arbeidet har vært lærerikt, og jeg har fått innsikt i et nytt og 287 
spennende fagfelt, om prosjektering og prosesser knyttet til nye bruksområder for eksisterende bygg kan 288 
kalles fagfelt. 289 
 290 
Før søknadsfrist ble det gjennomført møter med samtlige søkere. Under det videre arbeidet med å sette 291 
seg inn i og innstille på søknadene ble det i mitt syn tydelig at mer tid og mulighet til å gå flere runder med 292 
foreningene kunne vært gunstig for de involverte partene. Med bakgrunn i årets prosess frem til nå ønsker 293 
jeg å bruke tid etter tildelingsmøtet på å evaluere prosessen sammen med foreningene. Dersom noen av 294 
VTs representanter har synspunkter, settes disse selvsagt også pris på. 295 
 296 
Ved siden av arbeid med ekstraordinært møte og tildelingsprosessen har jeg jobbet for å etablere kontakt 297 
med flere av studentidrettsforeningene. Av de seks foreningene som har oppnevnt representanter til rådet 298 
ønsker et flertall å avvente til flere foreninger avklarer om de ønsker å slutte seg til rådet eller ikke. 299 
 300 
Jeg har deltatt på et møte for nettverket for kjellerforeninger og stilt meg til disposisjon for dem i arbeid 301 
som gjøre si forbindelse med nye krav til kompetanse hos skjenkesteder i Oslo. Her er også SP-UiOs 302 
arbeidsutvalg på saken på grunn av tidligere erfaring og personlige kontakter. 303 
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 304 
Arbeidsutvalget ble kontaktet av Radio Orakel i forbindelse med en dokumentar de utarbeider om 305 
studentradio i Norge. Jeg var med på et intervju/møte i forbindelse med denne. 306 
 307 
Jeg har bistått Rådet for psykisk helse i planlegging av arrangement om psykisk helse i forbindelse med 308 
Verdensdagen for psykisk helse. Arrangementet finner sted 11. oktober kl. 11 - 13 i Vilhelm Bjerknes hus på 309 
UiO campus Blindern, og er åpent for alle studenter. Jeg håper mange av dere tar turen innom! 310 
 311 
Arbeidsutvalget ble kontaktet av Universitetsbiblioteket (UB) ved UiO der de inviterte til et møte. Tilstede var 312 
UB, Eiendomsavdelingen og SP-UiO, og UB etterspurte felles innsats for å gi studentene anledning til å være 313 
på campus utover ettermiddagene og kveldene. 314 
 315 
Jeg har hatt noe redusert arbeidskapasitet i perioden grunnet sykdom og personlige anliggende 316 
 317 
 318 
 319 
SAMARBEIDSANSVARLIG, MARIUS FRANS LINUS HILLESTAD 320 
Generelt: 321 
Siden høstseminaret har mye av tiden min gått til lesing av søknader til dette møtet og arbeidet rundt dette. 322 
I tillegg har vi arrangert et ekstraordinært møte som også har tatt en del tid da det har vært en del å sette 323 
seg inn i selv om jeg ikke har hatt like mye ansvar for forprosjektet til studenthus. 324 
 325 
Studentdemokratier: 326 
Av oppfølging av studentdemokratier siden forrige ordinære møte har jeg hatt møter med 327 
Veterinærmedisinsk Studentråd ved NMBU Campus Adamstuen og deltatt på Politihøgskolens allmøte hvor 328 
de valgte nytt studentråd og ny representant til VT. Jeg har også vært deltager på Handlingsplanseminaret 329 
til Studentparlamentet ved UiO og et vanlig møte hos Studentparlamentet ved OsloMet. Store deler av 330 
jobben min i kontakt med studentdemokratier har vært å sikre nok deltagere til valgforsamlingen som skal 331 
holdes 22. oktober, samt å sørge for at så mange som mulig deltar på Velferdstingsmøter ved å ha jevnlig 332 
kontakt med de delegasjonslederne som har ytret behov for dette, og enkeltrepresentanter. 333 
 334 
SHoT: 335 
Den 5. september ble resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse og sluppet. Etter dette 336 
kom det meg for øret at enkelte studentdemokratier ikke fikk tilgang til deres lokale resultater og jeg har 337 
jobbet litt opp mot styringsgruppa til SHoT med å finne ut av dette. Svaret jeg fikk fra dem var at dette var 338 
institusjonens anliggende. Derfor planlegger jeg å kartlegge dette nøyere de neste ukene og eventuelt bidra 339 
der jeg kan for at disse, dersom de ikke er tilgjengelige, skal bli det for studentene også. 340 
 341 
Handlingsplan: 342 
Jeg har dessverre ikke fått jobbet med noen av de handlingsplanpunktene jeg hadde forespeilet meg å 343 
jobbe med frem til nå annet enn punkt 15 da jeg deltok som tilskuer til panelsamtalen Studentutvalget ved 344 
NMH arrangerte om SHoT den 5. september.  345 
  346 
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Ekstraordinært møte: 347 
I forbindelse med det ekstraordinære møtet har jeg i hovedsak hatt ansvar for vedtekts- og 348 
reglementsendringer sammen med Politikk- og medieansvarlig. Jeg har dog følt at det har vært gunstig å 349 
tilegne meg så mye kunnskap som mulig rundt prosjektet da jeg i stor grad fungerer som kontaktperson for 350 
studentdemokratiene og representantene. 351 
 352 
Annet: 353 
Jeg har vært på Beredskapsseminar for UH-sektoren sammen med blant annet ansattrepresentanter fra de 354 
høyere utdanningsinstitusjonene i Oslo og Akershus. På dette seminaret ble vi orientert om hvordan en 355 
som student og som ansatt skal forholde seg i en beredskapssituasjon. Jeg følte at seminaret ikke var veldig 356 
rettet mot studenter, men følte at jeg fikk pitchet en del studentsynspunkter i løpet av dagen. Det ble også 357 
orientert om sikresiden.no med en oppfordring til alle deltagende medlemmer om å spre informasjon om 358 
denne. 359 
 360 
 361 
 362 
POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG, GARD LØKEN FRØVOLL 363 
Tildelinger 364 
Etter søknadsfristen var løpt ut leste vi alle søknadene. Deretter møttes vi for å lufte våre tanker rundt hver 365 
søknad. VTAU har brukt fire hele dager på å diskutere innstillingen i fellesskap. Innenfor disse dagene 366 
hadde vi intervjuer med alle søkerne. Der fikk de anledning til å spørre oss om ting, og vice versa. Vi hadde 367 
flere gode diskusjoner innad, og landet på en enstemmig innstilling.  368 
 369 
Politikk 370 
Deltok på innspillsmøte til Folkehelsemeldingen sammen med leder. Sendte inn VTs innspill i etterkant av 371 
møtet. Fokuserte på etableringen av studenthelse som begrep, samt at vi ønsker en nasjonal strategi for 372 
studenthelse. Kontaktet Velferdstingene i Norge for å legge ekstra trykk bak våre prioriteringer i 373 
Folkehelsemeldingen 2019. 374 
 375 
Jeg har sendt inn innspill til Oslo-partienes valgprogram for bystyrevalget 2019. Der førsteutkast forelå, 376 
sendte jeg tilleggsforslag i partienes skjema. Der intet utkast forelå, sendte jeg inn alle våre prioriteringer. 377 
Innspillene baserte seg på vedtatte handlingsplanspunkter, samt SHoT-undersøkelsen. Har fått svært gode 378 
tilbakemeldinger på innspillene fra samtlige partier. 379 
 380 
Media 381 
I denne perioden har det vært mye presse på VT. Mye har dreid seg rundt studenthus, der leder har 382 
kommentert på flere saker. I tillegg har leder fått snakket ytterligere om ensomhet og noen andre saker. Vi 383 
sikter oss inn på flere egne utspill til VT-møte. 384 
  385 
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MEDIELOGG 386 

http://journalen.hioa.no/2018/09/ensomhet-studenter, sak i Journalen. Leder uttaler seg om ensomhet. 387 
03.10.18. 388 

https://journalisten.no/studentaviser-universitas-runa-fjellanger/morgenrutinen-universitas-redaktoren-389 
vakner-ofte-med-et-rykk-og-tror-de-har-glemt-a-gi-ut-avisa-det-har-enna-ikke-hendt/335606, sak i 390 
Journalisten. Redaktør i Universitas uttaler seg om avisens finansiering. 03.10.18. 391 

https://universitas.no/nyheter/64765/dette-skal-diskuteres-pa-skjebnemotet/, sak i Universitas. Leder 392 
uttaler seg om ekstraordinært VT-møte 4. oktober. 02.10.18. 393 

https://universitas.no/nyheter/64680/kampen-om-studenthuset/, sak i Universitas. Leder kommenterer om 394 
studenthus. 20.09.18. 395 

https://universitas.no/debatt/64622/hvor-faen-er-st-olavs-gate-32/, kommentar i Universitas. Handler om 396 
studenthus. 13.09.18 397 

https://vartoslo.no/ruter-onsker-studenter-velkommen-og-tilbyr-studentrabatter-pa-trikken-men-rabatten-398 
gjelder-ikke-alle-studerende/, sak i Vårt Oslo. Handler om studentrabatt på Ruters kollektivtilbud. Leder 399 
kommenterer. 04.09.18. 400 

 401 

https://www.l-a.no/nyheter/i/Kvm3ny/Snakker-om-ensomhet-med-ministeren, sak i Lindesnes Avis. 402 
Omhandler sofasamtale om ensomhet, der leder deltok. 03.09.2018. 403 

http://universitas.no/debatt/64538/slutt-a-bare-havre-til-en-dod-gris/, leserinnlegg Universitas. Linn Skyum, 404 
tidl. politikk- og medieansvarlig, svarer DNS. 01.09.2018. 405 

http://universitas.no/debatt/64531/ikke-bruk-450-millioner-pa-et-luftslott-vt/, leserinnlegg i Universitas. 406 
DNS mener studenthus i sentrum er et luftslott, vil heller satse mer på Chateau Neuf. 29.08.2018. 407 

  408 
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SAKSFREMLEGG – 2B 409 
Dato: 11. oktober 2018 410 
Sak: 2b), Orienteringssak 411 
Saksbehandler: Vetle Bo Saga 412 
Vedlegg:  413 
 414 
HOVEDSTYRETS ORIENTERING 415 
 416 
Arbeidsutvalgets innstilling: 417 
 418 
 419 
Forslag til vedtak: 420 
Saken tas til orientering.  421 
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 422 
 423 
Orientering til Velferdstinget september 2018 424 
Siden forrige orientering har vi avholdt styremøte 19. september. Neste styremøte er styreseminar 25. og 425 
26. oktober. 426 
 427 
Kringsjå 428 

- Lørdag 1. september ble det arrangeres friluftskino på nye Kringsjå Torg, med musikalen The 429 
Greatest Showman på plakaten. Arrangementet ble svært godt besøkt, med hele 3000 gjester. 430 

- SiO Athleticas nye treningssenter på Kringsjå har blitt svært godt mottatt. Det har blitt gjennomført 431 
en underskriftskampanje for utvidede åpningstider, og dette er noe SiO Athletica vil vurdere. 432 

- UNION864 åpnet torsdag 20. september. Tilbudet varierer gjennom dagen, og blir en viktig 433 
samlingsplass på Kringsjå. UNION864 har åpent fra tidlig til sent (man-tor 07-22, fre 07-24, lør 09-24 434 
og søn 09-22). 435 

- Det er åpnet lesesaler. 436 
- Lørdag 22. september var det åpning av nye Kringsjå, med blant annet klessbyttemarked, trappeløp, 437 

smaksprøver, quiz og gratis gruppetreninger med SiO Athletica.  438 
- På grunn av den høye aktiviteten som har vært på Kringsjå den siste tiden, og fordi det fortsatt er 439 

noe støyende arbeider, har studenter som leier bolig av oss på Kringsjå fått kr 1000,- i 440 
kompensasjon. Beløpet ble trukket fra husleiefaktura. Vi jobbet iherdig med å bli ferdig med både 441 
uteområder og nye servicetilbud, og for å bli ferdig med alt i august. Dette har klarte vi dessverre 442 
ikke, og det er vi lei oss for. I forbindelse med oppføring av nye familieboliger, etableres det en ny 443 
pumpestasjon for studentbyen. Dette arbeidet innebærer spunting, og er svært støyende.  444 
 445 

 446 
Utvalgte byggeprosjekter 447 

- Blindernveien 6  448 
- Klagen på Oslo kommunes vedtak har ikke ført frem, og er stadfestet av Fylkesmannen. Det 449 

er et forventet utfall, men positivt at det er endelig avklart. Klagene ble sendt til 450 
Fylkesmannen alt i mai.  451 

- Vi venter stadig på avklaring om vårt ønske om dispensasjon fra rekkefølgekravet om 452 
opparbeidelse av “Leker’n”, som det nå er klaget på.  453 

- Rammetillatelse er fortsatt ikke gitt. 454 
- Ambisjonen er fortsatt at arbeidene skal starte i fjerde kvartal. 455 

 456 
Avtaler om studentboliger for internasjonale studenter 457 
SiO har avtale med 12 læresteder om reservasjon av studentboliger til internasjonale studenter. I praksis 458 
omfatter dette cirka 2200 studenter i høstsemesteret og cirka 1800 studenter i vårsemesteret.  459 
 460 
Dagens avtaler skiller ikke mellom korttids- og langtidsstudenter. Det er ønskelig å skille disse to gruppene 461 
fordi: 462 
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- korttidsleie har høyere driftskostnader som bør reflekteres i pris (møbler, slitasje ved inn- og utflytt, 463 
mer administrasjon) 464 

- Korttidsleie medfører tomgang på våren, da antallet studenter er høyere om høsten enn om våren 465 
 466 
SiO har derfor sagt opp avtalene med lærestedene så disse kan reforhandles i løpet av høsten. Målet er å 467 
oppnå en tydelig differensiering i avtalene mellom stydenter på korttidsleie kontra langtidsleie.  468 
 469 
Helse Sør-Øst 470 
SiO Helse mottar i 2018 cirka 11 mnok i tilskudd til den psykiske helsetjenesten fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ): 471 
SiO er i dag den eneste samskipnaden i HSØs nedslagsfelt som mottar tilskudd til dette arbeidet. Tilskuddet 472 
fra HSØ er basert på en avtale om levering av spesialisthelsetjenester fra SiO, en avtale som opprinnelig ble 473 
inngått i 2004. 474 
De øvrige samskipnadene har henvendt seg en rekke ganger til HSØ med krav om finansiering av respektive 475 
psykiske studenthelsetjenester, og det har vært stilt i Stortingets spørretime om saken.  476 
 477 
På denne bakgrunn ble SiO innkalt til møte med HSØ 21. august, der vi ble orientert om at HSØ nå ser på en 478 
finansieringsmodell som er “rettferdig”, og ikke forskjellsbehandler samskipnader og studenter. HSØ 479 
uttrykte ønske om å ivareta tilbudet SiO representerer i ny modell, samtidig som en betydelig 480 
kostnadsøkning i forhold til avsatt beløp for 2018 er svært krevende. Det ble likevel antydet at SiO for 2019 481 
kan forvente tilskudd på samme nominelle nivå som i 2018.  482 
 483 
Ny modell for KTI (kundetilfredshet) 484 
SiO gjennomfører årlig sin profil- og omdømmeundersøkelse i fjerde kvartal. Denne måler blant annet KTI 485 
og anbefalingsgrad per tjenesteområde, og KTI for SiO totalt. I tillegg gjør SiO gjennom året utvalgte KTI-486 
målinger per tjenesteområde som går mer i dybden og som derfor gir en dypere forståelse av hva som er 487 
forbedringsområdene helt konkret. 488 
 489 
Det er to utfordringer knyttet til denne måten å gjøre det på. For det første gir mange undersøkelser en 490 
“slitasje” på studentene, som gjør det vanskeligere å få svar. For det andre blir det ulike KTI-tall i de ulike 491 
undersøkelsene. Dette er helt naturlig, men gjør det uoversiktelig å rapportere KTI. 492 
  493 
SiO utreder derfor et nytt opplegg som sikrer en konsistent måte å evaluere alle tjenestene på, samtidig 494 
som belastningen på studentene reduseres. Dette gjøres gjennom å slå sammen disse to nivåene på 495 
undersøkelser, og å standardisere måleparameterne. 496 
 497 
Karrieresenteret 498 
Det ble arrangert karriereuke på UiO 18.-20. september. Over 70 arbeidsgivere og 21 studentforeninger 499 
arrangerte faglig relevante presentasjoner, debatter og stands. Involveringen av foreningene var et særlig 500 
godt grep, som involverte studentene i planleggingen og gjennomføringen av karriereuka.  501 
 502 
 503 
Som alltid - still veldig gjerne spørsmål! 504 
På vegne av styrestudentene, 505 
Vetle Bo Saga 506 
 507 
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SAKSFREMLEGG – 2C 508 
Dato: 11. oktober 2018 509 
Sak: 2c), Orienteringssak 510 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget  511 
Vedlegg:  512 
 513 
ANDRE ORIENTERINGER 514 
 515 
Arbeidsutvalgets innstilling: 516 
 517 
 518 
Forslag til vedtak: 519 
Saken tas til orientering.  520 
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KULTURSTYRETS ORIENTERING 521 
Det er ingen skriftlig orientering fra Kulturstyret, men Kulturstyreleder Idun, tar imot spørsmål på e-post 522 
frem til møtet. 523 
 524 
SIO MAT OG DRIKKE 525 
Ingen orientering 526 
 527 
 528 
UNIVERSITAS 529 
Ingen orientering 530 
 531 
 532 
 533 
RADIO NOVA 534 
Ingen orientering 535 
 536 

  537 
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SAKSFREMLEGG – 3A 538 
Dato: 11. oktober 2018 539 
Sak: 3a, Vedtakssak 540 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 541 
Vedlegg:  542 
 543 
REVIDERING AV KULTURSTYRETS MANDAT  544 
 545 
Arbeidsutvalgets innstilling: 546 
 547 
 548 
Forslag til vedtak: 549 
Dokumentet vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.  550 
 551 
 552 
 553 
SAKSNOTAT 554 
 555 
Kulturstyrets mandat 556 
Ved gjennomlesing av Kulturstyrets mandat ble det tydelig at det er behov for å oppdatere det slik at 557 
instansene og dokumentene som nevnes refereres til med rett navn. Muligheten er også benyttet til å 558 
forenkle tekst og tydeliggjøre budskap, og å gi KS bedre rammer for å kunne utøve sitt virke. 559 
 560 
 561 
 562 
ENDRINGSFORSLAG 563 
 564 

F g Dokument: Kulturstyrets mandat Linjenummer: 726 

Levert av: Eirik K. Kjevik Hva: Endring 
Sak 3b) 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'. 

  565 
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 566 

F#1 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
Kulturstyre 

Linjenummer: 6-7 

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. 
 567 

F#2 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
Kulturstyre 

Linjenummer: 8-9 

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. 
 568 

F#3 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
Kulturstyre 

Linjenummer: 17-18 

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. 
 569 

F#4 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
Kulturstyre 

Linjenummer: 31-32 

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. 
 570 
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F#5 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
Kulturstyre 

Linjenummer: 38-40 

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 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. 
 571 

F#6 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
Kulturstyre 

Linjenummer: 60-61 

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.  

 572 

F#7 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
Kulturstyre 

Linjenummer: 66 

Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Endring 
Sak 3a) Revidering av Kulturstyrets mandat 

Opprinnelig 
tekst: 

Kulturstyrets vedtekter 

Ny tekst: b. Kapittel 9 i Velferdstingets vedtekter 
Begrunnelse: b. Kulturstyrets vedtekter eksisterer ikke. 

 573 

F#8 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
Kulturstyre 

Linjenummer: 67 

Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Endring 
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 

  574 
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 575 

F#9 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
Kulturstyre 

Linjenummer: 68 

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. 
 576 

F#10 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
Kulturstyre 

Linjenummer: 79 

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.  

 577 

F#11 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
Kulturstyre 

Linjenummer: 94 

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. 

  578 
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SAKSFREMLEGG – 3B 579 
Dato: 11. oktober 2018 580 
Sak: 3b, Vedtakssak 581 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 582 
Vedlegg:  583 
 584 
REVIDERING AV KULTURSTYRETS TILDELINGSKRITERIER 585 
 586 
Arbeidsutvalgets innstilling: 587 
 588 
 589 
Forslag til vedtak: 590 
Dokumentet vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.  591 
 592 
 593 
 594 
SAKSNOTAT 595 
 596 
Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger Velferdstingets Kulturstyre 597 
Under gjennomlesning av tildelingskriteriene til Kulturstyret ble det funnet uoverensstemmelse mellom 598 
praksis og reglement, og flere setninger som er utydelige. I forslagene presentert her har Arbeidsutvalget i 599 
samarbeid med Kulturstyrets leder forsøkt å tydeliggjøre kriteriene og å danne grunnlag for en praksis som 600 
er mer i tråd med det Kulturstyrets formål er. 601 
 602 
 603 
 604 
ENDRINGSFORSLAG 605 
 606 

F h Dokument: Kulturstyrets 
tildelingskriterier 

Linjenummer: 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. 
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F i Dokument: Kulturstyrets 
tildelingskriterier 

Linjenummer: 04.jul. 

Levert av: Idun Kløvstad Hva: 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. 

 608 

F#12 Dokument: Tildelingskriterier for støtte til 
studentforeninger Velferdstingets Kulturstyre 

Linjenummer: 
 

Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Endring 
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. 

 609 

F#13 Dokument: Tildelingskriterier for støtte til 
studentforeninger Velferdstingets Kulturstyre 

Linjenummer: 
 

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: Tildelingskriterier for støtte til 
studentforeninger Velferdstingets Kulturstyre 

Linjenummer: 
 

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. 

 612 

F#15 Dokument: Tildelingskriterier for støtte til 
studentforeninger Velferdstingets Kulturstyre 

Linjenummer: 
 

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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 614 

F#16 Dokument: Tildelingskriterier for støtte til 
studentforeninger Velferdstingets Kulturstyre 

Linjenummer: 
 

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. 

 615 

F#17 Dokument: Tildelingskriterier for støtte til 
studentforeninger Velferdstingets Kulturstyre 

Linjenummer: 
 

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. 

 616 

F#18 Dokument: Tildelingskriterier for støtte til 
studentforeninger Velferdstingets Kulturstyre 

Linjenummer: 
 

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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 618 

F#19 Dokument: Tildelingskriterier for støtte til 
studentforeninger Velferdstingets Kulturstyre 

Linjenummer: 
 

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. 

 619 

F#20 Dokument: Tildelingskriterier for støtte til 
studentforeninger Velferdstingets Kulturstyre 

Linjenummer: 
 

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. 
 620 

F#21 Dokument: Tildelingskriterier for støtte til 
studentforeninger Velferdstingets Kulturstyre 

Linjenummer: 
 

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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 622 

F#22 Dokument: Tildelingskriterier for støtte til 
studentforeninger Velferdstingets Kulturstyre 

Linjenummer: 
 

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.  

 623 

F#23 Dokument: Tildelingskriterier for støtte til 
studentforeninger Velferdstingets 
Kulturstyre 

Linjenummer: 
 

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 625 
Dato: 11. oktober 2018 626 
Sak: 3c, Vedtekter 627 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 628 
Vedlegg:  629 
 630 
VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS  631 
 632 
Arbeidsutvalgets innstilling: 633 
 634 
 635 
Forslag til vedtak: 636 
Dokumentet vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.  637 
 638 
 639 
 640 
SAKSNOTAT 641 
 642 
Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 643 
Jfr. Velferdstingets vedtak under aprilmøtet 2018 skal Arbeidsutvalget legge frem et forslag til 644 
dokumenthierarki. Det ansees som mest hensiktsmessig å forankre dokumenthierarkiene i vedtektene. 645 
 646 
 647 
 648 
ENDRINGSFORSLAG 649 
 650 

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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 652 

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 
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. 

 653 

F#26 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus Linjenummer: 483-
484 

Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Endring 
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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SAKSFREMLEGG – 3D 655 
Dato: 11. oktober 2018 656 
Sak: 3D, Vedtakssak 657 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 658 
Vedlegg:  659 
 660 
MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS’ ARBEIDSUTVALG 661 
 662 
Arbeidsutvalgets innstilling: 663 
 664 
 665 
Forslag til vedtak: 666 
Dokumentet vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.  667 
 668 
 669 
 670 
SAKSNOTAT 671 
 672 
Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Arbeidsutvalg 673 
Under forrige revidering av Arbeidsutvalgets mandat ble et vedtak ugyldiggjort på grunn av tekniske 674 
uriktigheter i forslaget. Forslagene som her fremmes av Arbeidsutvalget er dermed opprydninger i 675 
mandatets tekst, men endrer ikke noe av meningsinnholdet. 676 
 677 
ENDRINGSFORSLAG 678 
 679 

Fa Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
Arbeidsutvalg 

Linjenummer: 834 

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. 

 680 

F#27 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
Arbeidsutvalg 

Linjenummer: 29-36 

Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Endring 
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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. 
 
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 

Begrunnelse: Redaksjonelt. Det er ikke nødvendig å ha en opplisting når det kun er ett element 
som listes opp. 

 

F#28 Dokument: Mandat for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus’ Arbeidsutvalg 

Linjenummer: 37-39 

Levert 
av: 

Arbeidsutvalget Hva: Endring 

Sak 3e) 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. 
 

  681 



  
 

 
 36 

SAKSFREMLEGG – 3E 682 
Dato: 11. oktober 2018 683 
Sak: 3e, Vedtakssak 684 
Saksbehandler:  685 
Vedlegg:  686 
 687 
ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 688 
 689 
Arbeidsutvalgets innstilling: 690 
 691 
 692 
Forslag til vedtak: 693 
Dokumentet vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.  694 
 695 
 696 
 697 
SAKSNOTAT 698 
 699 
Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus  700 
Det ble vurdert dithen at økonomireglementet bør revideres da flere av organisasjonens praksiser ikke er 701 
forankret i økonomireglementet. 702 
 703 
 704 
 705 
ENDRINGSFORSLAG 706 
 707 

F#29 Dokument: Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linjenummer: 37 

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: Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linjenummer: 75 

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. 

 709 

F#31 Dokument: Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linjenummer: 79 

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. 

 710 

F#32 Dokument: Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linjenummer: 82 

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. 

  711 
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 712 

Fj Dokument: Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linjenummer: 73-77 

Levert av: William Sæbø 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.  
 
Tillegg: Forslaget trer i kraft 1.7.2019. 

Begrunnelse: 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. 

  713 
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SAKSFREMLEGG – 4A 714 
Dato: 11. oktober 2018 715 
Sak: 4a, Vedtakssak 716 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 717 
Vedlegg:  718 
 719 
VELFERDSTINGETS BUDSJETTSØKNAD TIL SIO  720 
 721 
Arbeidsutvalgets innstilling: 722 
Forslag 1 – 4 vedtas. 723 
 724 
 725 
Forslag til vedtak: 726 

1. Rammen for budsjettsøknaden til SiO settes til 19 960 000,- 727 
2. Velferdstingets budsjettsøknad for 2019 vedtas. 728 
3. Dersom Velferdstinget ikke får innvilget søknadssummen, vil kutt foregå ved at samtlige søkere 729 

mister samme prosentandel av tildelingen. Innbetaling av medlemskontingent til NSO vil forbli 730 
uendret. 731 

4. Arbeidsutvalget gis myndighet til å utarbeide søknadstekst som følger søknaden.  732 

FORSLAG TIL BUDSJETTSØKNAD 733 
 734 
Søknadene ligger tilgjengelig på studentvelferd.no og kan leses digitalt. 735 
 736 
Representantene oppfordres til å sende inn spørsmål til den enkelte søknad på forhånd. Spørsmål kan 737 
sendes til nestleder@studentvelferd.no. Nestleder vil videreformidle spørsmål til den aktuelle søker. 738 
Samtlige spørsmål med svar vil bli orientert om til alle representantene, slik at alle har samme 739 
vurderingsgrunnlag.  740 
 741 
Arbeidsutvalget oppfordrer til at endringsforslag leveres i forkant av møtet. Lenke til skjema for innsending 742 
av endringsforslag er å finne i eposten der sakspapirene er vedlagt. 743 
 744 
Bakgrunn for tildelingene 745 
Velferdstinget skal årlig tildele midler til studentmedier og studentkultur. Midlene som tildeles kommer fra 746 
semesteravgiften som betales inn av alle studenter tilknyttet SiO hvert semester. I år har Velferstinget 747 
mottatt 10 søknader om tilskudd. Velferdstingets arbeidsutvalg er det arbeidende organet som har innstilt 748 
på søknadene. Arbeidsutvalget har vært i møter med alle søkerne for å innhente informasjon og for å sikre 749 
en så god behandling av søknadene som mulig. 750 
 751 
Velferdstinget skal tildele midler til tre ulike kategorier av søkere: 752 

1. Studentmedier 753 
2. Studentkultur 754 
3. Tilskudd til NSO, som behandles særskilt     755 
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Under kategorien «studentmedier» behandles søknader fra Universitas, Radio Nova og Argument.  756 
 757 
Under kategorien «studentkultur» behandles Det Norske Studentersamfund (DNS), Oslostudentenes 758 
Idrettsklubb (OSI), Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Jussbuss, Studentforeningen ved 759 
Handelshøgskolen BI, BI Athletics, og Kulturstyret. 760 
 761 
Grunnen til at tilskudd til NSO behandles særskilt, er at dette er innbetaling av medlemskontingent til NSO 762 
fra institusjoner tilknyttet SiO som også er medlemslag i NSO. 763 
 764 
Bakgrunn for arbeidsutvalgets innstilling 765 
Arbeidsutvalget har i år valgt å ikke vurdere søknadskategoriene opp mot hverandre. Vi har tatt 766 
utgangspunkt i søknadene i første rekke, og det har vært viktig for arbeidsutvalget å ikke lete etter mangler 767 
og problemer i søknadene, men heller å forsøke å identifisere stønadsbehovet og hvor mye av dette som vi 768 
mener at bør dekkes over semesteravgift. Samtidig har vi gjennom hele prosessen vært bevisst på at midler 769 
fra semesteravgiften som ikke tildeles studentkultur og –medier vil gå til velferdstilbud som gagner 770 
studentene direkte. 771 
 772 
Studentfrivilligheten har vært et satsningsområde for Velferdstinget over lengre tid, og fortsetter å utpeke 773 
seg som et område det er verdifullt å fortsette å støtte. Arbeidsutvalget ser at årets innstillinger gir en 774 
fortsatt stor økning i tildelingssum sammenliknet med tidligere år. Denne økningen mener vi er forsvarlig 775 
både på bakgrunn av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018, som igjen viser at det er behov for 776 
flere møteplasser der studenter kan stifte bekjentskaper og dyrke felles interesser, og på bakgrunn av 777 
historiske perspektiver. 778 
 779 
I flere år har Kulturstyret hatt en stor egenkapital grunnet midler overført fra SiO. Denne egenkapitalen ble 780 
bygget gradvis ned, og pengene gikk til å skape mer studentaktivitet. Det at KS hadde rom til å tildele utover 781 
den summen VT tildelte, gjorde imidlertid at den totale summen som gikk til studentkultur og –medier fra 782 
semesteravgiften ble lavere enn hva den hadde vært dersom KS ikke hadde denne egenkapitalen. Nå er 783 
egenkapitalen i stor grad bygget ned, og KS har ikke lenger de samme mulighetene til å tildele utover 784 
summen VT tildeler. 785 
 786 
Arbeidsutvalget har etter beste evne vurdert grad av behov hos søkerne. Dette har veid tungt i 787 
innstillingsprosessen. I tillegg har vi sett på tidligere begrunnelser, innstillinger og tildelinger til se ulike 788 
organisasjonene før vi kom frem til innstillingene som presenteres her. 789 
 790 
Arbeidsutvalget ser at flere av søkerne ikke oppfyller flere av tildelingskriteriene. Dette er noe vi tar alvorlig 791 
og ønsker å følge opp slik at vi får en god forståelse for hvorfor de ikke oppfylles i dag, og om det er mulig å 792 
komme frem til løsninger der foreningene kan oppfylle kriteriene i større grad enn i dag.  793 
  794 
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 795 
TILSKUDDSBUDSJETTET TIL MEDIER, DEMOKRATI, KULTUR OG VELFERD 2019 796 

   Bevilget 2017 Bevilget 2018 Budsjett 2019 
     

150 NSO 3 826 000 3 874 000 3 850 000 
     

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 230 000    

204 Argument   287 000 
 Sum studentmedier 4 930 000 4 685 000 5 587 000 
     

300 Kulturinstitusjoner:   

301 Det Norske Studentersamfund 980 000 1 346 000 1 473 000 

302 Oslostudentenes Idrettsklubb 1 020 000 1 350 000 1 750 000 

303 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  300 000 150 000 
 Sum kulturinstitusjoner 2 940 000 4 166 000 3 953 000 
     

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 
     
     
 Sum SiO søknad 17 106 000 18 365 000 19 960 000 

  797 
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UNIVERSITAS 798 
 799 
Søknadsbeløp: 3 200 000,- 800 
 801 

 2017 2018 2019  
Tidligere tildelt / Søknadssum 3 050 000 2 885 000 3 200 000  
Økning i prosent av fjorårets beløp 11 %  

  
 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019  

Inntekter   3 732 065    3 620 000    3 935 000   
Utgifter   3 545 358    3 609 849    3 891 260   

Resultat 182 346  9 651  44 240   
Finansposter -4 361  -500  500   

     
Inngående egenkapital -72 377  109 969  119 620   

+ årets resultat 182 346  9 651  44 240   
Egenkapital 109 969  119 620  163 861   

Egenkapital i prosent av drift 3% 3% 4%  
     
 2015 2016 2017  

Historisk utvikling av egenkapitalen   -357 744    -72 377    109 969   
 802 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 803 
Universitas har levert en svært god og oversiktlig søknad. Arbeidsutvalget ønsker å gi skryt for en konsis 804 
søknadstekst som evner å gi innsikt i driften til organisasjonen og å redegjøre for stønadsbehovet på en 805 
god måte. Arbeidsutvalget vurderer det dithen at Universitas i dag har en slank drift når organisasjonens 806 
aktivitet og størrelse tas i betraktning, og at Universitas har omstilt seg til et nytt virkelighetsbilde for 807 
skriftlige medier på en god måte. Gjennom både årets søknad og de siste årenes utvikling er det tydelig at 808 
Universitas legger en stor innsats i å skaffe inntekter også fra andre bidragsytere enn studentene. 809 
Arbeidsutvalget ønsker også å trekke frem arbeidet som er gjort med InterUniversitas, som både bidrar til 810 
at Universitas i større grad oppfyller tildelingskriteriene, og til at internasjonale studenter kan både lese og 811 
skrive for Universitas.  812 
 813 
I søknadsteksten skriver Universitas at organisasjonen kan ligge stabilt på et søknadsbeløp på det 814 
nåværende nivået. Dette ser arbeidsutvalget som positivt og arbeidsutvalget forventer at fremtidige 815 
søknadsbeløp vil være i tråd med dette.  816 
 817 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 3 200 000,- 818 
 819 
Enstemmig innstilling: 3 200 000,-  820 



  
 

 
 43 

RADIO NOVA 821 
 822 
Søknadsbeløp: 2 100 000,- 823 
 824 

 2017 2018 2019  
Tidligere tildelt / Søknadssum 1 650 000 1 800 000 2 100 000  
Økning i prosent av fjorårets beløp 17 %  

  
 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019  

Inntekter   1 904 641    2 995 000    2 350 000   
Utgifter   2 098 526    2 949 928    2 276 281   

Resultat -194 456  45 072  73 719   
Finansposter -571     

     
Inngående egenkapital 71 567  -122 889  -77 817   

+ årets resultat -194 456  45 072  73 719   

Egenkapital -122 889  -77 817  -4 098   

Egenkapital i prosent av drift -6% -3% 0%  
     
 2015 2016 2017  

Historisk utvikling av egenkapitalen   476 521    71 567    -122 889   
 825 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 826 
Radio Nova har levert en søknad som står som et eksempel til etterfølgelse. Organisasjonen redegjør godt 827 
for aktiviteten og tilbudet til medlemmene. Søknaden gir et bilde av en godt driftet organisasjon som legger 828 
vekt på kompetanseutvikling hos medlemmene og et godt sosialt miljø. Radio Nova viser tydelig i sin 829 
søknad hvordan de oppfyller tildelingskriteriene.  830 
 831 
I løpet av året som har gått har Radio Nova gjort betydelige investeringer som gir dem bedre forutsetninger 832 
for aktivitet enn de har hatt på lenge. Arbeidsutvalget ønsker å gi rom for at disse investeringene kan 833 
ferdigstilles på en god måte uten at det går utover øvrig aktivitet.  834 
 835 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 2 100 000,-  836 
 837 
Enstemmig innstilling: 2 100 000,-  838 
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ARGUMENT 839 
 840 
Søknadsbeløp: 551 800,- 841 
 842 

 2017 2018 2019  
Tidligere tildelt / Søknadssum søkte ikke søkte ikke 551 800  
  

  
 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019  

Inntekter   284 000    310 600    661 800   
Utgifter   267 712    310 600    661 800   

Resultat 16 288  0  0   
Finansposter      

     
Inngående egenkapital 1 571  9 859  9 859   

+ årets resultat 16 288  0  0   
 - 8 000    

Egenkapital 9 859  9 859  9 859   
Egenkapital i prosent av drift 4% 3% 1%  

     
 2015 2016 2017  

Historisk utvikling av egenkapitalen   6 776    1 571    9 859   
 843 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 844 
Argument er en ny søker av året. Selv om Argument søkt midler direkte fra Velferdstinget for flere år 845 
tilbake, har organisasjonen de siste årene søkt Kulturstyret. Arbeidsutvalget regner Argument som en ny 846 
søker da tildelingsprosessen har gjennomgått endringer siden sist Argument søkte, og organisasjonen 847 
oppfyller tildelingskriteriene i begrenset grad.  848 
 849 
Sammenliknet med tildelingene Argument har fått av Kulturtstyret, søker organisasjonen om en betydelig 850 
økning i stønad. Arbeidsutvalget vurderer begrunnelsen for økningen som noe tynn, og ønsker å se en 851 
gradvis opptrapping heller enn et hopp i økning av honorar. På bakgrunn av en søknad som har blitt 852 
opplevd mangelfull fra arbeidsutvalgets side er det også ønskelig å se større stabilitet i organisasjonens 853 
rutiner på for eksempel kompetanseoverføring før det vurderes som forsvarlig å innvilge en stor økning. 854 
 855 
Arbeidsutvalget ønsker å kunne følge opp Argument med tanke på oppfyllelse av tildelingskriteriene, og 856 
inviterer foreningen til en dialog om hvordan dette kan inkorporeres i en avtale om hvordan foreningen kan 857 
omstille seg for å imøtekomme kriteriene. 858 
 859 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 287 000,- 860 
 861 
Enstemmig innstilling: 287 000,-  862 
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DET NORSKE STUDENTERSAMFUND (DNS) 863 
 864 
Søknadsbeløp: 1 502 969,- 865 
 866 

 2017 2018 2019  
Tidligere tildelt / Søknadssum 980 000    1 346 000    1 502 969   
Økning i prosent av fjorårets beløp 12 %  

  
 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019  

Inntekter   5 116 267    4 872 000    4 949 968   
Utgifter   5 487 860    4 722 696    4 946 416   

Resultat -371 799  149 304  3 552   
Finansposter -206     

     
Inngående egenkapital 4 070 590  3 698 791  3 848 095   

+ årets resultat -371 799  149 304  3 552   
Egenkapital 3 698 791  3 848 095  3 851 647   

Egenkapital i prosent av drift 67% 81% 78%  
     
 2015 2016 2017  

Historisk utvikling av egenkapitalen   3 238 454    4 070 590    3 698 797   
 867 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 868 
DNS har levert en søknad som gir god innsikt i foreningens virke og utvikling. Arbeidsutvalget ønsker å 869 
berømme DNS for godt, målrettet arbeid både internt og eksternt.  870 
 871 
Arbeidsutvalget ser positivt på videreføringen av “prosjektpotten”, da det vil være lavere terskel for å søke 872 
midler internt. Allikevel er det viktig å etablere rutiner for å unngå at prosjekter dobbeltfinansieres av 873 
semesteravgift. Arbeidsutvalget foreslår å sikre dette ved at DNS opplyser Kulturstyret om søknader de får 874 
inn til prosjektpotten, og om innvilget støtte. En slik dialog vil gi Kulturstyret anledning til å orientere om 875 
eventuelle søknader eller tildelinger de har mottatt eller gjort i forbindelse med samme prosjekt. En løsning 876 
for å unngå dobbeltfinansiering foreslås utarbeidet i dialog med DNS og KS. 877 
 878 
Foreningene som søker sammen med DNS redegjør også godt for egen aktivitet og søknadsbeløp gjennom 879 
tekst og budsjetter. Arbeidsutvalget har funnet poster som later til å være overbudsjettert hos 880 
Kulturutvalget og Betong. For Teater Neuf syns arbeidsutvalget at forklaringen på hvorfor foreningen har en 881 
høy egenkapital er god. Nåværende nivå ligger imidlertid over ønsket nivå som satt av foreningen selv. 882 
Allikevel budsjetterer foreningen med å gå i null i år. Disse tre funnene er begrunnelsen for hvorfor 883 
innstillingen er 30 000,- lavere enn søknadsbeløpet.  884 
 885 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 1 473 000,- 886 
 887 
Enstemmig innstilling:1 473 000,-  888 
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OSLOSTUDENTENES IDRETTSLAG (OSI) 889 
 890 
Søknadsbeløp: 1 750 000,- 891 
 892 

 2017 2018 2019  
Tidligere tildelt / Søknadssum 1 020 000 1 350 000 1 750 000  
Økning i prosent av fjorårets beløp 30 %  

  
 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019  

Inntekter   7 156 209    7 180 185    7 428 717   
Utgifter   6 721 455    7 001 065    7 429 757   

Resultat 437 032  179 120  -1 040   
Finansposter 2 279     

     
Inngående egenkapital 1 595 439  2 032 471  2 211 591   

+ årets resultat 437 032  179 120  -1 040   
Egenkapital 2 032 471  2 211 591  2 210 551   

Egenkapital i prosent av drift 30% 32% 30%  
     
 2015 2016 2017  

Historisk utvikling av egenkapitalen   1 274 048    1 595 439    2 032 471   
 893 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 894 
Søknaden OSI har levert gir et godt bilde av foreningens virke og utvikling. Arbeidsutvalget ønsker å 895 
berømme foreningen for godt arbeid med å øke aktiviteten, og arbeid opp mot Oslo kommune og 896 
idrettskrets. Søknadsteksten redegjør tydelig for stønadsbehovet.  897 
 898 
OSI søker i likhet med DNS om utviklingsmidler. Også her ser arbeidsutvalget på dette som positivt, da 899 
terskelen for å søke senkes. Allikevel er det viktig å etablere rutiner for å unngå at prosjekter 900 
dobbeltfinansieres av semesteravgift. Arbeidsutvalget foreslår å sikre dette ved at OSI opplyser Kulturstyret 901 
om søknader de får inn til prosjektpotten, og om innvilget støtte. En slik dialog vil gi Kulturstyret anledning 902 
til å orientere om eventuelle søknader eller tildelinger de har mottatt eller gjort i forbindelse med samme 903 
prosjekt. En løsning for å unngå dobbeltfinansiering foreslås utarbeidet i dialog med OSI og KS. 904 
 905 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 1 750 000,- 906 
 907 
Enstemmig innstilling: 1 750 000 kr  908 
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JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER (JURK) 909 
 910 
Søknadsbeløp: 360 000,- 911 
 912 

 2017 2018 2019  
Tidligere tildelt / Søknadssum 150 000 350 000 360 000  
Økning i prosent av fjorårets beløp 3 %  

  
 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019  

Inntekter   7 786 494    6 470 000    6 303 000   
Utgifter   7 900 707    6 470 000    6 303 000   

Resultat -109 024  0  0   
Finansposter 5 189     

     
Inngående egenkapital 1 276 861  1 167 837  1 167 837   

+ årets resultat -109 024  0  0   
Egenkapital 1 167 837  1 167 837  1 167 837   

Egenkapital i prosent av drift 15% 18% 19%  
     
 2015 2016 2017  

Historisk utvikling av egenkapitalen   1 324 354    1 276 861    1 169 837   
 913 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 914 
JURKs søknad redegjør godt for organisasjonens aktivitet. Arbeidsutvalget ser JURKs oppsøkende 915 
virksomhet og opplysningsarbeid overfor studentene som positivt, og ønsker særlig å trekke frem 916 
studentrettede tiltak finansiert gjennom fjorårets ekstraordinære tildelinger. Både som rettshjelpstilbud for 917 
kvinnelige studenter og som fagligkulturell forening er JURK et godt tilskudd til studentmiljøet. JURK og 918 
JussBuss fremstår som en tiltrengt motvekt til majoritetskulturen på juridisk fakultet. 919 
 920 
JURK søker om støtte på nivå med fjorårets ekstraordinære tildeling. Arbeidsutvalget ser det som forsvarlig 921 
å legge seg på et nivå som er nærmere tidligere tildelinger, da JURK har opprettholdt et godt tilbud til 922 
studentene med disse tildelingene. 923 
 924 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 257 000,- 925 
 926 
Enstemmig innstilling: 257 000,-  927 
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JUSSBUSS 928 
 929 
Søknadsbeløp: 360 000,-  930 
 931 

 2017 2018 2019  
Tidligere tildelt / Søknadssum 270 000 370 000 370 000  
Økning i prosent av fjorårets beløp 0 %  

  
 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019  

Inntekter   6 568 728    7 000 000    6 525 000   
Utgifter   6 217 422    6 960 000    6 625 000   

Resultat 351 306  40 000  -100 000   
Finansposter      

     
Inngående egenkapital 2 366 508  2 717 814  2 757 814   

+ årets resultat 351 306  40 000  -100 000   
Egenkapital 2 717 814  2 757 814  2 657 814   

Egenkapital i prosent av drift 44% 40% 40%  
     
 2015 2016 2017  

Historisk utvikling av egenkapitalen   2 411 646    2 366 508    2 715 777   
 932 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 933 
JussBuss sin søknad gir godt innblikk i organisasjonens virke. JussBuss sitt tilbud til studentene fremstår 934 
som solid og av høy kvalitet, både hva gjelder rettshjelpen og opplysningsarbeidet organisasjonen tilbyr, 935 
samt fagligkulturelle arrangementer. JURK og JussBuss fremstår som en tiltrengt motvekt til 936 
majoritetskulturen på juridisk fakultet. 937 
 938 
JussBuss søker om støtte på nivå med fjorårets ekstraordinære tildeling. Arbeidsutvalget ser det som 939 
forsvarlig å legge seg på et nivå som er nærmere tidligere tildelinger. Det poengteres også at JussBuss har 940 
en betydelig egenkapital som ligger over nivået organisasjonen selv skriver det er ønskelig å ligge på.  941 
 942 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 283 000,- 943 
 944 
Enstemmig innstilling: 283 000,-  945 
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STUDENTFORENINGEN VED HANDELSHØGSKOLEN BI I OSLO (SBIO) 946 
 947 
Søknadsbeløp: 1 100 000,- 948 
 949 

 2017 2018 2019  
Tidligere tildelt / Søknadssum 520 000 450 000 1 100 000  
Økning i prosent av fjorårets beløp 144 %  

  
 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019  

Inntekter   16 916 168     17 130 000   
Utgifter   17 987 004     16 266 865   

Resultat -1 125 307  0  863 135   
Finansposter -54 471     

     
Inngående egenkapital 3 736 764  2 620 637  2 620 637   

+ årets resultat -1 125 307  0  863 135   
Årsoppgjørsdifferanse -9 180     

Egenkapital 2 620 637  2 620 637  3 483 772   
Egenkapital i prosent av drift 15%  21%  

     
 2015 2016 2017  

Historisk utvikling av egenkapitalen   3 104 128    3 736 764    2 620 637   
 950 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 951 
SBIO har arbeidet godt med søknaden, og arbeidsutvalget har inntrykk av at ledelsen har vært langt mer 952 
transparente om foreningens drift enn hva som har vært sedvane tidligere. Arbeidsutvalget vil benytte 953 
muligheten til å berømme sittende ledelse for dette.  954 
 955 
Grunnet det mer realistiske bildet SBIO tegner i sin søknad, har det blitt tydelig for arbeidsutvalget at de 956 
respektive årshjulene til SBIO og VT samsvarer dårlig med tanke på tidspunkt for søknader om støtte. Dette har 957 
gjort det svært vanskelig for arbeidsutvalget å vurdere det reelle stønadsbehovet for å kunne gjennomføre 958 
prosjektene SBIO søker om på en god måte. Dette gjelder for Bergensbaneløpet, Faderullan og BI-revyen. Derfor 959 
innstiller arbeidsutvalget på å ikke tildele SBIO midler til disse prosjektene, men foreslår i stedet å øke 960 
Kulturstyrets bevilgning, slik at SBIO skal ha anledning til å søke KS om prosjektstøtte for nevnte prosjekter når 961 
arrangementene i større grad er planlagt og har budsjett. 962 
 963 
Det bør vurderes om SBIO i sin helhet heller bør søke midler hos Kulturstyret. Dette må sees i sammenheng med 964 
vedtak fattet av Velferdstinget i 2015, der resultatet ble at studentdemokratier ikke lenger skulle motta støtte 965 
over semesteravgiften, men heller bli finansiert av lærestedene. Etter denne endringen har SBIO kun søkt støtte 966 
som kulturinstitusjon, og søknadene har fokusert på årlige arrangementer. På grunn av tidspunktet for 967 
Velferdstingets budsjettsøknad til SiO er det imidlertid ikke gitt at dette gir det beste grunnlaget for å kunne 968 
vurdere stønadsbehovet.  969 
 970 
Forøvrig ser arbeidsutvalget det som prinsipielt urett at studentene i fellesskap skal dekke utestående avgifter, 971 
som SBIO også søker om. 972 
 973 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 40 000,- 974 
 975 
Enstemmig innstilling: 40 000,- 976 
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BI ATHLETICS 977 
 978 
Søknadsbeløp: 700 000,- 979 
 980 

 2017 2018 2019  
Tidligere tildelt / Søknadssum  300 000 600 000  
Økning i prosent av fjorårets beløp 100 %  

  
 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019  

Inntekter   714 729    3 898 065    4 662 887   
Utgifter   657 402    3 857 093    4 752 371   

Resultat 57 385  40 972  -89 484   
Finansposter 58     

     
Inngående egenkapital  57 385  98 357   

+ årets resultat 57 385  40 972  -89 484   
Egenkapital 57 385  98 357  8 873   

Egenkapital i prosent av drift 9% 3% 0%  
     
 2015 2016 2017  

Historisk utvikling av egenkapitalen     57 385  
 981 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 982 
BI Athletics har bidratt til en god dialog gjennom søknadsprosessen, noe arbeidsutvalget gjerne vil berømme 983 
foreningen for. Foreningen redegjør for sitt virke på en tilfredsstillende måte gjennom søknadsteksten, og 984 
synliggjør på en god måte tilbudet de har til studenter. På tross av dette finner arbeidsutvalget 985 
vurderingsgrunnlaget for stønadsbehovet tynt. I fjor kommenterte arbeidsutvalget at:  986 
 987 

Det var noe utfordrende for AU da vi fikk søknaden fra BI Athletics. Søknaden har etter egne tildelingskriterier 988 
vært innholdsrik nok til at vi kan innstille, men vurderingsgrunnlaget har vært oppfattet som noe tynt. En av de 989 
største årsakene for at vi har innstilt på søknadssum er det store rommet for spekulasjon i forhold til 990 
økonomien.  991 

 992 
Det kommer ikke tydelig nok frem hva midlene vil brukes til. Budsjettet som er lagt frem gir oss et inntrykk av 993 
hva foreningen ønsker å gjøre, med mer eller mindre ubegrensede midler. Det gjør det vanskelig for AU å se hva 994 
midlene faktisk vil gå til, og hvordan foreningen vil kutte i utgifter ved kutt i inntektskilder 995 

 996 
Med tanke på denne tilbakemeldingen er det nedslående at BI Athletics ikke redegjør tydeligere for 997 
driftsbudsjettet for 2019 som er lagt ved søknaden, ei heller for grunnen til at de søker akkurat det beløpet som 998 
de søker om. 999 
 1000 
Arbeidsutvalget stiller seg forøvrig spørrende til hvorfor BI Athletics tilsynelatende ikke benytter seg av 1001 
mulighetene til å søke støtte til for eksempel investering i utstyr fra andre aktører, som for eksempel 1002 
Sparebankstiftelsen. 1003 
 1004 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 150 000,- 1005 
 1006 
Enstemmig innstilling: 150 000,- 1007 
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VELFERDSTINGETS KULTURSTYRE (KS) 1008 
 1009 
Søknadsbeløp: 2 750 000,- 1010 
 1011 
Historisk oversikt: bevilgninger til og fra Kulturstyret 1012 

  Bevilgning til KS  
(fra Velferdstinget) 

Endring i % 
(fra året før) 

Egenkapital 
(inngående) 

Totalt bevilget fra KS 
(regnskap/budsjett/ramme) 

 2014  3 410 000  -7 %  169 006  3 131 879 
 2015  3 450 000  1 %  447 127  3 154 189 
 2016  2 700 000  -22 %  1 324 158  2 954 539 
 2017  2 460 000  -9 %  1 069 619  2 964 271 
 2018 (**  2 300 000  -7 %  565 348  2 617 000 
 2019 (**  3 070 000  33 %  98 348  3 070 000 

*Det legges 80 000 av overskuddet fra 2013 til budsjettet til store foreninger. KS hadde dermed en ramme på 3 490 000 i 2014. 1013 
**forventet. *** budsjettert.  1014 
(se vedlegg: Kulturstyret - økonomisk oversikt) 1015 
 1016 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 1017 
Kulturstyret begrunner søknadsbeløpet godt i sin søknad. Arbeidsutvalget har hatt en god dialog med 1018 
Kulturstyret gjennom prosessen, og har fått god innsikt i Kulturstyrets økonomiske situasjon. Der det de 1019 
siste årene har blitt poengtert at Kulturstyrets egenkapital har vært høy, er den nå bygget ned til et nivå 1020 
som gir rom for å gjøre tildelinger ved særskilt behov uten at det går på bekostning av øvrige søkere, skulle 1021 
et slikt behov oppstå. Det siste halvannet året har vist at slike tilfeller kan forekomme. 1022 
 1023 
Arbeidsutvalget innstiller på et beløp som er høyere enn søknadssummen. Dette må sees i sammenheng 1024 
med at SBIO oppfordres til å søke Kulturstyret som støtte til prosjektene de søker Velferdstinget om. Det 1025 
presiseres at KS står fritt til å tildele fra tildelingsbeløpet slik KS vurderer det som mest hensiktsmessig, og 1026 
at SBIO søker på lik linje med alle andre søkere.  1027 
 1028 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 3 070 000,- 1029 
 1030 
Enstemmig innstilling: 3 070 000,-  1031 
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SAKSFREMLEGG – 4B 1032 
Dato: 11. oktober 2018 1033 
Sak: 4b), Vedtakssak 1034 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 1035 
Vedlegg: Handlingsplan 2018 1036 
 1037 
VELFERDSTINGETS BUDSJETTPRIORITERINGER FOR SIO 1038 
 1039 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1040 
Forslaget vedtas. 1041 
 1042 
Forslag til vedtak: 1043 
Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO. 1044 
 1045 
 1046 
 1047 
 1048 
 1049 
SAKSNOTAT 1050 
 1051 
Bakgrunn for saken 1052 
SiO sitt hovedstyre (HS) skal i desember ha sitt budsjettmøte. Der vil rammene for året 2019 og de 1053 
økonomiske prioriteringene settes. Arbeidsutvalget fremmer budsjettprioriteringene på bakgrunn av 1054 
politisk grunndokument, handlingsplanen for 2018 og egne vurderinger.  1055 
 1056 
Saksopplysninger 1057 
Velferdstinget har over lengre tid prioritert miljøtiltak i SiO Bolig. De siste årene har SiO sine 1058 
byggeprosjekter blitt mer miljøvennlige og vi har fått skissert at dette er noe de vil fortsette med. Dermed 1059 
anser vi denne prioriteringen for å fremdeles være gjeldende, selv om de ikke er tatt med i årets forslag til 1060 
budsjettprioriteringer. 1061 
 1062 
Arbeidsutvalget har etter en helhetlig vurdering av handlingsplanen og Velferdstingets politiske 1063 
prioriteringer i lys av SHoT2018 sett et behov for å styrke SiO Foreningers tilstedeværelse blant studentene. 1064 
Med bakgrunn i handlingsplanen mener vi at SiO Mat og drikke skal ha lengre åpningstider i pressperioder. 1065 
Samtidig ser vi at arealbehovet hos studentidretten er stort. 1066 
 1067 
Forslagene fra arbeidsutvalget blir da som følger (ikke prioritert rekkefølge): 1068 

 Idrettsarealer 1069 
 SiO Foreninger skal etterstrebe å synliggjøre tilbudet sitt, både gjennom fysisk tilstedeværelse, oppsøkende 1070 

informasjonsarbeid og øvrig informasjonsarbeid, særskilt på institusjoner med færre enn 7 000 studenter. 1071 
 SiO Mat og drikke skal etterstrebe å utvide åpningstidene på ettermiddagen og kvelden for sine 1072 

serveringssteder i pressperioder, særlig på steder der det ikke finnes andre serveringstilbud i nærhet til 1073 
der studentene oppholder seg. 1074 

 1075 
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Arbeidsutvalgets vurdering 1076 
 1077 
IDRETTSAREALER 1078 
Studentidretten har i dag en presset kapasitet samtidig som pågangen hos SiO Athletica er stadig økende. 1079 
Dermed ønsker vi å sette av midler til nye idrettsarealer, slik at vi kan lette presset på de eksisterende 1080 
anleggene og åpne opp for at flere studenter skal kunne delta. I likhet med tidligere har vi forståelse for at 1081 
dette er en prosess som tar tid og dermed må være en langsiktig prioritering, men derfor er det også desto 1082 
viktigere å begynne prioriteringen så tidlig som mulig. 1083 
 1084 
SiO FORENINGER 1085 
SiO foreningers tilbud er svært godt, men det oppleves for mange at det kan være en høy terskel for å ta i 1086 
bruk tilbudene som gis til foreninger og enkeltpersoner. Dette spesielt for de studentene ved andre 1087 
læresteder enn UiO. I tråd med funnene i SHoT2018 ser vi det som hensiktsmessig å styrke SiO Foreningers 1088 
synlighet og tilstedeværelse på institusjonene tilknyttet SiO, og da særlig de mindre 1089 
utdanningsinstitusjonene. Dette fordi man ser at studentforeningslivet er en viktig faktor for forebygging av 1090 
blant annet ensomhet og utenforskap. Foreningslivet gir muligheter til både faglig og sosial utfoldelse, og 1091 
SiO Foreninger bør være en synligere aktør i tilretteleggelsen for foreningslivet. 1092 
 1093 
SiO MAT OG DRIKKE 1094 
Gjennom tilbakemeldinger fra brukere av SiO Mat og drikke har mange studenter et ønske om lengre 1095 
åpningstider. Veldig mange studenter oppholder seg på campus i forbindelse med lesing, kollokviegrupper 1096 
eller foreningsaktiviteter og trenger tilgang på god og billig mat også etter klokken 16. Mulighet til å spise 1097 
senere vil gjøre at studentene kan oppholde seg så lenge på campus som de ønsker der flere i dag velger å 1098 
dra hjem for å tilberede mat og fortsette studiearbeidet hjemme. Derfor mener Velferdstinget at det bør 1099 
settes av midler til å forlenge åpningstidene til SiO Mat og Drikke i pressperioder, spesielt der det ikke 1100 
finnes andre serveringstilbud i nærheten. Dette skal ikke gå på bekostning av prisnivået.  1101 
  1102 
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VEDLEGG: HANDLINGSPLAN 2018 1103 
 1104 
VELFERDSTINGETS HANDLINGSPLAN 2018 1105 
 1106 
Temaer er ikke lagt opp i prioritert rekkefølge, men vektes likeverdig. 1107 
 1108 
 1109 
1. Arbeidsutvalget skal jobbe for at prøveprosjektet med nattbuss i fadderukene blir en fast ordning 1110 
 1111 
2. Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO-registrerte studenter som bor og studerer i forskjellige soner kan 1112 
reise mellom dem uten ekstra kostnad.  1113 
 1114 
3. Velferdstinget skal være en synlig aktør i prosessen rundt revidering av kostnadsrammen for 1115 
studentboliger. 1116 
 1117 
4. Velferdstinget skal evaluere forprosjektet og vurdere videre prosess for et mulig  1118 
prosjekthus i Sentrum. 1119 
 1120 
5. Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO Mat & Drikkes utvidede åpningstider i pressperioder blir en fast 1121 
ordning. 1122 
 1123 
6. Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO Foreninger skal tilby flere kurs som omhandler tilrettelegging, 1124 
konfliktløsning, og forebyggende og håndtering av kriser og trakassering. Dette må ved behov gjøres i 1125 
samarbeid med aktører som har kompetanse på områdene slik at SiO Foreninger selv oppdaterer 1126 
kompetansen sin på de ovennevnte feltene. Forebygging og håndtering av kriser og trakassering må være 1127 
en del av SiO Foreningers lederkurs.  1128 
 1129 
7. Velferdstinget skal jobbe for opprettelsen av et idrettsråd for fordeling av halltid og samarbeid. 1130 
 1131 
8. Velferdstinget skal revidere tildelingskriteriene for foreninger og organisasjoner som søker støtte av 1132 
semesteravgiften direkte fra Velferdstinget. 1133 
 1134 
9. Velferdstinget skal revidere prioriteringer for tildeling av bolig. 1135 
 1136 
10. Velferdstinget skal revidere retningslinjer for studentkafeene. 1137 
 1138 
11. Velferdstinget skal revidere idrettspolitisk dokument. 1139 
 1140 
12. Velferdstinget skal revidere arbeidsutvalgets mandat. 1141 
 1142 
13. Arbeidsutvalget skal øke mengden informasjon om Velferdstinget på engelsk. 1143 
 1144 
14. Arbeidsutvalget skal lage en oversikt over hvordan de forskjellige studentdemokratiene er finansiert og i 1145 
samarbeid med demokratiene jobbe for at de demokratiene som trenger det får økt støtte fra sin 1146 
institusjon. 1147 
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 1148 
15. Arbeidsutvalget bør delta på relevante studentarrangementer på ulike institusjoner, både faglig og 1149 
sosialt, når det er hensiktsmessig at Velferdstinget bør være representert.  1150 
 1151 
16. Velferdstinget skal sørge for at det avholdes en informasjonskampanje om tilbudet til SiO helse, spesielt 1152 
rettet mot de mindre utdanningsinstitusjonene.  1153 
 1154 
17. Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO skal opprette gjenbruksstasjoner for boliginventar ved sine 1155 
studenthus. 1156 
 1157 
18. Arbeidsutvalget skal arbeide for at SiO skal utrede behovet og mulighetene for barnehage- og 1158 
helsetilbud på campus og studiesteder utenfor Oslo.  1159 
 1160 
19. Arbeidsutvalget skal jobbe for at det utvikles et system der man kan søke på SiO-bolig, av typen dublett, 1161 
som venneduo. 1162 
 1163 
20. Arbeidsutvalget skal jobbe for at rammene rundt fremleie av SiO-bolig blir ryddigere, blant annet 1164 
gjennom at det legges ut et eksempel på en standard fremleiekontrakt på SiOs hjemmesider, og ved at 1165 
fremleietaker får tilgang på vaktmester- og vaskeritjenester gjennom SiOs boligportal.  1166 
 1167 
21. Arbeidsutvalget skal jobbe for at begge beboere i parboliger hos SiO skal ha tilgang til vaktmester- og 1168 
vaskeritjenester gjennom SiOs boligportal.  1169 
 1170 
22. Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO Foreninger skal invitere Rosa kompetanse til å holde kurs for 1171 
foreningene.  1172 
 1173 
23. Arbeidsutvalget skal arbeide for at studenter får flere faste rabatter på kulturarrangementer i regionen.  1174 
 1175 
 1176 
 1177 
Vedtatt av Velferdstinget 1. september 2018 1178 
  1179 
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SAKSFREMLEGG – 5A 1180 
Dato: 11. oktober 2018 1181 
Sak: 5a, Vedtakssak 1182 
Saksbehandler: Sarah Sørensen 1183 
Vedlegg: Budsjettutkast 2019; Kulturstyret – økonomisk oversikt 1184 
 1185 
VELFERDSTINGETS DRIFTSBUDSJETT 2019 1186 
 1187 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1188 
Forslaget vedtas. 1189 
 1190 
Forslag til vedtak: 1191 
Velferdstingets driftsbudsjett 2019 vedtas. 1192 
 1193 
 1194 
 1195 
 1196 
 1197 
SAKSNOTAT 1198 
 1199 
Bakgrunn for saken 1200 
Velferdstingets driftsbudsjett for 2019 må vedtas på dette møte, i forbindelse med Velferdstingets søknad 1201 
om tilskudd fra SiO. Denne saken må dermed behandles før sak 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO. 1202 
 1203 
Saksopplysninger 1204 
Det søkes om 3 500 000 kroner til drift av Velferdstinget. I forhold til fjorårets søknadsbeløp er dette en 1205 
realøkning på ca. 45 000 kroner. Økningen skyldes i hovedsak at vi ønsker en ekstra stilling i administrasjon 1206 
på 30 %, fra og med 1. august 2019. Hele kostnaden til en ny stilling sees ikke i økningen av søknadsbeløpet, 1207 
dels på grunn av en del andre poster nedjusteres og så budsjetteres det med å gå 77 900 kroner i 1208 
underskudd. 1209 
 1210 
Driftsinntektene til Velferdstinget består av tilskuddet man søker fra SiO på 16,1 millioner, hvorav 3,5 1211 
millioner er Velferdstingets eget driftstilskudd og 12,6 er øremerket til tildelingsordningen. Utbetaling av 1212 
kontingenten til NSO er ikke noe som går via Velferdstinget, derved er beløpet ikke medregnet her. Andre 1213 
driftsinntekter omfatter bl.a. tilskudd fra Oslo Kommune og det vi fakturerer SP-UiO AU for av 1214 
felleskostnader på huset. Samlet driftskostnader er på 3,7 millioner; og omfatter drift av Velferdstinget, 1215 
Kulturstyret og Studenthovedstaden. Samlet bevilgninger er etter innstilling fra arbeidsutvalget budsjettert 1216 
til 12,6 millioner.  1217 
 1218 
Størstedelen av økningen i driften skyldes kostnader til en ekstra stilling i administrasjonen. Det vil øke 1219 
diverse poster knyttet til lønn med rundt 100 000 kroner, dertil øker «Teknisk utstyr» og «Inventar» med 1220 
20 000 kroner. De 20 000 er til innkjøp av kontormøbler og PC, og derved en engangskostnad i forbindelse 1221 
med opprettelse av stillingen.  Det er budsjettert med at den nye stillingen 1. august,  1222 
 1223 
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Det er et behov for en total sett høyere stillingsprosent i administrasjonen, og med en ekstra stilling på 30 1224 
% er administrasjonen på 205 %. Siden Velferdstinget fikk administrativ ansvar for Kulturstyrets sekretariat i 1225 
2012, hatt administrasjonen hatt et etterslep med å matche arbeidsbyrden og arbeidskapasitet. Den totale 1226 
stillingensprosenten har siden 2012 økt fra 100 til 175 %. Dog vi ser at med utviklingen av organisasjonen 1227 
og arbeidsoppgavene for administrasjonen, har behovet for en større stillingsprosent har økt med større 1228 
hastighet enn stillingsprosentene. Velferdstingets administrasjon har et stort ansvarsområde og fungerer 1229 
som sekretariat for Velferdstinget, Kulturstyret og Studenthovedstaden. Det omfatter organisering og 1230 
deltakelse på minimum tre kveldsmøter i måneden, organisering og deltakelse på minimum fire seminarer i 1231 
året. Samt ulike arbeidsoppgaver forbundet til denne seminar- og møteaktiviteten inn i mellom. 1232 
Administrasjonsleder har arbeidsgiveransvar, økonomiansvar sammen med AU leder og overordnet ansvar 1233 
for daglig drift.  Alle ansatte, tillitsvalgte og ekstern honorerte er ansatt og avlønnet direkte av 1234 
Velferdstinget, derved administrasjonen. Over sommeren har det kommet flere faste oppgaver og rutiner 1235 
som administrasjonen må forholde seg til, bl.a. i forbindelse med den nye personvernforordningen. Det er 1236 
altså et behov for at disse oppgavene og ansvar kan fordeles ut over en større prosent i administrasjonen.  1237 
Grunnen til at det ikke bare søkes om økt stillingsprosent for en av de eksisterende stillinger er fordi man 1238 
ønsker flere ansatte. Med tre ansatte fordeles ansvaret ut på flere og de tre ansatte vil til daglig ha større 1239 
mulighet for å vikariere for hverandre. Dertil forslås det at man ansetter den ekstra stillingen på 30 %, med 1240 
mulighet for å jobbe 6-8 uker 100 % over sommeren med følgende to hensyn. Administrasjonen vil alltid 1241 
være 100 % betjent og de rolige periodene kan i større grad brukes på ekstra prosjekter, opprydding og 1242 
oppdatering av eksisterende systemer. Det andre hensynet er å gjøre stillingen attraktiv for en student, 1243 
som kan jobbe deltid i semestret og fulltid i sommeren. Slik sikre vi minimal utskiftning av ansatte i 1244 
administrasjonen. Det at de 205 % er fordelt på tre stillinger gjør også administrasjonen mindre sårbar for 1245 
ulike typer fravær, omstilling og ekstraordinære situasjoner i arbeidsforhold og organisasjonsutvikling.  1246 
 1247 
Det er budsjettert med en overlapp til AU på fire uker med forbehold om at endringsforslaget om lengre 1248 
overlapp blir vedtatt; det øker posten «Honorar tillitsvalgte» med 50 000 kroner. Møtehonorar til 1249 
Kulturstyret er økt med 10 000 kroner, hvilket skyldes at man nå budsjettere med at alle varamedlemmer 1250 
blir invitert på begge seminarer og som følge av endringsforslaget med dobbelthonorar på seminarer med 1251 
to dager. 1252 
 1253 
Det er gjort en del nedjustering i driften for 2019, som følge av nivået for forventet regnskap for 2018, 1254 
«Reisekostnader», «Markedsføring», «Aksjoner og markeringer» er samlet sett nedjustert med 80 000 1255 
kroner, da man allerede nå ser det vil gå mye under budsjett. På samme vis er «Møtekostnader» økt med 1256 
20 000 kroner sammenliknet med budsjett for 2018, det skyldes at man forventer å gå 16 000 kroner over 1257 
budsjett i inneværende år.   1258 
 1259 
Resten av postene i budsjettutkastet enten beregnet etter forventet nivå for 2019, ellers så er postene 1260 
budsjettert etter nivået fra forventet regnskap. Det er noen få poster, der man bare har overført budsjettet 1261 
fra 2018. Eksempelvis de to faste postene «Rente kompensasjon til AU» og «Krisefondet», de står ofte urørt 1262 
og oppjusteres ikke.  1263 
 1264 
Total driftskostnader for Velferdstinget er budsjettert til 3,7 millioner i 2019 og med søknadsbeløp på 3,5 1265 
millioner, budsjetteres det derved med et underskudd på 77 900 kroner. Det forventes at Velferdstinget 1266 
avslutter 2018 med et overskudd med på rundt 90 000 kroner, hvilket i hovedsak skyldes kontorkostnader, 1267 
reisekostnader, representasjon og markedsføring forventes at går under budsjett. Derved vurderes det 1268 
også at man fint kan budsjettere med et dette underskuddet i 2019. Velferdstinget forventes at ha en 1269 
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egenkapital på 1,1 million ved utgangen av 2019. Velferdstinget forvalter bevilgninger for over 12 millioner 1270 
kroner, derfor er det viktig at det er et fornuftig nivå på egenkapitalen og god likviditet. Det vurderes at 1271 
egenkapitalen til Velferdstinget bør ligge på rundt 1 million. 1272 
 1273 
Kulturstyret budsjetterer ikke lengre med å ta av egenkapitalen, da de forventer å avslutte 2018 med en 1274 
egenkapital på rundt 98 000 kroner. Kulturstyret har fått bygget ned egenkapitalen de siste årene ved å 1275 
søke mindre i tilskudd og bruke av egenkapitalen.  (jf. Kulturstyret – økonomisk oversikt) 1276 
  1277 
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NOTER TIL VELFERDSTINGET DRIFTSBUDSJETT 2019 1278 
 1279 
3600 Tilskudd fra semesteravgiften 1280 
I 2018 ble det tildelt 3 340 000 kr fra semesteravgiften til VTs egen drift, det søkes nå 3 500 000 kr til driften 1281 
i 2018. Det litt høyere søknadsbeløpet skyldes i hovedsak økningen med en stilling til administrasjonen. 1282 
 1283 
Konto 3610-3638 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1284 
Denne ordningen er fra 2017 helt avviklet. 1285 
 1286 
Konto 3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet 1287 
Dette er summen som VT får av SiO til tilskuddsbudsjettet; gitt at AU sin innstilling vedtas og 1288 
søknadssummen innvilges. 1289 
 1290 
Konto 3900 Andre driftsinntekter 1291 
Denne posten omfatter bl.a. midler som overføres fra Oslo Kommune som refusjon for 1292 
sekretariatsfunksjonen i Studenthovedstaden, andre tilskuddsmidler, samt budsjetterte fellesutgifter VT 1293 
fakturerer SP-UiO AU. Lønnstrekk fra SP-UiO AU til lunsjordningen på huset inngår i denne posten, men 1294 
lønnstrekket fra VT-AU inngår i budsjettet på kostnadssiden.  1295 
 1296 
Konto 4320-4332 Bevillinger 4320-4332 1297 
Bevillinger til studentmedier og kulturinstitusjoner. Samlet bevilgninger til studentdemokratier er avviklet. 1298 
Bevilgninger til studentmedier og kulturinstitusjoner er som AU har innstilt på. 1299 
 1300 
Konto 5010-5211 Lønn, honorarer og kompensasjon 1301 
Dette omfatter lønnsutgifter for VTs administrasjon: administrasjonsleder i 100 % stilling og 1302 
administrasjonssekretær i 75 % stilling. Det er budsjettert med å få en ekstra stilling i administrasjon på 30 1303 
% fra 1. august. Det budsjetteres at denne stillingen skal jobbe 100 % i 6-8 uker om sommeren, hvor de 1304 
øvrige ansatte er på ferie. Økningen i denne posten med den nye stilingen er ca. 83 000 kr. Dog sees det 1305 
ikke som en så stor økning fra forventet regnskap for 2017, da man har hatt vikar og en i fødselspermisjon i 1306 
2017 og at denne stillingen er budsjettert fra 1. august og ikke hele året.  1307 
Videre omfatter dette honorar til tillitsvalgte. AU består av fire tillitsvalgte i 100 % stilling; leder, nestleder, 1308 
politikk- og medieansvarlig og kommunikasjonsansvarlig. Lønnskostnadene til AU er økt med 50 000 kr som 1309 
er den ekstra overlapp på to uker. Dersom dette blir vedtatt. 1310 
Kulturstyret består av 11 medlemmer, inklusiv leder. Kulturstyreleder honoreres tilsvarende en 25 % stilling. 1311 
Alle medlemmer, inklusiv leder, mottar et møtehonorar for hvert møte de er på. Alle medlemmer i 1312 
kontrollkomiteen og valgkomiteleder for møtehonorar både for VT møter og egne møter. Dertil er 1313 
møtehonorarene oppjustert litt; ved at alle får dobbelt honorar på seminarer der vare to dager og at alle 1314 
varamedlemmer inviteres til begge seminarer. 1315 
I posten «Øvrige honorarer» er honorar til nestleder i KS, samt møtehonorar for både KS, VK og KK.  1316 
I 2017 var møtehonorar inkludert i posten «Honorar tillitsvalgte», men for 2018 og fremover ligger det i 1317 
«Øvrige honorarer». Dertil omfatter øvrige honorar også honorar til ordstyring på VT møtene. Posten 1318 
«Rentekompensasjon AU» er budsjettert på samme nivå hvert år. Dette er refusjon av de renteutgifter de 1319 
tillitsvalgt pådrar seg, i den tid de sitter i AU. Kompensasjonen utbetales ved avslag om rentefritak fra 1320 
lånekassen i perioden. 1321 
  1322 
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Konto 5400-5410 Arbeidsgiveravgift 1323 
Beregnes som 14,1 % av alle lønnskostnader i inneværende år. 1324 
 1325 
Konto 5420-5800 Andre personalekostnader 1326 
Her inngår OTP som er satt til 3 % av lønnskostnader i administrasjonen i pågjeldende år, i tillegg til 1327 
administrative omkostninger ved ordningen. Oppjustering her er knyttet til økt lønnskostnader i forbindelse 1328 
med en ny stilling i administrasjonen. Videre inngår opplæring, som er kostnader ved oppstart av et nytt 1329 
arbeidsutvalg, samt opplæring som kan komme i løpet av året. 1330 
«Andre personalekostnader» er bl.a. overtidsmat, diett i forbindelse med møte og reise både for AU og for 1331 
administrasjonen.  1332 
Dertil inngår også innkjøp til lunsjordningen på huset. Lunsjordningen er en fellesutgift med SP-UiO AU. 1333 
Lunsjordningen finansieres ved lønnstrekk og et mindre bidrag fra VT. Det sees dermed både på 1334 
inntektssiden og kostnadssiden i budsjettet. Lunsjordningen er beregnet etter en evt. ansatt fra august av. 1335 
Resten av postene basert på forventet regnskap, budsjettet er satt etter det forbruk som hittil har vært i 1336 
2018.  1337 
 1338 
Konto 6710-6720 Diverse fremmede tjenester 1339 
Denne posten dekker revisjon av VTs regnskap og utgifter til regnskapsfører. Det er budsjettert etter 1340 
forventet regnskap 2018.  Det er usikkert hvor mye vi vil komme til å bruke på denne posten i 2019. 1341 
Overgangen til Visma har kostet litt mere enn forventet, men det skal blir billigere etter hvert. Forhåpentlig 1342 
kan denne posten nedjusteres igjen før sommeren 2019.  1343 
 1344 
Konto 6510-6950 Kontorkostnader 1345 
Kontorkostnader omfatter bl.a. tekniskutstyr, avisabonnementer, datakostnader, porto, møbler, annet 1346 
inventar og innkjøp av kontorrekvisita. Videre inngår diverse innkjøp til kjøkkenet/huset og kostnader for 1347 
bruk av skriverne på Villa Eika. Disse kostnader er felleskostnader med SP-UiO, som deles ut fra en 1348 
fordelingsnøkkel: SP-UiO 51 % og VT 49 %.  1349 
Inventar og teknisk utstyr er oppjustert et del. Dette skyldes at det er to PCer som går ut på garanti neste 1350 
år, og de må skiftes, samt at det må kjøpe inn en ny bærbar. Hvis vi skal ansette en ny i administrasjonen så 1351 
trenger vi i tillegg en PC og skjerm til. Dertil er posten «inventar» er økt med utgifter til skrivebord, stol og 1352 
andre kontorrekvisita. 1353 
Posten «Datakostnader» omfatter betaling for brukere på UiO-server, samt support fra USIT. I øvrige 1354 
kontorkostnader inngår også mobilabonnementer til AU, en gikk i 2016 vekk fra telefonkompensasjon til AU 1355 
og i stedet fikk mobilabonnementer. Datakostnader og øvrig kontorkostnad er satt etter forventet 1356 
regnskap.  1357 
 1358 
Konto 7100-7140 Reisekostnader 1359 
Posten dekker reisekostnader i forbindelse med Velferdstingsarbeid, studieturer og opplæring. 1360 
Reisekostnader omfatter transport, kost og losji ved reisevirksomhet i forbindelse med Velferdstingsarbeid; 1361 
men det inkluderer også bilgodtgjørelse og bruk av leiebil til daglig drift. Deler av disse reisekostnadene 1362 
dekkes i noen tilfelle av eksterne midler og vil i så fall fremgå i posten 3900 som «Andre driftsinntekter», 1363 
dermed kan nivået i regnskap være høyere enn budsjettert nivå.  1364 
Posten er nedjustert med nesten 44 000 kroner i forhold til budsjett for 2018. Det skyldes at posten 1365 
forventet regnskap forventer at gå under budsjett. Man vurdere at det er et passende nivå for reiseaktivitet 1366 
og velger å nedjustere budsjettet. 1367 
 1368 
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Konto 7300-7323 Representasjon og markedsføring 1369 
Posten dekker møtekostnader, gaver, markedsføring og ulike kampanjer som VT-AU arrangerer i årets løp, 1370 
samt arrangementer og fester. 1371 
«Møtekostnader» dekker i hovedsak bevertning på Velferdstingsmøter. I tillegg også bevertning til møter 1372 
med konsernledelsen, Hovedstyret, Kulturstyret, Studenthovedstaden og AU egne møter m.m. Budsjettet 1373 
for møtekostnader er satt etter forventet regnskap. Posten har økt ganske mye siden 2015 grunnet generelt 1374 
høyere aktivitet, samt at det nå fast er bevertning på møtene i KS og SH og forbedret bevertning på 1375 
Velferdstingsmøtene. Denne posten forventes å gå 16 000 over budsjett i 2018 og derfor velger man å legge 1376 
budsjettet på rund 108 000 kroner i 2019. Det er ikke en så stor økning fra 2016, men 2017 brukte man lite 1377 
på den posten og grunnet en regnefeil for budsjettet for 2018 fikk man ikke budsjettert det reelle nivå for 1378 
2019. 1379 
I «Seminarer og konferanser» inngår KS’ og VTs seminarer. Her dekkes alle kostnader i forbindelse med 1380 
seminarene; transport, kost og losji m.m.  1381 
For Velferdsseminaret er budsjettet fra 2017 overført uten justeringer, siden posten forventes å går under 1382 
budsjett. Den andre posten «Seminarer og konferanse» er budsjettet også overført. Her inngår KS 1383 
seminaret, men også kursing av ansatte. Selv om den forventes å gå under i budsjett for 2018, kan man 1384 
forvente at med flere ansatte at man fremover få flere kostnader her. 1385 
 1386 
Konto 7410-7500 Kontingent, gaver og forsikring 1387 
I posten «Kontingent» er kostnader i forbindelse med miljøsertifiseringen. Dette er en felles kostnad med 1388 
Studentparlament ved UiO. Det årlig kontingent er på 2 000 kr og hver tredje år må man resertifisere seg, i 1389 
2018 kostet det i underkant av 10 000 kroner. Dette sees i forventet regnskap 2018, for 2019 er det kun de 1390 
årlig kontingent som er med her. «Gavekonto» er innledergaver eller gaver i andre anledninger til eksterne. 1391 
I posten «Forsikringer» er det en eiendomsforsikring på 2 000, en yrkesskade forsikring på 3 400 og en 1392 
reiseforsikring på 3 000 kroner.  1393 
 1394 
Konto 7500-7781 Andre driftskostnader 1395 
I denne posten inngår bl.a. forsikringer og bankkostnader. Videre inngår disposisjonskontoen til VT og KS. 1396 
De tillitsvalgte disponerer denne kontoen og finansierer kostnader til interne sosiale opplegg.  1397 
Krisefond for utenlandske studenter har fast budsjett på rundt 15 000 kr. De øvrige poster under «Andre 1398 
driftskostnader» er satt etter forventet 1399 



VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

NOK

Endelig 
regnskap 

2016

Endelig 
regnskap 

2017

Revidert 
Budsjett     

2018 (sept)

Forventet 
regnskap 

2018

Budsjett 
utkast 2019

Inntekter
3600 Tilskudd fra semesteravgiften 2 650 000     3 180 000     3 340 000     3 340 000     3 500 000     

3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 326 436        -                 -                 -                 -                 Note 1

3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet 10 163 500   10 100 000   11 151 000   11 151 000   12 610 000   
3900 Andre driftsinntekter 250 531        177 610        158 000        182 623        159 500        

Sum inntekter ekskl. bevilgninger 3 226 967     3 357 610     3 498 000     3 522 623     3 659 500     

Sum inntekter 13 390 467   13 457 610   14 649 000   14 673 623   16 269 500   

Kostnader
4320-4332 Bevilgning 4320-4332 10 418 039   10 604 272   11 618 000   11 618 001   12 610 000   Note 2

5010-5211 Lønnskostnader 2 005 907     2 107 980     2 240 300     2 232 731     2 483 200     Note 3

5400-5410 Arbeidsgiveravgift 290 282        313 206        312 000        334 000        347 000        
5420-5800 Andre personalkostnader 50 575           38 039           62 000           57 418           57 300           Note 4

6710-6720 Diverse fremmede tjenester 83 382           72 117           79 100           79 432           81 600           Note 5

6510-6950 Kontorkostnader 141 961        108 828        102 000        95 676           109 100        Note 6

7100-7140 Reisekostnader 107 240        118 760        115 400        75 485           75 200           Note 7

7300-7405 Representasjon og markedsføring 442 790        503 199        535 500        492 991        520 700        Note 8

7410-7500 Forsikringer, kontingent, gaver 19 881           15 775           13 000           19 240           17 300           Note 9

7500-7781 Andre driftskostnader 32 392           37 691           53 000           51 863           52 200           Note 10

Sum kostnader ekskl. bevilgninger 3 174 410     3 315 595     3 512 300     3 438 837     3 743 600     

Sum kostnader 13 592 449   13 919 867   15 130 300   15 056 838   16 353 600   

Driftsresultat -201 982       -462 257       -481 300       -383 215       -84 100         

Finansposter
8050 Finansinntekter 8 413             6 264             6 000             6 000             6 200             
8150 Finanskostnader -                 -                 -                 -                 -                 

Sum Finansposter 8 413             6 264             6 000             6 000             6 200             

Årsresultat -193 569       -455 994       -475 300       -377 215       -77 900         

Egenkapital 2016 2017 RB2018 FR2018 B2019
Inngående balanse 2 295 206     2 101 638     1 645 644     1 645 644     1 268 430     
Årets resultat -193 569       -455 994       -475 300       -377 215       -77 900         
herav; VT driftsresultat 60 971           48 277           -8 300            89 785           -77 900         
KS resultat -254 539       -504 271       -467 000       -467 000       -                
Egenkapital ved årsslutt 2 101 638     1 645 644     1 170 344     1 268 430     1 190 530     

andel av egenkapital som er Kulturstyrets 1 069 619     565 348        98 348           98 348           98 348           
andel av egenkapital som er Velferdstingets 1 032 019     1 080 297     1 071 997     1 170 082     1 092 182     



Note 1

Tilskudd fra medlemsinstitusjonene

Endelig 
regnskap 

2016

Endelig 
regnskap 

2017

Revidert 
Budsjett     

2018 (sept)

Forventet 
regnskap 

2018

Budsjett 
utkast 2019

SUM Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 326 436         

Note 2

Bevilgning

Endelig 
regnskap 

2016

Endelig 
regnskap 

2017

Revidert 
Budsjett     

2018 (sept)

Forventet 
regnskap 

2018

Budsjett 
utkast 2019

Sum 178 500         

200 Studentmedier:
201 Universitas 3 225 000     3 050 001     2 885 000     2 885 001     3 200 000     
202 Radio Nova 1 575 000     1 650 000     1 800 000     1 800 000     2 100 000     
204 Argument -                 -                 -                 -                 287 000         
205 Inside -                 -                 -                 -                 -                 
206 OSTV -                 -                 -                 -                 -                 

Sum 4 800 000     4 700 001     4 685 000     4 685 001     5 587 000     

300 Kulturinstitusjoner
301 Det Norske Studentersamfund 950 000         980 000         1 346 000     1 346 000     1 473 000     
302 Oslostudentenes Idrettsklubb 800 000         1 020 000     1 350 000     1 350 000     1 750 000     
303 JURK 150 000         350 000         350 000         257 000         
304 Juss Buss 270 000         370 000         370 000         283 000         
305 Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo 735 000         520 000         450 000         450 000         40 000           
306 BI Athletics 300 000         300 000         150 000         

Sum 2 485 000     2 940 000     4 166 000     4 166 000     3 953 000     

400 Kulturstyret: 2 954 539     2 964 271     2 767 000     2 767 000     3 070 000     

SUM Bevilgning 10 418 039   10 604 272   11 618 000   11 618 001   12 610 000   

Note 3

Lønn, honorarer og kompensasjon

Endelig 
regnskap 

2016

Endelig 
regnskap 

2017

Revidert 
Budsjett     

2018 (sept)

Forventet 
regnskap 

2018

Budsjett 
utkast 2019

5010 Fast lønn 623 012         660 027         760 000         765 000         857 000         
5011 Telefonkompensasjon 25 050           3 797             5 000             4 000             11 200           
5012 Honorar tillitsvalgte 1 295 561     1 431 323     1 475 000     1 367 000     1 403 000     

5013, 4000 Øvrige honorarer 26 861           10 870           32 000           142 350         150 000         
5015 Rentekompensasjon AU -                 -                 5 000             -                 5 000             
5092 Feriepenger adm. 74 528           79 227           79 300           79 226           80 000           

5017, 5211 Refusjon NAV -39 105          -78 484          -116 000       -124 845       -23 000          
5390 Annen oppgaveplitktig godtgjørelse 1 220             -                 -                 -                 

SUM Lønn, honorarer og kompensasjon 2 005 907     2 107 980     2 240 300     2 232 731     2 483 200     

Note 4

Andre personalkostnader 

Endelig 
regnskap 

2016

Endelig 
regnskap 

2017

Revidert 
Budsjett     

2018 (sept)

Forventet 
regnskap 

2018

Budsjett 
utkast 2019

5420 OTP 18 919           18 316           23 000           24 000           26 000           
5800 Opplæring/overlapp 775                -                 3 000             1 998             2 100             
5990 Andre personalkostnader 30 881           19 723           36 000           31 420           29 200           

SUM Andre personalkostnader 50 575           38 039           62 000           57 418           57 300           

Note 5

Diverse fremmede tjenester

Endelig 
regnskap 

2016

Endelig 
regnskap 

2017

Revidert 
Budsjett     

2018 (sept)

Forventet 
regnskap 

2018

Budsjett 
utkast 2019

6710 Revisjonshonorarer 33 750           20 000           20 600           19 375           19 900           
6720 Regnskapstjenester 49 632           52 117           50 000           60 057           61 700           
6791 Annen fremmed tjeneste, oppgavepliktig 8 500             -                 -                 

SUM Diverse fremmede tjenester 83 382           72 117           79 100           79 432           81 600           



Note 6

Kontorkostnader

Endelig 
regnskap 

2016

Endelig 
regnskap 

2017

Revidert 
Budsjett     

2018 (sept)

Forventet 
regnskap 

2018

Budsjett 
utkast 2019

6440 Leie transportmidler 2 000             1 810             2 000             
6510 Teknisk utstyr 55 518           25 270           29 000           31 464           35 000           
6550 Inventar 19 234           12 890           5 000             3 706             12 600           
6811 Innkjøp til kjøkkenet / huset - 51 % refunderes av SP-AU (UiO) 23 171           12 873           15 000           15 000           15 400           
6815 Kopiering 18 583           17 779           18 000           17 403           17 900           
6910 Telefonregninger -                 14 832           14 000           13 469           13 900           

6810, 6823, 6880,6890Kontorekvisita, datakostnader, abonnementer og øvrig kontorkostnad 25 455           25 183           19 000           12 825           12 300           
SUM Kontorkostnader 141 961         108 828         102 000         95 676           109 100         

Note 7

Reisekostnader

Endelig 
regnskap 

2016

Endelig 
regnskap 

2017

Revidert 
Budsjett     

2018 (sept)

Forventet 
regnskap 

2018

Budsjett 
utkast 2019

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 4 717             3 988             8 000             6 233             4 000             
7130-7160 Reisekostnader, Diettkostnad, 102 523         114 772         107 400         69 251           71 200           

SUM Reisekostnader 107 240         118 760         115 400         75 485           75 200           

Note 8

Representasjon og markedsføring

Endelig 
regnskap 

2016

Endelig 
regnskap 

2017

Revidert 
Budsjett     

2018 (sept)

Forventet 
regnskap 

2018

Budsjett 
utkast 2019

7300 Markedsføring 45 103           42 262           65 000           45 318           46 500           
7301 Aksjoner og markeringer / Julebord 47 135           75 814           56 600           41 410           42 500           
7302 Åpne hus 11 828           6 389             10 000           8 574             8 800             
7320 Møtekostnader 94 497           83 637           88 900           105 161         107 900         
7322 Seminar og konferanse 56 422           64 844           85 000           78 662           85 000           
7323 Velferdsseminar 187 805         230 253         230 000         213 867         230 000         

SUM Representasjon og markedsføring 442 790         503 199         535 500         492 991         520 700         

Note 9

Kontingent og gave, Forsikringer

Endelig 
regnskap 

2016

Endelig 
regnskap 

2017

Revidert 
Budsjett     

2018 (sept)

Forventet 
regnskap 

2018

Budsjett 
utkast 2019

7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget 1 000             5 930             6 100             
7405 Gavekonto 6 994             6 436             3 000             4 547             2 200             
7500 Forsikringer 12 887           9 339             9 000             8 763             9 000             

SUM Kontingent og gave, Forsikringer 19 881           15 775           13 000           19 240           17 300           

Note 10

Andre driftskostnader

Endelig 
regnskap 

2016

Endelig 
regnskap 

2017

Revidert 
Budsjett     

2018 (sept)

Forventet 
regnskap 

2018

Budsjett 
utkast 2019

7770 Bankkostnader 2 196             2 627             3 000             2 773             3 000             
7771 KS disposisjonskonto 2 632             3 473             8 500             8 500             8 500             
7775 AU disposisjonskonto 19 122           14 104           22 500           22 500           22 500           
7776 Krisefond for utenlandske studenter 7 686             15 000           15 000           15 000           15 000           

7778-7790 Øvrige kostnader 756                2 487             4 000             3 091             3 200             
SUM Andre driftskostnader 32 392           37 691           53 000           51 863           52 200           



04.10.2018

Kulturstyrets økonomi 2010-2018

Bevilgning 
fra VT

Bevilgning 
endring  i % - 
fra året før

Egenkapital 
(primo)

Bevilget    av 
KS

2010 2 450 000      600 000              2 970 000

2011 2 640 000      8 % 400 000              2 850 000

2012 3 030 000      15 % 400 000              3 430 000

2013 3 661 019      21 % -                      3 492 013

2014 3 410 000      -7 % 169 006              3 131 879

2015 3 450 000      1 % 447 127              3 154 189

2016 2 700 000      -22 % 1 324 158          2 954 539

2017 2 460 000      -9 % 1 069 619          2 964 271

2018 (** 2 300 000      -7 % 565 348              2 617 000

2019 (*** 3 070 000      33 % 98 348                3 070 000

 ** forventet 

***budsjettutkast

Velferdstingets Kulturstyre midler 2019

Egenkapital - primo 98 348                

Budsjettramme for Kulturstyret

Ordinær bevilgning 3 070 000      

Total budsjett for KS 3 070 000          

Budsjett for bevilgninger -3 070 000         

resultat -                      

Egenkapital - ultimo 98 348                
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Velferdstingets Kulturstyre midler 2018

Egenkapital - primo 565 348              

Budsjettramme for Kulturstyret

Ordinær bevilgning 2 300 000      

+Lagt til budsjett - midler fra SiO* 116 244         -116 244            

+Lagt til budsjett - øvrig fra egenkapital 350 756         -350 756            

Sum 2 767 000          

Budsjett for bevilgninger -2 767 000         

resultat -                      

Egenkapital - ultimo 98 348                

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

Velferdstingets Kulturstyre midler 2017

Egenkapital - primo 1 069 619          

Budsjettramme for Kulturstyret

Ordinær bevilgning 2 230 000      

Øremerket til mellomstore studentmedier 230 000         

+Lagt til budsjett - midler fra SiO* 116 244         -116 244            

Sum 2 576 244          

-                      

Bevilget -2 964 271         

resultat** -388 027            -388 027            

Egenkapital - ultimo 565 348              

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

**tas fra egenkapitalen. 
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Velferdstingets Kulturstyre midler 2016

Egenkapital - primo 1 324 158          

Budsjettramme for Kulturstyret

Ordinær bevilgning 2 200 000      

Øremerket til mellomstore studentmedier 500 000         

+Lagt til budsjett -  midler fra SiO* 116 244         -116 244            

Total ramme for KS 2 816 244          

-                      

Bevilget -2 954 539         

resultat** -138 295            -138 295            

Egenkapital - ultimo 1 069 619          

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

**tas fra egenkapitalen. 

Velferdstingets Kulturstyre midler 2015

Egenkapital - primo 447 127              

Budsjettramme for Kulturstyret

Ordinær bevilgning 2 750 000      

Øremerket til mellomstore studentmedier 700 000         

+Lagt til budsjett fra 2014 (fra KS EK)* 182 000         -182 000            

Total ramme for KS 3 632 000          

-                      

Bevilget          -3 154 189 

resultat** 477 811             477 811              

tilbakeføring av KS midler fra SiO** 581 220              581 220              

Egenkapital - ultimo 1 324 158          
* 182 000 ble lagt til budsjetttet pga. høy egenkapital

** legges til egenkapitalen
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KULTURPOLITISK VISJON OG MÅLSETNINGER 24 

Velferdstinget er basert på prinsipper om den enkelte students mulighet til deltakelse, påvirkning 25 
og medbestemmelse. Et godt og fritt kulturtilbud bidrar til det studentsosiale miljøet og til å 26 

skape studentidenitet.  27 
 28 

For at denne muligheten skal være reell, er studenter avhengig av å ha frie og inkluderende 29 
institusjoner å skape kulturuttrykk i. Sentrale kulturinstitusjoner for studentene spiller her en 30 
vesentlig rolle. Velferdstinget ønsker at studentenes kulturinstitusjoner skal stimulere til 31 

mangfoldige studentkulturelle aktiviteter ved å synliggjøre studentforeninger og deres arbeid, og 32 
skape arrangementer av og for studenter.  33 

 34 

Kulturinstitusjonene skal legge til rette for et kulturtilbud av høyest mulig kvalitet, men aktiviteten 35 
bør i hovedsak være basert på frivillighet.  36 
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 37 

MEDIEPOLITISK VISJON OG MÅLSETNINGER 38 

En fri presse bidrar til offentlig gjennomsiktighet og fungerer som et kritisk korrektiv til sittende 39 
makthavere og samfunnstopper. Velferdstinget er basert på prinsipper om den enkelte students 40 

mulighet til deltakelse, påvirkning og medbestemmelse. For at denne muligheten skal være reell, 41 
er studenten avhengig av tilgang på uhildet og etterrettelig informasjon. En tilstedeværende og 42 

uavhengig studentpresse spiller her en vesentlig rolle. Velferdstinget ønsker at medieaktørene 43 
skal stimulere til mangfoldige studentkulturelle aktiviteter ved å synliggjøre studentforeninger og 44 

deres arbeid, og informere om arrangementer av og for studenter. Mediene skal gi nyheter av 45 
høy kvalitet, samt relevant informasjon til studentene, bidra til debatt, sette fokus på viktige saker 46 

og fremme studentkultur i all sin form. 47 

VELFERDSTINGETS ROLLE 48 

Velferdstinget skal sikre kulturinstitusjonene og studentmedienes økonomiske stabilitet og gode 49 

rammevilkår.  50 
 51 

Velferdstinget vedtar kriterier for tildeling av støtte til kulturinstitusjonene/studentmediene, samt 52 
har myndighet til å trekke tilbake støtte til kulturinstitusjoner/medier som ikke oppfyller disse 53 

kravene. Påvirkning av kulturinstitusjonens/studentmedienes strategier og økonomiske 54 
disposisjoner utøves gjennom Velferdstingets representasjon i 55 

kulturinstitusjonens/studentmediets styringsstrukturer.  56 
 57 

Velferdstingets kulturpolitiske målsetninger:  58 
• SiO skal bevilge penger fra semesteravgiften til drift og støtte av kulturinstitusjoner.  59 

• Lærestedene skal bidra med nødvendig fristasjon for kulturinstitusjonene. 60 
• Lærestedene og SiO skal tilrettelegge for synliggjøring av kulturinstitusjonene. 61 

 62 
Velferdstingets mediepolitiske målsetninger:  63 

• SiO skal bevilge penger fra semesteravgiften til drift av studentmedier. 64 
• SiO og lærestedene følger de åpenhetsregler som gjelder for institusjoner underlagt 65 

offentlighetsloven. 66 
• Lærestedene skal bidra med nødvendig fristasjon for mediene.  67 

• Lærestedene og SiO skal tilrettelegge for god distribusjon og synliggjøring av 68 
studentmediene.  69 
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§ 1 - DEFINISJONER 70 

§ 1.1 - Kulturinstitusjoner 71 

 72 

Som kulturinstitusjoner regnes de organisasjoner av og for studenter som kan søke om og få 73 
støtte direkte fra Velferdstinget. Kulturinstitusjoner har et bredt kulturtilbud som ikke er rettet 74 

mot en eller flere spesielle undergrupper, men har et bredere fokus og er rettet mot hele eller 75 
større deler av studentmassen tilknyttet SiO. 76 
 77 

Foreninger og organisasjoner som kan søke støtte fra Kulturstyret er ikke støtteberettiget fra 78 
Velferdstinget. Som støtteberettiget fra Kulturstyret regnes sosiale- og kulturelle foreninger av og 79 

for studenter ved enkeltfakulteter, interesseforeninger og studentforeninger eller lignende som 80 
fokuserer på å gi én type tilbud til en begrenset del av studentmassen. 81 

 82 

 83 

§ 1.2 – Studentmedier 84 

 85 

Som studentmedier regnes de medieorganisasjoner som kan søke om og få støtte direkte fra 86 

Velferdstinget. Studentmedier er publikasjoner som ikke er rettet mot en eller flere spesielle 87 
undergrupper, men har et bredere fokus og er rettet mot og når ut til hele studentmassen 88 

tilknyttet SiO.  89 
 90 

Publikasjoner og andre studentmedier som kan søke støtte fra Kulturstyret er ikke 91 
støtteberettiget fra Velferdstinget. Som studentpublikasjon regnes fag- og interessetidsskrift, 92 

mindre aviser av og for studenter ved fakulteter, studentforeninger eller lignende som fokuserer 93 
på faglig debatt, diskusjon og interessefelt. Som andre studentmedier regnes tv-, radio- eller 94 

trykte medier av og for studenter som fokuserer på et begrenset saksfelt, en begrenset del av 95 
SiOs studentmasse eller på annen måte har en redaksjonell profil som ikke faller innenfor 96 

kriterium § 2d) i de mediepolitiske tildelingskriteriene.  97 

 98 

§ 2 – KRITERIER FOR STØTTEBERETTIGELSE 99 

§ 2.1 – Felles kriterier for å kvalifisere til støtte fra Velferdstinget  100 
 101 
Søkere må: 102 
 103 

a) være av og for studenter ved læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og 104 
Akershus. Kulturinstitusjonen/mediet må være åpen for deltagelse fra alle studenter 105 

tilknyttet SiO.  106 
 107 

b) være en selvstendig organisasjon, forening, stiftelse eller aksjeselskap registrert i 108 
Brønnøysundregistrene, med egne vedtekter vedtatt av kulturinstitusjonens/mediets 109 
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høyeste organ. Vedtektene skal inneholde bestemmelser om hvordan aktiva disponeres 110 

ved en eventuell avvikling av aktiviteten.  111 
 112 

c) ikke ha et diskriminerende formål og uttrykk på grunnlag av personer eller grupperingers 113 
hudfarge, tro, etnisk opprinnelse, seksuell legning eller kjønn.  114 

 115 
d) være religiøst og politisk uavhengig.  116 

 117 
e) la studenter komme til orde, og legge til rette for og stimulere til fritt ordskifte, ytringer og 118 

debatt blant studenter. 119 
 120 

f) driftes innenfor gjeldende lover og regler. 121 
 122 

g) etterstrebe en jevn kjønnsbalanse i lønnede stillinger.  123 
 124 

h) utvise åpenhet om drift. Styremøter skal være åpne, så fremt ikke tungtveiende hensyn 125 
taler for lukking i enkeltsaker. Sakspapirer for styret, regnskap, årsberetninger og andre 126 

relevante dokumenter for studentoffentligheten skal gjøres tilgjengelig på nett.  127 
 128 

Alle studentmedier som tidligere har fått tildelt støtte, må oppfylle tildelingskriteriene på 129 
søknadstidspunktet og gjennom perioden det gis støtte for. 130 

 131 

§ 2.2 – Særegne kriterier for kulturinstitusjoner 132 

 133 

Søkere må: 134 

 135 
a) sikre Velferdstinget representasjon i kulturinstitusjonens høyeste organ eller årsmøte og 136 

representasjon i styringsstrukturen etter nærmere avtale med Velferdstingets 137 
Arbeidsutvalg.  138 

 139 
b) levere et kulturtilbud som oppleves som relevant av studentene 140 

 141 
c) ha fast arrangementsfrekvens gjennom hele studieåret 142 

 143 
d) ha et reelt tilbud til for internasjonale studenter som ikke behersker norsk 144 

 145 
e) i all hovedsak være basert på frivillighet 146 

 147 

Nye søkere om støtte må oppfylle § 2.1 bokstav a), c), d), e), f) og g), og § 2.2 bokstav b), c), d) og e) 148 
på søknadstidspunktet. § 2.1 bokstav b) og h), § 2.2 bokstav a) må være oppfylt innen 1. februar. 149 

Dersom kriteriene ikke oppfylles innen fristen, kan det ikke utbetales støtte. 150 
 151 

 152 
§ 2.3 – Særegne kriterier for studentmedier 153 

 154 
Søkere må: 155 
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 156 

a) sikre Velferdstinget representasjon i mediets høyeste organ eller årsmøte og ha negativt 157 
flertall når det gjelder vedtektsendringer. 158 

 159 
b) levere en politisk uavhengig dekning av nyheter og informasjon fra nasjonal og 160 

internasjonal utdannings- og studentpolitikk, egne læresteder, Studentsamskipnaden i 161 
Oslo og Akershus og om studentkulturelle aktiviteter.  162 

 163 
c) følge Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten, tekstreklameplakaten og praksis fra 164 

Pressens Faglige Utvalg.  165 
 166 

d) ha fast utgivelsesperiode eller sendeskjema gjennom hele studieåret. 167 
 168 

e) sørge for at 10 % av tilbudet er engelskspråklig 169 
 170 

Nye søkere om støtte må oppfylle § 2.1 bokstav a), c), d), e), f) og g), og § 2.3 bokstav b) og c) på 171 
søknadstidspunktet. § 2.1 bokstav b) og h), og § 2.3 bokstav a), d) og e) må være oppfylt innen 1. 172 

februar. Dersom kriteriene ikke oppfylles innen fristen, kan det ikke utbetales støtte. 173 
 174 

§3 - SØKNADSFRIST 175 

Velferdstingets arbeidsutvalg setter frister for innsendelse av søknader og plikter å offentliggjøre 176 

fristene minimum tre måneder før fristen utløper.  177 

 178 

§4 – KRAV TIL SØKNADER OG DOKUMENTASJON 179 

En søknad om tildeling skal inneholde:  180 

 181 
a) En synliggjøring av kulturinstitusjonens/mediets langsiktige målsettinger, og som 182 

muliggjør en vurdering av virksomhet i forhold til Velferdstingets kulturpolitikk.  183 
 184 

b) Et langtidsbudsjett for 3 år som angir en retning for driften de kommende 185 
tildelingsperiodene. 186 

 187 
c) En beretning for forrige tildelingsperiode, hvor de siste to godkjente regnskaper inngår, 188 

samt siste årsmelding godkjent av generalforsamlingen. Alle regnskaper skal være 189 
gjennomgått av godkjent revisor, og en uttalelse fra denne skal foreligge i søknaden. 190 

Unntak fra dette kan gis for førstegangssøkere, samt for andre dersom det foreligger 191 
særlige grunner for det.  192 

 193 
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d) For kulturinstitusjoner/medier som tidligere har fått tildeling fra Velferdstinget skal 194 

beretningen synliggjøre i hvilken grad målsetningene beskrevet i tidligere søknader er 195 
oppfylt.  196 

 197 
e) Alt øvrig skriftlig materiale som kan være relevant for behandling av søknaden skal være 198 

tilgjengelig.  199 
 200 

f) Underskrift av juridisk og økonomisk ansvarlig for søknaden. 201 
 202 

g) For foreninger som tidligere har fått tildeling fra Velferdstinget skal beretningen 203 
synliggjøre hvordan § 5 profilering er oppfylt.    204 

§5 – PROFILERING 205 

Organisasjonen skal gjøre det kjent at den mottar midler fra Velferdstinget ved å ha 206 

Velferdstingets logo synlig på sine nettsider, på skriftlig informasjonsmateriell (tidsskrift, plakater, 207 
brosjyrer, flyers eller linkende), samt på bekledning brukt for å representere organisasjonen 208 

(idrettsdrakter, gensere, t-skjorter og liknende). Arbeidsutvalget kan gi dispensasjon for dette i 209 
spesielle tilfeller. Alle søkere plikter å legge ved en oversikt/beretning som viser til hvilken grad 210 

profilering er gjennomført. 211 

Søkere som mottar midler fra Velferdstinget skal være tilknyttet SiOs arrangementskalender der 212 

det er mulig. 213 

§6 – INNSTILLING OG BEHANDLING 214 

Alle innsendte søknader med alle vedlegg skal være tilgjengelig for offentlig gjennomsyn. 215 
Opplysninger som søkeren vurderer som personsensitive og opplysninger av strategisk art kan 216 
bli trukket fra offentlig gjennomsyn dersom søkeren uttrykkelig ber om det i søknaden. 217 

 218 
Arbeidsutvalget innstiller på søknadene fra kulturinstitusjonene/mediene etter at 219 

Kontrollkomiteen har gått igjennom de økonomiske premissene for søknaden. Innstillingen 220 
legges frem for Velferdstinget som vedtar tildeling.  221 
 222 
Velferdstinget kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller. Vedtak der dette skjer, skal 223 

grunngis spesifikt. 224 

§7 - INHABILITET 225 

Medlemmer av Velferdstingets Arbeidsutvalg skal ikke sitte i styret til et studentmedium/en 226 
kulturinstitusjon som mottar støtte fra Velferdstinget. 227 
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 228 

Velferdstingets medlemmer som sitter i styret (inkl. varaer) eller andre deler av den sentrale 229 
styringsstrukturen, som for eksempel redaksjonen til et studentmedium, kan ikke delta i 230 

behandling av søknader om støtte til kulturinstitusjoner/medier eller revidering av kulturpolitisk 231 
eller mediepolitisk dokument. 232 

§8 – ORIENTERING OM VEDTAK 233 

Arbeidsutvalget skal orientere om sine innstillinger om tildelinger i brev til alle 234 

kulturinstitusjoner/medier som søker, minst ti dager før behandling i Velferdstinget.  235 
 236 

Arbeidsutvalget skal orientere om Velferdstingets tildelinger i brev til alle 237 
kulturinstitusjoner/medier som søker støtte. 238 

§9 – UTBETALING AV STØTTE 239 

Arbeidsutvalget plikter å informere støttemottaker om endelig tildeling så snart det lar seg gjøre 240 

etter SiOs budsjetter er vedtatt. Utbetaling av støtte skjer to ganger i året. Halvparten av støtten 241 
utbetales 20. februar. Det resterende beløpet skal utbetales innen 20. september.  242 

§10 – KRAV TIL BEGRUNNELSE VED AVSLAG OG AVVIKENDE 243 

BEVILGNINGER 244 

Eventuelle avslag på søknad om bevilgning, og eventuelle radikale avvik i tildelt sum i forhold til 245 
langtidsbudsjettet kulturinstitusjonen/mediet er tildelt bevilgning på bakgrunn av, skal spesifikt 246 

begrunnes i tilbakemelding til kulturinstitusjonene/mediene.  247 

§11 - KLAGEBAHANDLING 248 

Alle søkere har en klagefrist på to uker fra de har blitt meddelt Velferdstingets vedtak. Det er kun 249 

adgang til å klage på bakgrunn av formelle feil ved saksbehandling. Dersom støttemottakerne 250 
klager innenfor fristen, behandles denne først av Kontrollkomiteen, før den sendes til 251 

Velferdstinget til ny behandling.  252 
 253 

Ved klage skal VT på påfølgende møte først ta stilling til om det har forekommet formelle feil.  254 
 255 

Dersom VT gir medhold i klagen behandles den ved at hele Velferdstingets budsjettsøknad tas 256 
opp til ny behandling.  257 
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§12 – KRAV OM TILBAKEFØRING AV STØTTE 258 

Velferdstinget kan kreve støttebeløp helt eller delvis tilbakeført dersom en kulturinstitusjon/et 259 
studentmedium ikke lenger oppfyller kriteriene for støtteberettigelse, eller ikke lenger driver i 260 

samsvar med den søknaden som lå til grunn for tildeling.  261 
 262 

Driftsoverskudd oppad begrenset til den årlige støtten fra Velferdstinget kan ikke utbetales til 263 
andre organisasjoner, foreninger, stiftelser eller aksjeselskap. 264 
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