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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 10. DESEMBER 2018 

Kjære representanter i Velferdstinget og faste mottakere av kopi av Velferdstingets innkallinger. 

 

Dette er endelig innkalling til Velferdstingets møte mandag 10. desember klokken 17:00. Møtet finner sted 

på Det teologiske menighetsfakultet, Auditorium 2. 

 

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.   

mailto:adm@studentvelferd.no
mailto:adm@studentvelferd.no


  
 

 
 3 

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         Orienteringssak 13 
    14 
VT 03 ORGANISASJON    15 
3a)  Årsberetning              Orienteringssak 16 
 17 
VT 04  POLITIKK 18 
 19 
VT 05  ØKONOMI 20 
 21 
VT06 VALG 22 
6a)  Konstituering              Valgsak 23 
6b)  Valg av representanter til Styringsgruppe Forprosjekt Studenthus   Valgsak 24 
 25 
VT07 HØRINGER OG RESOLUSJONER 26 
 27 
VT08 EVENTUELT  28 
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FORSLAG TIL MØTEPLAN: 29 

 30 
16:30   Matservering 31 
 32 
17:30   Møtestart med opprop 33 

Konstituering og orienteringer 34 
1a) Valg av ordstyrer og referent 35 
1b) Godkjenning av innkalling 36 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 37 
1d) Godkjenning av referat 38 
1e) Godkjenning av valgprotokoller 39 

 40 
17:15  2a) Arbeidsutvalgets orientering 41 

2b) Hovedstyrets orientering 42 
2c) Andre orienteringer 43 

 44 
17:30   Møteskolering ved ordstyrer 45 
 46 
18:00  Pause 47 
 48 
18:05   3a) Årsberetning 49 
 50 
18:30   6b) Valg av representanter til Styringsgruppe for Studenthus 51 
 52 
19:00  Pause 53 
 54 
19:05   6a) Konstituering 55 
 56 
21:00  Møteslutt  57 



  
 

 
 7 

SAKSFREMLEGG – 1A 58 

Dato: 10. desember 2018 59 
Sak: 1a), Vedtakssak 60 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 61 
Vedlegg: 62 
 63 
 64 

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 65 

 66 
Arbeidsutvalgets innstilling: 67 
Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 68 
 69 
 70 
Forslag til vedtak: 71 
Ordstyrer: Benjamin Skiaker Myrstad 72 
Referent: Sarah Sørensen 73 
 74 
 75 
 76 
 77 
 78 
 79 

SAKSFREMLEGG – 1B 80 

Dato: 10. desember 2018 81 
Sak: 1b), Vedtakssak 82 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 83 
Vedlegg: 84 
 85 
 86 

GODKJENNING AV INNKALLING 87 

 88 
Arbeidsutvalgets innstilling: 89 
 90 
 91 
Forslag til vedtak: 92 
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  93 
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SAKSFREMLEGG – 1C 94 

Dato: 10. desember 2018 95 
Sak: 1c), Vedtakssak 96 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 97 
Vedlegg: 98 

 99 

 100 

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG MØTEPLAN 101 

 102 
Arbeidsutvalgets innstilling: 103 
 104 
 105 
Forslag til vedtak: 106 
Vedlagt forslag til dagsorden og møteplan vedtas. 107 
 108 
 109 
 110 
 111 
 112 
 113 
 114 

SAKSFREMLEGG – 1D 115 

Dato: 10. desember 2018 116 
Sak: 1d), Vedtakssak 117 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 118 
Vedlegg: 119 

 120 

 121 

GODKJENNING AV REFERATET  122 

Referatet finner dere på www.studentvelferd.no  123 
 124 
Arbeidsutvalgets innstilling: 125 
 126 
 127 
Forslag til vedtak: 128 
Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  129 

http://www.studentvelferd.no/
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SAKSFREMLEGG – 1E 130 

Dato: 10. desember 2018 131 
Sak: 1e), Vedtakssak 132 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 133 
Vedlegg: 134 

 135 

 136 

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER   137 

 138 
Arbeidsutvalgets innstilling: 139 
 140 
 141 
Forslag til vedtak: 142 
Valgprotokoller godkjennes.  143 
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SAKSFREMLEGG – 2A 144 

Dato: 10. desember 2018 145 
Sak: 2a), Orienteringssak 146 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 147 
Vedlegg: 148 

 149 

 150 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 151 

 152 
Arbeidsutvalgets innstilling: 153 
 154 
 155 
Forslag til vedtak: 156 
Saken tas til orientering.  157 
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GENERELL ORIENTERING, ARBEIDSUTVALGET 158 

 159 
Arbeidsutvalget vil gjerne starte med å si hei og velkommen til alle nye representanter dette året! 160 
Velferdstinget kan være mye og vanskelig å sette seg inn i, så ikke nøl med å stille spørsmål til oss eller i 161 
andre saker. Vi ser fram til et godt studentpolitisk år med dere og gleder oss til å bli bedre kjent. Det vil vi få 162 
god mulighet til på vårseminaret 8-10.februar, så hold av datoen allerede nå!  163 
 164 
Møtet 10.desember er konstituerende møte og vi vil i dag sette det nye Velferdstinget for 2019. Vi skal ta 165 
dere igjennom årsberetningen, hva Arbeidsutvalget har arbeidet med i år og hvordan arbeidet med 166 
handlingsplanen har vært. Som i ethvert konstituerende møte skal vi også gå igjennom en del valg. Gjerne 167 
forbered spørsmål til representantene til valg, eller til arbeidsutvalget eller valgkomiteen om hva vervene 168 
innebærer. I tillegg til dette ønsker arbeidsutvalget å velge representanter til styringsgruppen for 169 
studenthus. Vi forklarer nærmere i senere sakspapirer og i møter hva dette vil innebære. Det har gått 170 
arbeidstid til å forberede til dette møtet, både med å lage årsberetningen, møter om studenthus og å 171 
promotere valg.  172 
 173 
Konsernlunsj 174 
Like etter sist velferdstingsmøte hadde vi konsernlunsj. Dette er et forum hvor vi møter SiO-direktørene i et 175 
uformelt lunsjmøte og kommer med våre innspill. Vi spurte SiO om følgende: 176 

 Helse 177 
 Er det mulig å få bedre merking på SiO sine nettsider om hvor man kan ta kontakt for å få 178 

hjelp? 179 
 Er det mulig å få et skjema på nettsidene hvor du kan sende inn hva du trenger hjelp med, 180 

og deretter bli kontaktet? Flere føler mye på problemer om kveldene, men i arbeidstid blir 181 
det skjøvet vekk. Studenter ønsker å bli ringt opp etter å ha sagt ifra, istedenfor å nå en 182 
maskin når de ringer selv. 183 

Tilbakemeldinger fra SiO: Vi ble vist siden trivsel.sit.no på konsernlunsjen som et fantastisk eksempel på 184 
hvordan man kan bygge en nettside rundt behovet til studenten, med tiltak og muligheter til hvordan ta tak 185 
i det du sliter med. SiO ønsker å se på noe lignende. Et kontaktskjema kan være mulig å få implementert 186 
med lik funksjonalitet i fremtiden og det skal jobbes videre med.  187 
 188 

 Bolig 189 
 Hva er evalueringen etter prøveprosjekt gjenbruksstasjoner for boliginventar? 190 

Tilbakemeldinger fra SiO: SiO liker tanken bak dette prosjektet, men dessverre innebærer 191 
gjenbruksstasjoner av denne typen omfattende saneringsarbeid for å sikre at møblene er fri for skadedyr. 192 
SiO tilbyr flere arrangementer som klesbyttemarked og liknende sporadisk. 193 
 194 

 SiO Mat og Drikke 195 
 Blir det utvidede åpningstider hos SiO Mat og Drikke i høstens eksamensperiode? Er dette noe man 196 

kan se for seg blir en fast ordning? 197 
Tilbakemeldinger fra SiO: SiO ønsker å imøtekomme studentenes behov så mye som mulig og har tidlig 198 
denne høsten tatt initiativ til å kunne holde lengre åpent i eksamensperioden, blant annet i helger. Dette 199 
har ikke vært like lett å få til da kontakt og avtaler med institusjonene spisestedene ligger på har vært 200 
trøblete.  201 
  202 
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Demonstrasjon 203 
Sist velferdstingsmøte vedtok representantene resolusjonen “Styrk stipendet - ikke svekk”. Da vedtok 204 
Velferdstinget å tilslutte seg kampanjen Bevar Stipendet! som du kan finne blant annet på 205 
bevarstipendet.no eller på facebook. Her har Velferdstinget i Oslo og Akershus signert som en av 206 
organisasjonene som står bak kampanjen. Etter videre regjeringsforhandlinger ser det fortsatt ut til at 207 
konverteringsordenen blir virkelighet.  208 
 209 
Torsdag 29. november demonstrerte studenter i hele landet. I Oslo fant demonstrasjonen sted på 210 
Universitetsplassen. I forkant av dette har arbeidsutvalget hjulpet til med å organisere og promotere 211 
demonstrasjonen. Et leserinnlegg fra SP-UiO, SP-OsloMet, Høyskolen Kristiania og Velferdstinget i Oslo og 212 
Akershus ble publisert i Dagbladet 19.november som heter “Slutt å kutte, begynn å satse”. Samarbeid på 213 
tvers av institusjoner og organisasjoner ser på som veldig verdifullt og vi takker for initiativtakerne i SP-UiO 214 
og SP-OsloMet for dette. Onsdag 28.november ble artikkelen “Kjære Erna, hold fingrene unna stipendet 215 
vårt” publisert i blant annet Dagsavisen. Dette leserinnlegget er fra leder i VT-AU som har fått mye 216 
oppmerksomhet og delinger. Det har vært høyt press i media fra institusjoner og organisasjoner i hele 217 
landet og det er gledelig å se studentstemmen rope så høyt. 218 
 219 
Før selve demonstrasjonen deltok VT-AU på arrangement hos SP-UiO og SP-OsloMet. Her fikk vi laget og gitt 220 
ut skilt vi kunne bruke. Selve demonstrasjonen gikk fint for seg og fikk mye medieoppmerksomhet. Vi håper 221 
på det sterkeste at dette kan hjelpe med å bidra til en reversering i kutt av studentvelferd.  222 
 223 
Flytting 224 
Arbeidsutvalget er etter seks ukers oppussingstid tilbake på Villa Eika. Å flytte er en lang og tidkrevende 225 
prosess, men vi satser på å ha flyttet helt på plass før jul. Villa Eika har blitt veldig fin og lys noe som er 226 
positivt for arbeidsmiljøet.  227 
 228 
 229 
 230 

LEDER, MAYA SOL SØRGÅRD 231 

 232 
Siden sist velferdstingsmøte har jeg tatt ut en del avspasering og vært noe syk, orienteringen vil bære preg 233 
av dette.  234 
 235 
Politisk møtevirksomhet 236 
Utdanning- og forskningsminister inviterte til Studentpolitisk Toppmøte 6.november. Her møtte alle lederne 237 
i studentdemokratier fra hele landet. Temaet for samlingen var mobilitetsmeldingen som regjeringen skal 238 
komme med. Samlingen fikk og diskutert forholdet mellom arbeids- og næringsliv til studietiden, da dette 239 
også skal komme en stortingsmelding på. Møtet opplevdes som en lavterskel måte å få studentenes innspill 240 
på noe vi håper regjeringen vil fortsette med.  241 
 242 
I november fikk vi møte med finanskomiteen i Oslo Kommune for en deputasjon. Her møtte leder og 243 
politikk- og medieansvarlig med våre innspill. Som en julegave hadde vi tatt med et eksemplar til hver parti 244 
av SHoT-undersøkelsen. Vi har fått gode tilbakemeldinger på at studentene var representert i dette organet 245 
og at det er ønskelig framover. Forhåpentligvis vil vi få til flere møter med Oslo Kommune om 246 
budsjettprioriteringer med kontinuerlig på våren. 247 
  248 
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Studenthus 249 
Arbeidet med Studenthus er nå i gang utenfor Velferdstinget sine møter og vi har hatt noen møter for å 250 
kunne avklare arbeidsoppgaver framover.  251 
 252 
Bevar stipendet! 253 
Torsdag 29. november ble det arrangert demonstrasjon i hele Norge for å stå opp for stipendet. 254 
Velferdstinget var en av medarrangørene til dette arrangementet. I forkant av dette hjalp vi til med 255 
organisering og promotering av arrangementet. Leder var ute i media mot Erna og dette forslaget, som har 256 
fått mye medieoppmerksomhet.  257 
 258 
Vi har nå flyttet tilbake til Villa Eika.  259 
 260 
 261 
 262 

NESTLEDER, KARI ANNE ANDERSEN 263 

 264 
Siden forrige orientering har jeg jobbet med flere forskjellige saker. Mye av arbeidet har vært relatert til 265 
studentkulturen, men jeg har også jobbet litt politisk og steppet inn for leder ved en anledning. 266 
 267 
Arbeidet med studenthus har frem til nå vært begrenset til saksforberedende arbeid for Velferdstinget. 268 
Siden sist har kursen for videre arbeid blitt staket ut. Prosjektgruppen har kontaktet Statsbygg angående 269 
alternative egnede bygg i sentrumsområdet.    270 
 271 
Sammen med politikk- og medieansvarlig var jeg på et møte DNS inviterte til i forbindelse med forarbeid til 272 
langtidsstrategien. Her fikk vi nyttig innsikt i Chateau Neufs historie og utfordringer knyttet til driften av 273 
huset, og diskuterte strategiarbeidet.  274 
 275 
Evalueringen av tildelingsprosessen er nå nesten i mål - det gjenstår møter med tre foreninger, da det 276 
naturlig nok har vært vanskelig for foreningene å finne tid midt i eksamensperioden til å gjennomføre 277 
møter. Møter med SBIO, Radio Nova og Kulturstyreleder er gjennomført, og jeg har vært i dialog med DNS 278 
ang. tilbakemeldinger fra dem og deres syn på forslagene jeg har til forbedringer i prosessen til neste år.  279 
 280 
Jeg har også deltatt på generalforsamlingen til JURK som observatør som et ledd i å møte flere av 281 
tildelingskriteriene, og på DNS’s medlemsmøte der budsjett, handlingsplan og langtidsstrategien til DNS ble 282 
behandlet.  283 
 284 
Jeg deltok på mitt første møte i Konsulatet, et felles forum for studentforeninger på OsloMet. Det var nyttig 285 
for meg å delta for å bli kjent med foreningslivet på OsloMet, og det er en nyttig arena for å plukke opp 286 
aktuelle saker i studentkulturen. Samtidig kan jeg informere om saker på vegne av Velferdstinget. 287 
 288 
Arbeidet med SALUTT-saken har fortsatt. Vi har omsider fått visshet i at det ikke lar seg gjøre å løse 289 
situasjonen innenfor dagens regelverk, og følgelig kommer fremtidig arbeid til å ta sikte på å endre 290 
regelverket. I samarbeid med Peter L. Hessen i SP-UiO sitt AU og Adrian Helle, koordinator for 291 
kjellerpubnettverket på Blindern, forberedes det en fremdriftsplan og kommunikasjonsstrategi. 292 
Studentpubene med fast bevilling har også landet på et felles innspill til Næringsetaten for å sørge for at 293 
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kursene de frivillige deltar på nyåret kommer til å være relevante for deres drift. Jeg har bistått med 294 
møteledelse og som sekretær under diskusjonsmøtene som har ført frem til innspillene. SALUTT-saken har 295 
tatt noe tid til nå, men kommer til å ta mer tid videre. Jeg ser det som hensiktsmessig at det forankres i VT 296 
at AU bruker arbeidstid og politisk kapital på saken.  297 
 298 
Den 21. november deltok jeg i et møte med ordfører Marianne Borgen sammen med politikk.- og 299 
samarbeidsansvarlig i SBIO, Pia O. Danielsen; leder for Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Sandra H. 300 
Dvergastein; leder for Studentparlamentet ved OsloMet, Bjørn Harald H. Garborg; leder for 301 
Studentparlamentet ved UiO, Susann Biseth-Mikkelsen, og formand ved Det norske studentersamfund, 302 
Kristine-Petrine Olthuis. Møtet opplevdes som konstruktivt, og ordføreren fikk blant annet innspill om at det 303 
er viktig at studentene er høringsinstans også i saker som ikke åpenbart er studentsaker, om at dagens 304 
regelverk rundt SALUTT-ordningen gjør det vanskelig for studentpubene å drifte, og at studentidretten sårt 305 
trenger et løft. Debatten rundt et mulig nytt studenthus i sentrum ble også diskutert. Vi ble enige om at det 306 
vil være fruktbart å ha flere slike møter gjennom året, og det er å forvente at det kommer to slike møter i 307 
løpet av våren. 308 
 309 
Læringsmiljøansvarlig ved SPOsloMet inviterte til et møte på campus Kjeller om velferdstilbudet på Kjeller. 310 
Jeg deltok sammen med samarbeidsansvarlig og politikk- og medieansvarlig. Vetle Bo Saga, hovedstyreleder 311 
i SiO, representanter fra karrieresenteret ved OsloMet og blant andre Olgunn Ransedokken fra de ansatte. 312 
Vi hadde gode diskusjoner rundt velferdstilbudet, og er i stor grad enige om at konkret tilbud må spisses 313 
mot demografien som bruker campus Kjeller etter omleggingen.  314 
 315 
Jeg har ikke lykkes i å samle Studentidrettsrådet til et møte i løpet av dette semesteret. Innkalling til møte i 316 
januar sendes ut før jul. 317 
 318 
 319 
 320 

SAMARBEIDSANSVARLIG, MARIUS FRANS LINUS HILLESTAD 321 

 322 
Studentdemokratier: 323 
Siden novembermøtet har jeg deltatt på et møte hos Studentparlamentet ved OsloMet og et møte hos 324 
Studentparlamentet ved UiO hvor de blant annet valgte nye VT-representanter for 2019. Jeg har også 325 
deltatt som representant for Velferdstinget på julebordet til SP-Oslomet. 326 
Jeg har også vært på høstallmøtet til Veterinærmedisinsk studentråd ved NMBU Campus Adamstuen og fikk 327 
orientere kort om VT, hva vi gjør, og at vi har mulighet for å supplere inn flere vararepresentanter for De 328 
Mindre Høyskolene. Etter planen skal jeg også delta på allmøtet til Lovisenberg Diakonale Høyskole 329 
ettersom de ønsker å samarbeide med oss til tross for at de ikke er en del av SiO, men dette blir mellom 330 
siste innkalling og selve møtet. 331 
 332 
Annet: 333 
Eksamen 334 
Grunnet en studieprogresjon som er dårligere enn hva den burde være har jeg måttet ta fag dette 335 
semesteret. Dermed har tre av dagene mine siden sist møte gått til å skrive en hjemmeeksamen.  336 
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Frokost om foretaksmodell 337 
Jeg deltok på en frokost om foretaksmodellen i regi av NTL UiO delvis i kraft av å være VT og delvis i kraft av 338 
å være medlem av NTL. Hvor relevant debatten rundt foretaksmodell er for velferdstinget er jeg fortsatt litt 339 
usikker på, men ettersom dette angår hele UH-sektoren kan det potensielt bli et tema for oss også i 340 
fremtiden.  341 
 342 
 343 
 344 

POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG, GARD LØKEN FRØVOLL 345 

 346 
Dagen etter VTs novembermøte var jeg i kontakt med Ruter for å jobbe for nattbuss i fadderukene. 347 
Resultatet ble at Ruter setter opp N18 fast i uke 33 og 34. Dette er en stor seier. Nå blir nattbusstilbudet en 348 
del av Ruters ordinære tilbud, og neste VTAU slipper å jobbe for nye prøveprosjekter på den linjen. Videre 349 
kan man se på flere mulig nattbusslinjer, dersom man finner kollektivlinjer som dekker mange studenter, 350 
og som i dag ikke har tilfredsstillende nattbussruter. 351 
 352 
I løpet av perioden har jeg vært på et møte med DNS og et møte med OsloMet på Kjeller. Der ble det tatt 353 
opp viktige saker, som historien og fremtiden til Chateau Neuf og DNS, og litt om hvordan øke 354 
foreningsaktiviteten på Kjeller.  355 
 356 
Jeg og leder har vært i en såkalt deputasjon med Finanskomiteen. Dette er et møte der organisasjoner kan 357 
komme med konkrete ønsker til Oslo kommunes budsjett 2019. Vi spilte inn flere saker, og venter spent på 358 
resultatet i det endelige budsjettet. 359 
 360 
Jeg holder stadig øye med partiprogrammene, og ser at innspillene våre gir resultater. Progresjonen i 361 
fremleggingen av partiprogrammer er veldig ulik, ettersom noen partier har rukket å legge frem 2. utkastet, 362 
mens andre ikke har rukket å legge frem et førsteutkast. Dette følges tett, slik at VT får mest mulig 363 
gjennomslag på rådhuset den neste fireårsperioden. 364 
 365 
VTAU har flyttet fra Sognsveien tilbake til Villa Eika. Jeg håper mange av dere stikker innom for en kaffe og 366 
en prat om studentpolitikk.  367 
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MEDIELOGG 368 

 369 
https://bodonu.no/kjare-erna-hold-fingrene-unna-stipendet-vaart/29.11-01:23, innlegg i Bodø nu. Leder 370 
skriver om konverteringsordningen. 29.11.18. 371 
 372 
https://khrono.no/budsjettforlik-iselin-nybo-martin-henriksen/nybo-fant-ekstra-ubrukte-penger-til-373 
studentboliger-det-blir-3400-nye-i-2019/250408, sak i Khrono. Regjeringen skal bygge 3400 nye 374 
studentboliger. Tidl. leder Holien omtalt. 28.11.18. 375 
 376 
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/kj%C3%A6re-erna-hold-fingrene-unna-stipendet-v%C3%A5rt-377 
1.1238941, innlegg i Dagsavisen. Leder skriver om konverteringsordningen. 27.11.18. 378 
 379 
https://universitas.no/nyheter/65098/sio-direktoren-har-doblet-lonnen-siden-2001-og-tje/, sak i Universitas. 380 
Leder kommenterer SiO-direktørens lønn. 20.11.18. 381 
 382 
https://www.dagbladet.no/kultur/slutt-a-kutte-begynn-a-satse/70460873, innlegg i Dagbladet. Leder skriver 383 
sammen med andre studentledere om konverteringsordningen. 19.11.18. 384 
 385 
https://player.fm/series/studentnyhetene/stipendordning-blant-studenter-eksamenstips-nytt-studenthus, 386 
innslag på Radio Nova. Leder debatterer studenthus med VT-representant Rune K. Kosaka. 16.11.18.   387 

https://bodonu.no/kjare-erna-hold-fingrene-unna-stipendet-vaart/29.11-01:23
https://khrono.no/budsjettforlik-iselin-nybo-martin-henriksen/nybo-fant-ekstra-ubrukte-penger-til-studentboliger-det-blir-3400-nye-i-2019/250408
https://khrono.no/budsjettforlik-iselin-nybo-martin-henriksen/nybo-fant-ekstra-ubrukte-penger-til-studentboliger-det-blir-3400-nye-i-2019/250408
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/kj%C3%A6re-erna-hold-fingrene-unna-stipendet-v%C3%A5rt-1.1238941
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/kj%C3%A6re-erna-hold-fingrene-unna-stipendet-v%C3%A5rt-1.1238941
https://universitas.no/nyheter/65098/sio-direktoren-har-doblet-lonnen-siden-2001-og-tje/
https://www.dagbladet.no/kultur/slutt-a-kutte-begynn-a-satse/70460873
https://player.fm/series/studentnyhetene/stipendordning-blant-studenter-eksamenstips-nytt-studenthus
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SAKSFREMLEGG – 2B 388 

Dato: 10. desember 2018 389 
Sak: 2b), Orienteringssak 390 
Saksbehandler: Vetle Bo Saga 391 
Vedlegg:  392 

 393 

 394 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 395 

 396 
Arbeidsutvalgets innstilling: 397 
 398 
 399 
Forslag til vedtak: 400 
Saken tas til orientering.  401 
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 402 
 403 
Det er ikke avholdt styremøte siden forrige orientering, når denne orienteringen skrives. Det er styremøte 404 
5. desember. Neste styremøte er 13. februar 2019. 405 
 406 
Halv pris på Youfood 407 
SiO nedpriser Youfood med 50 % for studenter mandag 3. til onsdag 5. desember (etter denne 408 
orienteringen ble skrevet) som et ekstra Eksamensboost-tiltak. Mange har lange dager på lesesalen i 409 
eksamenstiden. Dette er en fin anledning til å gjøre litt ekstra for å tilrettelegge for eksamensmestring og 410 
bidra til å forenkle studentenes hverdag i en hektisk periode. 411 
 412 
Dette er et tiltak som kommer alle studenter til gode. Det er også et tiltak som imøtekommer ønsker om 413 
lavere matpriser. SiO gjør dette som en pilot, og det skal evalueres i etterkant. 414 
 415 
Studentsamskipnaden på Vestlandet, Sammen, har Eksamensmiddag som en årlig kampanje. De har 416 
gjennomført dette i ulike perioder, av ulik varighet, og tiltaket er populært blant studentene på Vestlandet. 417 
 418 
Endringer i Hovedstyret 419 
Hovedstyret består av: 420 

- fem studentvalgte styremedlemmer (to år) 421 

- to ansattvalgte styremedlemmer (to år) 422 

- ett styremedlem fra UiO 423 

- ett styremedlem fra OsloMet  424 

- ett styremedlem fra vekselvis BI (to år) og de mindre institusjonene (to år) 425 

 426 
Ved årsskiftet går Marianne Østby (Høyskolen Kristiania) ut av styret, inn kommer Divisjonsdirektør Heltid, 427 
Marius Eriksen (BI). 428 
 429 
Det er også avhold valg til de ansattvalgte plassene i styret. Utfallet er enda ikke kunngjort, men dette vil bli 430 
muntlig orientert om på møtet.  431 
 432 
Helse Sør-Øst 433 
Det ble i oktober orientert om potensielle endringer i tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF til SiO Helses psykiske 434 
helsetjenester. Fra orienteringen i oktober: 435 
 436 
“SiO Helse mottar i 2018 cirka 11 mnok i tilskudd til den psykiske helsetjenesten fra Helse Sør-Øst RHF 437 
(HSØ): SiO er i dag den eneste samskipnaden i HSØs nedslagsfelt som mottar tilskudd til dette arbeidet. 438 
Tilskuddet fra HSØ er basert på en avtale om levering av spesialisthelsetjenester fra SiO, en avtale som 439 
opprinnelig ble inngått i 2004. 440 
De øvrige samskipnadene har henvendt seg en rekke ganger til HSØ med krav om finansiering av respektive 441 
psykiske studenthelsetjenester, og det har vært stilt i Stortingets spørretime om saken.”  442 
 443 
Siden den gang har HSØ fattet en beslutning i saken. For 2019 vil tilskuddet til de ulike samskipnadene være 444 
80 kr per student, og øke til 120 kr per student i løpet av tre år. For SiO videreføres tilskuddet for 2019 445 
omtrent på nivå med 2018, men uten noen prisjustering. Det er foreløpig ikke bestemt hvordan utviklingen 446 
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i tilskuddet til SiO vil være, men det er opplyst at det vil skje en utjevning av tilskuddet per student. Dagens 447 
tilskudd til SiO utgjør ca. 160 kr per student. Med et tilskudd på 120 kr per student ville SiO fått ca. 8 mnok, 448 
nominelt ca. 3 mnok mindre enn i dag. 449 
 450 
Arrangementer 451 

- Utekino på Kringsjå. Love Actually blir vist i Kringjså studentby søndag 9. desember, med 452 

julegrantenning, gløgg, pepperkaker og popkorn. Opprinnelig var visningen planlagt søndag 2. 453 

desember, men været førte til en utsettelse. 454 

- Gratis pepperkakebaking på en rekke av utdanningsinstitusjonene. 455 

- 26. november, NIH spiseri 456 

- 27. november, Seilduken spiseri 457 

- 29. november, Deilig Frederikke 458 

- 7. desember, Deilig Fyrhuset 459 

- Foreningsdager på OsloMet og UiO. Foreningsdagene i vårsemesteret har et ekstra fokus på å få 460 

internasjonale studenter inn i foreningene. 461 

- OsloMet 29. januar, påmeldingsfrist 15. januar. 50 plasser. 462 

- UiO 31. januar, påmeldningsfrist 17. januar. 60 plasser.  463 

- En rekke arrangementer på Union864. 464 

- KUTT matsvinn, tips og inspirasjon til å spare miljøet og penger. På KUTT Gourmet 22. November. 465 

 466 
Utvalgte byggeprosjekter 467 

- Kringsjå 468 

- Nytt vaskeri åpnet endelig 6. November 469 

- Familieboligene er i rute, med ferdigstillelse 2019.  470 

- Anleggsarbeidet medfører noe støy, men de mest støyende arbeidene skal nå være over. Vi 471 

har mottatt noen meldinger om støyende arbeider utenom varslede tider (08.00 til 17.00). 472 

Dette er fulgt opp med entreprenør.  473 

- Kringsjå fase II har blitt et FutureBuilt-prosjekt.  474 

- Blindernveien 6 475 

- 316 HE 476 

- Avklaring om rekkefølgebestemmelsen om opparbeidelse av Leker’n har fremdeles ikke 477 

kommet på plass. 478 

- Kommunen har fremdeles ikke gitt rammetillatelse. Oppstart blir derfor forsinket til første 479 

kvartal 2019. Til og med oktober hadde vi ambisjon om oppstart fjerde kvartal 2018. 480 

- Sykehustomta i Lillestrøm: 481 

- Inntil 370 HE. 482 

- Var fremmet til førstegansbehandling i Hovedutvalg for tekniske tjenester (HUT) i Skedsmo 483 

kommune 22. august, der rådmannen anbefalte at vårt forslag, med én endring. 484 

- I utvalgsmøtet sendte politikerne saken tilbake til administrasjonen, da de ikke var fornøyd 485 

med den arkitektoniske utformingen av studentboligene. 486 
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- Bearbeidet forslag ble presentert for gruppelederne i HUT, og godt mottatt. I etterkant ble 487 

bearbeidet forslag oversendt kommunen. 488 

- Vi hadde håpet saken kunne behandles i HUT 21. november, men på grunn av lang 489 

saksbehandlingstid kommer det først tilbake til politisk behandling 17. desember. 490 

- Brenneriveien 11 491 

- To alternative forslag, ett fra SiO og ett fra Plan- og bygningsetaten. PBEs forslag har lavere 492 

høyder og mer omfattende rekkefølgekrav.  493 

- Forventet behandlet i Oslo bystyre første kvartal 2019. 494 

- Apalveien/Blindern T-banestasjon 495 

- Universitetsstyret ved UiO behandler sak om gjesteforskerboliger på sitt møte 4. desember 496 

(etter denne orienteringen er skrevet). SiO avventer UiOs behandling. 497 

- Trimveien 4 498 

- Som tidligere orientert om er reguleringsforslaget trukket av SiO. Ettersom saken alt var 499 

fremmet, måtte den behandles politisk. Den er nå forkastet av bystyret.   500 

 501 
 502 
Som alltid - still veldig gjerne spørsmål! 503 
På vegne av styrestudentene, 504 
Vetle Bo Saga  505 
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SAKSFREMLEGG – 2C 506 

Dato: 10. desember 2018 507 
Sak: 2c), Orienteringssak 508 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget  509 
Vedlegg:  510 

 511 

 512 

ANDRE ORIENTERINGER 513 

 514 
Arbeidsutvalgets innstilling: 515 
 516 
 517 
Forslag til vedtak: 518 
Saken tas til orientering.  519 
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KULTURSTYRETS ORIENTERING 520 

Ingen orientering 521 
 522 
 523 

SIO MAT OG DRIKKE 524 

Ingen orientering 525 
 526 

 527 

UNIVERSITAS 528 

Ingen orientering 529 
 530 
 531 

RADIO NOVA 532 

Ingen orientering  533 
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SAKSFREMLEGG – 3A 534 

Dato: 10. desember 2018 535 
Sak: 3a), Orienteringssak 536 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 537 
Vedlegg: Årsberetning for VTOA 2018  538 

 539 

 540 

ÅRSBERETNING FOR VELFERDSTINGETS ARBEIDSUTVALG 541 

 542 
Arbeidsutvalgets innstilling: 543 
Saken tas til orientering 544 
 545 
 546 
Forslag til vedtak: 547 
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker. 548 
 549 
 550 
 551 
 552 
 553 

SAKSNOTAT 554 

Det sittende arbeidsutvalget har besluttet å skrive årsberetning for 2019 som to halvårsrapporter. Dette 555 
begrunnes i at Velferdstingets arbeidsutvalg sitter fra 1. juli til og med 30. juni, og følgelig er det to ulike 556 
arbeidsutvalg som har arbeidet vårhalvåret og høsthalvåret.  557 
 558 
Arbeidsutvalgets vurdering er at det vil gi et bedre bilde av arbeidet som er gjort gjennom året når 559 
Velferdstinget får presentert både halvårsrapporten for vår 2018 som den ble skrevet av forrige 560 
arbeidsutvalg, og halvårsrapport for høst 2018 som skrevet av sittende arbeidsutvalg.  561 
 562 
Statusrapport for handlingsplan vil gås gjennom muntlig under møtet. Arbeidsutvalget har tatt til seg 563 
kommentarer som har kommet til tidligere årsberetning, og utarbeidet fargekoding for statusrapport for 564 
handlingsplan slik at fargekodingen også er lesbar for fargeblinde. 565 
 566 
Arbeidsutvalget oppfordrer representantene til å stille spørsmål til årsberetningen, og minner om at det er 567 
anledning til å sende inn spørsmål i forkant både til vt-au@studentvelferd.no og via anonymt spørreskjema som 568 
bl.a. er lenket til i innkallingen. 569 
 570 
Årsberetningen er vedlagt innkallingen.  571 

mailto:vt-au@studentvelferd.no
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGNTLiTcvb2w8M1ptPqFJXgDoSQJImM2uwHRMknmu_7anFiA/viewform?usp=sf_link
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SAKSFREMLEGG – 6A 572 

Dato: 10. desember 2018 573 
Sak: 6a), Valgsak 574 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 575 
Vedlegg: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus; Valgkomiteens innstilling; Hovedstyrets innstilling 576 
til leder 577 

 578 

 579 

KONSTITUERING 580 

 581 
Arbeidsutvalgets innstilling: 582 
Valgkomiteen får mulighet til å presentere helheten i innstillingen før de enkelte valgene. Deretter 583 
redegjøres det for hver kandidat, til de ulike vervene. Valgene gjøres i samme rekkefølge som i saksnotatet.  584 
Alternative forslag (benkekandidater) presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse til det 585 
enkelte verv. Alle kandidater kan holde en valgtale på opptil tre - 3 – minutter. Det åpnes ikke for støttetaler. 586 

 587 
I valgene uten innstilling fra valgkomiteen presenteres alle kandidater ved valgets begynnelse. 588 
 589 
Forslag til vedtak: 590 

a. Det velges 2 styremedlemmer for 2 år til SiOs hovedstyre, m/ personlig vara 591 

b. Det velges 1 styreleder blant de 5 valgte styremedlemmene for 1 år 592 

c. Det velges 1 styremedlem for 2 år til styret i Urban boligutleie, m/ personlig vara  593 

d. Det velges 2 styremedlemmer for 1 år til kontrollkomité for studentbarnehagene, m/ personlig 594 

vara 595 

e. Det velges 1 styremedlem for 2 år til klagenemda for tildeling av bolig, m/ personlig vara 596 

f. Det velges 1 leder for Velferdstingets Kulturstyre for 1 år  597 
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SAKSNOTAT 598 

 599 
Velferdstinget har nedsatt en valgkomité som skal innstille på kandidater til Velferdstingets konstituerende 600 
møte. 601 
 602 
Valgkomiteen består av: 603 
Jeanette Viken (UiO) – Leder  604 
Julie Størholdt Iversen (OsloMet) 605 
Henrik Bjørndalen (UiO) 606 
Håkon Reinertsen Borgos (UiO) 607 
Mariuam Butt (OsloMet) 608 
 609 
Valgkomiteen skal innstille på samtlige verv som er til valg. Jf. § 8.3 610 
 611 

§ 8-3 Oppgaver 612 
 613 

§ 8-3-1 Innstillinger til konstituerende møte  614 
 615 
Til konstituerende møte skal valgkomiteen innstille på:  616 
 617 

a. studentstyremedlemmer til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 618 

b. styreleder til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus blant 619 

studentstyremedlemmene  620 

i. Hovedstyret innstiller på styreleder til valgkomiteen  621 

ii. Hovedstyrets innstilling til styreleder legges ved valgkomiteens innstilling til 622 

konstituerende møte  623 

c. Leder av Velferdstingets Kulturstyre  624 

d. studentstyremedlem til Urban boligutleie (URBO) 625 

e. studentstyremedlem til SiO Mat og Drikke 626 

f. studentstyremedlem til klagenemnda for tildeling av bolig 627 

g. studentstyremedlemmer til kontrollkomiteen for barnehager 628 

 629 
§ 8-3-4 Vurdering av kandidater 630 
 631 
Valgkomiteen skal etterstrebe kjønnsmessig lik fordeling ved innstilling til verv, komiteer, organer og 632 
styrer med mer enn en representant. Det skal også etterstrebes at innstillingen representerer flere 633 
utdanningsinstitusjoner.  634 
 635 
§ 8-4 Presentasjon av innstillinger 636 
 637 
Valgkomiteen skal legge frem innstillingen sin for Velferdstinget. 638 

 639 
Alle valg foregår i henhold til Velferdstingets vedtekter. 640 
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HVA ER ET KONSTITUERENDE MØTE? 641 

 642 
I Velferdstingets vedtekter står det om konstituerende møte: 643 
 644 
 645 

§ 3-2 Konstituerende møte 646 
Velferdstinget konstituerer seg selv senest tre - 3 - uker før funksjonstiden begynner. 647 

 648 
Velferdstingets konstituerende møte behandler:  649 

 650 

a. Representantenes og vararepresentantenes valgprotokoller etter innstilling fra 651 

Kontrollkomitéen 652 

Det skal også velges: 653 
 654 

a. Studentstyremedlemmer til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre 655 

i. blant de valgte medlemmene velger Velferdstinget leder for Hovedstyret etter 656 

innstilling fra Valgkomiteen 657 

b. Studentmedlemmer til styrer i øvrige organer og selskaper tilknyttet Studentsamskipnaden i 658 

Oslo og Akershus 659 

c. leder av Velferdstingets Kulturstyre 660 

Konstituerende møte fatter ikke vedtak i andre saker. 661 
 662 
 663 
Konstituerende møte skal altså ikke behandle andre saker enn å godkjenne valgprotokoller og velge 664 
kandidater til verv.  665 
 666 
Valg er regulert i vedtektenes kapittel 11. Se vedlegg eller studentvelferd.no. 667 
Valgkomiteen innstiller på samtlige valg.   668 
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OVERSIKT OVER VERVENE SOM SKAL VELGES 669 

 670 
HOVEDSTYRET 671 
Det velges to styremedlemmer for to år. Valgperioden går fra 1.1.2019 til 31.12.2020. Blant styremedlemmene 672 
velges det en leder for ett år. Valgperioden går fra 1.1.2019 til 31.12.2019. Styremedlemmene innstilles på av 673 
valgkomiteen og velges med personlig vara. Leder innstilles på av hovedstyret selv og legges ved valgkomiteens 674 
innstilling jf. § 8-3-1 b.  675 
 676 
Hovedstyret er det øverste organet i SiO. Det er ti medlemmer i SiOs Hovedstyre. Fem av disse er 677 
studentrepresentanter valgt av VT. Blant disse fem velges det også en ny leder av Hovedstyret. Hovedstyret 678 
har et overordnet ansvar for SiO. Blant styrets oppgaver er utarbeidelse og oppfølging av 679 
strategidokumenter og kontroll med samskipnadens økonomi. Styremedlemmer har personligansvar for de 680 
beslutninger som tas i styret. Vi anbefaler at kandidater til disse vervene har et reflektert forhold til hva 681 
dette innebærer. 682 
 683 
Hovedstyret har syv til åtte styremøter/styreseminar i året. HS-studentene plikter i tillegg å delta på 684 
formøter i regi av VT-AU, og de har møteplikt på VT-møter. I tillegg fordeler styrestudentene delstyrene seg 685 
imellom. Disse har mellom fire og åtte møter i året og har plikter også til formøter med VT-AU. Vervene er 686 
honorert av SiO. 687 
 688 
URBAN BOLIGUTLEIE – URBO 689 
Det velges ett styremedlem for to år med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2019 til 31.12.2020. 690 
Styremedlemmet innstilles på av valgkomiteen 691 
 692 
Dette er et datterselskap av SiO som har som formål å utvikle, forvalte og leie ut forretningseiendom og 693 
boliger i det kommersielle markedet. Det langsiktige målet er å bidra til bedre velferdstilbud til studenter i 694 
Oslo og Akershus, og som datterselskap plikter URBO å levere positive driftsresultater. URBO har ca 4 695 
møter i året hvor styret har ansvar for å følge opp strategier og økonomisk status. Noe kunnskap om 696 
økonomi er dermed en fordel for å stille til dette vervet. Vervet er honorert av SiO. 697 
 698 
KONTROLLKOMITE FOR STUDENTBARNEHAGER 699 
Det velges to styremedlemmer for ett år, med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2019 til 31.12.2019. 700 
Styremedlemmene innstilles på av valgkomiteen 701 
 702 
Kontrollkomitéen (KK) for Studentbarnehagene er en instans for klagesaker som kommer inn til 703 
Studentbarnehagene. Det dreier seg i stor grad om å behandle klagesaker der det er tvil om 704 
tildelingsreglementet for studentbarnehagene har blitt fulgt. KK møtes ved behov. De siste årene har det 705 
ikke vært saker oppe til behandling da SiOs barnehager har større kapasitet enn hva behovet i 706 
studentmassen er og har vært de siste årene. Denne situasjonen ser ikke ut til å endre seg for 2019, og det 707 
er følgelig å forvente at dette er et lite arbeidskrevende verv. På møtet får komitémedlemmene innsyn i alt 708 
relevant informasjon, og fatter et vedtak på bakgrunn av tildelingsreglementet. I særskilte tilfeller kan KK 709 
utvise skjønn og gi dispensasjon fra reglementet. Vervene er honorert av SiO. 710 
  711 
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KLAGENEMDA FOR TILDELING AV BOLIG 712 
Det velges ett styremedlem for to år med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2019 til 31.12.2020. 713 
Styremedlemmet innstilles på av valgkomiteen 714 
 715 
Det skal velge ett styremedlem til Klagenemda for tildeling av bolig. I tillegg velges det en fra 716 
arbeidsutvalget. Dette organet har to møter i året ved behov. De siste årene har det ikke vært saker oppe til 717 
klagenemnden da alle klagesaker på boligtildeling som har kommet inn de siste årene har vært løst ved at 718 
administrasjonen har kontrollert saksgang opp mot tildelingskriteriene. Denne situasjonen ser ikke ut til å 719 
endre seg for 2019 og 2020, og det er følgelig å forvente at dette er et særdeles lite arbeidskrevende verv. 720 
Klagenemnden skal behandle klager som kommer inn på grunn av avslag på søknad om studentbolig. 721 
Klagenemden består av styremedlemmer som er flertall av studenter, andre medlemmer er 722 
administrerende direktør og ansattvalgt representant. Vervene er honorert av SiO. 723 
 724 
 725 
KULTURSTYRET 726 
Det skal på møtet velges leder (25%) for Velferdstingets kulturstyre for ett år. Valgperioden går fra 1.1.2019 til 727 
31.12.2019. 728 
 729 
Kulturstyrets leder skal blant annet; innkalle til møter i Kulturstyret i samarbeid med Kulturstyrets 730 
sekretariat, utarbeide innstillinger til alle søknader, utarbeide notater og vedtaksforslag til 731 
Velferdstingsmøter angående aktuelle problemstillinger og til saker Kulturstyret ønsker å følge opp, fungere 732 
som Kulturstyrets kontaktperson overfor media, lærestedene, SiO, Velferdstinget og andre, ha jevnlig 733 
kontakt med Velferdstingets Arbeidsutvalg og ha ansvaret for jevnlig dialog med sekretariatet og daglig 734 
oppfølging av Kulturstyrets medlemmer. Kulturstyreleder har møteplikt på Velferdstingets møter og skal 735 
levere skriftlige orienteringer til alle VT-møter.  736 
 737 
Stillingen som Kulturstyreleder honoreres per i dag med 25 % av lønnstrinn 20 i året.  738 
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VALGKOMITEENS INNSTILLING 739 

 740 

INNLEDNING 741 
Til vervene med unntak av styremedlem til SiOs hovedstyre stemmer antall kandidater med antall verv som 742 
skal velges. Valgkomiteen har gjennomført intervjuer med alle kandidatene og har tillitt til at kandidatene vil 743 
gjøre en god jobb i de vervene de er innstilt på. 744 
 745 
SiOs hovedstyre 746 
Hovedstyret 2 år: Vetle Bo Saga - innstilt. 747 
Personlig vara: Eirik Borander 748 
Valgkomiteen er imponert over Vetle og mener han har vært en tydelig stemme for hovedstyret det siste 749 
året. Vetle har stor forståelse for SiOs drift og har et reflektert syn rundt de ulike hensynene en slik 750 
organisasjon hele tiden står ovenfor. Vetle viser i samtale med valgkomiteen en god forståelse på hvilke 751 
utfordringer SiO møter i dag og hvilken retning selskapet må ta for å fortsette å være studentenes fremste 752 
leverandør av velferdsgoder.  753 
 754 
Hovedstyret 2 år: Thorstein Sjursen – dissens. 755 
Personlig vara: Håkon Søiland Hinna 756 
Valgkomiteen liker godt Thorsteins refleksjoner rundt rollen som HS-medlem. Valgkomiteen mener han har 757 
et annerledes syn på utfordringene SiO møter i dag, særlig rundt omdømme og kommunikasjon, og er 758 
imponert over måten han reflekterer rundt håndteringen av disse utfordringene. Mindretallet mener at det 759 
vil være en fordel for hovedstyret å få inn en student som ikke kommer fra studentpolitikken og at 760 
Thorstein vil fylle den rollen på en god måte. 761 
 762 
Hovedstyret 2 år: Ingvild Leren Stensrud – enstemmig innstilt. 763 
Personlig vara: Kristine Berg Heggelund 764 
Ingvild viser i møte med valgkomiteen en god forståelse av hva vervet innebærer, men også hvilken rolle 765 
SiO skal ha i studentbildet. Hun argumenterer godt rundt SiOs ulike tjenesteområder og viser god innsikt i 766 
det politiske landskapet og balansen mellom SiO og kommunens ansvar. Valgkomiteen er imponert over 767 
Ingvilds måte å prioritere og vekte ulike tilbud i møte med nye argumenter. Valgkomiteen har tillit til at 768 
Ingvild vil være et godt tilskudd til SiOs hovedstyre.  769 
 770 
Leder for hovedstyre 1 år: Vetle Bo Saga - enstemmig innstilt etter innstilling fra SiOs hovedstyre. 771 
 772 
Styremedlem i Urban boligutleie - URBO 773 
Styremedlem 2 år: Henrik Lilleengen - enstemmig innstilt. 774 
Personlig vara: Svein Manum 775 
 776 
Kontrollkomité for studentbarnehagene 777 
Styremedlem 1 år: Dorthea Enger – enstemmig innstilt. 778 
Personlig vara: Timm Seitz 779 
 780 
Styremedlem 1 år: Christen Andreas Orvin Wroldsen – enstemmig innstilt. 781 
Personlig vara: Susann Andora Biseth-Michelsen 782 
 783 
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Klagenemnda for tildeling av bolig 784 
Styremedlem 2 år: 785 
Det har ikke stilt noen kandidater til dette vervet innen fristen for å bli vurdert av valgkomiteen. 786 
 787 
Kulturstyret 788 
Leder 1 år: Idun Kløvstad - enstemmig innstilt. 789 
 790 
 791 
 792 

HOVEDSTYRETS INNSTILLING TIL STYRELEDER 793 

 794 
Etter endring av Velferdstingets vedtekter i mai 2016 ble følgende paragraf (uthevet i bold) innarbeidet i 795 
vedtektene: 796 
 797 

§ 8-3 Oppgaver 798 
 799 

§ 8-3-1 Innstillinger til konstituerende møte  800 
 801 
Til konstituerende møte skal valgkomiteen innstille på:  802 
 803 
a. studentstyremedlemmer til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus  804 
b. styreleder til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus blant 805 
studentstyremedlemmene  806 

i. Hovedstyret innstiller på styreleder til valgkomiteen  807 
ii. Hovedstyrets innstilling til styreleder legges ved valgkomiteens innstilling til 808 
konstituerende møte  809 

c. Leder av Velferdstingets Kulturstyre  810 
d. studentstyremedlem til Urban boligutleie (URBO)    811 
e. studentstyremedlem til SiO Mat og Drikke 812 
f. studentstyremedlem til klagenemnda for tildeling av bolig 813 
g. studentstyremedlemmer til kontrollkomiteen for barnehager 814 
 815 

Resultatet av denne endringen gjør at det er hovedstyret selv som på sitt siste møte i november hvert år 816 
innstiller på leder for Hovedstyret, hvis innstillingen legges ved valgkomiteens innstilling. 817 
 818 
Hovedstyret har innstilt på følgende styreleder: 819 
 820 
Leder for Hovedstyret, 1 år: Vetle Bo Saga  821 
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SAKSFREMLEGG – 6B 822 

Dato: 10. desember 2018 823 
Sak: 6b), Valgsak 824 
Saksbehandler: Kari Anne Andersen, Maya Sol Sørgård 825 
Vedlegg: Prosjektmandat 826 

 827 

 828 

VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRINGSGRUPPE FORPROSEKT STUDENTHUS 829 

 830 
Arbeidsutvalgets innstilling: 831 
Arbeidsutvalget innstiller på at Velferdstinget går imot egne vedtekter i denne saken og velger 832 
representanter til styringsgruppen for prosjektet under konstituerende møte. 833 
 834 
Antall representanter fra hver gruppering settes til én, og Velferdstinget velger disse blant kandidatene som 835 
stiller til valg. 836 
 837 
Forslag til vedtak: 838 
Velferdstinget velger én representant fra UiO, én fra OsloMet, én fra BI, og én fra de mindre høyskolene. 839 
Representantene som velges må ha tilknytning til studentdemokratiet ved sin respektive 840 
utdanningsinstitusjon. 841 
 842 
I tillegg velger Velferdstinget én representant fra egen forsamling.  843 
 844 
Personvalg gjennomføres deretter i tråd med Velferdstingets vedtekter.  845 
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SAKSNOTAT 846 

 847 
Bakgrunn for saken 848 
For en dyptgående orientering om saken angående studenthus i sentrum anbefaler arbeidsutvalget å lese 849 
saksfremlegg 2a) fra Velferdstingsmøtet 4. oktober 2018. Saken var også oppe under møtet 12. november. 850 
 851 
Mandatet i sin helhet ligger vedlagt sakspapirene. 852 
 853 
Styringsgruppen har ansvar for at prosjektet holder fremdrift og arbeider innenfor mandatet. 854 
Styringsgruppen gir tilbakemeldinger på prosjektgruppens arbeid og tar beslutninger innenfor de rammene 855 
som gis av mandatet. 856 
 857 
Velferdstinget vedtok 12. november et mandat for prosjektet “Studenthus i St. Olavs gate 32”. Som en del av 858 
mandatet fastslås det at styringsgruppen skal ha representant(er) fra Velferdstinget og fra 859 
studentdemokratier tilknyttet SiO: 860 
 861 

“Representant(er) fra Velferdstinget 862 
[…] 863 
Representanter fra de tre største studentdemokratiene tilknyttet SiO samt representanter fra de 864 
mindre høyskolene.” 865 

 866 
Saksopplysninger 867 
I henhold til Velferdstingets vedtekter § 3.2 har ikke Velferdstinget anledning til å fatte andre vedtak enn 868 
hva som er spesifisert i vedtektene: 869 
 870 

§ 3-2 Konstituerende møte 871 

Velferdstinget konstituerer seg selv senest tre - 3 - uker før funksjonstiden begynner. 872 

Velferdstingets konstituerende møte behandler:  873 

a. Representantenes og vararepresentantenes valgprotokoller etter innstilling fra Kontrollkomitéen 874 

Det skal også velges: 875 

b. studentstyremedlemmer til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre 876 
c. leder for Hovedstyret blant de valgte medlemmene 877 
d. studentmedlemmer til styrer i øvrige organer og selskaper tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 878 
e. leder av Velferdstingets Kulturstyre 879 

Konstituerende møte fatter ikke vedtak i andre saker. 880 
 881 
Valget av representanter til styringsgruppen bør imidlertid gjennomføres så snart som mulig, da prosjektets 882 
varighet jfr. mandatet som er vedlagt er frem til april 2019. For at studentrepresentantene skal motta 883 
samme informasjon og ha samme innflytelsesmulighet som øvrige styringsgruppemedlemmer bør valget 884 

http://www.studentvelferd.no/dokumenter/2018/09/Sakspapirer.pdf
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gjennomføres under konstituerende møte, selv om dette strider mot vedtektene. Dette vil ivareta 885 
demokratiske hensyn på en bedre måte enn dersom arbeidsutvalget gjør oppnevninger etter innstilling fra 886 
de lokale studentdemokratiene. Det vil også være mer gunstig med tanke på studentmedvirkningen i 887 
prosjektet å velge representantene under konstituerende møte enn å vente til vårseminaret i februar, som 888 
er neste ordinære Velferdstingsmøte. De lokale studentdemokratiene brukes aktivt i rekrutteringen av 889 
kandidater til styringsgruppevervene.  890 
 891 
Arbeidsutvalgets vurdering 892 
Slik arbeidsutvalget tolker dette, skal det velges minst én representant fra Velferdstinget, og minst fire 893 
representanter fra demokratiene som beskrevet i punktet. Arbeidsutvalget ser det som hensiktsmessig å ha 894 
like mange representanter fra grupperingene som Velferdstinget har vedtatt skal være representert i 895 
styringsgruppen. Det anbefales videre at Velferdstinget går bort ifra sine vedtekter for å kunne gjøre disse 896 
valgene.  897 
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VEDLEGG 1: PROSJEKTMANDAT 898 

 899 

Prosjektmandat Studenthus i St. Olavs gate 32  900 

juni 2018 – 1. april 2019 901 

 902 
1. Prosjektets navn 903 
 904 
Studenthus i St. Olavs gate 32 905 
 906 
2. Prosjektets oppdragsgiver 907 
 908 
Velferdstinget i Oslo og Akershus 909 
 910 
3. Bakgrunn for prosjektet 911 
 912 
Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker å etablere et studenthus for alle studenter sentralt i Oslo. 913 
Forprosjektets første fase kartla mulige driftsformer, mulig innhold i bygget og skisserte mulige 914 
finansieringsalternativer. Den andre fasen i forprosjektet tar sikte på å videre utrede modell for finansiering 915 
med fokus på å kartlegge realismen i finansieringen. 916 
 917 
4. Prosjektets mål 918 
 919 
Prosjektets mål er å skaffe oversikt over den eller de eiere som er villig til å finansiere kjøp og istandsetting 920 
av bygget, samt sette i gang innledende samtaler om bidrag fra disse, slik at realismen i prosjektet kan 921 
klarlegges og legges frem for beslutningstakere. 922 
 923 
I tillegg må de aktører, som av ulike grunner ikke kan være med på å finansiere kjøpet, men som ønsker å 924 
bidra ved å dekke hele eller deler av byggets driftskostnader, kartlegges. 925 
 926 
En avgjørende faktor for å lykkes med prosjektet og for å gjøre det attraktivt for ulike sponsorer å yte bidrag 927 
er at det studentpolitiske miljøet har en sentral rolle. Derfor er det ønskelig å styrke studentstemmen inn i 928 
prosjektet, samtidig som forankringen i Velferdstinget tydeliggjøres. 929 
 930 
5. Prosjektets omfang og avgrensninger 931 
 932 
Prosjektet skal begrenses til å konkretisere aktører til å finansiere kjøp av bygget og nødvendig investering 933 
for å sikre et solid fundament for den fremtidige driften av selve bygget. Prosjektet skal ikke gå inn i ulike 934 
driftsmodeller for aktivitetene i bygget og driften av de ulike arealene, med unntak at de som både vil ha 935 
aktiviteter og som kan være betalende leietakere slik at de har en dobbel funksjon. Dersom det i prosessen 936 
avdekkes slike aktører er det kun bidraget til kjøp og drift av selve bygget som faller innenfor mandatets 937 
rammer i denne fasen av prosjektet. 938 
 939 
Det skal også gjøres kartleggingsarbeid av andre mulige bygg til samme formål. For disse andre byggene er 940 
målet å identifisere dem, innhente informasjon som er sentral til å vurdere egnethet til formålet.  941 
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Forprosjektet skal definere exit-punkter i prosessen frem mot et eventuelt hovedprosjekt. Forprosjektet 942 
skal innhente hvilke begrensninger og muligheter som finnes for bygget fra byantikvar/riksantikvar med 943 
tanke på verningen av bygget.  944 
 945 
Styringsgruppen bes holde Velferdstinget oppdatert på eventuelle kostnader og rammen for det helhetlige 946 
prosjektet underveis. 947 
 948 
6. Rammer for gjennomføringen av prosjektet 949 
 950 
Prosjektet vil kreve at sentrale ressurser kan avsette tid til å delta i prosjektet. Derfor er det hensiktsmessig 951 
dersom prosjektet kan ha ansatte som er frikjøpt på deltid, i tillegg til at noen i Velferdstingets arbeidsutvalg 952 
kan avsette tid på vegne av oppdragsgiver. SiO skal bidra med prosessgjennomføring, utredningsressurser 953 
og nettverk. Prosjektet bør avlegge rapport til styringsgruppen en gang per mnd. der status og veien videre 954 
diskuteres. Velferdstingets arbeidsutvalg har ansvaret for å orientere Velferdstinget om fremdrift. 955 
 956 
Prosjektet avsluttes innen 1. april 2019 med en sluttrapport og eventuelt forslag til mandat for neste fase. 957 
 958 
7. Prosjektets organisering 959 
Prosjektet vil ha følgende organisering: 960 
Oppdragsgiver: Velferdstinget i Oslo og Akershus 961 
Prosjekteier: Velferdstingets arbeidsutvalg 962 
 963 
Leder av styringsgruppen: Leder av Velferdstinget 964 
 965 
Styringsgruppe: 966 

 Vetle Bo Saga, styreleder i SiO 967 

 Lisbeth Dyrberg, adm. dir i SiO 968 

 Inger Stray Lien 969 

 Frode Meinich 970 

 Marianne Brattland, OsloMet 971 

 Erik Fenstad Langdalen, AHO 972 

 Christine Grape 973 

 Representant(er) fra Velferdstinget 974 

 Representant andre utdanningsinstitusjoner 975 

 Representant for Oslo kommune 976 

 Representanter fra de tre største studentdemokratiene tilknyttet SiO samt representant fra de mindre 977 

høyskolene 978 

 979 
Prosjektleder: Nestleder av Velferdstinget 980 
 981 
Prosjektgruppe: 982 

 Mike Furstenberg, SiO Foreninger 983 

 Trond Bakke, direktør for eiendomsutvikling 984 
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 Torkel Lappegård, direktør for IKT og forretningsutvikling i SiO 985 

 Beate Thandiwe Dessingthon, OsloMet 986 

 Elisabeth Holien, prosjektmedarbeider SiO 987 

 Jeanette Viken, prosjektmedarbeider SiO 988 

 989 
I tillegg kommer ressurspersoner som prosjektet knytter til seg til spesielle oppgaver eller underveis i 990 
prosjektet dersom det er nødvendig. 991 
 992 
Det er fordelaktig om det etableres en ressursgruppe eller brukergruppe i prosjektet bestående av 993 
studenter og representanter fra aktuelle studentforeninger. En slik gruppe bør organiseres under 994 
Velferdstinget og etableres tidlig på høsten. Prosjektgruppen bør ha anledning til å delta som observatør i 995 
møtene, slik at studentinnspillene kan bli en del av prosjektets fremdrift og prosess underveis. 996 
 997 
8. Risiko 998 
 999 
Prosjektet i seg selv medfører ingen risiko for prosjektets bidragsytere. Prosjektets risiko knytter seg til: 1000 

 At prosjektdeltakere avsetter tilstrekkelig tid. 1001 

 Nøkkelressursers bidrag til prosjektet. 1002 

 Hvorvidt nøkkelaktører gir tilstrekkelig støtte/legitimitet til prosjektet. 1003 

 Økonomisk risiko ligger i det etterfølgende kjøpet, som er neste fase, ikke i denne utredningsfasen. 1004 

En eventuell økonomisk risiko ligger på enkeltpartene som er involvert i prosjektet. 1005 

 1006 
9. Kostnader: 1007 
 1008 
Prosjektet har ikke et eget budsjett. Hver av partene dekker sine kostnader, utover egen arbeidsinnsats, 1009 
over ordinære driftsbudsjett. 1010 
 1011 
 1012 
 1013 


