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RESOLUSJON OM TOMA 1 

Vedtatt: 12.11.2018 2 
 3 
I slutten av 2017 bestemte SiO-styret seg for å danne et felles selskap med Toma (eierforhold 49 % SiO, 51 4 
% Toma) som overtok forvaltningen, driften og vedlikeholdelsen av SiOs eiendommer. Det er med andre 5 
ord ikke lenger Studentsamskipnaden som har bestemmelsesretten over f. eks. vaktmestertjenester, men 6 
det private selskapet Toma. Vi studenter har altså mistet en viktig demokratisk innflytelse over våre felles 7 
tjenester. Denne prosessen skjedde uten at SiO-styret rådførte seg med Velferdstinget eller andre 8 
studentdemokratier. De SiO-ansatte som ble overført til dette nye selskapet ytret skepsis allerede i januar

1
. 9 

I september gikk de ut og kritiserte de nye forholdene i selskapet. De har fått beskjed om å tenke profitt i 10 
alle oppgaver

2
: “Før kunne vi hjelpe studenter med å rydde og fjerne møbler og sånn, men nå skal alt koste. 11 

Regningen sendes til studentene,”sier en av de ansatte, Roger Knapper. Han og kollegaene hans har som 12 
følge av dette også mistet den betalte lunsjpausen sin, og de uttaler at flere er så bekymret for jobben sin at 13 
de er redde for å ta ut sykedager. Og 51% av denne profitten går altså nå ikke tilbake til studentenes 14 
velferdstilbud, men til Toma. 15 
 16 
SiO skal være en ideell aktør, og denne endringen i driften mot det kommersielle har skjedd på 17 
udemokratisk vis. Det ikke er slik vi ønsker at samskipnaden vår skal være; målet med driften av SiOs 18 
eiendommer skal aldri være profitt, men god studentvelferd.  19 
For utdypende lesning, se fotnoter. 20 
 21 
Forslag til vedtak: 22 

 Velferdstinget mener at studentene alltid skal ha demokratisk innflytelse på SiOs tjenester og drift, 23 
og at eierskapet Toma har til driften og tjenestene skal tilbakeføres til SiO så snart som mulig. 24 

 Velferdstinget kritiserer de arbeidsforholdene som har kommet fram i det felles selskapet som eies 25 
av SiO og Toma. 26 

 Velferdstinget mener at profittjag aldri skal være hovedmål for noen som utfører arbeid for SiO, 27 
men at hensyn til studentene skal ha prioritet. 28 
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