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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 

MF vitenskapelige høyskole Norges Musikkhøgskole 

Høgskolen Diakonova Kunsthøgskolen i Oslo 

Norges Veterinærhøgskole Atlantis Medisinske Høgskole 

Bjørknes Høgskole Norsk skuespiller institutt 

Norsk Gestaltinstitutt Steinerhøgskolen 

NLA Høgskolen i Staffeldtsgate Barratt Due Musikkinstitutt 

Høgskolen for Ledelse og Teologi Den Norske Eurytmihøgskole 

Norges Dansehøgskole Folkeuniversitetene 

Musikkteaterhøgskolen 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

 

 

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 VELFERDSTINGETS VÅRSEMINAR 2019 

Dette er innkalling til Velferdsseminaret 9-10. februar 2019. Seminaret finner sted på Thon Hotel Oslofjord. 

Reiserute kan finnes gjennom for eksempel ruter.no ved behov. 

 

Det er første ordinære møte i Velferdstinget i 2019, og på møtet skal dere blant annet vedta 

handlingsplanen for 2019. 

 

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.   

http://ruter.no/
mailto:adm@studentvelferd.no
mailto:adm@studentvelferd.no
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FORKORTELSER 
 

 

AU, VTAU: Arbeidsutvalget 

A-lista: Arbeiderbevegelsens studentliste 

BH: Bjørknes høyskole 

BDM: Barrat Due musikkinstitutt 

BI: Handelshøyskolen BI 

BL: Blå liste  

DMH: De mindre høgskolene 

DNS: Det Norske Studentsamfund 

Frl, FL: Fremskrittslisten 

GjL.: Gjestelista 

GL: Grønn liste 

HK: Høyskolen Kristiania 

HS: Hovedstyret 

IL: Internasjonalista 

KK: Velferdstingets kontrollkomité 

KS: Velferdstingets Kulturstyre 

LDH: Lovisenberg diakonale høgskole 

LL: Liberal liste 

MD: SiO Mat & Drikke 

MF: MF vitenskapelige høyskole 

 

 

MTH: Musikkteaterhøyskolen 

NDH: Norges dansehøgskole 

NIH: Norges idrettshøgskole 

NMH: Norges musikkhøyskole 

NSO: Norsk studentorganisasjon  

OSI: Oslostudentenes idrettsklubb 

OsloMet: OsloMet – storbyuniversitetet 

PBE: Plan- og bygningsetaten 

PHS: Politihøgskolen 

RL: Realistlista 

SBiO: Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI 

SH: Studenthovedstaden 

SiO: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 

SIR: Velferdstingets studentidrettsråd 

SP-HIOA: Studentparlamentet ved OsloMet 

SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 

STUDiO: Studentfestivalen i Oslo 

VA: Venstrealliansen 

VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité, NSO 

VK: Velferdstingets valgkomité  

VT, VTOA: Velferdstinget (i Oslo og Aksrehus)
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ANSVAR OG UTFORDRINGER 1 
Velkommen som tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT). Velferdstinget er det studentvalgte 2 
organet for velferdssaker for lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). 3 
Velferdstinget er det politiske studentstyringsorganet som skal legge de overordnede føringene for hva 4 
slags velferdstilbud studentene skal ha og hvordan det skal organiseres. Velferdstinget sørger for reell 5 
studentsyring av SiO ved at Velferdstinget velger flertallet av personene i samskipnadsstyret og dermed 6 
styrer Norges største studentsamskipnad. 7 
  8 
Det er viktig at de tillitsvalgte i Velferdstinget har høy kompetanse på de områder de til enhver tid jobber 9 
med. 10 
 11 
Arbeidsutvalget har et ansvar for å bidra til kompetanseheving blant Velferdstingsrepresentantene. 12 
Arbeidsutvalget vil legge til rette for kompetanseheving, ved å arrangere debatter og skoleringer gjennom 13 
året. Vi håper dette vil bidra til et aktivt Velferdsting og ønske om å bidra til å skape debatt gjennom 14 
resolusjoner og forslag. 15 
 16 
Du som tillitsvalgt også et ansvar for å sette deg inn i Velferdstingets vedtatte politikk. Vi oppfordrer deg 17 
derfor på det sterkeste til å ta en titt på Velferdstingets nettsider. Her vil du finne en oversikt over tidligere 18 
vedtak som er fattet av Velferdstinget, og som fortsatt er gjeldende politikk. Dette er politikk som blir 19 
stående hvis ikke Velferdstinget ønsker å endre hva Velferdstinget mener i disse sakene. 20 
 21 
Ta en titt på Velferdstingets nettside for vedtatte dokumenter, vedtekter og reglement: 22 
www.studentvelferd.no 23 
 24 

MØTET 25 
Til et Velferdstingsmøte innkaller man alltid representanter/medlemmer til sted, dato og tid. Det sendes 26 
elektronisk innkalling og foreløpig saksliste til Velferdstingets representanter og observatører senest to 27 
uker før møtet. Endelig saksliste og saksdokumenter sendes til Velferdstingets representanter og 28 
observatører senest en uke før møtet. Dette er nedfelt i Velferdstingets vedtekter. 29 
 30 

Møtekonstituering 31 
Først velger man ordstyrer og referent, som Arbeidsutvalget i Velferdstinget har funnet personer til. Et hvert 32 
Velferdsting kan velge å innstille på noen andre. En ordstyrer (= leder av møtet) har ansvar for at 33 
Velferdstinget følger kjøreplan og sakslisten. Ordstyrer har også ansvar for å styre spørsmålsrunder og 34 
debatter i hver sak. 35 
 36 
Så godkjennes innkallingen, hvor en har mulighet til å komme med bemerkninger hvis innkallingen 37 
inneholdt feil. Eventuelle bemerkninger føres i referatet, som vanligvis blir godkjent med de merknader 38 
som kommer fram. 39 
 40 
Videre har Arbeidsutvalget satt en saksliste (dvs. dagsorden) og en kjøreplan, det vil si tidsrommet for 41 
møtet. Som oftest også med tider for hver sak som skal opp slik at det skal bli lettere for representantene å 42 
forholde seg til sluttidspunkt. Sluttidspunktet er tentativt, det vil si at en kan gå utover dette tidspunktet 43 
hvis en ikke har blitt ferdig med sakslisten. 44 
 45 
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Helt til slutt under møtekonstitueringen ser en på referatet fra forrige møte. Hvis du finner feil eller mangler 46 
i referatet kan du komme med bemerkninger til det her, slik at det kan rettes opp. 47 
 48 

Orienteringer 49 
Arbeidsutvalget er pliktig til å komme med orienteringer om hva som har skjedd siden sist møte. Denne 50 
foreligger skriftlig, men lederen av Arbeidsutvalget tar også et kortere sammendrag muntlig. 51 
 52 
VT-representanter i samskipnadens delstyrer (f.eks. SiO Mat og drikke-styret) og studentrepresentantene i 53 
hovedstyret har også skriftlige og/eller muntlige orienteringer. 54 
 55 
Representantene i Velferdstinget har mulighet til å komme med spørsmål til de som har orienteringer. 56 
 57 

Fra sak til sak 58 
Hver sak starter først med at ansvarlig for saken legger den frem muntlig. Så åpner ordstyrer for 59 
oppklarende spørsmål, før vi kjører debatt. 60 
 61 
Alle representanter kan komme med innlegg, og som oftest har en 2-3 minutter på hvert innlegg. For å 62 
tegne seg til innlegg tar du en finger i været, sammen med den blå siden av nummerskiltet du får utdelt ved 63 
opprop helt i begynnelsen av møtet. Til hvert innlegg er det lov med replikker hvis det er noe en kort vil 64 
kommentere. Da får en som oftest 1 minutt og tegner seg ved å vise V-tegn (to fingre i været) og rød side på 65 
nummerskilt. Det er vanlig at det bare kan tegnes 2 replikker på hvert innlegg. Både tid på innlegg og 66 
replikker og hvor mange replikker som er lov, bestemmes av ordstyrer. 67 
 68 
Alle reiser seg når en har et innlegg eller en replikk. Det gjør det lettere for de andre representantene å 69 
høre hva som blir sagt, og å se den som snakker. 70 
 71 
Hvis du vil komme med en saksopplysning (fakta og ikke argument) viser man et T-tegn (time-out) med 72 
hendene. Det gjøres ved å sette den ene hånden over skiltet.  73 
 74 
Ordstyrer setter etter hvert strek for tegning av innlegg. Det betyr at talerlisten stenges, og de som allerede 75 
har meldt at de ønsker å ta innlegg får snakke.  76 
 77 

Endringsforslag 78 
Noen ganger er en ikke enig i det som står i de dokumentene Arbeidsutvalget innstiller til Velferdstinget. Da 79 
kan du levere et endringsforslag for å endre teksten. 80 
 81 
Det finnes tre forskjellige endringsforslag: Strykningsforslag, der man bare stryker tekst fra dokumentet, 82 
tilleggsforslag, der man legger til ny tekst, og endringsforslag, der man erstatter teksten i dokumentet med 83 
en annen tekst. I den siste fasen av behandlingen av en sak voterer man over alle endringsforslagene som 84 
har kommet inn, og sitter til slutt med et komplett dokument som inneholder de endringene Velferdstinget 85 
ville gjøre. 86 
 87 
I Velferdstinget har vi to løsninger for å fremme endringsforslag: man kan enten gjøre det elektronisk (både 88 
før og under møtet), eller ved å fylle ut et skjema for endringsforslag på papir under møtet. Det er veldig 89 
tidsbesparende med elektroniske endringsforslag. Representanter som har bærbar PC oppfordres derfor 90 
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sterkt til å ha med seg denne på Velferdstingsmøtene. Endringsforslag må fremmes før ordstyrer har satt 91 
strek. 92 
 93 

Innmelding av saker 94 
Enhver student tilsluttet SiO kan melde saker til sakslisten. 95 
 96 
Vedtakssaker og resolusjoner må være meldt og saksdokumenter være innlevert til Arbeidsutvalget senest 97 
en uke før møtet. Diskusjonssaker må meldes senest under godkjenning av dagsorden for møtet. Utenom i 98 
saker om mistillit, kan Velferdstinget likevel med 2/3 flertall sette en sak på dagsorden og behandle for sent 99 
innkomne saksdokumenter. 100 
  101 

Esken? 102 
Velferdstinget har en digital eske uten navn. Her kan alle mulige kreative bidrag til fellesskapet leveres inn. 103 
Dikt, sitater, frustrasjoner og annet mottas med takk. Vi holder oss selvfølgelig unna ufinheter. Det vil være 104 
mulig å gi esken navn på seminaret.  105 
  106 
Ordstyrer leser opp innkomne bidrag til stor glede for alle. 107 
  108 
  109 
 110 
Vel møtt til seminar! 111 
 112 
Vennlig hilsen 113 
Maya Sol Sørgård, leder 114 
Kari Anne Andersen, nestleder 115 
Gard Løken Frøvoll, politikk- og medieansvarlig 116 

Marius Frans Linus Hillestad, samarbeidsansvarlig  117 
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DAGSORDEN 118 
  119 
VT 01 MØTEKONSTITUERING  120 
1a) Valg av ordstyrer og referent      Vedtakssak 121 
1b) Godkjenning av innkalling      Vedtakssak 122 

1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan    Vedtakssak 123 
1d) Godkjenning av referat       Vedtakssak 124 
1e) Godkjenning av valgprotokoller      Vedtakssak 125 
1f) Mandat for redaksjonskomite      Vedtakssak 126 
1g) Valg av medlemmer til redaksjonskomite    Vedtakssak 127 
  128 
VT 02 ORIENTERINGER 129 
2a) Arbeidsutvalgets orientering      Orienteringssak 130 
2b) Hovedstyrets orientering      Orienteringssak 131 
2c) Andre orienteringer       Orienteringssak 132 

  133 
VT 03 ORGANISASJON 134 
3a) Fastsettelse av møtedatoer for våren 2019    Vedtakssak 135 
3b) Forretningsorden       Vedtakssak 136 
3c) Velferdstingets økonomireglement     Diskusjonssak 137 
  138 
VT 04 POLITIKK 139 
4a) Politisk grunndokument       Vedtakssak 140 
4b) Handlingsplan        Vedtakssak 141 
4c) Boligpolitisk dokument       Diskusjonssak  142 
 143 

VT 05 ØKONOMI 144 
5a) Velferdstingets driftsbudsjett 2019 – revidert    Vedtakssak 145 
  146 
VT 06 GODKJENNINGER OG VALG 147 
6a) Godkjenning av Kulturstyrets handlingsplan 2019   Vedtakssak 148 
  149 
VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER 150 
7a) Studenters tannhelse er et offentlig ansvar    Vedtakssak 151 
7b) Reproduktive rettigheter […]      Vedtakssak 152 
 153 

VT 08 EVENTUELT  154 
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KJØREPLAN 155 

  156 

LØRDAG 157 

09.00  Oppmøte og registrering 158 
 159 

09:30  Praktisk info 160 
  161 
10.00           Bli kjent 162 
 163 
10:30  Debattrening 164 
 165 
11:25  Kort pause med bevertning 166 
 167 
11:30   Møtestart med opprop 168 

1a) Valg av ordstyrer og referent 169 

1b) Godkjenning av innkalling 170 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 171 
1d) Godkjenning av referat 172 
1e) Godkjenning av valgprotokoller 173 

  174 
11:45           3b) Forretningsorden 175 
 176 
12:00  2a) Arbeidsutvalgets orientering 177 

2b) Hovedstyrets orientering 178 
2c) Andre orienteringer 179 

  180 
13.00  Lunsj 181 
  182 
14:00           1f) Mandat for redaksjonskomite 183 
                  1g) Valg av medlemmer til redaksjonskomite 184 
  185 
14:30          Nivådelt opplæring (Nørd og Jeg er på en måte litt ny) 186 
 187 
15:30           4a) Politisk grunndokument: Førstegangsdebatt 188 
 189 
16:00  Kort pause med pausebevertning 190 

  191 
16:10           4b) Handlingsplan 2019: Førstegangsdebatt  192 
17:00          6c) Godkjenning av Kulturstyrets handlingsplan 2019 193 
 194 
19.00  Middag og sosialt  195 
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SØNDAG: 196 
 197 
08:00  Fraksjonsmøter og frokost 198 
  199 
09:00  Redaksjonskomiteen legger frem sin innstilling 200 

 201 
09:30  4a) Politisk grunndokument: Andregangsdebatt 202 
  203 
10:15  4b) Handlingsplan 2019: Andregangsdebatt 204 
 205 
11:00  Kort pause 206 
  207 
11:15  4a) Politisk grunndokument: Votering 208 
 209 
11:45  4b) Handlingsplan 2019: Votering   210 
 211 

12:15  Lunsj 212 
  213 
13:00   3c) Velferdstingets økonomireglement 214 
 215 
13:15  5a) Velferdstingets driftsbudsjett 2019 – revidert    216 
 217 
13:45  3a) Fastsettelse av møtedatoer for våren 2019 218 
 219 
14:00  4c) Boligpolitisk dokument: Debatt 220 
 221 
14.45           7) Resolusjoner 222 
  223 
15:05  8) Eventuelt 224 

 225 
           Møtet avsluttes med møtekritikk 226 

  227 
15.30            Avreise  228 
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SAKSFREMLEGG – 1A 229 

Dato: 9.-10. februar 2019 230 
Sak: 1a), Vedtakssak 231 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 232 
Vedlegg: 233 
 234 
 235 

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 236 

 237 
Arbeidsutvalgets innstilling: 238 
Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 239 
 240 
 241 
Forslag til vedtak: 242 
Ordstyrer: Tord Øverland  243 
Referent: Sarah Sørensen 244 
 245 
 246 
 247 
 248 
 249 
 250 

SAKSFREMLEGG – 1B 251 

Dato: 9.-10. februar 2019 252 
Sak: 1b), Vedtakssak 253 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 254 
Vedlegg: 255 
 256 
 257 

GODKJENNING AV INNKALLING 258 

 259 
Arbeidsutvalgets innstilling: 260 
 261 
 262 
Forslag til vedtak: 263 
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  264 
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SAKSFREMLEGG – 1C 265 

Dato: 9.-10. februar 2019 266 
Sak: 1c), Vedtakssak 267 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 268 
Vedlegg: 269 

 270 

 271 

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 272 

 273 
Arbeidsutvalgets innstilling: 274 
 275 
 276 
Forslag til vedtak: 277 
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 278 
 279 
 280 
 281 
 282 
 283 
 284 
 285 

SAKSFREMLEGG – 1D 286 

Dato: 9.-10. februar 2019 287 
Sak: 1d), Vedtakssak 288 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 289 
Vedlegg: 290 

 291 

 292 

GODKJENNING AV REFERATET  293 

Referatet finner dere på www.studentvelferd.no  294 
 295 
Arbeidsutvalgets innstilling: 296 
 297 
 298 
Forslag til vedtak: 299 
Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  300 

http://www.studentvelferd.no/
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SAKSFREMLEGG – 1E 301 

Dato: 9.-10. februar 2019 302 
Sak: 1e), Vedtakssak 303 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 304 
Vedlegg: 305 

 306 

 307 

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER   308 

 309 
Arbeidsutvalgets innstilling: 310 
 311 
 312 
Forslag til vedtak: 313 
Valgprotokoller godkjennes.  314 
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SAKSFREMLEGG – 2A 315 

Dato: 9.-10. februar 2019 316 
Sak: 2a), Orienteringssak 317 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 318 
Vedlegg: 319 

 320 

 321 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 322 

 323 
Arbeidsutvalgets innstilling: 324 
 325 
 326 
Forslag til vedtak: 327 
Saken tas til orientering.  328 
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GENERELL ORIENTERING, ARBEIDSUTVALGET 329 

 330 
Arbeidsutvalget vil benytte anledningen til å igjen si velkommen til Velferdstinget 2019! Vi ser veldig fram til 331 
å bli bedre kjent med dere på vårseminaret. Dette blir en helg hvor du vil få lære mer om hva Velferdstinget 332 
og SiO er, få debattrening og viktigst av alt; være med å bestemme hva som skal være hovedprioriteringene 333 
våre i 2019. For at dere skal få tid til å sette dere inn i sakspapirene sender vi dem ut en uke tidligere enn 334 
vanlig. Vi ser fram til gode debatter!  335 
 336 
Den generelle orienteringen fra arbeidsutvalget er fra uke 48-4.  337 
 338 
Internt 339 
Etter at tildelingssøknaden til SiO ikke ble innvilget i sin helhet har Velferdstinget måtte kutte i egne 340 
budsjetter. Dette gjør at vi har måtte ta flere vurderinger av ulike ordninger på kontoret for å se hvor vi kan 341 
spare, samtidig som vi har prioritert innad i budsjettet rammer som skal gi aktivitet utover året. Mer om 342 
dette finner du i økonomidelen i sakspapirene. Likevel vil vi orientere om noen beskjæringer 343 
arbeidsutvalget har diskutert. 344 
 345 
Arbeidsutvalget har tatt en vurdering av telefonordningen vi har benyttet oss av. I dagens ordning har hver 346 
person i arbeidsutvalget hatt en jobbtelefon. Dette har blitt opplevd som positivt for å skille jobb og privatliv 347 
ved å kunne legge fra seg jobb på kveldstid og i helger. Til tross for at det har vært svært positivt for 348 
trivselen i arbeidsutvalget så veier ikke det opp for nødvendigheten for en egen jobbtelefon for hele 349 
arbeidsutvalget. I løpet av høsten 2018 var det svært få som kontaktet arbeidsutvalget på deres respektive 350 
jobbtelefoner, med unntak av leder som har opplevd at denne har vært aktivt i bruk. Derfor har 351 
arbeidsutvalget besluttet å selge telefonene til nestleder, samarbeidsansvarlig og politikk- og 352 
medieansvarlig.  353 
 354 
Før jul hadde arbeidsutvalget en workshopdag. Denne dagen brukte vi til å evaluere høsten som har vært, 355 
og til å legge planer for våren som kommer, diskuterte saker som arbeidsmiljø på kontoret, og begynte på 356 
en medieutspillsplan. Dette opplevdes som konstruktivt, og vi vil anbefale framtidige arbeidsutvalg om å 357 
sette av tid til dette.  358 
 359 
På vårseminaret kommer vi til å ta opp flere politiske dokumenter til behandling. Arbeidsutvalget har av 360 
den grunn satt ned en betydelig mengde tid for å arbeide med revidering av politisk grunndokument, et 361 
helhetlig endringsforslag til boligpolitisk dokument, samt forslag til handlingsplan for 2019. Dermed har 362 
mye av januar gått til behandling og skriving av sakspapirer, og organisering av vårseminaret. 363 
Arbeidsutvalget har også hatt et møte med en representant fra Norsk studentidrettsforbund hvor vi fikk 364 
større innsikt i hvordan vi kan forbedre studentidretten i Oslo og Akershus. I tillegg fikk vi innspill og 365 
inspirasjon til hva vi kan forbedre med Velferdstingets politikk på området.  366 
 367 
Konsernlunsj 368 
Siden konstituerende møte har vi hatt to konsernlunsjer. Konsernlunsj er et forum hvor vi møter SiO-369 
direktørene i et uformelt lunsjmøte og kommer med våre innspill. Her er noen av sakene vi har tatt opp på 370 
møtene:  371 
  372 
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Helse: 373 
1. På nett står det at man ikke kan bestille dobbelttime på nett, men det går heller ikke per telefon. 374 

Studenter har også fått beskjed om at man kun kan ta opp én ting per time. Hva er grunnen til 375 
dette? 376 

2. Vi etterlyste i starten av semesteret om mer informasjonsarbeid mot de institusjonene som er 377 
mindre enn BI om SiOs helsetilbud. Hvordan har arbeidet med dette vært, og kan det være noe vi 378 
kan bidra med til neste semester? 379 

Svar fra SiO:  380 
1. På grunn av refusjonsordningen fra HELFO er det ikke mulig å booke en dobbelttime hos fastlegen i 381 

første omgang. Dersom behandler mener at du burde ha en dobbelttime vil vedkommende ha 382 
mulighet til å sette opp en ekstra lang legetime ved neste visitt. 383 

2. SiO har stått mye på stand hos de forskjellige institusjonene, men de jobber mest digitalt gjennom 384 
bl.a. podcast hvor de jobber med å normalisere studenthelsen med sine oppturer og nedturer. De 385 
har også startet flere lokale stressmestring- og selvhjelpskurs. I tillegg til dette jobber de med å få 386 
mer kompetanse på hvor man skal henvende seg videre i førstelinjen både hos SiO og ved 387 
institusjonene.    388 

 389 
SiO Bolig: 390 
Vi har blitt oppmerksom på en mulig endring av leiepriser hvis man får bruke vaskemaskinen uten ekstra 391 
kostnad. Kan dere orientere litt om dette.  392 
Svar fra SiO:  393 
Det har blitt sendt ut en spørreundersøkelse til noen av beboerne i SiO om dette er ønskelig. Svarene fra 394 
den undersøkelsen er enda ikke klare og er et territorium som utforskes, men som ikke er under videre 395 
arbeid. Velferdstinget vil bli holdt orientert i framtiden. 396 
 397 
Medlemsregister i SiO Foreninger 398 
Dette har lenge vært et ønske fra foreningene, særlig idrettsforeningene. Vi ønsker oss en oppdatering på 399 
hvordan arbeidet går, og når vi kan forvente at medlemsregisteret er operasjonelt. 400 
Svar fra SiO:  401 
En løsning var utviklet i 2018, men GDPR-regelverket gjorde det nødvendig å gå en runde til med ordningen. 402 
SiO prioriterte først å sikre at SiO håndterte persondata på korrekt vis før arbeidet med medlemsregister 403 
ble fortsatt. De tekniske løsningene ser ut til å være klare, men endelig bekreftelse vil komme etter at 404 
advokat ettergår de juridiske forholdende rundt løsningen.  405 
 406 
18 millioner til bedre psykisk helse hos studenter 407 
Regjeringen har kommet med en pressemelding hvor de deler ut 18 millioner til samskipnadene for å bedre 408 
studentenes psykiske helse. Hva er det som ligger i “Rusforebyggende og helseforebyggende arbeid”? Det 409 
ser også ut til at SiO har fått penger på vegne av hele SHoT-gruppen, hva ligger bak dette? Vi ønsker også 410 
klarhet i om dette er prosjektmidlene for tiltak rettet mot forebygging av psykisk uhelse regjeringen 411 
tidligere har skrytt av at har eksistert, eller om det er en urelatert tildeling. 412 
Svar fra SiO:  413 
Midlene som er delt ut er prosjektmidler som det har vært mulig for samskipnadene å søke om i 2018. 414 
Disse har i hovedsak gått til å organisere SHoT både før, under og etter lansering samt at SiO Helse har fått 415 
en pott som skal gå spesifikt til rusforebyggende tiltak, til utvikling av digitale løsninger for den psykiske 416 
helsetjenesten, og til videreutvikling av SiO Rådgivnings kurstilbud.   417 

 418 
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Foreningsdagene 419 
Den 17. januar dro Gard og Marius på rekrutteringsdagen til SBIO. Arbeidsutvalget planlegger å delta på 420 
foreningsdagen på OsloMet og på UiO i uke 5 hvor vi skal være synlige for studentmassen ved disse to 421 
institusjonene og be om innspill til aktuelle saker som f.eks. studenthus. 422 
 423 
For arbeid med studenthus i sentrum se egen orientering.  424 
 425 
Om dere har utdypende spørsmål i forkant av møtet er det bare å sende oss en mail på vt-426 
au@studentvelferd.no eller avtale å komme innom kontoret vårt på Villa Eika. 427 
 428 
 429 

LEDER, MAYA SOL SØRGÅRD 430 

 431 
Den generelle orienteringen dekker i stor grad hva mye av hva arbeidstiden har gått til. Dette er en 432 
orientering om hva jeg hovedsakelig har jobbet med enten sammen med noen i AU, eller alene, som ikke 433 
ble dekket i den generelle orienteringen.  434 
 435 
Studenthovedstaden 436 
Studenthovedstaden er et organ hvor alle ledere av studentdemokratier i Oslo og Akershus kan delta. Vi er 437 
et formøte før Kunnskap Oslo (organ i Oslo Kommune), og et samarbeidsorgan. Siden konstituerende møte 438 
har Studenthovedstaden avholdt to møter. Det er ønskelig å opprettholde en møtefrekvens på et møte i 439 
måneden. Det jobbes enda med å få inkludert alle studentdemokratier i Oslo og Akershus som ønsker å 440 
delta til dette forumet, og det er gledelig å se at vi sakte men sikkert vokser i størrelse.  441 
 442 
Det har enda ikke blitt avklart fra Kunnskap Oslo om når neste møtet skal være, unntatt et signal om at det 443 
ikke blir før etter campusstrategien er vedtatt. Vi har derfor meldt opp saker selv til organet og diskutert 444 
blant annet:  445 

 Arbeid opp mot fylkes- og kommunevalg 2019 446 
 Samarbeid med Nordic Vagabond for å arrangere et Speedfriending-arrangement 447 
 SiO Helse sitt arbeid 448 
 Debatten om hvordan NSO-kontingenten betales 449 

 450 
I hvert møte har vi og en orienteringsrunde på hva som skjer i de ulike studentdemokratiene og opplever 451 
dette som en givende del av møtet, som vi skal prøve å effektivisere til neste gang.  452 
 453 
Møte med eksterne 454 
Velferdstinget blir invitert med i flere møter med ulike aktører. En gang i måneden deltar leder på 455 
Styringsgruppemøte for byggeprosjekter SiO. Her kommer en statusoppdatering på de ulike 456 
byggeprosessene i SiO. Leder har i denne perioden og møtt byråd for byutvikling sammen med SiO for å 457 
snakke om rekkefølgekravene som pålegges Brenneriveien 4. Vi følger nøye opp denne saken videre. 458 
 459 
Helseetaten tok kontakt med leder før jul hvor de ønsket et potensielt samarbeid i framtiden. I første møte 460 
sammen ble det klart for begge parter at her kan vi lære mye av hverandre, og at dette samarbeidet kan bli 461 
veldig positivt for forbedring av studenthelse. Det planlegges å avholde en konferanse hvor målgruppen er 462 
de som har kontakt med unge voksne. Her har arbeidsutvalget sagt seg svært positive til å bidra under 463 

mailto:vt-au@studentvelferd.no
mailto:vt-au@studentvelferd.no
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konferansen med et studentperspektiv. Vi fortsetter samarbeidet, og det er blant annet derfor jeg også har 464 
deltatt på seminar med Oslo Kommune om folkehelse i denne perioden.  465 
 466 
Bilfritt byliv i Plan- og bygningsetaten i Oslo Kommune tok kontakt for å få innspill til hvordan studentene 467 
ønsker at fremtidens sentrum skal se ut, hvordan den skal se ut og hvordan vi kan sykle mer. Dette var et 468 
givende møte hvor leder av Hovedstyret, Vetle Bo Saga, også deltok. Onsdag 30. februar arrangerer de 469 
samme et arrangement hvor de spør alle studenter om det samme. For de som leser denne orienteringen 470 
tidlig så anbefaler vi å delta. Arrangementet er delt på Velferdstinget sin facebookside og med 471 
Studenthovedstaden.  472 
 473 
Kunnskap Oslo arrangerte for andre år på rad WHY: Oslo. Her ble 300 internasjonale studenter invitert 474 
personlig av Byrådslederen. Kvelden bestod av mingling, taler, men også en stor workshop. Her fikk de 475 
internasjonale studentene diskutert utfordringer de møter, og hvordan man kan bedre det. Leder deltok på 476 
arrangementet og tar med seg mange innspill til hva også Velferdstinget kan bidra med for å gjøre 477 
hverdagen enklere for internasjonale studenter.  478 
 479 
Annet 480 
Etter erfaringsutveksling på sist Studenthovedstadsmøte ble vi invitert til Norges Idrettshøyskole sitt 481 
arrangement “Ingen er homo i 2.divisjon”. Her deltok leder og politikk- og medieansvarlig. Det var 482 
imponerende oppmøte og arrangementet ble veldig godt gjennomført. Problemstillingen er svært aktuell 483 
og det var givende å delta på arrangementet. 484 
 485 
Det arrangeres møter med studentdemokratier i uke 5-6 for å ha en god dialog om politiske debatter 486 
Velferdstinget skal ta, og hvordan samarbeide resten av året.  487 
 488 
Arbeid med nytt studenthus i sentrum er oppsummert i egen orientering.  489 
 490 
 491 

NESTLEDER, KARI ANNE ANDERSEN 492 

 493 
Tiden siden sist orientering har i all hovedsak blitt brukt på arbeid relatert til studentkulturen, noe politisk 494 
arbeid, og planlegging av det nye året.  495 
 496 
Jeg har arbeidet med prosjektet om studenthus. Dette er inkludert i egen orientering. 497 
 498 
Som Gard utdyper i sin orientering har vi jobbet videre med saken om SALUTT-kurs. For at studentpubene 499 
kan drifte som normalt på nyåret har Næringsetaten satt opp kurs rettet mot studentforeningene, og de 500 
tyngst engasjerte og andre frivillige som er motiverte tar kursene. Tilbakemeldingene fra Næringsetaten på 501 
studentpubenes evne til å fylle kursene og på engasjementet og kunnskapsnivået er gode, og de har vært 502 
svært behjelpelige med å tilby informasjon som har vært særlig etterspurt av studentpubene. Politisk har vi 503 
gjennomført deputasjon hos finanskomiteen i Oslo kommune, og jobber videre for at politikerne skal ta 504 
grep for å løse situasjonen.  505 
 506 
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Jeg har fortsatt arbeidet med evaluering av høstens tildelingsprosess. Jeg har hatt samtaler med samtlige 507 
foreninger, og det eneste som resterer er å avslutte evalueringen sammen med resten av arbeidsutvalget 508 
og administrasjonen.  509 
 510 
Under SiOs hovedstyres møte i desember fattet hovedstyret vedtak om hvordan de ønsker at 511 
tildelingsprosessen skal foregå. Dette må Velferdstinget naturlig nok svare på. Jeg har hatt samtaler med 512 
årets søkere om deres tanker om hovedstyrets vedtak og hvilke konsekvenser disse kan få for søkerne. I 513 
løpet av vårsemesteret kommer arbeidsutvalget til å legge opp til at Velferdstinget kan diskutere og ta 514 
standpunkt til hvordan en ny tildelingsprosess bør være. 515 
 516 
I desember forhørte jeg meg med deltakerne i studentidrettsrådet om de hadde anledning til å møtes før 517 
jul. Det hadde de ikke, og første møte siden konstituerende gjennomføres 23. januar. Her står blant annet 518 
mulighet for felles arrangementer og samarbeid om påvirkning av Oslo idrettskrets på agendaen. 519 
 520 
I forbindelse med vårseminaret har jeg jobbet en del med å forberede møteplan og revidering av politisk 521 
grunndokument og boligpolitisk dokument. Jeg har også brukt en del tid på å gjøre forberedende arbeid til 522 
felles planlegging av våren for AU. 523 
 524 
I julen tok jeg ut det jeg hadde bygget opp av plusstid. 525 
 526 
 527 

SAMARBEIDSANSVARLIG, MARIUS FRANS LINUS HILLESTAD 528 

 529 
Siden det konstituerende møtet i desember har vi i arbeidsutvalget jobbet veldig mye i fellesskap og dagene 530 
har i stor grad vært fylt med planlegging av vårseminaret og resten av vårsemesteret. Av den grunn kan 531 
denne orienteringen virke litt kort, men må ses i sammenheng med felles orientering.  532 
Som vanlig kommer jeg til å kategorisere denne orienteringen innenfor de delene som jeg anser som 533 
viktigst for min jobb. 534 
 535 
Studentdemokratier: 536 
Jeg og leder har hatt møte med arbeidsutvalget ved OsloMet og diskutert hvilke behov OsloMet-studentene 537 
har og hvordan vi, og SiO i samarbeid med vertskommunene, kan løse dette. Jeg har også hatt et møte med 538 
delegasjonslederen deres for å gå gjennom vårsemesteret og gi innspill til opplæringsseminaret de 539 
arrangerer for deres nye representanter i Velferdstinget. Etter planen skal jeg delta på 540 
studentparlamentsmøte på OsloMet den 5. februar. 541 
 542 
Jeg har også deltatt på et studentparlamentsmøte hos UiO, og planlegger å ha noen møter a la de jeg har 543 
hatt med OsloMet med Velferdsansvarlig ved SP-UiO også. 544 
 545 
Den 17. januar deltok jeg og politikk og medieansvarlig på rekrutteringsdagen til SBIO og sto på stand der. 546 
Dette kom litt brått på og resultatet ble derfor ikke helt optimalt. I neste omgang bør vi planlegge dette og 547 
andre arrangementer av liknende karakter bedre sammen med Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO-548 
ledelsen.  549 
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Jeg har også i starten av året opprettet kontakt med den nye ledelsen for Studentunionen ved Høyskolen 550 
Kristiania og tilbudt oss å bistå dem med å rekruttere en studentpolitisk ansvarlig og å bygge opp deres 551 
studentpolitiske utvalg. 552 
 553 
Jeg har også bistått leder og nestleder i å lokalisere en representant fra De mindre høyskolene til 554 
styringsgruppen for forprosjekt studenthus uten at dette har lyktes.  555 
 556 
Handlingsplan: 557 
Like før juleferien begynte satte jeg meg ned og begynte å jobbe ordentlig med handlingsplanpunkt 14 og 558 
har laget et internt ressursdokument. Jeg har også tatt kontakt med norsk studentorganisasjon og bedt 559 
dem om å bidra med informasjon de har om dette sånn at jobben blir noe lettere.  560 
 561 
Annet: 562 
Julebord:  563 
Den 14. desember arrangerte vi julebord for representantene og de med verv som satt i Velferdstinget i 564 
2018. Dette har fått noe kritikk i ettertid på grunn av totalprisen. Som følge trangere økonomi ser vi på 565 
muligheten for å ha julebordet i 2019 i andre lokaler. 566 
 567 
 568 

POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG, GARD LØKEN FRØVOLL 569 

 570 
Tidlig etter forrige VT-møte begynte jeg på et leserinnlegg om KrF og deres mulige inntreden i regjeringen. 571 
Jeg la fokus på at KrF har programfestet en del god studentpolitikk, men som de dessverre ikke følger opp 572 
når prioriteringer skal gjøres. Det kanskje mest fremtredende er KrFs ønske om 1,5 G i studiestøtte, som 573 
heller ikke i disse forhandlingene ble en realitet. Innlegget ble sendt til Vårt Land, i den hensikt å treffe flest 574 
mulig fra KrF, og innlegget sto på trykk 24. desember. 575 
 576 
I mai 2018 skjedde et uheldig vedtak i Oslo bystyre. Vedtaket gjaldt obligatorisk SALUTT-kurs for alle 577 
skjenkesteder i Oslo, som også inkluderer studentpubene. Dette er problematisk fordi kurset er obligatorisk 578 
for alle (også frivillige) som skal jobbe i baren etter kl 01.00, og fordi kurset koster mange penger og har 579 
begrenset kapasitet. En de facto flaskehals på studentfrivilligheten i kjellerpubene i Oslo. Det har tatt noe 580 
tid å orientere seg i landskapet om hvor store problemene ville være, og hvordan best løse dem. I 581 
desember fant vi ut at det beste var å be om en deputasjon i finanskomiteen på rådhuset. Denne ble 582 
innvilget, og vi fikk deputasjon 17. januar. Deputasjonen gikk bra, og jeg tror det skal bli en løsning på 583 
problemet, dersom ikke byrådet setter seg på bakbeina.  584 
 585 
Jeg og leder var i møte med Helseetaten i Oslo kommune for å diskutere selvhjelp for psykisk helse. 586 
Konseptet er basert på gruppesamtaler/gruppeterapi, og er ment å være et ressurseffektivt med lav terskel. 587 
Vi er positive til ideen, og vurderer videre samarbeid rundt dette. 588 
 589 
Utover dette har mye av tiden gått med til å planlegge vårseminaret. AU har brukt tid på å revidere flere 590 
dokumenter, blant annet politisk grunndokument, boligpolitisk dokument og handlingsplan. Det blir 591 
spennende å starte arbeidet med å utføre den nye handlingsplanen for 2019, når den blir vedtatt på 592 
vårseminaret. 593 

 594 
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MEDIELOGG 595 

 596 
https://universitas.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/media/pdf/44def3b4197b11e9bdf80242ac15000a/uni597 
versitas_2019-1.pdf, sak i Universitas. Daglig leder i Radio Nova kommenterer at budsjettkuttet har en 598 
innvirkning på driften, side 10-11. 16.01.19. 599 
 600 
https://universitas.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/media/pdf/44def3b4197b11e9bdf80242ac15000a/uni601 
versitas_2019-1.pdf, sak i Universitas. Flere i AU kommenterer om pengebruken på VTs julebord, side 9. 602 
16.01.19. 603 
 604 
https://khrono.no/foreldre-gravid-linda-hofstad-helleland/trenden-snudde-i-2017-faerre-studenter-soker-605 
foreldrestipend/255505, sak i Khrono. Leder kommenterer om at studentene trenger bedre økonomiske 606 
rammer dersom staten ønsker flere barn. 10.01.19. 607 
 608 
https://khrono.no/fam-karine-heer-aas-landsmote-norsk-studentorganisasjon/forste-lederkandidat-til-nso-609 
er-klar/254920, sak i Khrono. Tidligere kommunikasjonsansvarlig i Velferdstinget stiller til leder av NSO. 610 
07.01.19.  611 
 612 
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11750233-et-varmere-samfunn-ogsa-for-studentene, innlegg i Vårt 613 
Land. Leder skriver om at KrF bør prioritere studentene i regjeringsforhandlingene. 24.12.18. 614 
 615 
https://universitas.no/debatt/65181/sio-prioriterer-studentfrivilligheten/, innlegg i Universitas. HS-leder 616 
forsvarer SiOs tildeling. 14.12.18. 617 
 618 
https://universitas.no/nyheter/65185/sio-kutter-kraftig-i-utdelingen-til-studentforenin/, sak i Universitas. 619 
Leder kommenterer om at SiO ikke innvilger hele søknadssummen. 10.12.18. 620 
 621 
https://universitas.no/debatt/65175/velferdstinget-studentfrivilligheten-trenger-penge/, innlegg i 622 
Universitas. Arbeidsutvalget skriver om SiOs tildeling. 05.12.18. 623 
  624 

https://universitas.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/media/pdf/44def3b4197b11e9bdf80242ac15000a/universitas_2019-1.pdf
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https://universitas.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/media/pdf/44def3b4197b11e9bdf80242ac15000a/universitas_2019-1.pdf
https://universitas.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/media/pdf/44def3b4197b11e9bdf80242ac15000a/universitas_2019-1.pdf
https://khrono.no/foreldre-gravid-linda-hofstad-helleland/trenden-snudde-i-2017-faerre-studenter-soker-foreldrestipend/255505
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ORIENTERING FRA FORPROSJEKT OM STUDENTHUS 625 

Mellom forrige Velferdstingsmøte og sakspapirutsendelse har det blitt avholdt ett styringsgruppemøte, 626 
biukentlige prosjektgruppemøter og to befaringer. 627 
 628 
Styringsgruppemøte som ble holdt i desember var det første styringsgruppemøtet etter vedtatt mandat. På 629 
dette møtet startet vi med en befaring av St. Olavs Gate 32, fikk innsikt i Campusstrategien som legges fram 630 
i Oslo Kommune og diskuterte blant annet tidsplan og strategi. Tilbakemeldingene fra 631 
studentrepresentantene i styringsgruppen har vært positive. De har allerede bidratt svært konstruktivt i 632 
diskusjonene og vist seg som gode ressurser å ha med seg. 633 
 634 
Arbeidsutvalget har kontaktet de lokale studentdemokratiene med forespørsel om det er interesse for å 635 
avholde workshops med studenter for å få innspill til hva slags innhold studentene håper et studenthus kan 636 
få. Tilbakemeldingene fra demokratiene har vært lunkne, og vi er i gang med å organisere møter der vi 637 
blant annet tar opp dette punktet, men også andre større debatter AU håper VT kan ta i løpet av våren. 638 
 639 
Prosjektgruppen er i dialog med Statsbygg for å finne mulige alternative bygg. Andre kanaler, som finn.no, 640 
benyttes også. Bankplassen 4, tidligere Museum for samtidskunst, ble foreslått av Statsbygg. Det er 641 
gjennomført en befaring. Bygget er stort med sine 8 000 km2, og er gjenstand for omfattende 642 
verningsvedtak. Hele første og andre etasje er vernet, i tillegg til deler av kjelleren og en gang i tredje etasje. 643 
Prosjektgruppen etterspør mer detaljert informasjon om bygget fra Statsbygg. 644 
 645 
Prosjektgruppen planlegger ny befaring på Deichman hovedbibliotek, og befaring i Fredensborgveien 24.  646 
 647 
Videre arbeider prosjektgruppen også med å lokalisere mulige finansieringskilder. Dette arbeidet har 648 
kommet i gang senere enn forespeilet i høst grunnet nødvendige prosesser i Velferdstinget. Så langt har vi 649 
ikke mer å rapportere på dette punktet. Dette betyr at vi ligger bak internt satte mål om fremdrift. 650 
 651 
Når vårseminaret starter har vi gjennomført et nytt styringsgruppemøte og flere prosjektgruppemøter, og 652 
vil supplere orienteringen muntlig.   653 
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SAKSFREMLEGG – 2B 654 

Dato: 9.-10. februar 2019 655 
Sak: 2b), Orienteringssak 656 
Saksbehandler: Vetle Bo Saga 657 
Vedlegg: NA 658 

 659 

 660 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 661 

 662 
Arbeidsutvalgets innstilling: 663 
 664 
 665 
Forslag til vedtak: 666 
Saken tas til orientering.  667 
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 668 

 669 
Siden siste møte i Velferdstinget er det ikke avholdt styremøter for SiOs hovedstyre, første styremøte i 2019 670 
er 13. februar.  671 
 672 
Ny strategi “SiO 2025”  673 
På styremøte i juni vil hovedstyret vedta ny strategi for SiO frem til 2025. Målet med utarbeidelse av ny 674 
strategi er å samle organisasjonen rundt et felles ståsted og retningsvalg. Strategiplanen vil fungere som et 675 
styringsverktøy for styret og toppledelsen og vil legge føringer på hvilke prioriteringer som gjøres i de årlige 676 
handlingsplanene.    677 
 678 
 679 

Beskrivelse av arbeidsprosessen:   

Januar / februar: Kartlegging av nåsituasjon - er tilbudet vårt godt nok tilpasset 

studentens behov? 

Mars / april: Kartlegging av mulige retningsvalg og om de løser disse utfordringene 

til studentene? Diskusjon i styret av saken. 

Mai / juni: Undersøkelse av SiOs rolle og ambisjonsnivå; passer dette med 

retningsvalg og studentens utfordringer. 

Juni: Styrebehandling: vedtak strategi SiO 2025 

 680 
 681 
Handlingsplan 2019  682 
Verdiøkende tjenester i grensesnittet mellom de tradisjonelle SiO-tjenestene 683 

- Lage plan; Tilrettelegge for trivsel og studiemestring på tvers av tjenestene.  684 

- Videreføre lojalitetsprogrammet “Mitt SiO”.  685 

 686 
Bolig 687 

- Bedre bomiljø 688 

- Mulig å bo med venner 689 

- Mer forutsigbar og bedre opplevelse av tildelingsprosessen 690 

- Sikre god standard på boligene 691 

 692 
Mat og drikke  693 

- Utvikle SiO Mat og Drikke som et student tilpasset tilbud 694 

- Videreutvikle en robust og god driftsmodell   695 

 696 
Digitalisering  697 

- Lojalitetsprogram: Lansere og videreutvikle SiO APP 2.0  698 

- E-Helse, lansere de første tjenestene og videreutvikle tilbudet.  699 

  700 
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Salg av aksjer i Toma Servicepartner 701 
SiO overdrar sin eierandel på 49 % til Toma. Toma Servicepartner AS skal fortsatt levere tjenester innen 702 
eiendomsdrift og service til SiOs studentboliger og andre SiO-eiendommer. 703 
 704 
Etter et driftsår har vi nå tilpasset oss rollen som bestiller av eiendomsservice og –driftstjenester. Basert på 705 
erfaring fra fjoråret ser vi det som en naturlig utvikling å rendyrke eierlinjen og kundelinjen gjennom å 706 
overdra vår aksjepost til Toma. Bakgrunnen for beslutningen om å overdra vår eierandel til Toma er å sikre 707 
en videre utvikling av kvaliteten i leveransene for eiendomsdriften og servicen levert til studentene.  708 
 709 
Boligprosjekter 710 
Familieboliger på Kringsjå  711 

- Prosjektet planlegges ferdigstilt i November 2019  712 

  713 
Generaloppussing Bjerregaardsgate 21 714 

- Innflytting i Mars  715 

 716 
Utomhus, servicetilbud og vaskeri på Kringsjå  717 

- Siste arbeidet på vann og ball-parken i utomhusområde tas i forbindelse med arbeidene på 718 

familieboligene.  719 

- Endelig mottatt igangsettelsestillatelse på vaskeripaviljongen, ferdig i månedsskifte mai/juni  720 

 721 
Blindernveien 6  722 

- Antatt oppstart i mars, innflytting januar 2020.  723 

 724 
 725 
Rapport fra arbeidsgruppe for studentboligbygging 726 
Tirsdag 15.januar ble rapporten fra den nasjonale arbeidsgruppen som har gjennomgått systemet for 727 
forvaltning av tilskudd til studentboligbygging presentert.  728 
  729 
I rapporten foreslår arbeidsgruppen blant annet: 730 

-  Studentsamskipnader og studentboligstiftelser fortsatt skal være hovedaktører for 731 

studentboligbygging.  732 

- Ny modell for tilskudd til studentboligbygging. Modellen skal ivareta mange av fordelene ved en fast 733 

kostnadsramme og samtidig gi rom for variasjoner i tomtekostnader og markedsmessige, 734 

miljømessige og prosjektrelaterte forhold. 735 

- Flere tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen innen studentboligbygging og –forvaltning, 736 

samt for å forbedre kvalitet og tempo i prosjektgjennomføringen. 737 

 738 
I tillegg til dette undersøkes det om klimaavtrykk skal vektlegges som et kriterium når vedtas hvilke av 739 

prosjektene som skal få tilskudd.  740 
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SAKSFREMLEGG – 2C 741 

Dato: 9.-10. februar 2019 742 
Sak: 2c), Orienteringssak 743 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget  744 
Vedlegg:  745 

 746 

 747 

ANDRE ORIENTERINGER 748 

 749 
Arbeidsutvalgets innstilling: 750 
 751 
 752 
Forslag til vedtak: 753 
Saken tas til orientering. 754 
 755 
 756 
 757 
 758 
 759 

KULTURSTYRETS ORIENTERING 760 

Kulturstyrets orientering ettersendes. 761 
 762 
 763 

SIO MAT OG DRIKKE 764 

Ingen orientering. Ettersendes eventuelt. 765 
 766 

 767 

UNIVERSITAS 768 

Ingen orientering. Ettersendes eventuelt. 769 
 770 
 771 

RADIO NOVA 772 

Ingen orientering. Ettersendes eventuelt.  773 
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SAKSFREMLEGG – 3A 774 

Dato: 9.-10. februar 2019 775 
Sak: 3a), vedtakssak 776 
Saksbehandler: Kari Anne Andersen 777 
Vedlegg: Møteplan for Velferdstinget 2019 778 

 779 

FASTSETTELSE AV MØTEDATOER FOR VÅREN 2019 780 

Arbeidsutvalgets innstilling: 781 
Arbeidsutvalget innstiller på at foreslåtte datoer vedtas. 782 
 783 
Forslag til vedtak: 784 
Møteplanen vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. 785 
 786 
 787 
 788 

MØTEPLAN FOR VELFERDSTINGET 2019 789 

UKEDAG & DATO TIDSPUNKT TYPE FØRSTE 

INNKALLING 

SAKSPAPIRFRIST STED 

VÅR      

helg 9.-10. februar  Velferdsseminar 25. jan 1. feb Thon Hotel 

Oslofjord 

onsdag 27. februar klokken 17-21 #3 13. feb 20. feb  

mandag 20. mars klokken 17-21 #4 06. mar 13. mar  

tirsdag 23. april klokken 17-21 #5 09. apr 16. apr  

mandag 27. mai klokken 17-21 Valgmøte 13. mai 20. mai  

 790 

791 
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SAKSFREMLEGG – 3B 792 

Dato: 9.-11. februar 2019 793 
Sak: 3a), Vedtakssak 794 
Saksbehandler: Kari Anne Andersen 795 
Vedlegg: Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og Akershus 796 

 797 

FORRETNINGSORDEN 798 

 799 
Arbeidsutvalgets innstilling: 800 
Forretningsorden vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. 801 
 802 
 803 
Forslag til vedtak: 804 
 805 

1 
Dokument: Forretningsorden for 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Linjenummer: 
 

Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Endring 

Sak: 3b) Forretningsorden 

Opprinnelig 

tekst: 

 

Forslag: Forretningsorden vedtas 

VEDTAK 
 

 806 

 807 

SAKSNOTAT 808 

 809 
Bakgrunn for saken 810 
I tråd med Velferdstingets vedtatte forretningsorden skal «Velferdstingets forretningsorden […] vedtas på 811 
første møte i hver periode.» Samtidig åpner ikke vedtektene for at forretningsorden skal vedtas på 812 
konstituerende møte, og følgelig må den vedtas på dette møtet. 813 

Saksopplysninger 814 
Forretningsorden er regler for hvordan Velferdstingets møter skal gjennomføres. Eksempelvis presiserer 815 
den regler for taletid, votering og personvalg. Forretningsorden ble laget slik at man ikke lenger behøver å 816 
overstyre egne vedtekter underveis i møtet. Forretningsorden gjør at man blant annet kan justere taletid 817 
underveis i møtet, eller under en enkelt debatt. 818 
 819 
Arbeidsutvalgets vurdering 820 
Arbeidsutvalget har innstilt på å vedta forretningsordenen med de endringer som fremkommer i møtet. 821 
  822 
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SAKSFREMLEGG – 3C 823 

Dato: 9.-10. februar 2019 824 
Sak: 3c), Diskusjonssak 825 
Saksbehandler: Kari Anne Andersen 826 
Vedlegg: Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus, sist revidert oktober 2018 827 
 828 

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 829 

 830 
Arbeidsutvalgets innstilling: 831 
Velferdstinget debatterer innsendte forslag under møtet. Vedtak i saken fattes på neste Velferdstingsmøte. 832 
 833 
Forslag til vedtak: 834 
 835 

Forslag nr: Dokument: Økonomireglement for Velferdstinget i Oso og 

Aksershus 

Linje nr 82 

1 Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak: 3C 

Opprinnelig 

tekst 

NA 

Ny tekst For møter mottar leder og nestleder av Kulturstyret møtehonorar på lik linje med øvrige 

medlemmer. 

Begrunnelse Arbeidsutvalget, administrasjonen og KS-leder merker at det er svært vanskelig å 

opprettholde normal drift av KS ukene rundt møtene når leder fører timer for møtene. 

Siden KS-leders honoreres 25 % av lønnstrinn 20, betyr det at et møte som varer i 5 timer 

vil utgjøre litt over en halv arbeidsuke. I tillegg kommer forberedelsestid for møtet, 

kontakt med foreningene som søker, kontakt med VTAU og administrasjonen i 

forbindelse med det logistiske og så videre. Med dette tillegget vil KS-leder ende opp 

med færre timer å ta ut i avspasering. 

VEDTAK 
 

 836 
  837 
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SAKSFREMLEGG – 4A 838 

Dato: 9-10. februar 2019 839 
Sak: 4a), vedtakssak 840 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 841 
Vedlegg: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus 2018-2022 842 
 843 

POLITISK GRUNNDOKUMENT 2018 - 2022 844 

 845 
Arbeidsutvalgets innstilling: 846 
Redaksjonskomiteen innstiller på alle innsendte forslag etter førstegangsdebatt. Forslagene voteres over 847 
etter andregangsdebatt. 848 
 849 

SAKSNOTAT 850 

 851 
Bakgrunn for saken 852 
Velferdstinget skal jf. Velferdstingets vedtekter § 3-4 behandle politisk grunndokument på vårseminaret 853 
etter innstilling fra arbeidsutvalget. 854 
 855 
Gjeldende politisk grunndokument ble vedtatt på vårseminaret i 2018 med tittelen " Politisk 856 
grunndokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus 2018-2022". 857 
 858 
Saksopplysninger 859 
Politisk grunndokument omhandler overordnet politikk for Velferdstinget. Det er nyttig å stadfeste 860 
prinsipper og overordnede tanker man ønsker at Velferdstingets politikk skal være i tråd med i politisk 861 
grunndokument, da dette dokumentet er øverst i dokumenthierarkiet. All annen politikk som VT har skal 862 
være i tråd med politisk grunndokument. 863 
 864 
Det er vanlig at politisk grunndokument kun omhandler overordnet politikk og prinsipper. Velferdstinget 865 
har imidlertid mange politiske dokumenter, og det kan være praktisk vanskelig å rekke å oppdatere alle 866 
politikkområdene der man ser behov for å etablere ny politikk, rett og slett fordi tiden ikke strekker til. En 867 
løsning på dette kan være å vedta punkter som er mer detaljerte og konkrete enn hva som er vanlig i 868 
politisk grunndokument. Dette er mulig siden politisk grunndokument tas opp for revidering på hvert 869 
vårseminar.  870 
 871 
Arbeidsutvalgets vurdering 872 
I løpet av våren 2019 legger AU opp til å revidere VTs dokumenter på tre politikkområder: bolig, helse, og 873 
studentkultur og karrieretjenester. Dermed foreslår AU å ta ut flere av de mer detaljerte punktene som 874 
hører til disse områdene av politisk grunndokument, og heller legge dem inn i sine respektive politiske 875 
dokumenter. Som følge av dette foreslår vi også å vedta en resolusjon på et punkt som tas ut av PG, slik at 876 
politikken fortsatt er gjeldende mellom vårseminarets slutt og når de øvrige dokumentene er ferdig 877 
revidert. 878 
 879 
Noen forslag gjøres for å justere politikken som følge av nye utviklinger. Øvrige forslag er redaksjonelle eller 880 
fjerner situasjonsbeskrivelser fra dokumentet.  881 
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 882 
Det er verdt å merke seg tittelen på grunndokumentet. Arbeidsutvalget vurderer at den, sammen med 883 
vedtektene, oppfordrer til en revidering med det til enhver tid gjeldende dokument til grunn frem til 2023. I 884 
2023 vil et nytt helhetlig forslag til politisk grunndokument fremmes. 885 
 886 
Vi gjør oppmerksom på at linjenummer i endringsforslagene henviser til linjenummer som vist i 887 
sakspapirene.  888 
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POLITISK GRUNNDOKUMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 2018 – 889 

2022  890 

 891 
Mandat 892 
Velferdstinget i Oslo og Akershus er en interesseorganisasjon og øverste studentpolitiske organ i 893 
velferdsspørsmål tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Oslo kommune og Akershus 894 
fylkeskommune.  895 
 896 
Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk. 897 
Utdanningssystemet skal være noe mer enn en forberedelse til arbeidslivet; det skal være et element i 898 
samfunns- og demokratibygging. Det er derfor sentralt at ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn ikke 899 
påvirker evnen og muligheten til å ta utdanning. 900 
 901 
Velferdstinget skal høres i alle saker av betydning for samskipnaden og studentenes velferdstilbud. 902 
Velferdstingets tillitsvalgte skal til enhver tid arbeide for at Velferdstingets vedtatte politikk fremmes. 903 
SiO er landets største samskipnad med omtrent 65 000 studenter – over en fjerdedel av landets studenter. 904 
Dermed har Velferdstinget et nasjonalt ansvar for å arbeide for studenters levekår, men med et særlig 905 
fokus på de lokale og regionale utfordringer som finnes i sammenheng med å ligge i et storby- og 906 
pressområde. 907 
 908 
Velferdstilbudet 909 
Studentenes grunnleggende velferdsbehov skal dekkes på områder som studiefinansiering, bolig, 910 
barnehage, helse, idrett/trening og frivillige aktiviteter, og slik muliggjøre prinsippet om heltidsstudenten. 911 
Velferdstilbudet skal være fleksibelt og tilrettelagt studentenes ulike forutsetninger og behov. 912 
Studentsamskipnadens tilbud skal være et supplement til det ordinære kommunale og statlige 913 
velferdstilbudet, og ikke en erstatning. Derfor har staten og kommunen et viktig ansvar som garantist for 914 
sentrale velferdsordninger som studentboligbygging, helsetjenester for studenter, studiefinansiering, 915 
barnehagefinansiering og sosiale stønadsordninger. 916 
 917 
Studenter har på mange områder ikke fulgt befolkningens generelle velstandsøkning. Derfor er det viktig at 918 
stat, kommune og andre aktører tar et større ansvar for studentenes velferd og på denne måten sikrer reell 919 
lik rett til utdanning. Oslo og Akershus som vertskommune og -fylke har i tillegg et særskilt ansvar i å 920 
anerkjenne den ressursen som studenter utgjør. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe 921 
for Oslo som en studenthovedstad. 922 
 923 
Det enkelte lærested har et ansvar for å støtte opp om samskipnaden og velferdstilbudet for sine 924 
studenter. Dette skal skje gjennom bl.a. gode fristasjonsordninger, direkte subsidiering av samskipnadens 925 
tjenester og tilrettelegging for et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. Studentforeninger er et viktig 926 
bidrag til studentenes velferdstilbud. 927 
 928 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 929 
Tilgangen til SiOs velferdstilbud skal under enhver omstendighet gis slik at prinsippet om lik rett til 930 
utdanning ivaretas og fremmes. SiO skal som landets største studentsamskipnad sette presedens og være 931 
en foregangsmodell for studentvelferd i Norge. 932 
 933 
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SiO skal gi studentene et tilrettelagt tilbud med økonomisk gunstige velferdsordninger. SiO skal tilstrebe lik 934 
tilgang til samskipnadens velferdsgoder, uavhengig av hvilken medlemsinstitusjon man tilhører, hvilken 935 
utdanning man tar, hvilket land man kommer fra og hvilken livssituasjon man befinner seg i. 936 
 937 
Det er studentene som er både eiere og brukere av SiO og betaler for store deler av tjenestene gjennom 938 
semesteravgift og egenbetaling. Studentenes flertall i Hovedstyret er en grunnleggende del av 939 
brukerstyringen, som er et viktig prinsipp i samskipnaden. Dette prinsippet understrekes ved Velferdstinget 940 
sine innspill til hovedstyret, og det er dermed viktig at studentene i styret gjør sitt ytterste for å ta hensyn til 941 
Velferdstingets politikk. Samskipnaden er best tjent med en reell studentstyring – det er studenter som vet 942 
best hva slags velferd studenter trenger. Studentene må få medvirke i alle ledd i samskipnaden. 943 
Semesteravgiften er en viktig inntektskilde for SiO. Det er viktig at denne holdes på et nivå som 944 
opprettholder et godt velferdstilbud. 945 
 946 
Velferdstinget ønsker en fleksibel, serviceorientert, bærekraftig, sterk og effektiv samskipnad, og vil 947 
gjennom et konstruktivt samarbeid legge rammebetingelser for SiOs videre drift. 948 
 949 
Samskipnaden skal være partipolitisk og religiøst uavhengig. 950 
 951 
Bolig 952 
Studentenes ønsker og behov skal til enhver tid være førende for Velferdstingets boligpolitikk. 953 
Studentboliger er først og fremst et viktig utdanningspolitisk tiltak for å bidra til å sikre lik tilgang til høyere 954 
utdanning i Norge. Videre er det et godt boligpolitisk virkemiddel som bidrar til at både presset og prisene i 955 
det private utleiemarkedet dempes. I tillegg henger bygging av flere studentboliger også sammen med en 956 
potensiell satsing for å bedre studenters økonomi og en realisering av heltidsstudenten. Dekningsgraden i 957 
Oslo er for lav. Vi må unngå at nye studenter potensielt står uten tak over hodet ved semesterstart. Å bygge 958 
gode studentboliger handler både om pris, beliggenhet og byggekvalitet. SiO er mest egnet til å 959 
imøtekomme alle disse behovene.  960 
Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere utdanning. Prinsippet skal også gjelde for 961 
internasjonale studenter. For å kunne ivareta studentene som kommer fra andre land for å studere i Norge 962 
på en god måte, er det essensielt at de får et sted å bo. Internasjonale studenter er en sårbar gruppe, og 963 
må prioriteres i samskipnadens studentboligtildeling.  964 
 965 
Tilstrømningen av studenter til Oslo ser ikke ut til å stanse i nær fremtid, og byggehastigheten må 966 
planlegges deretter. Kommunale prosesser må effektiviseres og forenkles. 967 
 968 
Samskipnadens boliger skal være et trygt, rimelig og grønt boligtilbud til studentene. Boligkøene i Oslo er i 969 
en særstilling, men mange andre studiesteder sliter med liknende problemer. Velferdstinget skal derfor, 970 
sammen med andre velferdsting, studentpolitiske organisasjoner og samskipnader over hele landet, jobbe 971 
for å nå et mål om bygging av 3000 studentboliger med tilskudd nasjonalt hvert år. 972 
 973 
Boliger som bygges med tilskudd vil alltid være å foretrekke, ettersom det reduserer kostnaden for 974 
studentene gjennom husleien. For at dette skal være mulig i den kommende tiden er en økning av 975 
kostnadsramme og tilskudd et uunngåelig premiss. I mellomtiden er boligpresset i Oslo såpass stort at det 976 
ikke vil være forsvarlig å unngå bygging dersom man ikke klarer å bygge innenfor kostnadsrammen. Likevel 977 
skal det alltid strebes etter å bygge billigst mulig, og boligmiksen må være tilpasset forskjellige livsstiler med 978 
hensyn på plassering, størrelse og pris.  979 
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 980 
Samskipnaden må fortsette å ta sin del av ansvaret for å redusere klimabelastningen gjennom å bygge 981 
boliger som er energieffektive, bruke bærekraftige materialer og legge til rette for at studentene som bor i 982 
boligene kan ta gode miljøvennlige valg. Boligene skal bygges i tilknytning til kollektivruter, institusjoner og 983 
der studenter oppholder og beveger seg mest.  984 
 985 
Med et enormt press på samskipnadens boliger vil nye boligløsninger alltid ønskes velkommen. Nye 986 
kreative løsninger på bo- og livsutfordringer kan være positivt, men skal ikke nødvendigvis pålegges 987 
samskipnaden. Deres oppgave er å bygge rimelige, grønne og trygge boliger for studenter. Det er 988 
studentenes behov som til enhver tid skal ligge til grunn for utvikling av samskipnadens boligportefølje. 989 
 990 
 991 
Velferdstinget mener at: 992 

 Samskipnaden skal arbeide for avtaler med institusjonene som sikrer internasjonale studenter et 993 
sted å bo. 994 

 Kommunale prosesser rundt studentboligutbygging skal effektiviseres og forenkles. 995 
 Kostnadsramme- og tilskudd må økes, særlig i pressområder. 996 
 Alle nybygg i SiO skal ha grønne løsninger, og skal fortrinnsvis være av plusshus-standard, minimum 997 

nullenergi-standard. 998 
 Både boligutbygging og boligmiks skal være basert på studentenes ønsker og behov. 999 
 Det skal foreligge gode rutiner for oppfølging av beboere. 1000 

 1001 
Utover dette er eksisterende politikk på området utdypet i boligpolitisk dokument.  1002 
 1003 
Helse 1004 
Studenters helse, både psykisk og fysisk, skiller seg veldig fra resten av befolkningen - også andre i samme 1005 
aldersgruppe. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2014 viste at studenter er langt mer 1006 
utsatt for alvorlige psykiske symptomplager. Hvorfor dette er tilfelle er fremdeles uklart. Arbeidet med 1007 
oppfølging av studenters psykiske helse må styrkes.  1008 
 1009 
Det er nødvendig med en studenthelsestrategi som legger bevisste føringer for det videre arbeidet og som 1010 
kartlegger hvilke områder forskjellige studenthelseaktører skal legge innsatsen på. En strategi fra sentralt 1011 
hold vil dermed være behjelpelig for å koordinere innsatsen fra flere aktører på studentvelferd, slik at man 1012 
får maksimalt ut av midlene man disponerer. 1013 
 1014 
SiO Helse spesialiserer seg innenfor studenthelse, og vil derfor ofte være det beste alternativet studenter 1015 
har. Tjenestene skal lokaliseres slik at de er best mulig tilgjengelig for studenter. Samskipnaden skal ha som 1016 
mål å være en helhetlig tilbyder av helsetjenester for sine studenter. Frem til det offentlige tar sitt ansvar 1017 
for studentenes tannhelse, skal dette også inkludere tannhelsetjenester. 1018 
 1019 
Internasjonale studenter har ikke de samme rettighetene når det kommer til helsetilbud som norske 1020 
studenter. Dette gjør at deres studiehverdag kan oppleves mindre trygg. Det må arbeides for å ha et 1021 
helhetlig tilbud også for internasjonale studenter. 1022 
 1023 
Samskipnaden besitter en unik spisskompetanse på studenters psykiske helse. Derfor trenger vi at staten 1024 
bevilger mer midler til samskipnadenes helsetjenester. Per dags dato finansieres SiOs helsetilbud i stor 1025 
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grad av semesteravgiften. Til tross for at SiO er den eneste samskipnaden i Norge som mottar støtte fra 1026 
HELFO for sine helsetjenester er heller ikke dette nok. SiO skiller seg fra andre private helseaktører ved at 1027 
deres mål er å utgjøre et helhetlig og tilrettelagt tilbud for studentene som samfunnsgruppe, og ikke 1028 
nødvendigvis å være en aktiv konkurrent. Derfor skal Velferdstinget arbeide for en forutsigbar statlig 1029 
tilskuddsordning for å øke kapasiteten i den psykiske helsetjenesten i samskipnadene.  1030 
 1031 
Som student har man ofte to hjem - et i studiebyen og et på oppvekststedet. For studenter som reiser mye 1032 
frem og tilbake kan det være vanskelig å bestemme hvor man skal ha fastlegen sin, og det valget man fatter 1033 
kan få konsekvenser for studentens helse. Studenter skal ha muligheten til å ha to fastleger - én på 1034 
studiestedet og én i hjembyen. 1035 
 1036 
Velferdstinget mener at: 1037 

 Arbeidsutvalget skal jobbe på tvers av SiOs tjenesteområder, samt opp mot det offentlige, for å 1038 
forebygge og behandle psykisk uhelse hos studenter i Oslo og Akershus. 1039 

 Studenthelse skal defineres som et eget begrep, og det skal bygge videre på definisjonen som følger 1040 
av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. 1041 

 Det skal utarbeides en strategi for studenthelse av nasjonale myndigheter. 1042 
 Studenter blir en del av gruppen som omfattes av tannhelsetjenesteloven og en del av det 1043 

fylkeskommunale tilbudet. Det skal hvert fall delvis finansieres statlig. 1044 
 Samskipnadens helsetjenester skal være lokalisert der studentene ferdes og oppholder seg. 1045 
 Det må arbeides for at internasjonale studenter og utvekslingsstudenter også får et godt 1046 

helsetilbud mens de oppholder seg i Norge. 1047 
 Det skal arbeides for en forutsigbar statlig tilskuddsordning for å øke kapasiteten i den psykiske 1048 

helsetjenesten særlig. 1049 
 Det må arbeides for løsninger som gjør at studenter kan ha to fastleger. 1050 
 Kjæledyrhold skal åpnes for i egne allergimerkede oppganger, innarbeidet i nåværende 1051 

boligsøksfilter på nett.  1052 
 1053 
Utover dette er eksisterende politikk på området utdypet i helsepolitisk dokument. 1054 
 1055 
Studiefinansiering  1056 
Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk. 1057 
Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere utdanning. Studiestøtten må reflektere 1058 
de reelle utgiftene studentene har. Studiestøtten må tilpasses slik at alle studenter får muligheten til å være 1059 
fulltidsstudenter. Det faktum at studenter er i en sårbar økonomisk situasjon skal ikke være hovedårsaken 1060 
til at studenter arbeider ved siden av studiene. Det burde være et valg den enkelte student kan ta selv.  1061 
 1062 
Velferdstinget mener at:  1063 

 Det skal utbetales 12 måneders studiestøtte. 1064 
 Studiestøtten skal festes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 1065 
 Alle friske midler til studiefinansiering skal gå til økt kjøpekraft gjennom studieløpet. 1066 

 1067 
Serveringstilbud til studenter 1068 
Serveringsstedene til samskipnaden skal være selvfinansierende og skal ikke subsidieres av 1069 
semesteravgiftsmidler. Tilbudet skal være rimelig, kvaliteten god og tilbudet variert, sunt, grønt og tilpasset 1070 
studenters behov. SiO Mat og Drikke skal tilby variert, næringsrik, bærekraftig og rimelig mat, og et godt og 1071 
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variert halal-, vegan- og vegetartilbud, samt et godt og variert tilbud til matallergikere. Spesielt må 1072 
vegetaralternativet alltid inneholde en proteinkilde. 1073 
 1074 
Samskipnaden skal fortsette arbeidet med å gjøre studentenes serveringstilbud miljøvennlige, gjennom 1075 
videreføring av f.eks. Kutt Gourmet og innføring av nye løsninger. 1076 
 1077 
Samskipnaden skal ha som mål å ha serveringssteder også på mindre institusjoner. 1078 
Studentstyrerepresentantenes flertall i samskipnadens styre gjør at studenter har reell påvirkning på eget 1079 
tilbud. 1080 
 1081 
Utover dette er eksisterende politikk på området utdypet i “Retningslinjer for Studentkafeene” og i utvalgte 1082 
resolusjoner.  1083 
 1084 
Kollektivtransport og samferdsel  1085 
Kollektivtilbudet i Oslo er av landets beste.  Studentene ved institusjonene som er medlem i SiO skal ha et 1086 
godt kollektivtilbud. Kollektivtilbudet skal være rimelig og tilrettelegges en studenthverdag. Det må gå 1087 
kollektivruter til og fra stedene der studenter bor, oppholder seg og ferdes. Fylkeskommunene må ta 1088 
ansvar for at alle studenter skal kunne dra nytte av et bredt kollektivtilbud med godt rabatterte priser, også 1089 
på nattestid i helgene. 1090 
 1091 
På tross av små avstander og et relativt godt kollektivtilbud, må noen studenter betale mer fordi deres 1092 
utdanningsinstitusjon ligger utenfor enkelte grenser. Disse studentene skal kunne komme seg frem og 1093 
tilbake fra sin utdanningsinstitusjon uten ytterligere kostnader.  1094 
 1095 
Studenter benytter seg også i stor grad av gang- og sykkelveier. Infrastrukturen må være utformet slik at 1096 
byen er tilgjengelig og oppleves trygg. Kommunen må legge til rette for at studenter på en enkel og trygg 1097 
måte kan bevege seg mellom bo- og studiested ved sykling og/eller gange. 1098 
 1099 
Studenter med barn 1100 
Det skal være mulig å få barn i løpet av studietiden uten å måtte avbryte studieløpet. Derfor må stat og 1101 
kommune ha gode støtteordninger for studenter med barn. Studentsamskipnaden må ha gode tilbud til 1102 
studenter med barn som muliggjør tilværelsen som småbarnsforelder som studerer fulltid.  1103 
 1104 
 1105 
Velferdstinget mener at: 1106 

 SiO Barnehager skal være et eksempel til etterfølgelse hva gjelder standard på utstyr, utearealer og 1107 
bygninger.  1108 

 For foreldrepar der en eller begge foreldrene studerer, skal far/medmor ha rett til «fedrekvote».  1109 
 For studenter med barn skal studiestøtte og forsørgerstipend utbetales over 12 måneder. 1110 

 1111 
Trening  1112 
Å legge til rette for gode trenings- og idrettstilbud for alle studenter er et viktig helseforebyggende tiltak. 1113 
Målet er å få flere studenter i aktivitet. Fysisk aktivitet fremmer bedre helse, gir overskudd og er et viktig og 1114 
veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av en rekke diagnoser og tilstander. I mange 1115 
tilfeller skaper aktivitetstilbud, spesielt de som er drevet av idrettsforeningene, i tillegg en viktig sosial arena 1116 
for studenter. 1117 
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 1118 
Studentidretten blir ofte nedprioritert. Kommunen, bydelene og idrettskretsene må anerkjenne 1119 
studentidretten som en svært viktig videreføring av ungdomsidretten og en rekrutteringsarena for 1120 
voksenidretten, og dermed legge til rette for denne både gjennom økt finansiering og innpass på 1121 
kommunale anlegg. 1122 
 1123 
Utover dette er eksisterende politikk på området utdypet i idrettspolitisk dokument. 1124 
 1125 
Kultur og frivillighet  1126 
Et godt og levende kulturliv er viktig for trivsel og velvære. Studenter som trives i byen de bor i, trives også 1127 
bedre som studenter, som vil kunne virke positivt inn på studiene. Som landets hovedstad har Oslo et rikt 1128 
kulturliv. Dessverre er det for få studenter som benytter seg av tilbudene. Et kulturkort for studenter ville 1129 
bidratt til økt synlighet og økt bruk at byens mange kulturtilbud. Kortet skal kunne brukes i hele byen på 1130 
teater, kino, museer, idrettsarrangementer og mer, og gi studenter bedre og billigere tilbud på 1131 
kulturopplevelser.  1132 
 1133 
I Oslo og Akershus eksisterer det mer enn 450 studentforeninger. Foreningene gir studentene et unikt 1134 
arrangementstilbud og aktivitetene foregår på studentenes eget initiativ, og er bygget på studenters 1135 
frivillige engasjement. Engasjement og trivsel kan vanskelig konstrueres, men gode rammevilkår øker 1136 
muligheten for utfoldelse. Studentforeninger og studentkultur er ikke bare med på å skape en identitet og 1137 
tilhørighet til studentmiljøet og til utdanningsinstitusjonen, men spiller også en viktig rolle i studentenes 1138 
kompetansebygging utover de rammene utdanningsløpet setter.  1139 
 1140 
Utover dette er eksisterende politikk på området utdypet i kulturpolitisk dokument. 1141 
 1142 
Studenthus  1143 
Ideen om et studenthus baserer seg på en oppfatning i studentmassen om at det finnes for få 1144 
tverrinstitusjonelle sosiale og faglige møteplasser for studenter i Oslo. Studentmobilitetsundersøkelsen fra 1145 
2016 tar for seg Oslo som studentby. I resultatene som foreligger fra undersøkelsen fremkommer det at 1146 
studentene er uenige i/har ingen formening om det finnes gode felles møtesteder i byen for alle studenter. 1147 
Et flertall av studentene ønsker et nytt samlingssted. Resultatene fra Studentenes helse- og 1148 
trivselsundersøkelse fra 2014 gir særlig grunnlag for å finne tiltak som kan bidra til sosiale samlingssteder 1149 
for studenter som kan være til nytte for hele studentmassen og foreningsmiljøene i Oslo. Et sentralt 1150 
plassert studenthus er en måte å imøtekomme denne problemstillingen på. I tillegg til politisk forankring, 1151 
støtte blant studentene og datagrunnlaget i de nevnte undersøkelsene, handler et nytt studenthus i 1152 
sentrum også om å løse felles utfordringer for institusjonene, foreningene i Oslo og Oslo som studentby - 1153 
på en effektiv måte. Det skal arbeides for et studenthus i sentrum, som er tilgjengelig og gratis for alle 1154 
studenter i Oslo og Akershus.  1155 
 1156 
En god og inkluderende studietilværelse for alle  1157 
Studenter som gruppe er mangfoldig og har svært ulike behov. Derfor skal det tilbys gode løsninger som 1158 
gjør at alle har muligheten til å ta høyere utdanning. Samskipnaden, utdanningsinstitusjonene, kommune 1159 
og stat deler på dette ansvaret. Alle samskipnadens tjenester skal være tilgjengelig for alle studenter. 1160 
 1161 
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I samskipnadens boliger skal det være tilgjengelige boliger for studenter med funksjonsnedsettelser. 1162 
Velferdstinget ser her på boligporteføljen totalt sett, og ikke hvert enkelt boligprosjekt. Fremdeles skal 1163 
studenter med funksjonsnedsettelse også ha valgfrihet når det kommer til plassering, størrelse og pris. 1164 
 1165 
Demokrati og deltakelse 1166 
Alle har rett til å få sin stemme hørt i beslutningsprosesser som påvirker deres liv. Studenter er eksperter 1167 
på eget liv og utfordringer. Studentstyring som prinsipp baserer seg på dette. En viktig oppgave for 1168 
Velferdstinget er å støtte opp om de lokale studentdemokratiene som er tilknyttet samskipnaden, særlig 1169 
organisatorisk. Det skal arbeides for at institusjonene tar sitt ansvar for finansiering av de lokale 1170 
studentdemokratiene i større grad. 1171 
 1172 
Velferdstingets politikk skal til enhver tid være forankret i studentmassen, og vår aktivitet og politikk skal 1173 
være tilgjengelig for studentmassen.  1174 
 1175 
Vedtatt av Velferdstinget 11. februar 2018.  1176 
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ENDRINGSFORSLAG 1177 

 1178 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i 

Oslo og Akershus 2018 - 2022 

Linje nr 904 

1 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

SiO er landets største samskipnad med omtrent 65 000 studenter – over en fjerdedel av 

landets studenter. Dermed har Velferdstinget et nasjonalt ansvar for å arbeide for 

studenters levekår, men med et særlig fokus på de lokale og regionale utfordringer som 

finnes i sammenheng med å ligge i et storby- og pressområde. 

Ny tekst SiO er en av landets største samskipnader. Dermed har Velferdstinget et nasjonalt 

ansvar for å arbeide for studenters levekår, men med et særlig fokus på de lokale og 

regionale utfordringer som finnes i forbindelse med å ligge i et storby- og pressområde. 

Begrunnelse Redaksjonelt, fjerner situasjonsbeskrivelse. Nytt av 2018 er at fagskoler kan melde seg 

inn i samskipnader. Da kan samskipnadlandskapet endre seg. 

VEDTAK 
 

 1179 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

925 

2 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

bla. 

Ny tekst blant annet 

Begrunnelse Redaksjonelt 

VEDTAK 
 

 1180 
 1181 
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Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

926 

3 Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

NA 

Ny tekst og studentkultur 

Begrunnelse I kontekts: Studentforeninger og studentkultur er et viktig bidrag til studentenes 

velferdstilbud. 

VEDTAK 
 

 1182 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

927 

4 Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

NA 

Ny tekst Både SiO, utdanningsinstitusjonene, og kommunale og statlige instanser har ansvar for 

å legge til rette for og støtte opp om studentkulturen. 

Begrunnelse Presisering 

VEDTAK 
 

 1183 
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Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

931 

5 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

SiO skal som landets største studentsamskipnad sette presedens og være en 

foregangsmodell for studentvelferd i Norge. 

Ny tekst SiO skal som landets største studentsamskipnad etterstrebe å være en 

foregangsmodell for studentvelferd i Norge. 

Begrunnelse Endret ordlyd for å ikke si at alle de andre samskipnadene skal gjøre som SiO. Det må 

de bestemme selv. 

 

VEDTAK 
 

 1184 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i 

Oslo og Akershus 2018 - 2022 

Linje nr 934 

6 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

SiO skal tilstrebe lik tilgang til samskipnadens velferdsgoder, uavhengig av hvilken 

medlemsinstitusjon man tilhører, hvilken utdanning man tar, hvilket land man kommer 

fra og hvilken livssituasjon man befinner seg i. 

Ny tekst SiO skal gi studentene et tilrettelagt tilbud med økonomisk gunstige velferdsordninger. 

SiO skal sørge for lik tilgang til samskipnadens velferdsgoder, uavhengig av hvilken 

medlemsinstitusjon man tilhører, hvilken utdanning man tar, hvilket land man kommer 

fra, funksjonsevne og hvilken livssituasjon man befinner seg i. 

Begrunnelse Gjør ordelaget sterkere, inkluderer eventuelle funksjonsnedsettelser 

VEDTAK 
 

 1185 
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Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 2018 - 2022 

Linje nr 942 

7 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Samskipnaden er best tjent med en reell studentstyring – det er studenter som vet best 

hva slags velferd studenter trenger. Studentene må få medvirke i alle ledd i 

samskipnaden. 

Ny tekst Samskipnaden er best tjent med en reell studentstyring – det er studentene selv som vet 

best hva slags velferdstilbud studentene trenger. Studentene skal ha mulighet til å 

medvirke i alle ledd i samskipnaden. 

Begrunnelse Omformulering for bedre lesbarhet 

VEDTAK 
 

 1186 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

950 

8 Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

NA 

Ny tekst Nøytral 

Begrunnelse I kontekst: Samskipnaden skal være partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig. 

VEDTAK 
 

 1187 



  
 

 
 43 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i 

Oslo og Akershus 2018 - 2022 

Linje nr 956 

9 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

I tillegg henger bygging av flere studentboliger også sammen med en potensiell satsing 

for å bedre studenters økonomi og en realisering av heltidsstudenten. Dekningsgraden i 

Oslo er for lav. Vi må unngå at nye studenter potensielt står uten tak over hodet ved 

semesterstart. Å bygge gode studentboliger handler både om pris, beliggenhet og 

byggekvalitet. SiO er mest egnet til å imøtekomme alle disse behovene. 

Ny tekst I tillegg bidrar bygging av flere studentboliger til å bedre studenters økonomi og en 

realisering av heltidsstudenten. Dekningsgraden for studentboliger i Oslo og Akershus 

bør ligge på minst 20 %. Vi må unngå at nye studenter står uten tak over hodet ved 

semesterstart. Å bygge gode studentboliger handler både om pris, beliggenhet og 

byggekvalitet. SiO skal etterstrebe å være best egnet til å imøtekomme alle disse 

behovene. 

Begrunnelse Tar ut situasjonsbeskrivelse, setter mål som (teoretisk sett) kan nås. Om dekningsgraden 

på mirakuløst vis skulle bli 25 % vil dagens politiske grunndokument fortsatt binde oss til 

å be om en økning. 

VEDTAK 
 

 1188 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

963 

10 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Internasjonale studenter er en sårbar gruppe 

Ny tekst Internasjonale studenter og utvekslingsstudenter er sårbare grupper 

Begrunnelse Spesifisering. Internasjonale studenter er studenter fra utlandet som er i Norge for en 

grad eller enkeltemner, utvekslingsstudenter er i Norge på en utvekslingsavtale.  

 

VEDTAK 
 

 1189 
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Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

966 

11 Levert av: Arbeidsutvalget Type Stryking 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Tilstrømningen av studenter til Oslo ser ikke ut til å stanse i nær fremtid, og 

byggehastigheten må planlegges deretter. 

Ny tekst NA 

Begrunnelse Denne setningen har ingen nødvendig funksjon i teksten. 

VEDTAK 
 

 1190 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

967 

12 Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

NA 

Ny tekst for å sikre tilfredsstillende byggehastighet 

Begrunnelse I kontekts: Kommunale prosesser må effektiviseres og forenkles for å sikre 

tilfredsstillende byggehastighet. 

VEDTAK 
 

 1191 
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Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

969 

13 Levert av: Arbeidsutvalget Type Stryking 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Boligkøene i Oslo er si en særstilling, men mange andre studiesteder sliter med 

liknende problemer. 

Ny tekst NA 

Begrunnelse Denne setningen har ingen nødvendig funksjon i teksten. 

VEDTAK 
 

 1192 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i 

Oslo og Akershus 2018 - 2022 

Linje nr 970 

14 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Velferdstinget skal derfor, sammen med andre velferdsting, studentpolitiske 

organisasjoner og samskipnader over hele landet, jobbe for å nå et mål om bygging av 

3000 studentboliger med tilskudd nasjonalt hvert år. 

Ny tekst Velferdstinget skal sammen med andre velferdsting, studentpolitiske organisasjoner og 

samskipnader over hele landet, jobbe for å nå et mål om bygging av 4000 studentboliger 

med tilskudd nasjonalt hvert år frem til målet om nasjonal dekningsgrad på 20 % er 

nådd. 

Begrunnelse Mål for årlig bygging endres for å samsvare med boligpolitisk dokument. AU mener at 

byggetakten har vært for lav de siste 10 årene til at 3000 boenheter i året er tilstrekkelig 

til å møte behovet. Det presiseres også hva endelig mål om dekningsgrad er. 

VEDTAK 
 

 1193 
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Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i 

Oslo og Akershus 2018 - 2022 

Linje nr 975 

15 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

For at dette skal være mulig i den kommende tiden er en økning av kostnadsramme og 

tilskudd et uunngåelig premiss. I mellomtiden er boligpresset i Oslo såpass stort at det 

ikke vil være forsvarlig å unngå bygging dersom man ikke klarer å bygge innenfor 

kostnadsrammen. Likevel skal det alltid strebes etter å bygge billigst mulig, og 

boligmiksen må være tilpasset forskjellige livsstiler med hensyn på plassering, størrelse 

og pris. 

Ny tekst Det er viktig at kostnadsrammen for statlig tilskudd til studentboligbygging er av en 

størrelse som gjør det mulig å bygge med tilskudd, også i pressområder. Tilskuddsnivået 

må være slik at egenbetalingen studentene gjør gjennom husleien ikke blir for stor. 

Tilskuddsandelen skal ikke overskride 49 %. Det skal alltid etterstrebes å bygge så billig 

som mulig, og boligmiksen må være tilpasset forskjellige livsstiler med hensyn til 

plassering, størrelse og pris. 

Begrunnelse Her er det flere tekniske elementer Kostnadsrammen ble økt i 2018, og vi mener det er 

mer gunstig å ha fastsatt hva kostnadsrammen skal muliggjøre heller enn å bare si at 

den må økes. Spesifiseringen av størrelsen på tilskuddsandel, altså hvor stor andel av 

studentboligene som betales for gjennom statlige tilskudd, handler om hvilke prosedyrer 

som byggeprosessen må følge dersom det er å regne som en offentlig anskaffelse, og 

om eierskap.  

 

AU mener at denne politikken er så viktig at selv om den er detaljert bør den ligge i 

politisk grunndokument.  

VEDTAK 
 

 1194 
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Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i 

Oslo og Akershus 2018 - 2022 

Linje nr 981 

16 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Samskipnaden må fortsette å ta sin del av ansvaret for å redusere klimabelastningen 

gjennom å bygge boliger som er energieffektive, bruke bærekraftige materialer og legge 

til rette for at studentene som bor i boligene kan ta gode miljøvennlige valg. 

Ny tekst Samskipnaden må fortsette å ta sin del av ansvaret for å redusere klimabelastningen 

gjennom å bygge boliger som er energieffektive, bruke bærekraftige materialer og legge 

til rette for at studentene som bor i boligene skal kunne ta miljøvennlige valg. 

Begrunnelse Redaksjonelt 

VEDTAK 
 

 1195 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

993 

17 Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

NA 

Ny tekst og utvekslingsstudenter 

Begrunnelse I kontekst: Samskipnaden skal arbeide for avtaler med institusjonene som sikrer 

internasjonale studenter og utvekslingsstudenter et sted å bo. 

VEDTAK 
 

 1196 



  
 

 
 48 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

995 

18 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Kommunale prosesser rundt studentboligutbygging skal effektiviseres og forenkles 

Ny tekst Kommunale prosesser rundt studentboligbygging skal effektiviseres og forenkles. 

Begrunnelse Redaksjonelt 

VEDTAK 
 

 1197 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

996 

19 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Kostnadsramme- og tilskudd må økes, særlig i pressområder 

Ny tekst Kostnads- og tilskuddsrammen må tilpasses pressområder. 

Begrunnelse Mindre justeringer i ordbruk som får konsekvenser for nyanser i politikken 

VEDTAK 
 

 1198 



  
 

 
 49 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

999 

20 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Både boligutbygging og boligmiks skal være basert på studentenes ønsker og behov 

Ny tekst Både boligbygging og boligmiks skal være basert på studentenes ønsker og behov 

Begrunnelse Redaksjonelt 

VEDTAK 
 

 1199 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

1006 

21 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2014 viste at studenter er langt 

mer utsatt for alvorlige psykiske symptomplager. 

Ny tekst Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2018 viste at studenter er langt mer 

utsatt for alvorlige psykiske symptomplager. 

Begrunnelse Oppdatering til nyeste tall, redaksjonelt 

VEDTAK 
 

 1200 



  
 

 
 50 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i 

Oslo og Akershus 2018 - 2022 

Linje nr 1010 

22 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Det er nødvendig med en studenthelsestrategi som legger bevisste føringer for det 

videre arbeidet og som kartlegger hvilke områder forskjellige studenthelseaktører skal 

legge innsatsen på. En strategi fra sentralt hold vil dermed være behjelpelig for å 

koordinere innsatsen fra flere aktører på studentvelferd, slik at man får maksimalt ut av 

midlene man disponerer. 

Ny tekst Det er nødvendig med et tiltak fra politisk hold som legger bevisste føringer for det 

videre arbeidet og som kartlegger hvilke områder forskjellige studenthelseaktører skal 

legge innsatsen på. Dette vil være behjelpelig for å koordinere innsatsen fra flere aktører 

på studentvelferd, slik at man får maksimalt ut av midlene man disponerer. 

Begrunnelse AU mener at dette punktet bør generaliseres til å være positivt innstilt til både 

studenthelsemeldig og -strategi. En eventuell ambisjon om en studenthelsemelding eller 

- strategi bør hjemles i helsepolitisk dokument 

VEDTAK 
 

 1201 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

1020 

23 Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

NA 

Ny tekst og utvekslingsstudenter 

Begrunnelse I kontekst: Internasjonale studenter og utvekslingsstudenter har ikke de samme 

rettighetene når det kommer til helsetilbud som norske studenter. 

VEDTAK 
 

 1202 



  
 

 
 51 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

1022 

24 Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

NA 

Ny tekst og utvekslingsstudenter 

Begrunnelse I knotekst: Det må arbeides for å ha et helhetlig tilbud også for internasjonale 

studenter og utvekslingsstudenter. 

VEDTAK 
 

 1203 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

1024 

25 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Derfor trenger vi at staten bevilger mer midler til samskipnadenes helsetjenester. 

Ny tekst Derfor trenger vi at staten bevilger tilstrekkelige midler til samskipnadenes 

helsetjenester. 

Begrunnelse Justering av ordbruk. 

VEDTAK 
 

 1204 



  
 

 
 52 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i 

Oslo og Akershus 2018 - 2022 

Linje nr 1025 

26 Levert av: Arbeidsutvalget Type Stryking 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Per dags dato finansieres SiOs helsetilbud i stor grad av semesteravgiften. Til tross for at 

SiO er den eneste samskipnaden i Norge som mottar støtte fra HELFO for sine 

helsetjenester er heller ikke dette nok. 

Ny tekst NA 

Begrunnelse Situasjonsbeskrivelser trenger ikke væøre i politisk grunndokument 

VEDTAK 
 

 1205 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i 

Oslo og Akershus 2018 - 2022 

Linje nr 1032 

27 Levert av: Arbeidsutvalget Type Stryking 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Som student har man ofte to hjem - ett i studiebyen og ett på oppvekststedet. For 

studenter som reiser mye frem og tilbake kan det være vanskelig å bestemme hvor man 

skal ha fastlegen sin, og det valget man fatter kan få konsekvenser for studentens helse. 

Studenter skal ha muligheten til å ha to fastleger - én på studiestedet og én i hjembyen. 

Ny tekst NA 

Begrunnelse Denne politikken er allerede ivaretatt i Helsepolitisk dokument 

VEDTAK 
 

 1206 



  
 

 
 53 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i 

Oslo og Akershus 2018 - 2022 

Linje nr 1042 

28 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Det skal utarbeides en strategi for studenthelse av nasjonale myndigheter. 

Ny tekst Nasjonale myndigheter må ta større ansvar for finansiering og koordinering av 

studenthelsetjenester. 

Begrunnelse Arbeidsutvalget mener det er mer gunstig å ikke definere om det skal arbeides for en 

studenthelsemelding eller -strategi. Målet med arbeidet er at studenthelse skal settes i 

fokus og at nasjonale myndigheter skal ta større ansvar. 

VEDTAK 
 

 1207 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i 

Oslo og Akershus 2018 - 2022 

Linje nr 1043 

29 Levert av: Arbeidsutvalget Type Stryking 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Studenter blir en del av gruppen som omfattes av tannhelsetjenesteloven og en del av 

det fylkeskommunale tilbudet. Det skal hvert fall delvis finansieres statlig. 

Ny tekst NA 

Begrunnelse AU mener dette bør inkluderes i Helsepolitisk dokument, men at det er for konkret og 

rokker ved et for lite politikkområde til å høre hjemme i PG. En resolusjon for å ivareta 

politikken mellom Vårseminar og ferdig revidering foreslås vedtatt senere under møtet. 

VEDTAK 
 

 1208 



  
 

 
 54 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 2018 - 2022 

Linje nr 1051 

30 Levert av: Arbeidsutvalget Type Stryking 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Kjæledyrhold skal åpnes for i egne allergimerkede oppganger, innarbeidet i nåværende 

boligsøksfilter på nett. 

Ny tekst NA 

Begrunnelse AU mener dette bør inkluderes i Helsepolitisk dokument, men at det er for konkret og 

rokker ved et for lite politikkområde til å høre hjemme i PG. Punktet foreslås ivaretatt i 

boligpolitisk dokument. 

VEDTAK 
 

 1209 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

1079 

31 Levert av: Arbeidsutvalget Type Stryking 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Studentstyrerepresentantenes flertall i samskipnadens styre gjør at studenter har reell 

påvirkning på eget tilbud. 

Ny tekst NA 

Begrunnelse Dette prinsippet er allerede påpekt og underbygget tidligere i dokumentet 

VEDTAK 
 

 1210 



  
 

 
 55 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

1082 

32 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Retningslinjer for Studentkafeene 

Ny tekst Retningslinjer for SiO Mat og Drikke 

Begrunnelse Redaksjonelt 

VEDTAK 
 

 1211 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

1086 

33 Levert av: Arbeidsutvalget Type Stryking 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Kollektivtilbudet i Oslo er av landets beste 

Ny tekst NA 

Begrunnelse Fjerner situasjonsbeskrivelse 

VEDTAK 
 

 1212 



  
 

 
 56 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

1086 

34 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Studentene ved institusjonene som er medlem i SiO skal ha et godt kollektivtilbud. 

Ny tekst Byens studenter skal ha et godt kollektivtilbud. 

Begrunnelse Bedre lesbarhet 

VEDTAK 
 

 1213 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

1088 

35 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Fylkeskommunene må ta ansvar for at alle studenter skal kunne dra nytte av et bredt 

kollektivtilbud med godt rabatterte priser, også på nattestid i helgene. 

Ny tekst Vertskommune og -fylke må ta ansvar for at alle studenter skal kunne dra nytte av et 

bredt kollektivtilbud med godt rabatterte priser, også på nattestid. 

Begrunnelse Rydder i begreper, vil ha nattbuss generelt 

VEDTAK 
 

 1214 



  
 

 
 57 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i 

Oslo og Akershus 2018 - 2022 

Linje nr 1092 

36 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

På tross av små avstander og et relativt godt kollektivtilbud, må noen studenter betale 

mer fordi deres utdanningsinstitusjon ligger utenfor enkelte grenser. Disse studentene 

skal kunne komme seg frem og tilbake fra sin utdanningsinstitusjon uten ytterligere 

kostnader. 

Ny tekst Studentpris på transporttjenester må tilpasses slik at den samsvarer med studenters 

kjøpekraft sammenliknet med andre grupper i samfunnet. Det skal være mulig for 

studenter å pendle mellom studiested og bosted uten å måtte ha svært høye utgifter til 

kollektivtransport. 

Begrunnelse Arbeidsutvalget har løftet denne saken ved flere anledninger for både ruter og 

Oslopolitikere uten å få gehør. Vi mener VT vil tjene på å generalisere dette punktet til å 

omtale målet om kollektivpriser for studenter som svarer til studiestøtten, og at det er 

mulig å bo i en annen sone enn den man studerer i uten at det er en vesentlig 

økonomisk byrde å betale for kollektivtransport. 

VEDTAK 
 

 1215 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

1111 

37 Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

NA 

Ny tekst Studiestøtten som studenter med barn mottar skal være 2 ganger grunnbeløpet i 

folketrygden. 

Begrunnelse Arbeidsutvalget mener at støtten til studenter med barn må økes utover den generelle 

økningen i studiestøtte som studentene bør få 

VEDTAK 
 

 1216 



  
 

 
 58 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

1112 

38 Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

NA 

Ny tekst og idrett 

Begrunnelse I kontekst: Trening og idrett 

VEDTAK 
 

 1217 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i 

Oslo og Akershus 2018 - 2022 

Linje nr 1129 

39 Levert av: Arbeidsutvalget Type Stryking 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Et kulturkort for studenter ville bidratt til økt synlighet og økt bruk at byens mtange 

kulturtilbud. Kortet skal kunne brukes i hele byen på teater, kino, museer, 

idrettsarrangementer og mer, og gi studenter bedre og billigere tilbud på 

kulturopplevelser. 

Ny tekst NA 

Begrunnelse AU mener dette avsnittet bør innkorporeres i kulturpolitisk dokument. 

VEDTAK 
 

 1218 



  
 

 
 59 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

1143 

40 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Studenthus 

Ny tekst Oslo som studentby 

Begrunnelse 
 

VEDTAK 
 

 1219 



  
 

 
 60 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i 

Oslo og Akershus 2018 - 2022 

Linje nr 1144 

41 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

Ideen om et studenthus baserer seg på en oppfatning i studentmassen om at det finnes 

for få tverrinstitusjonelle sosiale og faglige møteplasser for studenter i Oslo. 

Studentmobilitetsundersøkelsen fra 2016 tar for seg Oslo som studentby. I resultatene 

som foreligger fra undersøkelsen fremkommer det at studentene er uenige i eller ikke 

har noeni/har ingen formening om det finnes gode felles møtesteder i byen for alle 

studenter. Et flertall av studentene ønsker et nytt samlingssted. Resultatene fra 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 20184 gir særlig grunnlag for å finne tiltak 

som kan bidra til sosiale samlingssteder for studenter som kan være til nytte for hele 

studentmassen og foreningsmiljøene i Oslo. Et sentralt plassert studenthus er en måte å 

imøtekomme denne problemstillingen på. I tillegg til politisk forankring, støtte blant 

studentene og datagrunnlaget i de nevnte undersøkelsene, handler et nytt studenthus i 

sentrum også om å løse felles utfordringer for institusjonene, foreningene i Oslo og Oslo 

som studentby - på en effektiv måte. Det skal arbeides for et studenthus i sentrum, som 

er tilgjengelig og gratis for alle studenter i Oslo og Akershus. 

Ny tekst Velferdstinget mener Oslo skal være Norges beste studentby. Det er viktig å anerkjenne 

at Oslo har andre forutsetninger enn andre studiebyer, som gir ulike utfordringer, men 

også mange muligheter. Velferdstinget mener det er sentralt at Oslos studenter har 

felles møteplasser der man kan møtes på tvers av utdanningsinstitusjoner og faglig 

tilhørighet.  

Samtidig er det viktig at byen forøvrig anerkjenner studentene som den ressursen de er. 

Kommune, næringsliv, institusjoner og andre samfunnsaktører skal legge til rette for at 

studentene kan bidra konstruktivt til samfunnsutviklingen både i nærmiljøet, nasjonalt 

og globalt. 

 

Begrunnelse Arbeidsutvalget mener dette er et mindre godt skrevet avsnitt der mye plass går til 

situasjonsbeskrivelser, og foreslår å erstatte teksten med en beskrivelse av overordnede 

målsetninger for Oslo som studentby 

VEDTAK 
 

 1220 



  
 

 
 61 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 2018 - 2022 

Linje nr 1156 

42 Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

NA 

Ny tekst Velferdstinget mener at et felles studenthus i sentrum vil kunne imøtekomme både 

behovet for tverrinstitusjonelle og tverrfaglige møteplasser, og behovet for arenaer for 

interaksjon med næringsliv og øvrige samfunnsaktører. Et slikt hus skal være åpent for 

alle studenter i Oslo og Akershus, og stimulere til økt aktivitet i studentmassen og -

kulturen. 

Begrunnelse AU ønsker å forankre visjonen om et felles møtepunkt i sentrum i politisk 

grunndokument. Teksten her gir ingen føringer for nøyaktig hvordan behovet skal løses, 

og binder heller ikke VT til å gå videre med det prosjektet som er underveis i dag. 

VEDTAK 
 

 1221 



  
 

 
 62 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i 

Oslo og Akershus 2018 - 2022 

Linje nr 1157 

43 Levert av: Arbeidsutvalget Type Stryking 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

En god og inkluderende studietilværelse for alle 

Studenter som gruppe er mangfoldig og har svært ulike behov. Derfor skal det tilbys 

gode løsninger som gjør at alle har muligheten til å ta høyere utdanning. Samskipnaden, 

utdanningsinstitusjonene, kommune og stat deler på dette ansvaret. Alle samskipnadens 

tjenester skal være tilgjengelig for alle studenter. 

I samskipnadens boliger skal det være tilgjengelige boliger for studenter med 

funksjonsnedsettelser. Velferdstinget ser her på boligporteføljen totalt sett, og ikke hvert 

enkelt boligprosjekt. Fremdeles skal studenter med funksjonsnedsettelse også ha 

valgfrihet når det kommer til plassering, størrelse og pris. 

Ny tekst NA 

Begrunnelse Meningsinnholdet her er ivaretatt i avsnittet "Velferdstilbudet". Prinsippene denne 

teksten omtaler er kjempeviktige, men de er allerede nevnt tidligere i dokumentet. 

Spesifiseringen om tilgang på universelt utformede studentoliger tas inn i Boligpolitisk 

VEDTAK 
 

 1222 

Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

1171 

44 Levert av: Arbeidsutvalget Type Stryking 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

i større grad. 

Ny tekst NA 

Begrunnelse Å ha med disse ordene er unødvendig 

VEDTAK 
 

 1223 
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Forslag nr: Dokument: Politisk grunndokument for Velferdstinget i 

Oslo og Akershus 2018 - 2022 

Linje 

nr 

Gjennomgående 

45 Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak: 4A) 

Opprinnelig 

tekst 

NA 

Ny tekst Linjenummer i hele dokumentet 

Begrunnelse Redaksjonelt 

VEDTAK 
 

 1224 
  1225 
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SAKSFRAMLEGG – 4B 1226 

Dato: 9-10. februar 2019 1227 
Sak: 4b), Vedtakssak 1228 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 1229 
Vedlegg: Handlingsplan for Velferdstinget i Oslo og Akershus 2019 1230 
 1231 

HANDLINGSPLAN 2019 1232 
 1233 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1234 
Forslag til handlingsplan for Velferdstinget i Oslo og Akershus vedtas med de endringer som fremkommer 1235 
på møtet etter innstilling fra redaksjonskomiteen. 1236 
 1237 
 1238 
Forslag til vedtak: 1239 
 1240 

1 Dokument: Handlingsplan for Velferdstinget i 

Oslo og Akershus 2019 

Linjenummer: 
 

Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Nytt dokument 

Sak: 4a) Handlingsplan 2019 

Opprinnelig 

tekst: 

 

Forslag: Se vedlegg 

VEDTAK 
 

  1241 
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SAKSNOTAT 1242 

Bakgrunn for saken 1243 
Velferdstinget skal jf. Velferdstingets vedtekter § 3-4 behandle handlingsplan på vårseminaret etter 1244 
innstilling fra arbeidsutvalget. 1245 
 1246 
Saksopplysninger 1247 
Handlingsplanen skal legge retningslinjer og mål for Velferdstinget og arbeidsutvalgets aktivitet i 2019. 1248 
Arbeidsutvalget har tatt utgangspunkt i fjorårets handlingsplan og i tillegg sett på hva som trolig blir 1249 
aktuelle saker det kommende året når vi har jobbet med dokumentet. 1250 
 1251 
Arbeidsutvalgets vurdering 1252 
Utforming 1253 
Det er viktig å huske at arbeidsutvalget bør ha noe handlingsrom til å jobbe med aktuelle, større saker som 1254 
er hjemlet i grunndokumentet. Det ses derfor som hensiktsmessig at punktene i handlingsplanen varierer 1255 
mellom tiltak som er målbare, og lett kan bestemmes om er utført, og større tiltak som vil kreve at man 1256 
jobber langsiktig. 1257 
 1258 
Innhold 1259 
Punkt 1 bygger på en idé om at det bør tilrettelegges for at studentkulturen kan kjøpe og bytte tjenester av 1260 
hverandre. I tillegg mener vi at det er gunstig å sammenfatte en oversikt over forskjellige instanser der 1261 
foreninger kan søke om midler. 1262 
 1263 
Punkt 2 er en tilpasning av punktet fra 2018 om at SiO Foreninger skal etablere nye kurs som omhandler 1264 
håndtering og forebygging av seksuell trakassering. Selv om SiO har gitt signaler om at nye kurs ikke kan 1265 
lages før de eksisterende brukes flittigere, mener VTAU at tematikken er viktig, særlig for tillitsvalgte. Vi 1266 
håper at denne typen seminarer kan arrangeres i samarbeid med for eksempel lokale demokratier dersom 1267 
de ønsker det. 1268 
 1269 
Punkt 3 er et nytt punkt. Med det nyopprettede studentidrettsrådet har vi potensiale til å bedre samarbeid 1270 
mellom studentpolitikk og studentidrett, og et naturlig sted å starte er å opprette et samarbeid med 1271 
kommune og idrettskrets.  1272 
 1273 
Arbeidsutvalget ved nestleder og politikk- og medieansvarlig har allerede brukt betydelig tid på saken om 1274 
SALUTT-kurs. Vi mener det er hensiktsmessig at det forankres i VT at det brukes arbeidstid og politisk 1275 
kapital på saken, slik vi foreslår med punkt 4. 1276 
 1277 
Punkt 5 er en videreføring fra handlingsplanen 2018. Dette punktet krever arbeid over tid, men anses som 1278 
svært viktig å få gjennomført. Derfor viderefører vi punktet til årets handlingsplan. 1279 
 1280 
Arbeidsutvalget opplever at kunnskapen om UH-loven hos studentdemokratiene er svært varierende. At 1281 
studentdemokratier vet sine rettigheter og muligheter ser vi på som ekstremt viktig, og vil derfor arbeide 1282 
for at både institusjoner og studentdemokratier følger opp loven som skissert i punkt 6. Som en forlengelse 1283 
av dette ser vi også behovet for å ha bedre informasjonsflyt til særlig de mindre institusjonene om SiO, VT 1284 
og Kulturstyret. Det er vanskelig å benytte seg av tilbud man ikke er klar over at finnes, og det er vanskelig å 1285 
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påvirke disse tilbudene med mindre man vet hvilke kanaler man skal gå gjennom. Derav er punkt 7 1286 
foreslått. 1287 
 1288 
Punkt 8, 9 og 10 handler om å revidere utdaterte politiske dokumenter i Velferdstinget. Det er plass i 1289 
årshjulet til å revidere disse dokumentene, og derfor anses det som overkommelig å ta opp alle tre i 2019. 1290 
 1291 
Reglementet for valgforsamlingen må fornyes ettersom det ikke fungerer optimalt i dag i samsvar med 1292 
vedtektene og andre førende dokumenter, spesielt med tanke på det nylig vedtatte dokumenthierarkiet. En 1293 
revidering av dette ses på som særlig viktig med tanke på endringen i fagskoleloven som kom i 2018, der 1294 
fagskoler nå kan melde seg inn i samskipnader, og følgelig har studentene der rett på demokratisk 1295 
representasjon inn i Velferdstinget. Derav kommer forslaget i punkt 11.  1296 
 1297 
Punkt 12 er en videreføring fra handlingsplanen 2018. Tilgangen til informasjon på engelsk fra 1298 
Velferdstinget er alt for dårlig.  Dette punktet er ressurskrevende og lett å nedprioritere i hektiske tider, og 1299 
må derfor presiseres i Handlingsplanen. 1300 
 1301 
Punkt 13 påpeker hvor viktig det er at arbeidsutvalget skal ha kontakt med studentdemokratiene og 1302 
institusjonene, og at dette også må prioriteres i en hverdag. Punktet vil også bidra til spredning og utvidning 1303 
av Velferdstingets politikk, og tettere tilknytning til flere institusjoner.  1304 
 1305 
Punkt 14 er en oppfølging av vedtaket Velferdstinget gjorde høsten 2018. Arbeidsutvalget skal fullføre fase 2 1306 
av forprosjektet for studenthus i sentrum med det mandatet man har fått tildelt, og følge opp vedtaket som 1307 
vil følge etter dette.  1308 
 1309 
Etter tildelingsprosessen høsten 2018 har både SiO og arbeidsutvalget sett det nødvendig å fornye 1310 
tildelingsprosessen. Den siste skriftlige avtalen VT hadde med SiO om dette var i 2007, og det er på høy tid å 1311 
få oppdatert den. Dette framgår i punkt 15. 1312 
 1313 
Oslo er en by med mye kulturliv, men informasjon om hvor du kan få studentrabatt er mangelfull. 1314 
Arbeidsutvalget skal jobbe for synliggjøring av dagens studenttilbud på kulturopplevelser, og jobbe for å få 1315 
flere, i punkt 16. 1316 
 1317 
Høsten 2019 er det lokalvalg, noe som er en gylden mulighet til å få partiene, eller andre relevante 1318 
beslutningstakere, til å binde seg til velferdstingets politikk. Viktigheten med dette arbeidet gjør det naturlig 1319 
å legge det inn i handlingsplanen, her som punkt 17.  1320 
 1321 
Punkt 18 gir arbeidsutvalget friheten til å kunne ta opp saker på dagsorden og synliggjøre velferdstingets 1322 
politikk og selve velferdstinget. Dette er et punkt som er relevant for arbeidsutvalget både før og etter 1323 
sommeren. Arbeidsutvalget har et internt idédokument på hva som kan vært relevant å holde kampanje 1324 
om. Eksempler på dette kan være SHoT, å få studenter til å stemme og å opplyse studenter om deres lokale 1325 
studentdemokratier og hvilken mulighet de har til å påvirke sin egen hverdag. 1326 
 1327 
Matforbruket til nordmenn har i dag et stort potensiale for å kunne bli mer miljøvennlig. Sett i 1328 
sammenheng med at Oslo i 2019 har blitt kåret til europeisk miljøhovedstad ønsker man i punkt 19 å jobbe 1329 
for at mattilbudet SiOs kantiner blir enda mer miljøvennlig. 1330 
 1331 
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Arbeidsutvalget har blitt oppmerksomme på at for internasjonale studenter og utvekslingsstudenter, er 1332 
mindre problemer med Ruters informasjonsarbeid svært viktige. Å få et løft i informasjonen som er 1333 
tilgjengelig på engelsk, særlig i sanntids- og avviksmelingsystemene, vil gjøre hverdagen til disse studentene 1334 
betraktelig lettere. Dette ønsker vi å gjøre noe med, og vi anser at å legge til punkt 20 i handlingsplanen som 1335 
en god måte å gi oss mandat til det på.  1336 
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HANDLINGSPLAN FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 2019 1337 

 1338 
Punktene er ikke satt i prioritert rekkefølge. 1339 
 1340 

1. Arbeidsutvalget skal, i samarbeid med relevante aktører, opprette en oversikt over ressurser for 1341 

foreninger. 1342 

 1343 

2. Velferdstinget skal i samarbeid med relevante aktører, arrangere seminar om håndtering av varsler 1344 

om seksuell trakassering rettet mot studenttillitsvalgte. 1345 

 1346 

3. Velferdstinget skal invitere studentidretten til samarbeid og jobbe for at studentidrett prioriteres 1347 

hos Oslo idrettskrets og Oslo kommune. 1348 

 1349 

4. Velferdstinget skal bistå studentpubene i Oslo med arbeidet med å få tilpasset regelverket rundt 1350 

SALUTT-kurs tilpasset til frivillig drift. 1351 

 1352 

5. Arbeidsutvalget skal utarbeide en oversikt over hvordan studentdemokratiene ved institusjoner 1353 

tilknyttet SiO finansieres, og bistå disse med organisasjonsutvikling og sikre at institusjonene tar sitt 1354 

ansvar for å legge til rette for demokratiene. 1355 

 1356 

6. Velferdstinget skal, i samarbeid med relevante aktører, arbeide for at studentdemokratiene ved 1357 

institusjonene tilknyttet SiO har økt bevissthet rundt hvilke rettigheter og plikter Universitets- og 1358 

høyskoleloven tillegger dem. 1359 

 1360 

7. Velferdstinget skal distribuere informasjon om Velferdstinget, SiO, og Kulturstyret til 1361 

studentdemokratiene ved institusjonene tilknyttet SiO. 1362 

 1363 

8. Velferdstinget skal revidere boligpolitisk dokument. 1364 

 1365 

9. Velferdstinget skal revidere helsepolitisk dokument. 1366 

 1367 

10. Velferdstinget skal revidere sine politiske dokumenter som omhandler studentkultur, kultur, SiO 1368 

Foreninger og SiO Karriere. 1369 

 1370 

11. Velferdstinget skal revidere Reglement for valgforsamlingen til Velferdstinget i Oslo og Akershus. 1371 

 1372 

12. Velferdstinget skal øke mengden informasjon om Velferdstinget og oversette de mest sentrale 1373 

dokumentene til engelsk. 1374 

 1375 
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13. Arbeidsutvalget bør delta på relevante studentarrangementer på ulike institusjoner, både faglig og 1376 

sosialt, når det er hensiktsmessig at Velferdstinget er representert. 1377 

 1378 

14. Arbeidsutvalget skal fullføre fase 2 av forprosjektet for studenthus i sentrum og følge opp vedtak i 1379 

saken som blir gjort i løpet av 2019. 1380 

 1381 

15. Velferdstinget skal gjennomgå prosessen rundt tildeling av midler fra semesteravgift og komme 1382 

frem til en skriftlig avtale med SiO som setter rammene for tildelingen. 1383 

 1384 

16. Velferdstinget skal jobbe for å synliggjøre og få flere faste studentrabatter på kulturopplevelser i 1385 

Oslo og Akershus. 1386 

 1387 

17. Arbeidsutvalget skal jobbe politisk opp mot partier og andre relevante beslutningstakere i Oslo og 1388 

Akershus i forbindelse med lokalvalget i 2019. 1389 

 1390 

18. Velferdstinget skal avholde kampanjer om relevante temaer gjennom året. 1391 

 1392 

19. Velferdstinget skal jobbe for mer miljøvennlig mat i SiOs kantiner. 1393 

 1394 

20. Arbeidsutvalget skal jobbe for at ruter tilrettelegger bedre for at tjenestene deres kan brukes av 1395 

internasjonale studenter. 1396 

  1397 
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SAKSFREMLEGG – 4C 1398 

Dato: 10. februar 2019 1399 
Sak: 4c), Diskusjonssak 1400 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 1401 
Vedlegg: Forslag til boligpolitisk dokument, Bolig politisk dokument vedtatt 2015 1402 
 1403 

Boligpolitisk dokument 1404 

 1405 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1406 
Velferdstinget diskuterer forslag til boligpolitisk dokument som foreligger, og eventuelle innkommende 1407 
forslag. Vedtak i saken fattes på neste Velferdstingsmøte. 1408 
 1409 
Forslag til vedtak: 1410 
Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker 1411 
 1412 

SAKSNOTAT 1413 

 1414 
Bakgrunn for saken 1415 
Velferdstingets boligpolitiske dokument ble sist vedtatt i 2015 og har vært Velferdstingets gjeldende politikk 1416 
på området siden da. En del av det som står der er i dag utdatert og arbeidsutvalget har dermed sett det 1417 
som nødvendig å revidere dokumentet for å oppdatere politikken vi har på området slik at det samsvarer 1418 
med gjeldende tall og forskrifter. Dette for å hindre at AU er bundet av politikk som bygger på en annen 1419 
situasjon enn hva vi ser i dag.  1420 
 1421 
Saksopplysninger 1422 
Arbeidsutvalget har valgt å legge til et punkt om det private leiemarkedet ettersom vi ikke har hatt noe 1423 
særlig politikk på dette området tidligere til tross for at storparten av studentene i Oslo og Akershus leier i 1424 
det private leiemarkedet. 1425 
 1426 
Innad i AU har vi i stor grad forholdt oss til diskusjonspunktene nedenfor, og ser for oss at disse også vil 1427 
skape en god debatt i VT.  1428 
 1429 
Diskusjonspunkter: 1430 

 Hva er det offentliges ansvar og hva er SiO sitt? 1431 
 Hvordan skal dokumentet struktureres? Bør noe endres på? 1432 
 Skal vi mene noe om det private markedet? I så fall hva? 1433 
 Skal vi mene noe om boligrett, det juridiske rundt boligutleie etc.? I så fall hva? 1434 
 Skal vi mene noe om studenters rettigheter ved en institusjons avvikling av medlemskap i SiO? 1435 

 1436 
Rundt en del av disse spørsmålene har vi også bedt om innspill fra JURK, Jussbuss, Studenttinget ved NMBU, 1437 
Veterinærmedisinsk studentråd ved NMBU Campus Adamstuen, Leieboerforeningen og Husleietvistutvalget 1438 
for Oslo og Akershus. 1439 
 1440 
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Utover det politiske har vi gjort noen redaksjonelle endringer for at dokumentet skal være lettere å lese og 1441 
forholde seg til som oppslagsverk både for arbeidsutvalget og for representantene våre. 1442 
  1443 
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FORSLAG TIL BOLIGPOLITISK DOKUMENT 1444 

 1445 

NASJONALT 1446 
 1447 
Offentlig ansvar 1448 
Studentboliger er et konkret og målrettet virkemiddel for å sikre lik rett til utdanning. Oslo og Akershus har 1449 
landets høyeste leiepriser på bolig, og tilgang til studentboliger kan derfor være en forutsetning for om man 1450 
har råd til å studere eller ikke. Økningen i antall studieplasser, samt økt internasjonalisering av norske 1451 
studiesteder, må følges av en tilsvarende satsning på studentboliger. Velferdstinget i Oslo og Akershus har 1452 
et mål om at det skal være 20 % dekningsgrad nasjonalt. 1453 
 1454 
Velferdstinget mener derfor at:  1455 

 Det skal bygges 4000 nye studentboliger i året. 1456 
 Stat og kommune skal ta ansvar for at det bygges et stort antall rimelige boliger beregnet for 1457 

studenter. 1458 
 Studentboliger skal defineres som et eget arealformål i Plan- og bygningsloven. 1459 

  1460 
Pressområde 1461 
Oslo og Akershus er pressområder hva gjelder tilflytting, og det forventes at denne tendensen vil fortsette i 1462 
årene fremover. Tomte- og boligprisene i områdene er blant Europas høyeste. Med et svært presset 1463 
privatmarked, et mangelfullt kommunalt botilbud og en lav dekningsgrad av studentboliger, står svært 1464 
mange studenter uten et botilbud ved semesterstart.  1465 
 1466 
Velferdstinget mener derfor at: 1467 

 En større andel av studentboligtildelingen må gå til Oslo og Akershus. 1468 
  1469 
Boligbygging og tilskudd 1470 
En kombinasjon av nye byggeforskrifter og en generell prisvekst i samfunnet har gjort det dyrt og 1471 
komplisert for samskipnaden å bygge nye studentboliger. Dette resulterer i at det bygges for få og for dyre 1472 
boliger. Kostnadsrammen og tilskuddsrammen er ikke sammenlignbar med de faktiske kostnadene man 1473 
har ved bygging av studentboliger i Oslo og Akershus.  1474 
 1475 
Det er viktig at studentene har innflytelse over sitt eget velferdstilbud. Velferdstinget stiller seg ikke kritisk til 1476 
at andre aktører enn samskipnadene bygger boliger for studenter. Imidlertid skal et statlig tilskudd til 1477 
studentboliger være forbeholdt studentsamskipnadene, og i særlige tilfeller studentboligstiftelser. Ingen 1478 
som får statlig tilskudd skal ta ut profitt. 1479 
 1480 
Velferdstinget mener derfor at: 1481 

 Kostnadsrammen må økes for å kompensere for generell prisutvikling. 1482 
 Tilskuddsrammen må være høy nok til at leieprisene holdes på et studentvennlig nivå. 1483 
 Tilskuddsstørrelsen skal økes, men tilskuddsandelen må ikke overskride 49 % 1484 
 Studentboliger som bygges etter krav om tilgjengelighet i TEK 17 må få ytterligere økt 1485 

kostnadsramme og tilskudd for å kompensere for økte kostnader. 1486 
 Statlige tilskudd til studentboliger må være forbeholdt studentsamskipnadene, og i særlige 1487 

tilfeller studentboligstiftelser. 1488 
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 1489 

KOMMUNALT 1490 
Oslo er Norges studenthovedstad. For å møte den store etterspørselen av billige utleieboliger dette 1491 
medfører, er kommunen avhengig av en høy dekningsgrad av studentboliger. Ingen studenter skal stå uten 1492 
bolig ved semesterstart. Boligprosjekter for studenter er avhengige av et godt samarbeid med lokale 1493 
myndigheter. Å få tilgang til tomter av relevans, hurtig saksbehandling i regulerings- og byggesaker og 1494 
samarbeid om infrastruktur er avgjørende for å få realisert nye studentboliger. Velferdstinget mener det er 1495 
viktig at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune bedrer sitt samarbeid med samskipnaden for å oppnå 1496 
høyere dekningsgrad i områdene.  1497 
 1498 
Velferdstinget mener derfor at: 1499 

 SiO og Oslo kommune må samarbeide for å kunne tilby en "tak-over-hodet-garanti" for alle nye 1500 
studenter ved semesterstart. 1501 

 Planlegging av infrastruktur må ta hensyn til utbygging av studentboliger slik at man tilrettelegger 1502 
for god kollektivdekning, gang- og sykkelveier, også på steder et stykke unna campusområder. 1503 

 Det skal være godt anlagte gang- og sykkelveier fra alle større studentbyer til studiestedene. 1504 
 Vertskommunen må gi unntak i Plan- og bygningsloven med tanke på urimelige rekkefølgekrav i 1505 

arealplanen.  1506 
 Oslo kommune bør samarbeide med SiO og utdanningsinstitusjonene om å tilby nyinnflyttede 1507 

studenter hjelp til å finne bolig, for eksempel visningshjelp. 1508 
 Alle studentboliger eid av SiO må sikres fritak fra eiendomsskatt dersom dette innføres. 1509 

  1510 

SAMSKIPNADEN 1511 
 1512 
Boligtyper 1513 
Velferdstinget mener det er nødvendig å ta stilling til hva slags boliger SiO skal bygge for framtiden for å 1514 
sikre at studentboliger blir markant rimeligere enn markedspris, men samtidig er attraktive for studentene 1515 
som skal bo i dem. Studentenes ønske om god plass, privatliv og sentral beliggenhet skal prioriteres, men 1516 
det må samtidig tas hensyn til at svært mange studenter aldri får bo i studentboliger fordi køene er så 1517 
lange. Studentboligene skal ha et variert tilbud til studenter i ulike livssituasjoner og stadier i livet.  1518 
 1519 
Velferdstinget mener derfor at: 1520 

 Utformingen av den type hybelenheter som har størst etterspørsel må til enhver tid være det 1521 
førende prinsippet for hva slags studentboliger SiO bygger, samtidig som man ivaretar en variert 1522 
boligmiks. 1523 

 Der det bygges nye studentboliger bør alle hybelenheter bygges med eget bad, for å sikre større 1524 
mulighet til privatliv. 1525 

 SiO skal som hovedregel bygge studentboliger under kostnadsrammen for å ikke miste det statlige 1526 
tilskuddet. 1527 

 Studentboliger bør være campusnære, men kan legges lengre unna campus dersom de har et godt 1528 
kollektivtilbud. 1529 

 SiO skal fortsette å bygge familieleiligheter med trygge uteområder. 1530 
 1531 
 1532 
Bostandard 1533 
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SiOs studentboliger skal oppleves som et fullverdig hjem under studietiden. Studenter er avhengige av at 1534 
øvrige forhold legger til rette for at de kan lykkes i studiene, og særlig bosituasjonen er viktig her. SiOs 1535 
studentbyer og -hus skal tilrettelegge for at studenter kan møtes og trives. I samskipnaden skal det også 1536 
være tilgjengelige boliger for studenter med funksjonsnedsettelser. Velferdstinget ser her på 1537 
boligporteføljen totalt sett, og ikke hvert enkelt boligprosjekt. Fremdeles skal studenter med 1538 
funksjonsnedsettelse også ha valgfrihet når det kommer til plassering, størrelse og pris. 1539 
 1540 
Velferdstinget mener derfor at: 1541 

 SiO skal ha et godt boligtilbud, også for studenter med funksjonsnedsettelser. 1542 
 Det skal etterstrebes at alle nye studentboligbygg skal ha takterrasser tilrettelagt som fellesareal. 1543 
 For å ivareta sikkerheten skal SiO med jevne mellomrom kontrollere og utbedre lekeplasser og 1544 

andre uteområder. 1545 
 For å øke bokvaliteten i studentbyene skal uteområder og grøntarealer vedlikeholdes og beplantes. 1546 
 For å sikre god fremkommelighet og skape trygge utemiljøer ved studentbyene skal snømåking, 1547 

strøing og god utebelysning prioriteres. 1548 
 Alle studentboliger skal ha tilgang på bodplass. 1549 
 Felles for alle boligtyper skal være at man har en enkel standard, samtidig som man bygger boliger 1550 

av god kvalitet, og i størst mulig grad hindrer slitasje. 1551 
 SiO skal forvalte boligmassen på en forsvarlig måte og sette av nødvendige midler til vedlikehold. 1552 
 Det skal åpnes for kjæledyrhold i egne allergimerkede oppganger, innarbeidet i nåværende 1553 

boligsøksfilter på nett. 1554 
 SiO må ha gode rutinene for vedlikehold av vaskerier, slik at problemer med vaskemaskiner kan 1555 

fanges opp og løses før maskinene blir ødelagte, og slik at problemer med ødelagte vaskemaskiner 1556 
kan utbedres så raskt som mulig. 1557 

  1558 
Boligreisen 1559 
Å flytte inn i en usett bolig kan være utfordrende for mange studenter. SiO har et ansvar for å ivareta sine 1560 
søkere og beboere på en best mulig måte gjennom hele boligreisen.  1561 
 1562 
Velferdstinget mener derfor at: 1563 

 SiO skal være en forutsigbar og tydelig aktør å forholde seg til for potensielle søkere, søkere og 1564 
beboere. 1565 

 SiO skal oppdatere nettsidene med informasjon om boligene, og ta nye bilder som gir et korrekt 1566 
inntrykk av hvordan boligen og nærmiljøet ser ut, også på engelsk 1567 

 SiO skal ha gode rutiner ved ut- og innflytting for å sikre at det er rent og forsvarlig å flytte inn 1568 
 Beboere i leiligheter som må flytte grunnet sopp, vannskade og annet som ikke skyldes beboeren 1569 

selv skal få kompensert flytteutgifter 1570 
 Den som ikke har leiekontrakten i par- og familiebolig må ha tilgang til å kontakte vaktmester og 1571 

administrere vaskekort. 1572 
 Ved fremleie skal fremleietaker få tilgang til å kontakte vaktmester og administrere vaskekort. 1573 

 1574 
 1575 
Miljø 1576 
Som en av landets største boligutleiere er det viktig at SiO er bevisst på å tilrettelegge for miljøvennlige 1577 
løsninger.  1578 
 1579 
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Velferdstinget mener derfor at: 1580 
 Studentboligene skal satse på bærekraftig arkitektur og energieffektive løsninger der dette er mulig 1581 

innenfor kostnadsrammen. 1582 
 SiO skal sikre at beboere får informasjon om kildesortering og energiøkonomisering ved innflytting. 1583 
 Studentboligene skal være innredet med utstyr nødvendig for å kunne kildesortere etter kravene fra 1584 

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. 1585 
 Studentboligene skal tilby velholdte, møblerte hybler for studenter som er her for kortere perioder, 1586 

til en rimelig penge, for å hindre bruk og kast. 1587 
 Studentboligene skal sette av penger til å utføre miljøtiltak som kan redusere energibruken i 1588 

boligene, for eksempel led-lys, tidsbrytere og bevegelsessensorer på fellesarealer. 1589 
 Studentboliger som renoveres/bygges skal bygges i henhold til kravene fremmet i Velferdstingets 1590 

miljøpolitiske dokument. 1591 
 1592 

DET PRIVATE LEIEMARKED 1593 
 1594 
Mangelen på studentboliger fører til stort etterspørselspress i privatmarkedet og mange steder er 1595 
leienivået blitt urimelig høyt. Manglende kunnskap om rettigheter og plikter i leieforhold fører til mange 1596 
unødvendige konflikter, ofte med krav om økonomisk erstatning. 1597 
 1598 
Velferdstinget mener derfor at: 1599 

 Kunnskapsnivået om egne rettigheter og plikter som leieboer blant studenter må heves. 1600 
 Private utleiere skal ikke kunne utnytte studenter som er i en sårbar boligsituasjon. 1601 
 Stat og kommune må legge til rette for en mer velfungerende leiesektor gjennom en aktiv 1602 

leieboligpolitikk.  1603 



  
 

 
 76 

SAKSFREMLEGG – 5A 1604 

Dato: 9.-10. februar 1605 
Sak: 5a), Vedtakssak 1606 
Saksbehandler: Sarah Sørensen 1607 
Vedlegg: Velferdstinget ER2016-RB2019; Kulturstyret - økonomisk oversikt. 1608 
 1609 

REVIDERT BUDSJETT 2019 1610 

 1611 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1612 
Forslaget vedtas. 1613 
 1614 
Forslag til vedtak: 1615 
Velferdstingets driftsbudsjett 2019 vedtas. 1616 
 1617 
 1618 

SAKSNOTAT 1619 

 1620 
Bakgrunn for saken 1621 
Velferdstinget pleier rutinemessig å revidere budsjettet på første møte hvert år, primært fordi vi vet mer om 1622 
resultatene fra året før og de forventede utgiftene og inntektene i inneværende år enn vi kan forutse i 1623 
oktober.  1624 
 1625 
Saksopplysninger 1626 
Det er budsjettert med et større underskudd i revidert budsjett, enn i første utkast. Dette skyldes et kutt i 1627 
søknaden om tilskudd på 281 000 kroner. Det er gjort en del innsparinger som følge av dette kuttet, likevel 1628 
budsjetteres det med et underskudd på 261 700 kroner. Velferdstinget søkte om 3,5 mill. kroner i tilskudd 1629 
til driften fra semesteravgiften, som var en økning på 160 000 kroner fra tilskuddet i 2018. Men med et kutt 1630 
på 281 000 kroner er beløpet Velferdstinget fikk bevilget ikke bare er mindre end søknadsbeløpet, men 1631 
mindre enn tilskuddet fra i fjor. Derfor budsjetteres det med et stort underskudd på tross av innsparingene.  1632 
 1633 
Driftsinntektene til Velferdstinget består hovedsakelig av tilskuddet fra SiO. Det ble totalt bevilget 14,9 mill. 1634 
kroner, hvorav 3,2 mill. kroner er Velferdstingets eget driftstilskudd. Andre driftsinntekter omfatter bl.a. 1635 
tilskudd fra Oslo Kommune og det vi fakturerer SP-UiO AU for av felleskostnader på huset.  1636 
 1637 
Samlet driftskostnader er på 3,6 mill. kroner; og omfatter drift av Velferdstinget, Kulturstyret og 1638 
Studenthovedstaden. Samlet bevilgninger er etter vedtak i Velferdstinget budsjettert til 11,7 mill. kroner.  1639 
Driftskostnader er økt med ca. 300 000 kroner og det er hovedsakelig lønnskoster som ligger i den 1640 
økningen. Dette skal finansiere en ekstra stilling i administrasjonen på 30 % og økte omkostninger ved at 1641 
arbeidsutvalget fra. 1. juli blir ansatte i organisasjonen med samme rettigheter som en alminnelige 1642 
arbeidstaker. 1643 
  1644 
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De største endringene som er gjort siden første budsjettutkast er følgende: 1645 
Arbeidsutvalget går delvis vekk fra ordningen med jobbtelefoner og i stedet får vanlig 1646 
telefonkompensasjon. Man har dog valgt å beholde jobbtelefonen til lederen av arbeidsutvalget. Da det 1647 
vurderes som det beste løsningen for leder. Administrasjonen får ikke lenger telefonkompensasjon, det 1648 
vurderes å være mindre aktuelt når dere er flere i administrasjonen til å utføre arbeidsoppgavene. Det vil 1649 
bli mindre ekstraordinært arbeide. Tilskuddet på 50 kroner de ansatte og tillitsvalgte får til lunsjordning er 1650 
fjernet. Reisekostnadene er ytterligere nedjustert med 16 000 kroner, dette er basert på forventet regnskap 1651 
2018. Det har vært lite reiseaktivitet på høsten og man ønsker å holde reiseaktiviteten på det nivået for 1652 
derved å spare penger. Budsjettet til julebordet er nedjustert fra 30 000 til 10 000 kroner. Møtekostnader er 1653 
nedjustert med 20 000 kroner; det vil derved være enkle møter hvor det ikke er bevertning på mere og 1654 
bevertning på øvrig møteaktivitet begrenses. Det kuttes totalt 65 000 kroner av budsjettet til seminarene. 1655 
Konsekvensen av dette blir at Kulturstyrets vårseminar ikke avholdes på en av Thon Hotellene, 1656 
Velferdstingets høstseminar blir uten en avsluttende middag for alle, samt at litt mindre bevertning på 1657 
øvrige seminarer.  Disposisjonskontiene til Kulturstyret og arbeidsutvalget er nedjustert med totalt 12 500 1658 
kroner. 1659 
 1660 
Resten av postene i revidert budsjett er som i budsjettutkastet enten beregnet etter forventet nivå for 2019. 1661 
Det er noen få poster, der man bare har overført budsjettet fra 2018. Eksempelvis de to faste postene 1662 
«Rente kompensasjon til AU» på 5 000 kroner og «Krisefondet» på 15 000 kroner. De står ofte urørt og 1663 
oppjusteres ikke. (se noter til Velferdstingets driftsbudsjett). 1664 
 1665 
Det er budsjettert med et resultat på -262 000 kroner for 2019 og egenkapitalen til Velferdstinget forventes 1666 
derved at være på litt over 1 mill. kroner ved utgangen av 2019. Med et forventet resultat på 211 000 kroner 1667 
i 2018, er det mulig å budsjettere med et stort underskudd uten at det tas for mye av egenkapitalen. Dog 1668 
skal bemerkes det; at med inntekter på 3,3 mill. kroner og driftskostnader på 3,6 mill. kroner, vil 1669 
Velferdstinget neste år trolig komme under 1 mill. kroner i egenkapital, dersom driften ikke innskrenkes 1670 
enda mere fremover. 1671 
 1672 
Bevillinger til og fra Kulturstyret føres i Velferdstingets budsjett og dermed er resultatet for forventet 1673 
regnskap 2018 på -183 000 kroner. Dette er pga. Kulturstyret bevilget 394 000 kroner fra egenkapitalen, 1674 
men resultatet for Velferdstinget isolert sett forventes å være på 211 000 kroner.  1675 
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NOTER TIL VELFERDSTINGETS DRIFTSBUDSJETT 2019 1676 

 1677 
 1678 
3600 Tilskudd fra semesteravgiften 1679 
I 2018 ble det tildelt 3 340 000 kr fra semesteravgiften til VTs egen drift, og for 2019 ble det tildelt 3 219 000 1680 
kr.  1681 
 1682 
Konto 3610-3638 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1683 
Denne ordningen er fra 2017 helt avviklet. 1684 
 1685 
Konto 3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet 1686 
Dette er summen som VT får av SiO til bevilgninger; etter vedtak på tildelingsmøtet i Velferdstinget. 1687 
 1688 
Konto 3900 Andre driftsinntekter 1689 
Denne posten omfatter bl.a. midler som overføres fra Oslo Kommune som refusjon for 1690 
sekretariatsfunksjonen i Studenthovedstaden – det tilskuddet er på 120 000 kr. I tillegg er det andre 1691 
tilskuddsmidler og budsjetterte fellesutgifter VT fakturerer SP-UiO for. Lønnstrekk fra SP-UiO AU til 1692 
lunsjordningen på huset inngår i denne posten, mens lønnstrekket fra VT-AU og administrasjonen inngår i 1693 
budsjettet på kostnadssiden.  1694 
 1695 
Konto 4320-4332 Bevillinger 4320-4332 1696 
Bevilgninger til studentmedier og kulturinstitusjoner. Samlet bevilgninger til studentdemokratier er avviklet.  1697 
 1698 
Konto 5010 Fast Lønn 1699 
Dette omfatter lønnsutgifter for VTs administrasjon: administrasjonsleder i 100 % stilling, 1700 
administrasjonskonsulent i 75 % stilling og fra 1. august administrasjonsmedarbeider i 30 % stilling. Frem til 1701 
1. august vil dette også inkludere en vikar til administrasjonen på 50 %. Denne posten er oppjustert med 1702 
den nye stillingen. 1703 
 1704 
Konto 5011 Telefonkompensasjon 1705 
Dette er telefonkompensasjon til nestleder, politikk- og medieansvarlig og samarbeidssansvarlig i AU. 1706 
Posten er oppjustert med endringene i ordningen for telefonkompensasjon. 1707 
 1708 
Konto 5011 Honorar tillitsvalgte 1709 
Denne posten omfatter honorar til AU og Kulturstyreleder. Alle tillitsvalgte i VT honoreres etter lønnstrinn 1710 
20 i statens lønnsregulativer. AU består av fire tillitsvalgte i 100 % stilling; leder, nestleder, politikk- og 1711 
medieansvarlig og samarbeidssansvarlig. Kulturstyreleder får et honorar tilsvarende en 25 % stilling. De 1712 
samlede lønnskostnader til Kulturstyreleder og AU, inklusiv overlapp, er budsjettert til 1,5 millioner kr.  1713 
  1714 
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Konto 5013 Øvrig honorarer  1715 
Denne posten dekker bl.a. honorar til ordstyrer på VT møter samt møtehonorar til KS, KK og VK leder. KS 1716 
består av 11 medlemmer og 6 varamedlemmer, inklusiv leder. Nestleder er timelønnet, og får betalt for 1717 
timer brukt på innstillingsarbeid til møtene. Alle medlemmer, inklusiv leder og nestleder, mottar et 1718 
møtehonorar for hvert KS møte de deltar på. Alle medlemmer i KK og VK leder får møtehonorar for både VT 1719 
møter og egne møter. Møtehonorar til KS, KK, VK leder samt timelønnen til KS nestleder er budsjettert til 1720 
111 000 kr. 1721 
Denne posten omfatter også ulike nettbaserte konsulenttjenester/faghjelp i områder som 1722 
arbeidsmiljøloven, sykepengeordningen, ferieloven og kontohjelp, som budsjetteres til 8 500 kr. 1723 
 1724 
Konto 5015-5092 Feriepenger og refusjoner 1725 
Rentekompensasjon AU omfatter refusjon av de renteutgifter de tillitsvalgt pådrar seg i den tid de sitter i AU. 1726 
Denne kompensasjonen utbetales ved avslag av lånekassen for rentefritak i perioden. 1727 
Feriepenger adm. er feriepenger til administrasjonen opptjent i 2018. Arbeidsutvalget opptjener på 1728 
nåværende tidspunkt ikke feriepenger. 1729 
 1730 
Konto 5400-5410 Arbeidsgiveravgift 1731 
Beregnes som 14,1 % av alle lønnskostnader i inneværende år. 1732 
 1733 
Konto 5420-5800 Andre personalekostnader 1734 
Her inngår OTP (obligatorisk tjenestepensjon) som er satt til 3 % av lønnskostnader i administrasjonen i 1735 
pågjeldende år, i tillegg til administrative omkostninger ved ordningen.   1736 
Videre inngår opplæring som er kostnader ved oppstart av et nytt arbeidsutvalg, samt opplæring som kan 1737 
være nødvendig i løpet av året. Denne posten er satt til null.  1738 
Andre personalekostnader er bl.a. lunsjordningen, gaver og overtidsmat både for AU og administrasjonen. 1739 
Lunsjordningen er en fellesutgift med SP-UiO AU. Lunsjordningen finansieres med fast lønnstrekk hver 1740 
måneden for de som deltar. Det sees dermed både på inntektssiden og kostnadssiden i budsjettet.  1741 
 1742 
Konto 6710-6720 Diverse fremmede tjenester 1743 
Denne posten dekker revisjon av VTs regnskap og utgifter til regnskapstjenester. Regskapstjenester er 1744 
budsjettert til 61 700 kr. Dette dekke kostnader til Visma programmene, samt regnskapsfører som fortsatt 1745 
utfører noen regnskapstjenester. Budsjettet er fortsatt relativt høy mens vi er i overgangsperioden til å føre 1746 
alt selv i Visma eAccounting. Det forventes at dette blir mindre fremover. 1747 
 1748 
Konto 6510-6950 Kontorkostnader 1749 
Kontorkostnader omfatter bl.a. Leie transportmidler, Teknisk utstyr, Abonnementer, Datakostnader, Porto, 1750 
Inventar og Kontorrekvisita. Videre inngår diverse innkjøp til kjøkkenet/huset og kostnader for bruk av 1751 
printeren på Villa Eika. Disse kostnadene er felleskostnader med SP-UiO, som deles ut fra en 1752 
fordelingsnøkkel: SP-UiO 51 % og VT 49 %.  1753 
Posten Datakostnader omfatter betaling for brukere på UiO-server, samt support fra USIT. I 1754 
kontorkostnader inngår også mobilabonnementer til leder av arbeidsutvalget.  1755 
Posten abonnementene er satt til null, da alle avisabonnementer på huset ble sagt opp februar 2018.  1756 
  1757 
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Konto 7100-7140 Reisekostnader 1758 
Posten dekker reisekostnader i forbindelse med Velferdstingsarbeid, studieturer og opplæring. 1759 
Reisekostnader omfatter transport, kost og losji ved reisevirksomhet i forbindelse med Velferdstingsarbeid; 1760 
det inkluderer også bilgodtgjørelse til daglig drift. Posten er nedjustert til 55 000 kr.  1761 
 1762 
Konto 7300-7400 Representasjon, markedsføring og møtekostnader 1763 
Dette dekker møtekostnader, markedsføring og ulike kampanjer som AU arrangerer gjennom året, samt 1764 
arrangementer som f.eks. VTs sommerfest og julebord. 1765 
Møtekostnader dekker i hovedsak bevertning på VT møter. I tillegg er det bevertning til møter med 1766 
konsernledelsen, HS, KS, SH og AUs egne møter m.m. Denne posten nedjusteres med 20 000 kr. 1767 
 1768 
Konto 7322 Seminarer og konferanser 1769 
I denne posten inngår KS’ seminarer. KS har et dagseminar i januar og et helgeseminar i august. Budsjettet 1770 
for de to KS seminarer er satt til 50 000 kr. 1771 
I Seminarer og konferanser inngår også intern kurs- og seminarvirksomhet; slik som kursing og opplæring av 1772 
administrasjonen og tillitsvalgte. 1773 
 1774 
Konto 7323 Velferdsseminar 1775 
I denne posten inngår VTs seminarer. VT har to årlige seminarer; et helgeseminar på våren og et 1776 
dagsseminar på høsten. Budsjettet for Velferdsseminar er nedjustert til 180 000 kr.  1777 
 1778 
Konto 7405 Gavekonto 1779 
I denne posten budsjetteres det gaver i forskjellig anledninger; slik som foredragsholder på seminarer og 1780 
likende.  1781 
 1782 
Konto 7500-7781 Andre driftskostnader 1783 
I denne posten inngår bl.a. forsikringer og bankkostnader.   1784 
Videre inngår disposisjonskontiene til VT og KS. De tillitsvalgte disponerer denne kontoen som finansierer 1785 
kostnader til interne sosiale opplegg. Begge disposisjonskonti er nedjustert. 1786 
Krisefond for utenlandske studenter har fast budsjett på 15 000 kr basert på tidligere søknader og 1787 
utbetalinger.  1788 
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SAKSFREMLEGG – 6A 1789 

Dato: 9.-10. februar 2019 1790 
Sak: 6a), vedtakssak 1791 
Saksbehandler: Kulturstyret v/ leder, Idun Kløvstad 1792 
Vedlegg: Vedlegg ettersendes 1793 
 1794 

GODKJENNING AV KULTURSTYRETS HANDLINGSPLAN 2019 1795 

 1796 
Saken ettersendes, da Kulturstyret behandler forslag til egen handlingsplan for 2019 under eget vårseminar 2. 1797 
februar. 1798 
  1799 
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SAKSFREMLEGG – 7A 1800 

Dato: 9.-10 februar 2019 1801 
Sak: 7a), vedtakssak 1802 
Saksbehandler: Kari Anne Andersen 1803 
Vedlegg: Studenters tannhelse er et offentlig ansvar 1804 
 1805 

RESOLUSJON – STUDENTERS TANNHELSE ER ET OFFENTLIG ANSVAR 1806 

 1807 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1808 
Arbeidsutvalget innstiller på at resolusjonen vedtas med eventuelle endringsforslag som fremkommer 1809 
under møtet. 1810 
 1811 
Forslag til vedtak: 1812 
Resolusjonen vedtas 1813 
 1814 

SAKSNOTAT 1815 

Bakgrunn for saken 1816 
Resolusjonen foreslås på bakgrunn av et punkt som foreslås fjernes fra Politisk grunndokument for 1817 
Velferdstinget i Oslo og Akershus 2018 – 2022. 1818 
 1819 
Saksopplysninger 1820 
Velferdstinget har hatt dette standpunktet siden 2017. Først var punktet forankret i handlingsplanen for 1821 
2017, og deretter i politisk grunndokument for 2018 – 2022.  1822 
 1823 
Arbeidsutvalgets vurdering 1824 
Arbeidsutvalget mener punktet er godt, men at det er så detaljert og konkret at det heller bør plasseres i 1825 
Velferdstingets helsepolitiske dokument enn politisk grunndokument. Dette dokumentet er foreslått 1826 
revidert i 2019, og det foreslås dermed å ta punktet ut av politisk grunndokument. Helsepolitisk dokument 1827 
er imidlertid ikke ferdig revidert før april, og det foreslås derfor å forankre politikken i en resolusjon frem til 1828 
den tid.  1829 
 1830 

STUDENTERS TANNHELSE ER ET OFFENTLIG ANSVAR 1831 

Studenter er en samfunnsgruppe med lav kjøpekraft. Slik studentøkonomien er i dag, skal det ikke mye til 1832 
for å velte et månedsbudsjett, og en vond visdomstann kan i verste fall tvinge en til å velge mellom 1833 
tannlegetime og husleie. SiO drifter et tannhelsetilbud og Velferdstinget mener dette må opprettholdes 1834 
frem til det offentlige tar ansvar for studenters tannhelse, slik at samskipnadens midler kan brukes til andre 1835 
velferdstilbud. 1836 

 1837 
Velferdstinget mener at: 1838 
Studenter blir en del av gruppen som omfattes av tannhelsetjenesteloven og en del av det 1839 
fylkeskommunale tilbudet. Det skal hvert fall delvis finansieres statlig.  1840 
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SAKSFREMLEGG – 7B 1841 

Dato: 9.-10. februar 2019 1842 
Sak: 7b), vedtakssak 1843 
Saksbehandler: Maya Sol Sørgård 1844 
Vedlegg: Reproduktive rettigheter og seksuell helse – ikke innskrenk abortloven! 1845 
 1846 

RESOLUSJON – REPRODUKTIVE RETTIGHETER OG SEKSUELL HELSE – IKKE INNSKRENK 1847 

ABORTLOVEN! 1848 

 1849 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1850 
Arbeidsutvalget innstiller på at resolusjonen vedtas med eventuelle endringsforslag som fremkommer 1851 
under møtet. 1852 
 1853 
Forslag til vedtak: 1854 
Resolusjonen vedtas 1855 
 1856 

SAKSNOTAT 1857 

Bakgrunn for saken 1858 
Den nasjonale debatten har vært preget av KrFs veivalg og påfølgende inntreden i regjeringssamarbeid 1859 
med Høyre, Frp og Venstre. Særlig spørsmål knyttet til deler av abortlovgivningen har vært gjenstand for 1860 
debatt.  1861 
 1862 
Saksopplysninger 1863 
Velferdstinget har tidligere tatt standpunkt i aktuelle saker relatert til abort, for eksempel da det ble sendt 1864 
en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med høring om reservasjonsordning 1865 
for fastleger. Her stilte vi oss negative til reservasjonsordningen, begrunnet med at det er mange studenter 1866 
som kunne påvirkes negativt av en slik ordning. 1867 
 1868 
Resolusjonen som her legges frem tar utgangspunkt i en resolusjon om abortlovgivning som ble vedtatt av 1869 
Sentralstyret til Norsk studentorganisasjon. Forslaget er tilpasset Velferdstinget. 1870 
 1871 
Arbeidsutvalgets vurdering 1872 
Arbeidsutvalget inviterer Velferdstinget til å diskutere hvorvidt Velferdstinget skal ta stilling til den foreslåtte 1873 
innskrenkningen av abortlovgivningen. Arbeidsutvalget vurderer det dithen at innskrenkningen vil påvirke 1874 
studenter negativt, og legger opp til at Velferdstinget tar et standpunkt mot innskrenkningen.  1875 
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REPRODUKTIVE RETTIGHETER OG SEKSUELL HELSE – IKKE INNSKRENK ABORTLOVEN! 1876 

Det er de som påvirkes av en uønsket graviditet som selv vet best hva som vil gi dem det minst belastende 1877 
utfallet. Velferdstinget ser på retten til selvbestemt abort som en rettighet vi ikke kan innskrenke. 1878 
 1879 
Norge har få aborter per år. I følge Folkehelseinstituttets rapport om svangerskapsavbrudd i 2017 ble det 1880 
gjennomført 12 733 aborter, et tall som har gått nedover hvert eneste år siden 2008, og som er det laveste 1881 
siden aborttallene begynte å registreres i 1979. De skriver at det er særlig nedgangen i uønskede 1882 
svangerskap hos unge kvinner som fører til denne nedgangen samlet sett. En god måte å senke 1883 
aborttallene ytterligere er å forbedre seksualundervisningen og informasjon til unge, tilby gratis og 1884 
tilgjengelig prevensjon og å forbedre støtteapparatet for dem som bærer barnet frem. 1885 
 1886 
Få norske studenter har eller venter barn. Velferdstinget mener at ordningene for studenter med barn må 1887 
være såpass generøse at det er en reell mulighet å være student med barn. Det innebærer at studiestøtten 1888 
økes og utbetales gjennom hele året. Kommunene og samskipnaden må bidra ved å garantere for 1889 
barnehageplass i nærheten av studie- eller bostedet. 1890 
 1891 
Utdanningsinstitusjonene, samskipnaden, og det offentlige må ha fleksible ordninger med tilrettelegging 1892 
for studenter med barn. De studentene som føder etter avlagt grad, men før de er i jobb, får kun 1893 
engangsstøtte av NAV. Denne ordningen må bedres. 1894 
 1895 
Velferdstinget mener at: 1896 

 SiO må tilby gratis prevensjon som er lett tilgjengelig. 1897 
 SiOs helsetjenester skal kunne gi god, oppdatert og inkluderende informasjon om seksualitet og 1898 

seksuell helse til alle SiO-studenter. 1899 
 Sosiale ordninger for arbeidsledige nyutdannede foreldre må styrkes. 1900 
 Rettighetene til selvbestemt abort skal ikke innskrenkes. 1901 



ETTERSENDT ORIENTERING 
 
UNIVERSITAS V/ DAGLIG LEDER 
 
Siden sist har vi som alle andre avsluttet et år og begynt på et nytt. Vi har i skrivende øyeblikk gitt 
ut tre utgaver i 2018, etter å ha kuttet første utgave som en konsekvens av det drastiske kuttet vi 
ble påført av SiO. 
 
Vi har også revidert budsjettet i tråd med nedprioriteringen av studentfrivilligheten, og vil i 2019 
gi ut 30 utgaver heller enn 35, samt kutte opplaget vårt fra 14 000 til 12 000 ukentlige utgaver. 
Det sier seg selv at dette sterkt reduserer evnen vår til å løpende dekke hva som skjer i 
studentlivet og fungere som en vaktbikkje overfor studiestedene, studentpolitikerne og 
samskipnaden. 
 
Det må påpekes at selv om vi ikke har hatt mye penger i 2018 heller, så opplevde vi at dette var 
grunnet i en bevisst prioritering fra våre tillitsvalgte. Derfor oppleves det som langt mer 
urettferdig når demokratiet tilsidesettes, slik det har blitt gjort i tildelingen for 2019. Når vi søker 
om penger fra Velferdstinget, står det et ansvar på oss. Vi må levere en god søknad og et 
velbegrunnet budsjett, og vi må argumentere godt for behovet vårt. Vi opplever utfra 
tilbakemeldingene vi har fått at dette var noe vi lyktes godt med i fjor høst. Når avgjørelsen da 
overstyres av SiO, er det veldig lite vi kan gjøre for å ha innflytelse på det som tross alt er et helt 
eksistensielt spørsmål for oss. Som en stor studentforening som er helt avhengig av midler fra 
Velferdstinget, opplever vi dette som ekstremt uheldig. 
 
Vi har sett det nødvendig å følge opp noen av våre viktigste prioriteringer på tross av kuttet, og 
har flyttet penger til å kunne ansette to utviklere og frikjøpe fotosjef i større grad. Revidert 
budsjett ligger vedlagt. 
 
Det må også nevnes at økonomien og særlig egenkapitalen vår fortsatt er langt unna der den 
trenger å være for at vi skal ha stabilitet hele året. Det første tilskuddet fra Velferdstinget 
utbetales 20. februar. Universitas har en lang historie med å på grunn av denne forsinkelsen 
måtte be om forskudd på tilskudd fra Velferdstingets administrasjon. Dette har vi klart å unngå i 
fjor og i år, men ikke uten at vi ender opp med å måtte be om betalingsutsettelser på større 
regninger som kommer i løpet av de første to månedene i året. I 2019 har vi til stor grad måttet 
avlyse ambisjonene våre om å bygge opp egenkapitalen, noe som medfører at denne 
situasjonen ikke vil bedre seg i 2020 heller. 
 
Vi avventer også en behandling i Velferdstinget av de endringene i søknadsordningen som SiO 
sitt hovedstyre har vedtatt å spille inn til Velferdstinget. Vi har i evalueringsmøte med AU ytret en 
sterk skepsis over de endringene SiO ønsker, og ser frem til å få mulighet til å ytre oss og levere 
høringssvar i saken. 
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FORRETNINGSORDEN FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG 1 

AKERSHUS 2 

Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016. Revidert 10.02.2018. 3 

Veflerdstingets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen er 4 
underlagt Velferdstinget i Oslo og Akershus’ øvrige vedtekter og reglement. 5 

KAPITTEL 1 VELFERDSTINGETS MØTER 6 

Velferdstingets møter er regulert i vedtektenes kapittel 3. Disse bestemmelsene er supplerende til 7 
vedtektene. 8 

§ 1-1 Taletid 9 

Innledere har fem - 5 - minutter taletid, og det er anledning til å stille spørsmål. 10 

Innlegg i debatten har tre - 3 - minutter taletid med adgang til to - 2 - replikker på ett - 1 - minutt 11 
hver og svarreplikk på ett - 1 - minutt. 12 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå endringer i taletid og replikkveksling i 13 
enkeltsaker, eller for hele møtet. Møteledelsen kan foreslå å kutte replikker dersom inntegnet liste 14 
overskrider avsatt tid til debatten. 15 

§ 1-2 Inntegning 16 

Inntegning skjer ordinært ved fremvisning av stemmeskilt: Skiltets to sider viser til henholdsvis 17 
innlegg og replikk. Møteledelsen kan åpne for skriftlig inntegning. 18 

En tegner seg til orden ved å legge en vannrett hånd over stemmeskiltet. Den som tegner seg til 19 
orden skal få ordet umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet. Taletiden er da ett – 20 
1 – minutt, uten adgang til replikk. 21 

§ 1-3 Levering av forslag under møtet 22 

Forslag som fremmes under møtet skal leveres skriftlig til møteledelsen. 23 
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§ 1-4 Sette strek 24 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at strek settes. Dette vedtas med alminnelig 25 
flertall. Når det er vedtatt at strek skal settes gis det anledning til å tegne seg i løpet av neste talers 26 
innlegg, før talerlisten så leses opp og strek er satt. 27 

Alle endringsforslag må være levert, eller trukket, før strek settes. 28 

Kontantstrek kan vedtas med kvalifisert flertall. Ved kontantstrek avsluttes debatten umiddelbart 29 
og alle resterende navn på talerlisten strykes. 30 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at strek oppheves. Dette vedtas med 31 
kvalifisert flertall. 32 

§ 1-5 Lukking av møtet 33 

Lukking av møter er regulert av vedtektenes § 13-6. 34 

§ 1-6 Permisjon 35 

Velferdstingets representanter har møteplikt i henhold til vedtektenes § 3-10. 36 

Søknad om permisjon fra møtet skal leveres skriftlig. Søknadene behandles fortløpende av 37 
kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen orienterer møteledelsen om eventuelle endringer i antall 38 
stemmeberettigede i møtet. 39 

Beslutning om avvising av en permisjonssøknad kan ankes til Velferdstinget innen møteslutt. 40 

§ 1-7 Fraksjonsmøte 41 

Enhver møtende representant kan kreve fraksjonsmøte i inntil femten minutter. Velferdstingets 42 
møte blir da midlertidig hevet. Det kan ikke kreves fraksjonsmøte etter at voteringene i en sak har 43 
begynt. 44 

KAPITTEL 2 VOTERING 45 

§ 2-1 Definisjoner 46 
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Definisjoner ved votering er regulert i vedtektenes § 12-1. 47 

§ 2-2 Gjennomføring av voteringer 48 

Voteringer gjennomføres slik som beskrevet i vedtektenes § 12-2. 49 

Votering skjer ordinært ved fremvisning av stemmeskilt. En votering skal gjennomføres skriftlig 50 
dersom minst en av Velferdstingets representanter ber om det. 51 

KAPITTEL 3 PERSONVALG 52 

§ 3-1 Kandidater 53 

Kandidater stiller til valg ved å melde sitt kandidatur innen gitt frist. 54 

§ 3-2 Gjennomføring av valg 55 

Valgmåte er regulert av vedtektenes § 11-2: 56 

Suppleringsvalg er regulert av vedtektenes § 11-5: 57 

§ 3-3 Offentliggjøring av valgresultat 58 

Kontrollkomiteen kunngjør hvem som er valgt. Stemmetallene offentliggjøres ikke, men den 59 
enkelte kandidat kan etterspørre sitt eget stemmetall. 60 

KAPITTEL 4 SLUTTBESTEMMELSER 61 

§ 4-1 Spørsmål som ikke er regulert 62 

Dersom et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsordenen, eller gjennom vedtektene, avgjør 63 
velferdstinget hvilken praksis som skal gjelde. 64 

§ 4-2 Fravik fra forretningsordenen 65 

Velferdstinget kan, med kvalifisert flertall, endre eller fravike forretningsordenen i løpet av møtet. 66 
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ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG 1 

AKERSHUS 2 

Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 3 
Revidert på møte i Velferdstinget 17.10.2016 4 
Revidert på møte i Velferdstinget 14.11.2016 5 

Revidert på møte i Velferdstinget 11.10.2018 6 

KAPITTEL 1 GENERELT 7 

§ 1–1 Gyldighet 8 

Dette reglementet gjelder all drift tilknyttet Velferdstinget i Oslo og Akershus 9 

§ 1–2 Tegningsrett 10 

Arbeidsutvalget er fullmaktsgiver for Velferdstinget. Velferdstingets signatur innehas av leder og 11 
daglig leder i fellesskap. Ingen andre enn leder og daglig leder har anledning til å tegne 12 
organisasjonen. 13 

Dersom disse søker eller får avskjed, kan arbeidsutvalget midlertidig gi andre signatur. 14 

§ 1–3 Lån 15 

Opptak av lån, større kassekreditt eller andre faste kredittforpliktelser kan kun skje etter vedtak i 16 
Velferdstinget. 17 

KAPITTEL 2 BUDSJETT OG ØKONOMISK PLANLEGGING 18 

§ 2–1 Budsjettvedtak og revidering 19 

Velferdstinget vedtar innen utgangen av oktober hvert år et rammebudsjett etter innstilling fra 20 
Arbeidsutvalget. Velferdstinget kan, etter innstilling fra arbeidsutvalget, revidere budsjettet. 21 

Velferdstingets rammebudsjett skal inneholde et driftsbudsjett for Velferdstinget, tildelinger til 22 
studentmedier, de større studentkulturinstitusjonene og Kulturstyret. 23 
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Rammebudsjettet skal utgjøre Velferdstingets søknad til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 24 
for kommende regnskapsår. 25 

§ 2–2 Midlertidig revidering 26 

Arbeidsutvalget kan midlertidig revidere Velferdstingets budsjettvedtak kun når endrede 27 
rammebetingelser eller nye opplysninger gjør det nødvendig. Dette må gjøres i samråd med 28 
Velferdstingets administrasjon, og kan bare gjøres dersom det ikke finnes anledning til å innkalle 29 
Velferdstinget til møte. Alle slike budsjettrevideringer skal ettergodkjennes av Velferdstinget. 30 

KAPITTEL 3 KJØP OG BESTILLING AV VARER 31 

§ 3–1 Kontantkjøp mm. 32 

Kontantkjøp og bestilling av vare og tjenester på kreditt, samt andre disposisjoner som pådrar 33 
organisasjonen kostnader, skal foretas med bakgrunn i Velferdstingets vedtak om budsjett. 34 

§ 3–2 Kjøp av varer og tjenester 35 

Ved kjøp av varer og tjenester forutsettes det at Arbeidsutvalget i alle tilfeller søker å finne et så 36 
rimelig og godt alternativ som mulig. Ved kjøp på over 10.000,- skal pristilbudet fra flere aktører 37 
innhentes 38 

Det er ikke anledning til å bruke Velferdstingets midler til anskaffelse av Alkohol. 39 

§ 3–3 Attestering av utgifter 40 

Medlemmer av Velferdstingets Arbeidsutvalg kan under ingen omstendighet selv attestere 41 
regninger på innkjøp gjort i eget navn. 42 

KAPITTEL 4 REGNSKAP OG RAPPORTERING 43 

§ 4–1 Regnskapsføring 44 

Velferdstingets regnskap føres av Velferdstingets administrasjon. Administrasjonen har ansvar for 45 
at alle bilag blir attestert, og er ansvarlig for at regnskapsfører mottar bilag for alle økonomiske 46 
hendelser. 47 
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§ 4–2 Bilag 48 

Velferdstingets administrasjon sørger for å påføre bilagene opplysninger som henviser til: 49 

a. Beløp 50 

b. Møte- og saksreferanse 51 

c. Formålsbeskrivelse 52 

§ 4–3 Regnskapsrapport 53 

Det skal foreligge regnskapsrapport til Velferdstinget en gang i semesteret. Arbeidsutvalget skal 54 
holdes fortløpende oppdatert om regnskapet. 55 

KAPITTEL 5 REISE OG REFUSJON 56 

§ 5–1 Klarering 57 

Alle reiser som foretas på Velferdstingets vegne skal klareres med Velferdstingets administrasjon. 58 

§ 5–2 Reisemåte 59 

Ved reiser som foretas skal normalt rimeligste reisemåte benyttes. Velferdstingets administrasjon 60 
og leder kan innvilge reise med dyrere transportmidler etter søknad. 61 

§ 5–3 Bilgodtgjørelse 62 

Dersom egen bil benyttes ved reisen godgjøres dette etter statens regulativer. 63 

§ 5–4 Reiseregninger 64 

Regning for reiser på vegne av Velferdstinget skal skrives på eget skjema og originale bilag må 65 

følge med. Skjema og bilag skal sendes til organisasjonen uten nødig opphold og senest tre uker 66 
etter reisens slutt. Reiseregninger som kommer inn etter dette vil normal ikke bli refundert.  67 
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KAPITTEL 6 DRIFTSSTØTTE ELLER PROSJEKTSTØTTE 68 

§ 6–1 Driftsstøtte eller prosjektstøtte 69 

Velferdstingets Arbeidsutvalg kan ikke gi generell driftsstøtte eller spesiell prosjektstøtte til 70 
organisasjoner som mottar lignende støtte fra andre instanser i Studentsamskipnaden i Oslo og 71 
Akershus, slik som Velferdstingets Kulturstyre. 72 

KAPITTEL 7 HONORAR OG LØNN 73 

§ 7–1 Honorar til tillitsvalgte 74 

§ 7-1-1 Lønn til Arbeidsutvalget 75 

Arbeidsutvalget lønnes etter lønnstrinn 20 i statens lønnsregulativ. Lønn justeres automatisk i tråd 76 
med endringer i statens lønnsregulativ. Lønn utbetales den 20. hver mnd. Feriepenger utbetales i 77 
tråd med ferielovens bestemmelser. Endringen trer i kraft 01.07.2019. 78 

Det gis inntil to - 2 - uker honorar for overlapp for arbeidsutvalgsmedlemmer. 79 

§ 7-1-2 Honorar til Kulturstyret 80 

Kulturstyrets leder honoreres med 25 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer.  81 

Honorar utbetales forskuddsvis den 20. hver mnd. Det utbetales ikke feriepenger. 82 

Kulturstyrets nestleder honoreres etter timesats i henhold til lønnstrinn 20 etter statens 83 
lønnsregulativ.  84 

Kulturstyrets medlemmer godtgjøres for hvert møte i Kulturstyret de deltar på, med 0,2 % av 85 
lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer. I de tilfeller hvor vara møter for et fast medlem 86 
tilfaller det faste medlemmets godtgjøring det møtende varamedlemmet.  87 

Møtegodtgjørelse til Kulturstyrets medlemmer utbetales halvårlig.  88 

Seminarer som går over mer enn en dag godtgjøres som to møter. 89 

Honoraret og møtegodtgjørelsen justeres automatisk i tråd med endringer i statens 90 
lønnsregulativ. 91 
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§ 7-1-3 Honorar til Kontrollkomiteen  92 

Kontrollkomiteens medlemmer godtgjøres for hver møtedag i Velferdstinget de deltar på, og for 93 
hver møtedag med kontrollkomiteen, med 0,1 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer. 94 
Det ytes kun godtgjøring for de møter hvor man er tilstede.  95 

Møtegodtgjørelse til Kontrollkomiteens medlemmer utbetales halvårlig.  96 

Honoraret justeres automatisk i tråd med endringer i statens lønnsregulativ. 97 

§ 7-1-4 Honorar til Valgkomiteen  98 

Valgkomiteens leder godtgjøres for hver møtedag i Velferdstinget personen deltar på, og for hver 99 
møtedag med valgkomiteen, med 0,1 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer. Det ytes 100 
kun godtgjøring for de møter hvor man er tilstede.  101 

Møtegodtgjørelse til Valgkomiteens leder utbetales halvårlig.  102 

Honoraret justeres automatisk i tråd med endringer i statens lønnsregulativ. 103 

§ 7–2 Lønn til ansatte 104 

Ansatte lønnes i tråd med Velferdstingets vedtak om stillingshjemmel og lønnsramme. 105 
Arbeidsutvalget fastsetter lønn for kortere vikariat og engasjement. 106 

KAPITTEL 8 TOLKNING AV ØKONOMIREGLEMENTET 107 

§ 8–1 Kontrollkomiteens myndighet 108 

Kontrollkomiteen kan vedta tolkninger av dette reglementet på generelt grunnlag. 109 

 



 

BOLIGPOLITISK DOKUMENT 
Vedtatt 7. september 2015 
 

NASJONALT 
Offentlig ansvar 
Studentboliger er et konkret og målrettet virkemiddel for å sikre lik rett til utdanning. Oslo og 

Akershus har landets høyeste leiepriser på bolig, tilgang på studentboliger kan derfor være en 
forutsetning for om man har råd til å studere eller ikke. De siste 10 årenes enorme vekst i 

studieplasser og internasjonalisering av norske universiteter har ikke blitt fulgt av en tilsvarende 
satsning på studentboliger. Vi er nå derfor ca. 14.000 boliger (hybelenheter) unna målet om 20% 

dekningsgrad nasjonalt. Samtidig vil det stå omtrent like mange i studentboligkø, drøyt 4500 av dem i 

Oslo og Akershus. Velferdstinget mener derfor at:  
 Det skal bygges 4000 nye studentboliger i året 

 Stat og kommune skal ta ansvar for at det bygges et stort antall rimelige boliger beregnet til 

studenter 

 Studentboliger skal defineres som et eget arealformål i Plan- og bygningsloven 

  
 

Pressområde 

Oslo og Akershus er pressområder hva gjelder tilflytting, det forventes at denne tendensen vil 
fortsette å øke betydelig i årene fremover.  Tomte- og boligprisene i områdene er allerede blant 

Europas høyeste. Dette sett i sammenheng med et svært presset privatmarked, et mangelfullt 
kommunalt botilbud og en dårlig dekningsgrad av studentboliger, gjør at svært mange studenter står 

uten et botilbud. Velferdstinget mener derfor at:  
 En større andel av studentboligtildelingen må gå til Oslo og Akershus 

  

 

Bygging 
En kombinasjon av nye byggeforskrifter og en generell prisvekst i samfunnet har gjort det dyrt og 

komplisert for samskipnaden å bygge nye studentboliger. Dette resulterer i at det bygges for få og for 
dyre boliger. Kostnadsrammen og tilskuddsandelen er ikke sammenlignbar med de faktiske 

kostnadene man har ved bygging av studentboliger i Oslo og Akershus. Velferdstinget mener derfor 

at:  
 Kostnadsrammen må økes for å kompensere for generell prisutvikling 

 Tilskuddsandelen må økes til 50% av kostnadsrammen for å gjøre studentboligene til et 

rimeligere alternativ enn det private markedet 

 Studentboliger som bygges etter krav om tilgjengelighet i Tek 10 må få ytterligere økt 

kostnadsramme og tilskudd for å kompensere for økte kostnader 
  

 
Tilskudd 

Det er viktig at studentene har innflytelse over sitt eget velferdstilbud. Velferdstinget stiller seg ikke 

kritisk til at andre aktører enn samskipnadene bygger boliger for studenter. Imidlertid skal et statlig 
tilskudd til studentboliger være forbeholdt studentsamskipnadene. Ingen som får statlig tilskudd skal 

tjene penger på å bygge studentboliger. Velferdstinget mener derfor at: 
 Statlige tilskudd til studentboliger må være forbeholdt studentsamskipnadene. 

  

 

 
 

 



 
KOMMUNALT 
Oslo er Norges studenthovedstad. For å møte den store etterspørselen av billige utleieboliger dette 

medfører, er kommunen avhengig av en høy dekningsgrad av studentboliger. Ingen studenter skal stå 
uten bolig ved semesterstart. Boligprosjekter for studenter er avhengige av et godt samarbeid med 

lokale myndigheter. Å få tilgang til tomter av relevans, hurtig saksbehandling i regulerings- og 

byggesaker og samarbeid om infrastruktur er avgjørende for å få realisert nye studentboliger. 
Velferdstinget mener det er viktig at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune bedrer sitt 

samarbeid med samskipnaden for å oppnå høyere dekningsgrad i områdene. Velferdstinget mener 
derfor at: 

  SiO og Oslo kommune må samarbeide for å kunne tilby en ”tak-over-hodet-garanti” for alle 

nye studenter ved semesterstart 
 Planlegging av infrastruktur må ta hensyn til utbygging av studentboliger slik at man 

tilrettelegger for god kollektivdekning, også på steder et stykke unna campusområder 

 Det skal være godt anlagte sykkelveier fra alle større studentbyer til studiestedene 

 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune må gi unntak i Plan- og bygningsloven i forhold til 

krav om barnehager, parkeringsplasser og næringsvirksomhet. 

 Oslo kommune bør samarbeide med SiO og utdanningsinstitusjonene om å tilby nyinnflyttede 

studenter hjelp til å finne bolig, for eksempel visningshjelp 
 Alle studentboliger eid av samskipnaden må sikres fritak fra eiendomsskatt hvis dette innføres 

i Oslo og/eller Akershus  

 
 

SiO 
Boligtyper 
Velferdstinget mener at det er nødvendig å ta stilling til hva slags boliger SiO skal bygge for framtiden 

for å sikre at studentboliger blir markant rimeligere en markedspris, men samtidig er attraktive for 
studentene som skal bo i dem. På den ene siden skal man ta hensyn til studentenes ønske om god 

plass, privatliv og sentral beliggenhet. Det må samtidig tas hensyn til at svært mange studenter aldri 

får bo i studentboliger fordi køene er så lange. Studentboligene skal ha et variert tilbud til studenter i 
ulike livssituasjoner og stadier i livet. Velferdstinget mener derfor at:  

 Hva slags utforming av hybelenheter som er i størst etterspørsel må til enhver tid være det 

førende prinsippet for hva slags studentboliger SiO bygger 
 Der det bygges nye studentboliger bør alle hybelenheter bygges med eget bad, for å sikre 

større mulighet til privatliv 

 Studentboliger skal bygges under kostnadsrammen for å ikke miste det statlige tilskuddet 

 Studentboliger bør være campusnære, men kan legges lengre unna campus dersom de har 

god tilgang på kollektivtransport 
  Ved totalrenovering av eldre bygningsmasse skal dette dokumentet være førende for de 

boligtypene som bygges 

 SiO skal fortsatt bygge familieleiligheter med trygge uteområder 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
Bostandard 

Mangelen på nok boliger gjør at det stadig fortettes, og fellesarealer forsvinner til fordel for nye 

hybler. Velferdstinget mener derfor at: 
 Det skal etterstrebes at alle nye studentboligbygg skal ha takterrasser tilrettelagt som 

fellesareal 

 For å ivareta sikkerheten skal SiO med jevne mellomrom kontrollere og utbedre lekeplasser 

 For å øke bokvaliteten i studentbyene skal uteområder og grøntarealer vedlikeholdes og 

beplantes 
 For å sikre god fremkommelighet og skape trygge utemiljøer ved studentbyene skal 

snømåking, strøing og god utebelysning prioriteres 

 Alle studentboliger skal ha tilgang på bodplass 

 Felles for alle boligtyper skal være at man har en enkel standard, samtidig som man bygger 

boliger av god kvalitet, og i størst mulig grad hindrer slitasje 

 SiO skal forvalte boligmassen på en forsvarlig måte og sette av nødvendige midler til 

vedlikehold 
 Beboere i leiligheter som må flytte grunnet sopp, vannskade og annet som ikke skyldes 

beboeren selv skal få kompensert flytteutgifter 

 SiO skal ha gode rutiner ved ut- og innflytting for å sikre at det er rent og forsvarlig å flytte 

inn 
 

 
Kommunikasjon 

Det å komme langveisfra for å flytte inn i en usett bolig sammen med mange og nye mennesker kan 

være utfordrende for mange studenter. SiO har derfor et ansvar for å ivareta sine søkere og beboere 
på en best mulig måte. Velferdstinget mener derfor at: 

 SiO skal oppdatere nettsidene med informasjon om boligene, og ta nye bilder som gir et 

korrekt inntrykk av hvordan boligen og nærmiljøet ser ut, også på engelsk 
 SiO skal se på løsninger som kan synliggjøre køen og ventetiden til de enkelte boligene slik at 

søker selv kan vurdere hvor det er mest hensiktsmessig å søke om studentbolig 

 Den som ikke har leiekontrakten i par- og familiebolig må ha tilgang til å kontakte vaktmester 

og administrere vaskekort. 

 
Miljø 

Som en av landets største boligutleiere er det viktig at SiO er bevisst på å tilrettelegge for 

miljøvennlige løsninger. Velferdstinget mener derfor at: 
 Studentboligene skal satse på bærekraftig arkitektur og energieffektive løsninger der dette er 

mulig innenfor kostnadsrammen 

 SiO skal sikre at beboere får informasjon om kildesortering og energiøkonomisering ved 

innflytting 
 Studentboligene skal være innredet med utstyr nødvendig for å kunne kildesortere etter 

kravene fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune 

 Studentboligene skal tilby velholdte, møblerte hybler for studenter som er her for kortere 

perioder, til en rimelig penge, for å hindre bruk og kast 

 Studentboligene skal sette av penger til å utføre miljøtiltak som kan redusere energibruken i 

boligene, for eksempel led-lys, tidsbrytere og bevegelsessensorer på fellesarealer 
 Studentboliger som renoveres/bygges skal bygges i henhold til kravene i miljøpolitisk 

dokument. 



25.01.2019

VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

NOK

Endelig 

regnskap 

2016

Endelig 

regnskap 

2017

Revidert 

budsjett     

2018 (nov)

Forventet 

regnskap 

2018

Budsjett    

utkast 2019

Revidert 

budsjett 

2019

Inntekter

3600 Tilskudd fra semesteravgiften 2 650 000     3 180 000     3 340 000     3 340 000     3 500 000     3 218 881     

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   12 760 000  11 735 119   

3900 Andre driftsinntekter 250 531         177 610         175 000         193 537         159 500        159 500         

Sum inntekter ekskl. bevilgninger 3 226 967     3 357 610     3 515 000     3 533 537     3 659 500     3 378 381     

Sum inntekter 13 390 467   13 457 610   14 666 000   14 684 537   16 419 500  15 113 500   

Kostnader

4320-4332 Bevilgning 4320-4332 10 418 039   10 604 272   11 618 000   11 544 991   12 760 000  11 735 119   Note 2

5010-5211 Lønnskostnader 2 005 907     2 107 980     2 211 800     2 213 802     2 483 200     2 500 500     Note 3

5400-5410 Arbeidsgiveravgift 290 282         313 206         335 000         336 735         347 000        351 000         

5420-5800 Andre personalkostnader 50 575           38 039           58 600           51 720           57 300          77 200           Note 4

6710-6720 Diverse fremmede tjenester 83 382           72 117           82 900           68 099           81 600          81 600           Note 5

6510-6950 Kontorkostnader 141 961         108 828         103 300         115 587         109 100        100 300         Note 6

7100-7140 Reisekostnader 107 240         118 760         65 000           58 703           75 200          59 000           Note 7

7300-7405 Representasjon og markedsføring 442 790         503 199         496 000         450 133         520 700        418 700         Note 8

7410-7500 Forsikringer, kontingent, gaver 19 881           15 775           20 100           20 151           17 300          17 300           Note 9

7500-7781 Andre driftskostnader 32 392           37 691           43 500           12 765           52 200          40 700           Note 10

Sum kostnader ekskl. bevilgninger 3 174 410     3 315 595     3 416 200     3 327 694     3 743 600     3 646 300     

Sum kostnader 13 592 449   13 919 867   15 034 200   14 872 685   16 503 600  15 381 419   

Driftsresultat -201 982       -462 257       -368 200       -188 148       -84 100         -267 919       

Finansposter

8050 Finansinntekter 8 413             6 264             6 000             5 148             6 200            6 200             

8150 Finanskostnader -                 -                 -                 -14                 -                -                 

Sum Finansposter 8 413             6 264             6 000             5 134             6 200            6 200             

Årsresultat -193 569       -455 994       -362 200       -183 014       -77 900         -261 719       

Egenkapital 2016 2017 RB2018 FR2018 B2019 RB2019

Inngående balanse 2 295 206     2 101 638     1 645 644     1 645 644     1 283 444     1 462 630     

Årets resultat -193 569       -455 994       -362 200       -183 014       -77 900         -261 719       

herav; VT driftsresultat 60 971           48 277           104 800         210 976         -77 900         -261 719       

KS resultat -254 539       -504 271       -467 000       -393 990       -                -                 

Egenkapital ved årsslutt 2 101 638     1 645 644     1 283 444     1 462 630     1 205 544     1 200 911     

andel av egenkapital som er Kulturstyrets 1 069 619     565 348         98 348           171 358         98 348          171 358         

andel av egenkapital som er Velferdstingets 1 032 019     1 080 297     1 185 097     1 291 273     1 107 197     1 029 553     
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Note 1

Tilskudd fra medlemsinstitusjonene

Endelig 

regnskap 

2016

Endelig 

regnskap 

2017

Revidert 

budsjett     

2018 (nov)

Forventet 

regnskap 

2018

Budsjett    

utkast 2019

Revidert 

budsjett 

2019

SUM Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 326 436       

Note 2

Bevilgning

Endelig 

regnskap 

2016

Endelig 

regnskap 

2017

Revidert 

budsjett     

2018 (nov)

Forventet 

regnskap 

2018

Budsjett    

utkast 2019

Revidert 

budsjett 

2019

Sum 178 500       

200 Studentmedier:

201 Universitas 3 225 000    3 050 001    2 885 000    2 885 001    3 200 000    2 942 977    

202 Radio Nova 1 575 000    1 650 000    1 800 000    1 800 000    2 100 000    1 931 328    

204 Argument -                -                -                -                287 000       263 948       

205 Inside -                -                -                -                -                -                

206 OSTV -                -                -                -                -                -                

Sum 4 800 000    4 700 001    4 685 000    4 685 001    5 587 000    5 138 253    

300 Kulturinstitusjoner

301 Det Norske Studentersamfund 950 000       980 000       1 346 000    1 346 000    1 473 000    1 354 689    

302 Oslostudentenes Idrettsklubb 800 000       1 020 000    1 350 000    1 350 000    1 750 000    1 609 440    

303 JURK 150 000       350 000       350 000       257 000       236 358       

304 Juss Buss 270 000       370 000       370 000       283 000       260 269       

305 Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo 735 000       520 000       450 000       450 000       40 000          36 787          

306 BI Athletics 300 000       300 000       300 000       275 904       

Sum 2 485 000    2 940 000    4 166 000    4 166 000    4 103 000    3 773 448    

400 Kulturstyret: 2 954 539    2 964 271    2 767 000    2 693 990    3 070 000    2 823 418    

SUM Bevilgning 10 418 039  10 604 272  11 618 000  11 544 991  12 760 000  11 735 119  

Note 3

Lønn, honorarer og kompensasjon

Endelig 

regnskap 

2016

Endelig 

regnskap 

2017

Revidert 

budsjett     

2018 (nov)

Forventet 

regnskap 

2018

Budsjett    

utkast 2019

Revidert 

budsjett 

2019

5010 Fast lønn 623 012       660 027       761 000       769 955       857 000       857 000       

5011 Telefonkompensasjon 25 050          3 797            4 500            4 000            11 200          16 500          

5012 Honorar tillitsvalgte 1 295 561    1 431 323    1 367 000    1 402 375    1 403 000    1 418 000    

5013, 4000 Øvrige honorarer 26 861          10 870          140 000       99 343          150 000       134 000       

5015 Rentekompensasjon AU -                -                -                -                5 000            5 000            

5092 Feriepenger adm. 74 528          79 227          79 300          79 226          80 000          93 000          

5017, 5211 Refusjon NAV -39 105        -78 484        -140 000      -141 097      -23 000        -23 000        

5390 Annen oppgaveplitktig godtgjørelse 1 220            -                -                -                -                

SUM Lønn, honorarer og kompensasjon 2 005 907    2 107 980    2 211 800    2 213 802    2 483 200    2 500 500    

Note 4

Andre personalkostnader 

Endelig 

regnskap 

2016

Endelig 

regnskap 

2017

Revidert 

budsjett     

2018 (nov)

Forventet 

regnskap 

2018

Budsjett    

utkast 2019

Revidert 

budsjett 

2019

5420 OTP 18 919          18 316          23 000          23 193          26 000          48 000          

5800 Opplæring/overlapp 775               -                2 000            1 998            2 100            -                

5990 Andre personalkostnader 30 881          19 723          33 600          26 529          29 200          29 200          

SUM Andre personalkostnader 50 575          38 039          58 600          51 720          57 300          77 200          

Note 5

Diverse fremmede tjenester

Endelig 

regnskap 

2016

Endelig 

regnskap 

2017

Revidert 

budsjett     

2018 (nov)

Forventet 

regnskap 

2018

Budsjett    

utkast 2019

Revidert 

budsjett 

2019

6710 Revisjonshonorarer 33 750          20 000          19 400          19 375          19 900          19 900          

6720 Regnskapstjenester 49 632          52 117          55 000          48 724          61 700          61 700          

6791 Annen fremmed tjeneste, oppgavepliktig 8 500            -                -                -                

SUM Diverse fremmede tjenester 83 382          72 117          82 900          68 099          81 600          81 600          
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Note 6

Kontorkostnader

Endelig 

regnskap 

2016

Endelig 

regnskap 

2017

Revidert 

budsjett     

2018 (nov)

Forventet 

regnskap 

2018

Budsjett    

utkast 2019

Revidert 

budsjett 

2019

6440 Leie transportmidler 2 000            1 767            2 000            2 000            

6510 Teknisk utstyr 55 518          25 270          32 000          28 620          35 000          35 000          

6550 Inventar 19 234          12 890          5 000            34 981          12 600          12 600          

6811 Innkjøp til kjøkkenet / huset - 51 % refunderes av SP-AU (UiO) 23 171          12 873          15 000          10 695          15 400          15 400          

6815 Kopiering 18 583          17 779          18 000          15 317          17 900          17 900          

6910 Telefonregninger -                14 832          14 000          12 316          13 900          5 400            

6810, 6823, 6880,6890Øvrig kontorkostnad 25 455          25 183          17 300          11 892          12 300          12 000          

SUM Kontorkostnader 141 961       108 828       103 300       115 587       109 100       100 300       

Note 7

Reisekostnader

Endelig 

regnskap 

2016

Endelig 

regnskap 

2017

Revidert 

budsjett     

2018 (nov)

Forventet 

regnskap 

2018

Budsjett    

utkast 2019

Revidert 

budsjett 

2019

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 4 717            3 988            8 000            6 233            4 000            4 000            

7130-7160 Reisekostnader, Diettkostnad, 102 523       114 772       57 000          52 469          71 200          55 000          

SUM Reisekostnader 107 240       118 760       65 000          58 703          75 200          59 000          

Note 8

Representasjon og markedsføring

Endelig 

regnskap 

2016

Endelig 

regnskap 

2017

Revidert 

budsjett     

2018 (nov)

Forventet 

regnskap 

2018

Budsjett    

utkast 2019

Revidert 

budsjett 

2019

7300 Markedsføring 45 103          42 262          52 000          33 734          46 500          46 500          

7301 Aksjoner og markeringer / Julebord 47 135          75 814          45 000          31 423          42 500          22 500          

7302 Åpne hus 11 828          6 389            10 000          9 136            8 800            8 800            

7320 Møtekostnader 94 497          83 637          100 000       85 522          107 900       95 900          

7322 Seminar og konferanse 56 422          64 844          75 000          76 450          85 000          65 000          

7323 Velferdsseminar 187 805       230 253       214 000       213 867       230 000       180 000       

SUM Representasjon og markedsføring 442 790       503 199       496 000       450 133       520 700       418 700       

Note 9

Kontingent og gave, Forsikringer

Endelig 

regnskap 

2016

Endelig 

regnskap 

2017

Revidert 

budsjett     

2018 (nov)

Forventet 

regnskap 

2018

Budsjett    

utkast 2019

Revidert 

budsjett 

2019

7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget 6 000            5 630            6 100            6 100            

7405 Gavekonto 6 994            6 436            5 100            5 012            2 200            2 200            

7500 Forsikringer 12 887          9 339            9 000            9 509            9 000            9 000            

SUM Kontingent og gave, Forsikringer 19 881          15 775          20 100          20 151          17 300          17 300          

Note 10

Andre driftskostnader

Endelig 

regnskap 

2016

Endelig 

regnskap 

2017

Revidert 

budsjett     

2018 (nov)

Forventet 

regnskap 

2018

Budsjett    

utkast 2019

Revidert 

budsjett 

2019

7770 Bankkostnader 2 196            2 627            3 000            2 252            3 000            3 000            

7771 KS disposisjonskonto 2 632            3 473            6 500            -                8 500            4 500            

7775 AU disposisjonskonto 19 122          14 104          15 000          8 500            22 500          15 000          

7776 Krisefond for utenlandske studenter 7 686            15 000          15 000          -                15 000          15 000          

7778-7790 Øvrige kostnader 756               2 487            4 000            2 012            3 200            3 200            

SUM Andre driftskostnader 32 392          37 691          43 500          12 765          52 200          40 700          
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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     7,8 % 400 000            2 850 000

2012 3 030 000     14,8 % 400 000            3 430 000

2013 3 661 019     20,8 % -                     3 492 013

2014 3 410 000     -6,86 % 169 006            3 131 879

2015 3 450 000     1,2 % 447 127            3 154 189

2016 2 700 000     -21,7 % 1 324 158         2 954 539

2017 2 460 000     -8,9 % 1 069 619         2 964 271

2018 2 300 000     -6,5 % 565 348            2 693 990

2019 (* 2 823 418     22,8 % 171 358            2 823 418

*budsjettutkast

Velferdstingets Kulturstyre midler 2019

Egenkapital - primo 171 358            

Budsjettramme for Kulturstyret

Ordinær bevilgning 2 823 418     

-                     

-                     

Total budsjett for KS 2 823 418         

Budsjett for bevilgninger -2 823 418        

resultat -                    

Egenkapital - ultimo 171 358            
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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         

Bevilget -2 693 990        

resultat** 73 010              73 010               

Egenkapital - ultimo 171 358            

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

**legges til egenkapitalen. 

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. 
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