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TIL: 
Velferdstingets arbeidsutvalg 

Alle valgte representanter i Velferdstinget  

Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget 

Studentdemokratiene ved:   

 

Universitetet i Oslo 

OsloMet – storbyuniversitetet 

Handelshøyskolen BI 

Høyskolen Kristiania 

Politihøgskolen 

MF vitenskapelig høyskole  

   for teologi, religion og samfunn 

Norges Idrettshøyskole 

Norges musikkhøgskole 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Kunsthøgskolen i Oslo 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,  

   Campus Adamstuen 

Bjørknes Høyskole 

NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 

Steinerhøyskolen 

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole 

Høgskolen for Ledelse og teologi 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole 

Atlantis Medisinske høgskole 

Musikkteaterhøyskolen 

Barratt Due musikkinstitutt 

Norges Dansehøyskole 

NSKI Høyskole 

Høyskolen for Dansekunst 

 

 

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, 

Oslostudentenes Idrettsklubb v/ Hovedstyret, Jussbuss v/daglig leder, JURK v/daglig leder, Ordstyrer 

 

 

 

 

INNKALLING TIL VELFERDSTINGSMØTE 20. MARS 2019 

Dette er innkalling til Velferdstingets møte onsdag 20. mars klokken 17:00. Møtet finner sted på 

Handelshøyskolen BI i Oslo, rom C2-080. 

 

Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærerstedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, 

og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne 

vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for 

deg. 

 

Representanter valgt via valgforsamlingen må ved forfall ta kontakt med Velferdstingets administrasjon, for 

å finne vara.  

mailto:adm@studentvelferd.no
mailto:adm@studentvelferd.no
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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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DAGSORDEN 1 
  2 
VT 01 MØTEKONSTITUERING 3 

1a) Valg av ordstyrer og referent      Vedtakssak 4 
1b) Godkjenning av innkalling       Vedtakssak 5 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan     Vedtakssak 6 
1d) Godkjenning av referat        Vedtakssak 7 
1e) Godkjenning av valgprotokoller      Vedtakssak 8 
 9 
VT 02 ORIENTERINGER 10 
2a)  Arbeidsutvalgets orientering      Orienteringssak 11 
2b)  Hovedstyrets orientering       Orienteringssak 12 
2c)  Andre orienteringer         Orienteringssak13 
  14 
 15 
VT 03 ORGANISASJON    16 
3a)  Reglement for Valgforsamlingen      Diskusjonssak 17 
3b)  NSO-kontingent – Betalingsmåte      Diskusjonssak 18 
3c)  Ny søknadsprosess        Vedtakssak 19 
 20 
 21 
VT 04  POLITIKK 22 

4a)  Helsepolitisk dokument       Diskusjonssak 23 
4b)  Studenthus – Mandat       Vedtakssak 24 

 25 
 26 
VT 05  ØKONOMI 27 
 28 
 29 
VT 06  VALG 30 
6a)  Supplering av valgkomiteen       Valgsak  31 
 32 
 33 
VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER 34 

 35 
 36 
VT 08 EVENTUELT  37 
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FORSLAG TIL KJØREPLAN 38 

  39 

16:30   Matservering  40 

 41 

17:00 Møtestart med opprop 42 
Konstituering og orienteringer 43 
1a) Valg av ordstyrer og referent 44 
1b) Godkjenning av innkalling 45 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 46 
1d) Godkjenning av referat 47 

1e) Godkjenning av valgprotokoller 48 
 49 
17:15 2a) Arbeidsutvalgets orientering 50 

2b) Hovedstyrets orientering 51 

2c) Andre orienteringer 52 
 53 

17:45 3c) Ny søknadsprosess 54 
 55 

18:30  Pause 56 

 57 
18:40 4b) Studenthus – Mandat 58 
 59 
19:00  4a) Helsepolitisk dokument  60 
 61 

19:20 3a) Reglement for Valgforsamlingen   62 
 63 

19:40  Pause 64 

 65 
19:50 3b) NSO-kontingent – Betalingsmåte    66 
 67 
20:30 6a) Supplering av Valgkomiteen 68 
 69 
20:45 8) Eventuelt 70 

 71 

21:00   Møteslutt  72 
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SAKSFREMLEGG – 1A 73 

Dato: 20. mars 2019 74 
Sak: 1a), Vedtakssak 75 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 76 
Vedlegg: 77 

 78 

 79 

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 80 

 81 
Arbeidsutvalgets innstilling: 82 
Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 83 
 84 
 85 
Forslag til vedtak: 86 
Ordstyrer: Tord Øverland  87 
Referent: Sarah Sørensen 88 
 89 
 90 
 91 
 92 
 93 
 94 

SAKSFREMLEGG – 1B 95 

Dato: 20. mars 2019 96 
Sak: 1b), Vedtakssak 97 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 98 
Vedlegg: 99 

 100 

 101 

GODKJENNING AV INNKALLING 102 

 103 
Arbeidsutvalgets innstilling: 104 
 105 
 106 
Forslag til vedtak: 107 
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  108 
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SAKSFREMLEGG – 1C 109 

Dato: 20. mars 2019 110 
Sak: 1c), Vedtakssak 111 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 112 
Vedlegg: 113 

 114 

 115 

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 116 

 117 
Arbeidsutvalgets innstilling: 118 
Dagsorden og kjøreplan godkjennes. 119 
 120 
 121 
Forslag til vedtak: 122 
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 123 
 124 
 125 
 126 
 127 
 128 
 129 
 130 

SAKSFREMLEGG – 1D 131 

Dato: 20. mars 2019 132 
Sak: 1d), Vedtakssak 133 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 134 
Vedlegg: 135 

 136 

 137 

GODKJENNING AV REFERATET  138 

Referatet finner dere på www.studentvelferd.no  139 
 140 
Arbeidsutvalgets innstilling: 141 
 142 
 143 
Forslag til vedtak: 144 
Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  145 

http://www.studentvelferd.no/
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SAKSFREMLEGG – 1E 146 

Dato: 20. mars 2019 147 
Sak: 1e), Vedtakssak 148 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 149 
Vedlegg: 150 

 151 

 152 

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER   153 

 154 
Arbeidsutvalgets innstilling: 155 
 156 
 157 
Forslag til vedtak: 158 
Valgprotokoller godkjennes.  159 



  
 

 
 10 

SAKSFREMLEGG – 2A 160 

Dato: 20. mars 2019 161 
Sak: 2a), Orienteringssak 162 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 163 
Vedlegg: 164 

 165 

 166 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 167 

 168 
Arbeidsutvalgets innstilling: 169 
 170 
 171 
Forslag til vedtak: 172 
Saken tas til orientering.  173 
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GENERELL ORIENTERING, ARBEIDSUTVALGET 174 

 175 
Den generelle orienteringen fra arbeidsutvalget gjelder perioden 1.-20. mars. 176 
 177 
Etter forrige møte har mye av tiden gått med til skriving av sakspapirer. Derfor blir også denne orienteringen 178 
litt kortere enn det som har vært praksis tidligere.  179 
 180 
Dagen etter forrige møte evaluerte arbeidsutvalget VTs vårseminar basert på svarene fra 181 
evalueringsskjemaet. Det etterlatte inntrykket var at respondentene var fornøyde med vårseminaret, og at 182 
det fortsatt finnes forbedringspotensialet. Gjennomføringen av vårseminaret blir en naturlig del av 183 
overlappen til neste arbeidsutvalg. 184 
 185 
Mesteparten av tiden har gått til felles arbeid med sakspapirer. Utover dette har  186 
leder tatt ut ferie, deltatt på innspillsmøte om UH-loven i Bergen og vært i møte med Helseetaten og SiO 187 
Helse om samarbeid av Selvhjelpskonferansen som skal avholdes 14.mai.  188 
 189 
Nestleder har vært syk, og har derfor ikke vært så mye på kontoret. Dagene uten sykdom har 190 
studenthusprosjektet blitt fulgt opp. Studentidrettsrådsmøtet (SIR-møtet) som var planlagt 6. mars ble avlyst 191 
på grunn av at det ikke var kommet noen aktuelle saker å diskutere, og at arbeidet som ble påbegynt etter 192 
forrige SIR-møte ble nedprioritert på grunn av andre presserende saker. Nå som det har stilnet litt begynner 193 
arbeidet med å kartlegge hvordan man best påvirker Oslo idrettskrets, og hvordan studentidretten kan få 194 
bedre kontakt på tvers av foreninger. Arbeidet med Kulturpolitisk komité kommer også til å startes opp nå 195 
så snart sakspapirene er sendt ut.  196 
 197 
Samarbeidsansvarlig har observert SP-møtet på OsloMet, opprettet kontakt med Einar Granum 198 
Kunstfagskole - som er ny institusjon i SiO, og har hatt møte med studentpolitisk koordinator for 199 
Studentunionen ved Høyskolen Kristiania for å sikre bedre fremtidig samarbeid. 200 
 201 
Politikk- og medieansvarlig har skrevet et leserinnlegg om abort, med grunnlag i resolusjonen som ble vedtatt 202 
på vårseminaret. Forhåpentligvis har den kommet på trykk innen mars-møtet. Politikk- og medieansvarlig har 203 
også deltatt på Universitas sitt årsmøte, og var med på behandlingen av foreningens vedtekter. 204 
 205 
Det vil gis muntlig orientering om tiden mellom sakspapirutsendelse og møtet.   206 
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MEDIELOGG 207 

 208 
https://universitas.no/nyheter/65542/opplevde-det-ikke-personlig/, sak i Universitas. Hovedstyreleder i SiO 209 
intervjues om mistillitsforslaget. 06.03.19. 210 
 211 
https://universitas.no/nyheter/65494/mistillitsforslag-falt-sio-styret-fortsetter/, sak i Universitas. Handler 212 
om at mistillitsforslaget falt. 28.02.19. 213 
 214 
https://universitas.no/nyheter/65338/det-er-dette-semesteravgiftspenga-dine-gar-til/, sak i Universitas. 215 
Handler om fordelingen av semesteravgiftspengene. 28.02.19. 216 
 217 
https://universitas.no/debatt/65409/det-er-til-slutt-sio-som-har-siste-ordet/, leserinnlegg i Universitas. 218 
Representant Jonas Økland fra BI skriver om tildelingsprosessen. 26.02.19. 219 
 220 
https://universitas.no/nyheter/65484/vil-kaste-studentrepresentantene-i-sios-hovedstyre/, sak i Universitas. 221 
Handler om mistillitsforslaget mot fire studentmedlemmer i SiOs hovedstyre. 27.02.19. 222 
  

https://universitas.no/nyheter/65542/opplevde-det-ikke-personlig/
https://universitas.no/nyheter/65494/mistillitsforslag-falt-sio-styret-fortsetter/
https://universitas.no/nyheter/65338/det-er-dette-semesteravgiftspenga-dine-gar-til/
https://universitas.no/debatt/65409/det-er-til-slutt-sio-som-har-siste-ordet/
https://universitas.no/nyheter/65484/vil-kaste-studentrepresentantene-i-sios-hovedstyre/
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SAKSFREMLEGG – 2B 223 

Dato: 20. mars 2019 224 
Sak: 2b), Orienteringssak 225 
Saksbehandler: Vetle Bo Saga 226 
Vedlegg: NA 227 

 228 

 229 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 230 

 231 
Arbeidsutvalgets innstilling: 232 

 233 

 234 
Forslag til vedtak: 235 
Saken tas til orientering.  236 
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 237 

 238 
Siden sist er det ikke avholdt noen styremøter. Neste styremøte er onsdag 20. mars. Saksdokumentene for 239 
dette styremøtet har enda ikke blitt sendt ut til styret når denne orienteringen sendes. På styremøtet skal 240 
blant annet årsregnskap og årsmelding for 2018 behandles.  241 
 242 
 243 
Campusstrategi 244 
Oslo kommunes camusstrategi ble 27. februar enstemmig vedtatt i bystyret. Om strategien skriver byrådet:  245 
 246 
“Campusstrategiens hovedmål er å styrke Oslo som en internasjonalt attraktiv kunnskapshovedstad og som 247 
næringsvennlig by. Ambisjonen er økt innovasjon og verdiskaping, omstilling til nullutslippssamfunnet og 248 
flere arbeidsplasser. Det betyr å se by-, kunnskaps- og næringsutvikling i sammenheng og utvikle et tett 249 
samspill mellom utdanning, forskning, næringsliv og offentlig sektor.” 250 
 251 
Strategien kan leses her. 252 
 253 
 254 
Boligmøtet 5.-6. mars 255 
Boligmøtet holdes hver vår i Oslo, og er et fagseminar for studentsamskipnadenes styreledere, 256 
administrerende direktører og eiendoms-/boligledere, samt andre relevante aktører.  257 
 258 
På årets møte var tema miljøvennlig studentboligbygging og bokvalitet i studentboliger. Blant innlederne var 259 
A-lab, som har tegnet flere av SiOs studentboligprosjekter, Grønn Byggallianse og arbeidsgruppen for 260 
studentboligbygging (som la frem sin rapport til årsskiftet). 261 
 262 
 263 
Studentmobilitet og studentrettigheter på tvers av studentsamskipnader 264 
Det har vist seg å være et behov for avklaring og retningslinjer for retten til å benytte tjenester ved andre 265 
studiesteder/samskipnader enn der man er immatrikulert. 266 
 267 
Spørsmålet er om en student som har betalt semesteravgift til en studentsamskipnad, men som av ulike 268 
årsaker oppholder seg ved annet studiested enn den man har betalt semesteravgift til, skal være kvalifisert 269 
til å bruke/søke å bruke tjenestene ved en definert besøksordning ved alle landets samskipnader.  270 
 271 
Det er tenkt at den enkelte samskipnad selv setter opp prioriteringskriterier for bruk av tjenestene, der det 272 
defineres hvem som har fortrinn. Det legges også opp til at samskipnader kan unnta enkelte tjenester fra å 273 
være tilgjengelige for andre enn hjemmehørende på studiestedet.  274 
 275 
Retningslinjer for dette skal styrebehandles denne våren. Tjenester som foreslås omfattet av ordningen vil 276 
være: 277 

- Trening (kjøp av medlemskap til pris gjeldende for ordinære studenter dvs. tilhørende institusjoner 278 

uten treningsavtale med SiO) 279 

- Mat og Drikke  280 

- Bolig (tildelingsreglementet styrer prioritering) 281 

https://www.oslo.kommune.no/dok/Vedlegg/2018_12/1281595_1_1.PDF
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- Barnehage (pris differensierer mellom betalt/ikke betalt semesteravgift) 282 

- Helsetjenester (foreslås unntatt hos SiO, les mer under) 283 

 284 

Refusjonsbaserte tjenester og støtte til tiltak innenfor studentfrivillighet/foreningsaktivitet vil ikke være 285 
omfattet. 286 
 287 
I tillegg er det utarbeidet forslag til «Gjestetreningsordning» som omfatter studenter med gyldig 288 
treningsmedlemsskap hos samskipnader med treningstilbud i egenregi (Arktiske, SiT, SiO, SiÅs, SiS, SiA, 289 
Sammen og SSN). 290 
 291 
Det anbefales å unnta SiO Helse fra ordningen. Begrunnelsen er at SiO Helse er en begrenset ressurs og det 292 
legges vekt på å bygge opp rett dimensjoner på tjenesten ut fra lokale behov. En fri bruk av denne tjenesten 293 
mellom samskipnadene vil skape ubalanse i bruk av tjeneste og finansiering av denne. Det bryter også med 294 
prinsippet om kontinuitet i oppfølging og behandling, et prinsipp som er viktig for å yte god helsehjelp. Akutt 295 
helsebehov vil være dekket av det offentlige helsetilbudet. 296 
 297 
Som alltid - still veldig gjerne spørsmål! 298 
På vegne av styrestudentene, 299 
Vetle Bo Saga  300 
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SAKSFREMLEGG – 2C 301 

Dato: 20. mars 2019 302 
Sak: 2c), Orienteringssak 303 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget  304 
Vedlegg:  305 

 306 

 307 

ANDRE ORIENTERINGER 308 

 309 
Arbeidsutvalgets innstilling: 310 

 311 

 312 
Forslag til vedtak: 313 
Saken tas til orientering.  314 
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KULTURSTYRETS ORIENTERING 315 

 316 
Hei, Velferdsting. 317 
Kulturstyrets orientering består ofte av noen korte ord og store tall som jeg mistenker kan være vanskelige å 318 
forholde seg til. Derfor har jeg forsøkt å lage en litt annerledes orientering, med et par diagrammer for 319 
visualisering, denne gangen. Jeg tar veldig gjerne tilbakemelding på hva dere tenker om formatet.  320 
 321 
Jeg har prøvd å sammenlikne møtene i år, med de fra foregående år. Hittil i år har vi hatt to møter. Det betyr 322 
at det foreløpig ikke er så stort sammenlikningsgrunnlag, i og med at foreningene kan søke om drift til hvilket 323 
møte de vil, helt frem til juni. Grunnen til at jeg likevel har laget et par sammenlikninger, er at jeg håper det 324 
kan være lettere å få et forhold til de store tallene på denne måten, fremfor at de bare er skrevet sammen 325 
med masse ord i en tekst.  326 
 327 
Både tall og grafer ligger vedlagt som egen PDF.  328 
 329 
Det er viktig å merke seg at Argument, som de to tidligere årene har fått 280 000kr av Kulturstyret, i år har 330 
gått over til å søke Velferdstinget. Om dere ser på tallene over tildelinger i kroner, med det i bakhodet, ser 331 
dere at vi, så langt, i realiteten har delt ut i overkant av 83 000 kr mer enn på samme tidspunkt i 2017 og i 332 
underkant av 150 000kr mer enn på samme tidspunkt i 2018.  333 
 334 
Antallet søknader så langt er akkurat det samme som i fjor. Promotering av Kulturstyret er noe vi har hatt på 335 
handlingsplanen i flere år, men som det kan gjøres mye mer med. Vi har startet med å opprette en Instagram, 336 
slik at vi forhåpentligvis skal kunne nå ut til flere. I tillegg har vi et promoteringsbudsjett på 5 000 kr. Sammen 337 
med Arbeidsutvalget har vi har noen tanker om hvordan disse kan brukes, men jeg tar gjerne innspill på gode 338 
promoteringstiltak!  339 
 340 
En gladnyhet er at antall avslag har gått ned. Vi har ikke blitt mindre strenge, men etter at flere foreninger 341 
måtte forbedre søknadene sine i fjor, har vi fått mange gode søknader i år. Det var det vi håpet på og det er 342 
fint å se at det ser ut til å fungere.  343 
 344 
Utover den normale driften av Kulturstyret har jeg møtt med Kulturstyrelederen i Bergen, som var i Oslo. Det 345 
var utrolig interessant å høre hvordan om hvordan de driver der. De har for eksempel kun en søknadsfrist i 346 
året hvor de mottar driftssøknader. Det er ingen mulighet for å søke drift for kun ett semester. 347 
Driftssøknadene behandles på møter mellom januar og april. Etter dette behandler de kun prosjektsøknader. 348 
Totalt i år mottok de 50 driftssøknader. Til referanse, behandlet vi 83 driftssøknader på våren i fjor. Som dere 349 
vet, behandler vi også semestersøknader på høsten.  350 
 351 
Det var det jeg hadde å formidle denne gangen. Det å skrive orientering er ofte litt gjettelek på hva som 352 
interesserer dere av det Kulturstyret gjør. Dersom dere vil vite mer av hva min arbeidstid går til når jeg ikke 353 
leser søknader eller deltar på møter, mer om hvordan møtene fungerer eller lurer på andre ting. Bare spør, 354 
så tar jeg det med i en muntlig orientering og skriver mer om det i den neste skriftlige orienteringen.  355 
 356 
Idun Kløvstad 357 
 358 
 359 
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UNIVERSITAS 360 
 361 
Den 7. mars hadde vi ekstraordinært årsmøte der vi reviderte og ryddet opp i vedtektene våre. På møtet ble 362 
det tatt opp at vedtekter og informasjon om styret burde være tilgjengelig på nettsidene våre. Dette jobber 363 
vi nå med å implementere.  364 
 365 
Vi tester for tiden ut en ny annonseplattform på nettsidene våre, med tekstreklame som dukker opp i bunnen 366 
av artikler. Resultatene virker så langt positive, og er en god begynnelse på en mer offensive satsing på å 367 
skaffe annonseinntekter på nett.  368 
 369 
Vi har gjennomført et nytt utenriksprosjekt. Mellom 18. og 28. februar hadde vi journalist og fotograf i 370 
Libanon, der de blant annet snakket med flyktninger om utdanning og fremtiden. Resultatet kan du lese i 371 
siste Universitas og flere de neste utgavene som kommer ut.  372 
 373 
Inneværende uke har papiravisa «fri» for å spare penger etter kutt i tilskuddet. Dette er selvfølgelig beklagelig. 374 
Vi har kuttet fem utgaver, slikt at vi nå vil publiserer 30 ganger i 2019.   375 
 376 
På vegne av Universitas,  377 
Simen Eriksen  378 
Daglig leder 379 
 380 
 381 
 382 

RADIO NOVA 383 

Ingen orientering. Ettersendes eventuelt. 384 
 385 
 386 
 387 

SIO MAT OG DRIKKE 388 

 389 
SiO Mat og Drikke har hatt et styremøte siden sist VT-møte og i det store og hele var det oppsummering av 390 
året som har gått. Det ble lagt frem årsregnskap og årsberetning. 391 
 392 
2018 har vært et hektisk år for SiO Mat og Drikke, det har vært omfattende endringer i virksomhetens drift, 393 
blant annet gjennom utrulling av selvbetjente kasser, digitalisering av klippekort og bedre konkurranseevne 394 
på meieriprodukter og kioskvarer. Det vil fortsatt jobbes videre med effektivisering av drift, spesielt med 395 
fokus på sentralproduksjon for å senke kostnadsnivået og kunne tilby lave priser ut til studentene. Enkelte 396 
serveringssteder har også begrenset kapasitet og utstyr til å produsere omfattende serveringstilbud selv og 397 
derfor vil dette være et godt tiltak for kvalitet, bærekraft og pris.  398 
 399 
Det jobbes videre med fokusgrupper på de ulike institusjonene tilknyttet serveringsstedene. Dette for å sikre 400 
et godt tilbud skreddersydd studentene. Bærekraftig mattilbud vil også være sentralt i året som kommer 401 
gjennom å kutte matsvinn og naturligvis følge opp med vegansk og vegetarisk mat. 402 
 403 
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Det ble i Desember 2018 innført halv pris på youfood i en periode på en uke. Dette gikk over all forventning 404 
og sammenligner man salget mot samme periode i 2017 er det en utrolig stor vekst i antall kunder og 405 
mengde mat som ble solgt. 406 
 407 
Antall kg mat solgt 2018: 20 996 kg (20,9 tonn) 408 
Antall kg mat solgt 2017: 11 819 kg (11,8 tonn) 409 
Økning: 9 147kg  410 
 411 
Antall kunder 2018: 153 399 412 
Antall kunder 2017: 134 434 413 
Økning: 14% 414 
 415 

- Jonas Virtanen 416 

 417 
 418 

URBO 419 

Styremøte i URBO gjennomføres den 13. mars. Ettersendes eventuelt.  420 
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SAKSFREMLEGG – 3A 421 

Dato: 20. mars 2019 422 
Sak: 3a), Diskusjonssak 423 
Saksbehandler: Marius Frans Linus Hillestad 424 
Vedlegg: Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ valgforsamling 425 

 426 

 427 

REGLEMENT FOR VALGFORSAMLINGEN 428 

 429 
Arbeidsutvalgets innstilling: 430 
Velferdstinget diskuterer reglementet og forslagene fra arbeidsutvalget og andre. Vedtak i saken fattes på 431 
neste Velferdstingsmøte. 432 
 433 
 434 
Forslag til vedtak: 435 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.  436 
 437 
 438 
 439 

SAKSNOTAT 440 

 441 
Bakgrunn for saken 442 
Reglementet for valgforsamlingen regulerer gjennomføringen av valgforsamlingen, der de mindre 443 
høyskolene velger felles representanter og varaer til Velferdstinget. Reglementet er en del av regelsamlingen 444 
til Velferdstinget. Velferdstinget har vedtatt i handlingsplanen for 2019 at reglementet skal revideres i løpet 445 
av året. 446 
 447 
 448 
Saksopplysninger 449 
Reglementet for valgforsamlingen må fornyes ettersom det ikke fungerer optimalt i dag i samsvar med 450 
vedtektene og andre førende dokumenter, spesielt med tanke på det nylig vedtatte dokumenthierarkiet. En 451 
revidering av dette ses på som særlig viktig med tanke på endringen i fagskoleloven som kom i 2018, der 452 
fagskoler nå kan melde seg inn i samskipnader, og følgelig har studentene der rett på demokratisk 453 
representasjon inn i Velferdstinget.  454 
 455 
 456 
Arbeidsutvalgets vurdering 457 
Arbeidsutvalget mener revideringen er sårt tiltrengt. Vi inviterer VT til å diskutere reglementet og komme 458 
med endringsforslag frem til den 16. april. Votering gjøres på neste VT-møte, 23. april.  459 
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ENDRINGSFORSLAG 460 

 461 

Forslag # 1 

Dokument: Reglement for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus’ valgforsamling 

Linje nr. 9 

Levert av: Arbeidsutvalget, Arbeidsutvalget Type Endre 

Sak 3a) Reglement for Valgforsamlingen 

Opprinnelig tekst (…) Motstridene 

Ny tekst Motstridende 

Begrunnelse redaksjonelt 

 462 

Forslag # 2 

Dokument: Reglement for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus’ valgforsamling 

Linje nr. 16 - 17 

Levert av: Arbeidsutvalget, Arbeidsutvalget Type Endre 

Sak 3a) Reglement for Valgforsamlingen  

Opprinnelig tekst Valg av representanter til Velferdstinget er eneste vedtakssak på valgforsamlingen utover 

møtekonstitueringen og dette reglementet.  

Ny tekst Valg av representanter og varaer til Velferdstinget er eneste ordinære vedtakssak på 

valgforsamlingen utover møtekonstitueringen. Andre saker må meldes opp senest 10 dager 

før møtet. 

Begrunnelse Paragrafen er mangelfull 

 463 

Forslag # 3 

Dokument: Reglement for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus’ valgforsamling  

Linje nr. 20 

Levert av: Arbeidsutvalget, Arbeidsutvalget Type Endre 

Sak 3a) Reglement for Valgforsamlingen 

Opprinnelig tekst Valgforsamling 

Ny tekst valgforsamlingen 

Begrunnelse Redaksjonelt 

  464 
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 465 

 

Forslag # 4 

Dokument: Reglement for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus’ valgforsamling 

Linje nr. 34 

Levert av: Arbeidsutvalget, Arbeidsutvalget Type Endre 

Sak 3a) Reglement for Valgforsamlingen 

Opprinnelig tekst Valg skjer ved flertallsvalg  

Ny tekst Valg skjer ved alminnelig flertall  

Begrunnelse Redaksjonelt, samsvarer bedre med vedtektene  

 466 

Forslag # 5 

Dokument: Reglement for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus’ valgforsamling 

Linje nr. 9 

Levert av: Arbeidsutvalget, Arbeidsutvalget Type Endre 

Sak 3a) Reglement for Valgforsamlingen 

Opprinnelig tekst Dette reglementet vedtas og endres av valgforsamlingen med kvalifisert flertall 

Ny tekst Dette reglementet vedtas og endres av valgforsamlingen selv med kvalifisert flertall eller i 

Velferdstinget i henhold til vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus. 

Begrunnelse Nesten alle som møter i valgforsamling er nye. Det ses som hensiktsmessig å ha med at det 

kan endres i VT ved behov. Dette gjøres også i dag.   

  467 
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SAKSFREMLEGG – 3B 468 

Dato: 20. mars 2019 469 
Sak: 3b), Diskusjonssak 470 
Saksbehandler: Maya Sol Sørgård 471 
Vedlegg: Ingen vedlegg 472 
 473 

 474 

NSO-KONTINGENT - BETALINGSMÅTE 475 

 476 
Arbeidsutvalgets innstilling: 477 
Velferdstinget diskuterer saken. AU legger frem forslag til vedtak til neste VT-møte. 478 
 479 
 480 
Forslag til vedtak: 481 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker  482 
 483 
 484 
 485 

SAKSNOTAT 486 

 487 
Bakgrunn for saken 488 
Semesteravgiften til SiO utgjør over 80 millioner kroner i året. Arbeidsutvalget ønsker at Velferdstinget skal 489 
ha mer dekkende politikk på hvordan disse pengene skal brukes. Over 4 millioner kroner av semesteravgiften 490 
går til NSO kontingenten.  491 
 492 
 493 
Saksopplysninger 494 
Norsk Studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved 495 
norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 230 000 studenter. NSO har 496 
til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale 497 
og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å representere sine medlemslag. 498 
 499 
Det er 25 utdanningsinstitusjoner tilknyttet SiO. Av disse er 13 medlemmer av NSO, noe som koster over 4 500 
millioner kroner i året. Dette går fra semesteravgiften. I følge endring i loven har fagskolene nå lov å bli 501 
medlem av en samskipnad. Det forventes at SiO skal vokse med mellom 10-20 fagskoler. Fagskoler har ikke 502 
anledning til å bli medlem av NSO, da de har en egen studentforening.  503 
 504 
I 2019 koster det 32 kroner per student i semesteret å være medlem av NSO. Dette betyr at f.eks. UiO, som 505 
hadde 52 870 betalende studenter sammenlagt for studieåret 2017/2018, må betale 1 691 840 kroner. Etter 506 
avtale mellom SiO og NSO blir dette beløpet betalt fra den totale semesteravgiften.  507 
 508 
Avtalen mellom NSO og SiO kan sies opp med 6 mnd. forvarsel dersom dette er ønskelig fra en av partene. 509 
 510 
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Samskipnadene har ikke mulighet ifølge loven å differensiere i semesteravgiften. Det vil si at alle 511 
institusjonene som er en del av SiO må betale lik sum i semesteravgift. Det vil si at UiO-studenter betaler like 512 
mye i semesteravgift som en student fra en institusjon som ikke er medlem av NSO, for eksempel 513 
Politihøyskolen.  514 
 515 
Tidligere har NSO-kontingenten inngått i Velferdstinget sin budsjettsøknad til SiO. Grunnen til dette er fra 516 
tidligere år hvor man har delt ut midler til studentdemokratier, og dermed kunne ta hensyn til hvem som var 517 
medlem i NSO og ikke når man ga tildelingene. Dette er ikke noe vi praktiserer i dag, og er noe Velferdstinget 518 
høsten 2018 vedtok å ta ut av budsjettsøknaden, da man ikke har noen kontroll på hvor mye som går til 519 
kontingenten.  520 
 521 
Arbeidsutvalget ser på det som nyttig å få innspill fra studentdemokratiene i denne saken, og sendte derfor 522 
ut en mail i starten av januar til studentdemokratiene med disse opplysningene slik at de fikk god tid til å 523 
debattere og ta stilling til saken før Velferdstinget.  524 
 525 
Hva Velferdstinget bør diskutere: 526 

 Prinsipielt for/mot NSO-kontingent av semesteravgift 527 
 hva er rettferdig for alle studentene? 528 
 hvordan vil dagens løsning slå ut dersom flere demokratier melder seg ut, eller inn? 529 

 Finnes det alternative løsninger? 530 
 Skisser fra VTAU:  531 

1. Fortsette med dagens ordning 532 
2. SiO sier opp avtalen med NSO, og NSO finner en alternativ løsning  533 
3. SiO sier opp avtalen med NSO, og institusjonene gir støtte til NSO-kontingent 534 

  535 
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UTDRAG FRA NSOS VEDTEKTER 536 

NSOs vedtekter kan leses i sin helhet her.  537 
 538 

Kapittel 2 Medlemmer 539 

 540 

§ 2.1 Medlemmer 541 
Studentorgan ved universiteter og høyskoler i Norge etter universitets- og høyskoleloven § 4-1 (1) første 542 
setning kan søke medlemskap i Norsk studentorganisasjon. 543 

 544 

§ 2.2 Innmelding og utmelding 545 
Vedtak om medlemskap fattes av det øverste valgte studentorganet ved utdanningsinstitusjonen. For at 546 
studentorganet skal tildeles delegater på første ordinære landsmøte påfølgende år, må søknaden om 547 
medlemskap være arbeidsutvalget i hende før 1. oktober. Medlemskap må godkjennes av sentralstyret med 548 
absolutt flertall. 549 
 550 
Avslag i sentralstyret kan av søker ankes til landsmøtet for endelig vedtak. Ved avslag i landsmøtet kan ny 551 
søknad om medlemskap tidligst fremmes neste sentralstyreperiode. Medlemskapet blir gyldig fra og med 552 
starten av påfølgende semester etter vedtak. 553 
Vedtak om utmelding fattes av medlemmet. Vedtaket må også stadfestes av samme organ i den påfølgende 554 
virkeperioden til organet før utmeldelsen er gyldig. Medlemskapet er gyldig ut det semesteret medlemmet 555 
har andre gangs utmeldingsvedtak. 556 

 557 

§ 2.3 Endring av medlemskap ved fusjoner 558 
Dersom det skjer endringer som følge av fusjoner av institusjoner hvor studentorgan ved en eller flere av 559 
institusjonene ikke er medlem av NSO må det nye studentorganet søke medlemskap. Dette gjelder uavhengig 560 
av hvordan fusjonen er gjennomført. 561 
 562 
I tilfeller som beskrevet over vil studentorganer som var medlem før fusjon opprettholde sitt medlemskap ut 563 
inneværende valgperiode i henhold til § 13.5 med tilhørende studenttall som studentorganet representerte i 564 
den opprinnelige institusjonen. 565 
 566 
Ved fusjoner hvor alle involverte studentorganer er medlemmer i NSO, videreføres medlemskapene som ett 567 
medlem ved den nye institusjonen. 568 

 569 

§ 2.4 Driftstilskudd 570 
Medlemmene betaler driftstilskudd til NSO. Studenttallet som legges til grunn for beregning av 571 
driftstilskuddet er til enhver tid studenttallet for samme semester foregående år, basert på antall studenter 572 
som betaler semesteravgift ved institusjonen. 573 
 574 
Avtale om innbetaling av driftstilskudd fra medlemmer skrives med tilhørende studentsamskipnad, eller 575 
tilsvarende organ der hvor medlemmet ikke er tilknyttet en studentsamskipnad. Arbeidsutvalget har ansvar 576 

https://www.student.no/dokumenter/vedtekter/
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for avtalene om driftstilskudd. Ved utmelding har medlemmene ansvar for å ta kontakt med sin 577 
studentsamskipnad angående oppsigelse av avtalen. 578 
 579 
Endringer i driftstilskuddet skal vedtas av landsmøtet med kvalifisert flertall. Endringen trer i kraft påfølgende 580 
kalenderår. 581 
 582 

§ 2.5 Eksklusjon 583 
Medlemmer som over to påfølgende semester ikke betaler driftstilskudd til Norsk studentorganisasjon kan 584 
bli ekskludert. Eksklusjon vedtas av landsmøtet med kvalifisert flertall. Etter eksklusjon grunnet manglende 585 
innbetaling av driftstilskudd kan det tidligst søkes om nytt medlemskap når uteblitt driftstilskudd er innbetalt. 586 
Dette kan avvikes av sentralstyret med 3/4 flertall. 587 
 588 
 589 

UTDRAG FRA FORSKRIFT OM STUDENTSAMSKIPNADER 590 

Forskriften i sin helhet kan leses her.  591 
 592 

Kapittel 7. Betaling av semesteravgift 593 
§ 15.Semesteravgift 594 

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift hvis formål er å dekke utgifter som knytter seg til studentenes 595 
velferdsbehov ved det enkelte lærested. 596 

Semesteravgift skal betales til den studentsamskipnad utdanningsinstitusjonen er knyttet til, hvis ikke 597 
annet følger av § 18. Studenter som er tatt opp til studier ved flere utdanningsinstitusjoner skal betale til 598 
studentsamskipnaden ved den utdanningsinstitusjonen hvor flest studiepoeng avlegges. 599 

Semesteravgiften innkreves så tidlig som mulig i semesteret, og innkreves normalt for ett semester om 600 
gangen. 601 

Alle studenter ved en studentsamskipnad skal betale den samme semesteravgiften. 602 
 603 

§ 16.Bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid 604 
Øverste studentorgan ved utdanningsinstitusjonen fastsetter hvilke typer studentbasert internasjonalt 605 

hjelpearbeid det kan kreves inn bidrag til sammen med semesteravgiften, og størrelsen på bidraget. 606 
Den som er ansvarlig for innkrevingen fastsetter selv innkrevingsmåte. Ved innkreving skal studentene 607 

informeres om at bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid er frivillig og om fremgangsmåte ved 608 
eventuelle krav om refusjon av bidrag i ettertid. 609 

Organisasjonen som mottar bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid er ansvarlig for refusjon 610 
av innbetalt bidrag, hvis ikke annet er avtalt med den ansvarlige for innkrevingen. Den enkelte student skal ikke 611 
ha ekstrautgifter ved krav om refusjon av innbetalt bidrag. 612 

 613 
 614 

Merknader til forskrift om studentsamskipnader kan leses på samme side. 615 
Kapittel 7. Betaling av semesteravgift 616 
Merknader til § 15: 617 

Første ledd: Semesteravgiften er offentlig støtte til studentvelferd. Studentsamskipnadens styre fastsetter 618 
nærmere bestemmelser om hva semesteravgiften skal brukes til, men styret kan ikke gå utover de rammene 619 
som trekkes opp for hva som er studentvelferd i studentsamskipnadsloven § 3, denne forskrift § 8 og øvrige 620 
vilkår som stilles i forbindelse med tildeling av offentlig støtte til studentvelferd. 621 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-07-22-828
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Avgifter utdanningsinstitusjonen vil pålegge studentene, for eksempel «kopipenger», kan ikke legges inn 622 
som en del av semesteravgiften. Av praktiske grunner kan slike avgifter likevel kreves inn samtidig med 623 
semesteravgiften. Kreves andre avgifter inn samtidig, må det fremkomme klart for den enkelte student hva 624 
som er den lovpålagte semesteravgiften, og hva som er vederlag for andre ytelser studenten mottar fra 625 
utdanningsinstitusjonen. Etter studentsamskipnadsloven § 10 andre ledd får den som ikke har betalt 626 
semesteravgift ikke adgang til å avlegge eksamen ved utdanningsinstitusjonen. Denne bestemmelsen gjelder 627 
kun betaling av semesteravgift, og det er ikke adgang til å nekte avleggelse av eksamen ved manglende 628 
innbetaling av andre bidrag og avgifter. 629 

Studentsamskipnadene kan gi tilskudd til driftsstøtte til øverste studentorgan ved den respektive 630 
utdanningsinstitusjon. Øverste studentorgan kan melde seg inn i en nasjonal studentorganisasjon slik at 631 
tilskuddet helt eller delvis overføres til denne. Ved vedtak om overføring av driftsstøtten til en nasjonal 632 
studentorganisasjon, er det ikke nødvendig at beløpet fysisk er innom det lokale studentorgans konto. 633 

Andre ledd: Denne bestemmelsen presiserer studentsamskipnadsloven § 10 første ledd ved å nevne 634 
hvilken studentsamskipnad det skal betales til. Unntak fra denne hovedregelen er gjort i denne forskrift § 18 635 
om fjernundervisningsstudenter og studenter ved desentraliserte studier. 636 

I praksis er det opp til studenten å vurdere ved hvilken av utdanningsinstitusjonene han/hun avlegger 637 
flest studiepoeng. Forskriften legger ikke opp til noen kontrollordning på dette punktet, men den som har 638 
ansvaret for innkrevingen etter denne forskrift § 19, kan utarbeide rutiner og eventuelt inngå avtaler med 639 
andre utdanningsinstitusjoner om informasjonsutveksling for å kontrollere at studentene overholder denne 640 
regelen. 641 

Tredje ledd: Annen innkrevingshyppighet kan fastsettes i studentsamskipnadens vedtekter. 642 

Merknader til § 16: 643 

Første ledd: Dette omhandler studentorgan opprettet i medhold av universitets- og høyskoleloven § 4-1. 644 

Andre ledd: Den som har ansvaret for innkrevingen etter denne forskrift § 19, fastsetter selv den 645 
innkrevingsmåte den finner hensiktsmessig og kostnadseffektiv. Dette innebærer at det er innkrevingsansvarlig 646 
som bestemmer om studentene skal kunne velge på forhånd om de vil betale bidrag til studentbasert 647 
internasjonalt hjelpearbeid sammen med semesteravgiften, eller om alle studenter må betale inn bidraget, for 648 
så å kunne få det refundert i ettertid. Øverste studentorgan kan ikke bestemme hvorvidt studentene skal 649 
kunne reservere seg ved innbetaling, eller om de må kreve refusjon i ettertid. Det er viktig at studentene får 650 
god informasjon i forbindelse med innkrevingen og at en eventuell refusjonsordning ikke innebærer vesentlig 651 
merarbeid for studentene. 652 

Tredje ledd: Den organisasjon som mottar bidragene til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid fra 653 
utdanningsinstitusjonen er ansvarlig for å refundere bidragene, med mindre annet er avtalt med 654 
utdanningsinstitusjonen. Dette innebærer at utdanningsinstitusjonene ikke vil bli påført utgifter og merarbeid i 655 
forbindelse med at studenter krever refusjon av innbetalt beløp, bortsett fra at utdanningsinstitusjonen må gi 656 
hjelpeorganisasjonen tilstrekkelig informasjon slik at den kan foreta refusjon til de studenter som har uttrykt 657 
ønske om det.  658 
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SAKSFREMLEGG – 3C 659 

Dato: 20. mars 2019 660 
Sak: 3c), Vedtakssak 661 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 662 
Vedlegg:  663 

 664 

 665 

NY SØKNADSPROSESS 666 

 667 
Arbeidsutvalgets innstilling: 668 
Arbeidsutvalget innstiller på at alternativ 1 vedtas. 669 
 670 
 671 
Forslag til vedtak: 672 
Alternativ 1: 673 
Velferdstinget tilpasser seg den nye fristen i år. Det legges opp til en midlertidig løsning i 2019, og VTAU bes 674 
om å lage et mandat for en komité som settes ned i april som skal utarbeide forslag til ny prosess frem mot 675 
2020. 676 
 677 
Alternativ 2: 678 
Velferdstinget ber SiOs hovedstyre gå tilbake på vedtaket fattet i desember. VTAU bes om å lage et mandat 679 
for en komité som settes ned i april som skal utarbeide forslag til ny prosess frem mot 2020. 680 
 681 
Alternativ 3: 682 
Velferdstinget ber SiOs hovedstyre gå tilbake på vedtaket fattet i desember. Velferdstinget ønsker ikke å 683 
endre på prosessen i tildelingen og fortsetter som frem til nå.  684 
 685 
 686 
 687 

SAKSNOTAT 688 

 689 
Saksopplysninger 690 
Hvert semester betaler studentene semesteravgift til SiO. Med dagens antall studenter og en semesteravgift 691 
på 600 kroner per semester, utgjør semesteravgiften i overkant av 80 millioner kroner årlig. Rundt halvparten 692 
av dette går til SiO Helse, mens den andre halvparten er fordelt mellom andre områder i SiO, NSO-kontingent 693 
og Velferdstingets tildeling. 694 
 695 
På forrige møte i Velferdstinget oppfordret arbeidsutvalget til diskusjon rundt hvordan Velferdstinget kan 696 
endre på sin interne løsning for tildeling i lys av hovedstyrets vedtak i desember som setter ny søknadsfrist 697 
for VT i juni i stedet for i løpet av høstsemesteret.  698 
Ettersom dette er en omfattende sak har vi lagt opp til at den skal behandles over to møter og at 699 
Velferdstinget dermed fatter et vedtak i dette møtet.  700 
  701 
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For utfyllende informasjon henviser vi til forrige møtes sakspapirer side 26 og utover. 702 
Ved mer inngående spørsmål ber vi om at dere tar kontakt på vt-au@studentvelferd.no.  703 
 704 
På bakgrunn av debatten av sist Velferdstingsmøte oppfatter arbeidsutvalget Velferdstinget som delt i saken, 705 
hvor en part ønsker å reversere vedtaket til Hovedstyret og en annen mener vedtaket er godt. Vi har derfor 706 
skissert tre ulike alternativer til vedtak. Arbeidsutvalget har innstilt på den vi ser på som best for 707 
organisasjonen.  708 
 709 
Arbeidsutvalget ønsker at representantene debatterer godt i møtet om disse alternative løsningene, og 710 
ønsker at så mange som mulig tar ordet. Det er viktig at representantene og AU vet hvor man står i en slik 711 
sak.  712 
 713 
 714 
Arbeidsutvalgets vurdering 715 
Arbeidsutvalget vurderer det dithen at Alternativ 1 er det beste vedtaket. Dette fordi det gir større 716 
forutsigbarhet for foreningene og Velferdstinget ettersom man aldri vil oppleve at det endelige 717 
søknadsbeløpet blir kuttet i etterkant av tildelingsmøtet. Det gir også Velferdstinget større mulighet til å få 718 
gjennomslag for ønsket beløp, siden vi kommer inn tidligere i SiOs budsjettprosess.  719 

http://www.studentvelferd.no/dokumenter/2019/02/Sakspapirer_alle.pdf
mailto:vt-au@studentvelferd.no
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SAKSFREMLEGG – 4A 720 

Dato: 20. mars 2019 721 
Sak: 4a), Diskusjonssak 722 
Saksbehandler: Gard Løken Frøvoll og Marius Frans Linus Hillestad  723 
Vedlegg: Helsepolitisk Dokument vedtatt 2014 724 

 725 

 726 

HELSEPOLITISK DOKUMENT 727 

 728 
Arbeidsutvalgets innstilling: 729 
Velferdstinget diskuterer forslag til helsepolitisk dokument som foreligger, og eventuelle innkommende 730 
forslag. Vedtak i saken fattes på neste Velferdstingsmøte. 731 
 732 
 733 
Forslag til vedtak: 734 
Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker.  735 
 736 
 737 
 738 

SAKSNOTAT 739 

 740 
Bakgrunn for saken 741 
Velferdstingets helsepolitiske dokument ble sist vedtatt i 2014, og har vært Velferdstingets gjeldende politikk 742 
på området siden den gang. Dette begynner å bli en stund siden. I tråd med handlingsplanen for 2019 legger 743 
arbeidsutvalget frem et forslag til nytt helsepolitisk dokument.  744 
 745 
Saksopplysninger 746 
Arbeidsutvalget legger frem et helhetlig endringsforslag. Forslaget tar utgangspunkt i Helsepolitisk dokument 747 
2014. Mange av endringene er redaksjonelle. Vi har forsøkt å lage et mer oversiktlig og lettlest dokument. I 748 
tillegg har vi endret noe meningsinnhold. Viktige endringer er blant annet at dokumentet har fått et avsnitt 749 
som fokuserer på kompetanse knyttet til LHBT-personers helse, og at SiO sine kurstilbud innenfor 750 
rådgivningstjenesten også bør tilbys på engelsk.   751 
 752 
Diskusjonspunkter: 753 

 Er dokumentet strukturert på en god måte? 754 
 Finnes det viktige punkter vi har utelatt, som bør være med? 755 
 Er dokumentet for langt/for mange kulepunkter? 756 
 Er forslaget til nytt dokument passelig ambisiøst? 757 

  758 
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FORSLAG TIL HELSEPOLITISK DOKUMENT 759 

 760 
Helsepolitisk dokument inneholder hva Velferdstinget i Oslo og Akershus mener om studenters helse. 761 
 762 
Studenter er en særlig utsatt gruppe på flere områder. Økonomisk har studenter dårligere råd enn 763 
befolkningen for øvrig, og forventninger til å prestere studiemessig og sosialt er betydelige. Dette 764 
krysspresset kan være en av årsakene til overrepresentasjon av psykiske symptomplager blant studenter. 765 
Støtte for dette finner vi i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Derfor er det viktig at man benytter 766 
seg av den tilgjengelige kunnskapen når man utvikler, og videreutvikler, tjenester innen studenters helse og 767 
folkehelse. 768 
 769 
Det er utdanningsinstitusjonene som har det overordnede ansvaret for det fysiske og psykiske læringsmiljøet, 770 
og derfor er samarbeidet mellom institusjonene og studentsamskipnaden avgjørende for å legge forholdene 771 
til rette for et godt studiemiljø, og en god studietid. 772 
 773 
 774 
DET OFFENTLIGE 775 
Helse skapes ikke bare på legekontoret. Alle deler av livet påvirker hvordan vi har det, både psykisk og fysisk. 776 
Hva vi spiser, hvordan vi bor og aktivitetsnivå har mye å si for helsen vår. God helse er en forutsetning for å 777 
nå flere mål, blant annet en meningsfull studietid, god læring og overskudd til andre aktiviteter. 778 
Studentsamskipnadens viktigste oppgave er å bidra til lik mulighet til utdanning. Studenthelse er en særdeles 779 
viktig del av dette. At Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) tilbyr tjenester på mange ulike områder 780 
gir en unik mulighet til å tenke helhetlig. Derfor må alle SiOs divisjoner bidra til å fremme god studenthelse.  781 
 782 
Mange studenter har i praksis to bosteder, og de tilbringer flere måneder i forskjellige deler av landet i løpet 783 
av året. Derfor må det være mulig å ha tilgang på helsetjenester begge steder, også for sykdom som ikke er 784 
akutt. I dette spørsmålet spiller studentsamskipnadene en rolle, men det er det offentlige som må legge til 785 
rette gjennom finansiering, lover og forskrifter. 786 
 787 
Internasjonale studenter som har betalt semesteravgiften har de samme rettighetene i SiO som norske 788 
studenter på alle områder, bortsett fra fastlegeordningen. Dette er fordi flere internasjonale studenter kun 789 
er i Norge en kort periode, og dermed får de bare et ID-nummer og kvalifiserer derfor ikke til registrering hos 790 
HELFO. Staten må tilrettelegge bedre slik at internasjonale studenter som er i Norge en kort periode får de 791 
samme rettighetene til helsehjelp som resten av befolkningen. 792 
 793 
Utenom fastlege og tannhelsetjenesten finansieres SiOs helsetjenester hovedsakelig gjennom 794 
semesteravgiften. Samtidig avlaster disse tjenestene det offentlige tilbud og er bedre tilpasset 795 
studentpopulasjonen. Samskipnadenes helse- og tannhelsetjenester burde i større grad finansieres av det 796 
offentlige. På den måten kan man frigjøre semesteravgift som kan gå til å utvide kapasiteten i helsetjenesten 797 
ytterligere.  798 
  799 
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Velferdstinget mener derfor at: 800 
 Studenter skal ha mulighet til å ha fastlege på hjemstedet og på studiestedet samtidig. 801 
 Det bør etableres en statlig tilskuddsordning for å øke allmennlegekapasiteten ved studiesteder og 802 

kapasiteten i det psykiske helsetilbudet. 803 
 Kravene for å kunne motta sykepenger må tilpasses slik at heltidsstudenter kan omfattes av 804 

ordningen. 805 
 Det må være mulig å kombinere sykepenger fra folketrygden med sykestipend fra Lånekassen. 806 
 Studenter skal være en del av gruppen som omfattes av tannhelsetjenesteloven og en del av det 807 

fylkeskommunale tilbudet. Det skal i det minste delvis finansieres offentlig. 808 
 Ordningen med subsidiert prevensjon bør utvides til å gjelde studenter. 809 
 HELFO må tilrettelegge for studenter uten norsk personnummer eller d-nummer slik at de har samme 810 

rettigheter på fastlege som resten av studentpopulasjonen. 811 
 Det offentlige skal opprette og tilgjengeliggjøre en oppdatert oversikt over hvilke psykologer som får 812 

driftstilskudd. 813 
 814 
 815 
SAMSKIPNADEN 816 
SiO Helse forvalter noen av de viktigste studentspesifikke velferdstjenestene. De skal utgjøre en førstelinje 817 
som er tilpasset studenttilværelsen. Det innebærer blant annet lave priser og nærhet til studiestedene. 818 
Studenters utfordringer og behov er ikke alltid de samme som i resten av befolkningen, og SiOs 819 
helsetjenester skal ha særlig kompetanse på disse utfordringene og behovene.  820 
  821 
SiOs helsetjenester skal være tilgjengelige, og tilstrekkelig kapasitet hos SiO Helse er en avgjørende faktor for 822 
gode tjenester. Samtidig omfatter tilgjengelighet mer enn bare behandlingskapasitet.  823 
 824 
SiO sine kurstilbud innenfor rådgivningstjenesten skal være lett tilgjengelige og ønskelig å delta på. Disse 825 
kursene skal også holdes på engelsk slik at internasjonale studenter også kan delta. 826 
 827 
Behandlingen begynner når man tar kontakt, og det må være en målsetting at hele opplevelsen skal være så 828 
forutsigbar som det lar seg gjøre. Systemer i SiO skal ikke være en ekstra belastning for studenter som har 829 
behov for helsehjelp. Alle som kontakter tjenestene skal tas på alvor og møtes med medmenneskelighet og 830 
respekt. 831 
 832 
Undersøkelser viser at en del LHBT-personer har vanskelig for å være åpne i møte med helsetjenester. Dette 833 
kan føre til at man som pasient går glipp av viktig helseinformasjon. Et universelt utformet helsevesen fordrer 834 
at man som helsearbeider har tilstrekkelig kompetanse om de ulike pasientgruppene man møter. Kjønns- og 835 
seksualitetsmangfold blir i liten grad tematisert i helseutdanningene, og mangelen på kunnskap og faglig 836 
språk fører til at mange opplever det som utfordrende å skulle snakke om dette i møte med pasientene sine. 837 
Derfor må SiOs helsepersonell oppdateres jevnlig på utfordringer knyttet til forskjellige seksuelle 838 
orienteringer og kjønnsuttrykk. 839 
 840 
Vi vet at fysisk og psykisk helse har en klar sammenheng. Derfor bør SiOs leger og psykologer ha mulighet til 841 
å skrive ut "grønn resept" på fysisk aktivitet med nødvendig tilrettelegging og veiledning. 842 
 843 
  844 
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Velferdstinget mener derfor at: 845 
 846 

 Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) skal gjennomføres hvert fjerde år. 847 
 Informasjon om SiOs helsetilbud, inkludert refusjonsordningen for egenandel, skal være god og lett 848 

tilgjengelig. 849 
 Timer hos alle deler av SiO Helse skal kunne bestilles gjennom tilgjengelige digitale løsninger. 850 
 Man skal aldri trenge å ta kontakt flere ganger for å få time. 851 
 Ventetiden for time hos psykolog skal ikke være lenger enn to uker. 852 
 Ventetiden for fastlegetime skal som hovedregel ikke være lenger enn to uker. 853 
 Ventetiden for time hos rådgivning skal ikke være lenger enn én uke. 854 
 SiO Helse skal ha kveldsåpne tilbud. 855 
 SiOs rådgivningstjeneste skal være tilgjengelig på alle institusjoner tilknyttet SiO.  856 
 Førstelinjen på utdanningsinstitusjonene tilknyttet SiO skal ha god kjennskap til SiOs helsetjenester 857 

og skal kunne informere studenter om disse. 858 
 Det bør tilbys gratis eller rabattert trening på henvisning fra lege. 859 
 Studenter på utveksling fra en SiO-tilknyttet institusjon må tilbys helsehjelp på likest mulig grunnlag 860 

som en student i Norge. 861 
 SiOs helsetjenester skal videreutvikles slik at tilbudet til enhver tid holder høy kvalitet og er tilgjengelig 862 

for flest mulig. 863 
 SiOs helsepersonell oppdateres jevnlig på utfordringer knyttet til forskjellige seksuelle orienteringer 864 

og kjønnsuttrykk.  865 
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SAKSFREMLEGG – 4B 866 

Dato: 20. mars 2019 867 
Sak: 4b), Vedtakssak 868 
Saksbehandler: Maya Sol Sørgård og Kari Anne Andersen 869 
Vedlegg: Mandat for forprosjekt om studenthus i sentrum 870 

 871 

 872 

STUDENTHUS - MANDAT 873 

 874 
 875 
Arbeidsutvalgets innstilling: 876 
Velferdstinget debatterer og voterer over innkomne endringsforslag. 877 
 878 
 879 
Forslag til vedtak: 880 
 881 

Forslag 
Dokument: Valg Linje nr. N/A 

Levert av: Arbeidsutvalget, Arbeidsutvalget Type 
 

Sak 6a) Valg til Valgkomiteen  

Opprinnelig tekst 1 april 2019 

Ny tekst 1 oktober 2019 

Begrunnelse På grunn av stillestand I prosjektet I høst har styringsgruppen anbefalt å utvide 

tidsperioden denne delen av prosjekt strekker seg over, slik at prosjektet kan 

levere på det VT har bestilt i mandatet. 

VEDTAK  

 882 
 883 
 884 

SAKSNOTAT 885 

 886 
Bakgrunn for saken 887 
Som tidligere orientert ligger forprosjektet bak tidsskjema grunnet oppholdet i arbeidet høsten 2018. Det 888 
pågående arbeidet i prosjektet skulle i utgangspunktet ferdigstilles til 1. april. Prosjektets sluttdato er bestemt 889 
i mandat for prosjektet vedtatt november 2018 av Velferdstinget. 890 
   891 
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Saksopplysninger 892 
Prosjektgruppen har gjort styringsgruppen oppmerksomme på at det er vanskelig å se for seg at 893 
prosjektgruppen klarer å levere alt mandatet sier at de skal til tidsfristen som er satt, på grunn av nevnte 894 
forsinkelse. Styringsgruppen har diskutert å forlenge nåværende fase av prosjektet, og har konkludert med 895 
at dette er ønskelig. Derfor foreslås det nå at Velferdstinget endrer sluttdatoen, som er fastsatt i mandatet. 896 
 897 
 898 
Arbeidsutvalgets vurdering 899 
Arbeidsutvalget mener det er viktig at beslutningsgrunnlaget for hvorvidt VT ønsker å ta prosessen videre til 900 
neste steg skal være godt. Derfor foreslår AU å forlenge perioden for nåværende fase av prosjektet.  901 
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SAKSFREMLEGG – 6A 902 

Dato: 20. mars 2019 903 
Sak: 6a), Valgsak 904 
Saksbehandler: Kari Anne Andersen 905 
Vedlegg:  906 
 907 
 908 

VALG TIL VALGKOMITEEN  909 

 910 
Arbeidsutvalgets innstilling: 911 
Kandidater fremmes og Velferdstinget velger et medlem til Valgkomiteen. 912 
 913 
 914 
Forslag til vedtak: 915 
Det velges ett medlem til Valgkomiteen. 916 
 917 
 918 
 919 

SAKSNOTAT 920 

 921 
Bakgrunn for saken 922 
Som orientert om under forrige møte har Henrik Bjørndalen trukket seg fra Valgkomiteen, og et 923 
suppleringsvalg må gjennomføres.  924 
 925 
Saksopplysninger 926 
Valgkomiteens funksjon og mandat er beskrevet i vedtektenes kapittel 8: 927 
 928 

KAPITTEL 8 VALGKOMITEEN 929 
§ 8-1 Myndighet 930 
Valgkomiteen i Velferdstinget skal innstille på verv som angitt i § 8-3. 931 
 932 
§ 8-2 Sammensetning 933 
Valgkomiteen består av fem - 5 - medlemmer. Velferdstinget velger leder blant de fem medlemmene. 934 
Komiteen konstituerer seg selv utover dette. 935 
Valgperiode og valg av valgkomiteen er regulert i § 11-6-7 936 
 937 
§ 8-3 Oppgaver 938 
§ 8-3-1 Innstillinger til konstituerende møte 939 
Til konstituerende møte skal valgkomiteen innstille på: 940 

a. studentstyremedlemmer til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 941 
b. styreleder til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus blant 942 

studentstyremedlemmene 943 
i. Hovedstyret innstiller på styreleder til valgkomiteen 944 
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ii. Hovedstyrets innstilling til styreleder legges ved valgkomiteens innstilling til 945 
konstituerende møte 946 

c. Leder av Velferdstingets Kulturstyre 947 
d. studentstyremedlem til Urban boligutleie (URBO) 948 
e. studentstyremedlem til SiO Mat og Drikke 949 
f. studentstyremedlem til klagenemnda for tildeling av bolig 950 
g. studentstyremedlemmer til kontrollkomiteen for barnehager 951 

 952 
§ 8-3-2 Innstillinger til valgmøte 953 
Til valgmøte skal valgkomiteen innstille på: 954 

a. Helhetlig forslag til nytt arbeidsutvalg 955 
b. Medlemmer til Velferdstingets Kulturstyre 956 
c. Leder av valgkomiteen 957 
d. Medlemmer til Velferdstingets kontrollkomité 958 

 959 
§ 8-3-3 Suppleringsvalg 960 
Valgkomiteen innstiller ved suppleringsvalg til verv valgt av Velferdstinget etter § 8-3-1 og § 8-3-2.  961 
Valgkomiteen innstiller ikke på suppleringsvalg til valgkomiteen. 962 
 963 
§ 8-3-4 Vurdering av kandidater 964 
Valgkomiteen skal etterstrebe kjønnsmessig lik fordeling ved innstilling til verv, komiteer, organer og styrer 965 
med mer enn en representant. Det skal også etterstrebes at innstillingen representerer flere 966 
utdanningsinstitusjoner. 967 
 968 
§ 8-4 Presentasjon av innstillinger 969 
Valgkomiteen skal legge frem innstillingen sin for Velferdstinget. 970 
 971 
§ 8-5 Konfidensialitet 972 
Alle forslag valgkomiteen mottar, samt all informasjon kandidatene ikke selv godkjenner at 973 
videreformidles, skal behandles konfidensielt og makuleres i etterkant av gjennomført valg. 974 
 975 
§ 8-6 Øvrige bestemmelser 976 
Medlemmer av valgkomiteen skal ikke behandle innstillinger på verv i organer de selv stiller til. 977 

 978 
Valgkomiteen ledes av Jeanette Viken. Øvrige medlemmer er Julie Iversen, Håkon Borgos, William Sæbø og 979 
Mariam Butt. 980 
 981 
 982 
Arbeidsutvalgets vurdering 983 
Arbeidsutvalget besluttet at siden det fremdeles er god tid til Valgkomiteen begynner sitt arbeid før 984 
valgmøtet, var det ikke nødvendig å oppnevne et nytt medlem umiddelbart, og valget gjøres på alminnelig 985 
måte i Velferdstinget. 986 



Bevilgninger i kroner 2017, 2018 og 2019
Jan2017 Jan2018 Jan2019 Feb2017 Feb2018 Feb2019 Totalt 2017 Totalt 2018 Totalt 2019

Helårs 413500 547800 115300 280000 40000 40000 693500 587800 155300

Semester 104500 85700 157662 61100 178174 300790 165600 263874 458452

Prosjekt 86800 40625 129500 84000 72000 90000 170800 112625 219500

Total 604800 674125 402462 425100 290174 430790 1029900 964299 833252
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Prosjektmandat 

Studenthus i St. Olavs gate 32  

november 2018 – 1. april 2019 
   



1.     Prosjektets navn 
Studenthus i  St. Olavs gate 32 
  

2.     Prosjektets oppdragsgiver 
Velferdstinget i Oslo og Akershus 
  

3.     Bakgrunn for prosjektet 
  
Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker å etablere et studenthus for alle studenter 
sentralt i Oslo.   
 
 
Forprosjektets første fase kartla mulige driftsformer, mulig innhold i bygget og skisserte 
mulige finansieringsalternativer. Den andre fasen i forprosjektet tar sikte på å videre 
utrede modell for finansiering med fokus på å kartlegge realismen i finansieringen. 

4.  Prosjektets mål   
  
Prosjektets mål er å skaffe oversikt over den eller de eiere som er villig til å finansiere 
kjøp og istandsetting av bygget, samt sette i gang innledende samtaler om bidrag fra 
disse, slik at realismen i prosjektet kan klarlegges og legges frem for beslutningstakere. 
 
I tillegg må de aktører, som av ulike grunner ikke kan være med på å finansiere kjøpet, 
men som ønsker å bidra ved å dekke hele eller deler av byggets driftskostnader, 
kartlegges. 
  
En avgjørende faktor for å lykkes med prosjektet og for å gjøre det attraktivt for ulike 
sponsorer å yte bidrag er at det studentpolitiske miljøet har en sentral rolle. Derfor er 
det ønskelig å styrke studentstemmen inn i prosjektet, samtidig som forankringen i 
Velferdstinget tydeliggjøres. 
  



5.     Prosjektets omfang og 
avgrensninger 

  
Prosjektet skal begrenses til å konkretisere aktører til å finansiere kjøp av bygget og 
nødvendig investering for å sikre et solid fundament for den fremtidige driften av selve 
bygget. Prosjektet skal ikke gå inn i ulike driftsmodeller for aktivitetene i bygget og 
driften av de ulike arealene, med unntak at de som både vil ha aktiviteter og som kan 
være betalende leietakere slik at de har en dobbel funksjon. Dersom det i prosessen 
avdekkes slike aktører er det kun bidraget til kjøp og drift av selve bygget som faller 
innenfor mandatets rammer i denne fasen av prosjektet. 
 
Styringsgruppen bes holde Velferdstinget oppdatert på eventuelle kostnader og 
rammen for det helhetlige prosjektet underveis.  
 
Forprosjektet skal definere exit-punkter i prosessen frem mot et eventuelt 
hovedprosjekt. 
 
Forprosjektet skal innhente hvilke begrensninger og muligheter som finnes for bygget 
fra byantikvar/riksantikvar med tanke på verningen av bygget.  
 
Det skal også gjøres kartleggingsarbeid av andre mulige bygg til samme formål. For 
disse andre byggene er målet å identifisere dem, innhente informasjon som er sentral 
til å vurdere egnethet til formålet. 

6.     Rammer for gjennomføringen av 
prosjektet 

Prosjektet vil kreve at sentrale ressurser kan avsette tid til å delta i prosjektet. Derfor er 
det hensiktsmessig dersom prosjektet kan ha ansatte som er frikjøpt på deltid, i tillegg 
til at noen i Velferdstingets arbeidsutvalg kan avsette tid på vegne av oppdragsgiver. SiO 
skal bidra med prosessgjennomføring, utredningsressurser og nettverk. Prosjektet bør 
avlegge rapport til styringsgruppen en gang per mnd. der status og veien videre 
diskuteres. Velferdstingets arbeidsutvalg har ansvaret for å orientere Velferdstinget om 
fremdrift. 
 
 
  
Prosjektet avsluttes innen 1. april 2019 med en sluttrapport og eventuelt forslag til 
mandat for neste fase. 



  

7.     Prosjektets organisering 
  
Prosjektet vil ha følgende organisering: 
 
Oppdragsgiver: Velferdstinget i Oslo og Akershus 
  
Prosjekteier: Velferdstingets arbeidsutvalg 
  
Leder av styringsgruppen: Leder av Velferdstinget  
  
Styringsgruppe: 

● Vetle Bo Saga, styreleder i SiO 
● Lisbeth Dyrberg, adm. dir i SiO 
● Inger Stray Lien 
● Frode Meinich 
● Marianne Brattland, OsloMet 
● Erik Fenstad Langdalen, AHO 
● Christine Grape 
● Representant andre utdanningsinstitusjoner 
● Representant for Oslo kommune 
● Representant fra Velferdstingets forsamling 
● Representanter fra de tre største studentdemokratiene tilknyttet SiO samt 

representant fra de mindre høyskolene 
 
Prosjektleder: Nestleder av Velferdstinget 
  
Prosjektgruppe: 

●        Mike Furstenberg, SiO Foreninger 
●        Trond Bakke, direktør for eiendomsutvikling 
●        Torkel Lappegård, direktør for IKT og forretningsutvikling i SiO  
●        Beate Thandiwe Dessingthon, OsloMet 
●        Elisabeth Holien, prosjektmedarbeider SiO 
●        Jeanette Viken, prosjektmedarbeider SiO 

  
I tillegg kommer ressurspersoner som prosjektet knytter til seg til spesielle oppgaver 
eller underveis i prosjektet dersom det er nødvendig. 

 

Det er fordelaktig om det etableres en ressursgruppe i prosjektet bestående av 
studenter og representanter fra aktuelle studentforeninger. En slik gruppe bør 
organiseres under Velferdstinget og etableres tidlig på høsten. Prosjektgruppen bør ha 



anledning til å delta som observatør i møtene, slik at studentinnspillene kan bli en del av 
prosjektets fremdrift og prosess underveis. 

8.     Risiko 
  
Prosjektet i seg selv medfører ingen risiko for prosjektets bidragsytere. Prosjektets risiko 
knytter seg til: 

●        At prosjektdeltakere avsetter tilstrekkelig tid. 
●        Nøkkelressursers bidrag til prosjektet. 
●        Hvorvidt nøkkelaktører gir tilstrekkelig støtte/legitimitet til prosjektet. 
●        Økonomisk risiko ligger i det etterfølgende kjøpet, som er neste fase, ikke i 

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

  

9.     Kostnader: 
  
Prosjektet har ikke eget budsjett. Hver av partene dekker sine kostnader, utover egen 
arbeidsinnsats, over ordinære driftsbudsjett. 
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