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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 23. APRIL 2019 
Kjære representanter i Velferdstinget og faste mottakere av kopi av Velferdstingets innkallinger. 
 
Dette er innkalling til Velferdstingets 4. møte 23. april 2019 klokken 17:00. Møtet finner sted på OsloMet i 
Stensberggata 26/28, rom X158. Kart. 
 
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://www.hioa.no/Om-OsloMet/Kart-og-veibeskrivelser/Stensberggata-26-28-og-Pilestredet-38
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                                                             Orienteringssak        13 
 14 
VT 03 ORGANISASJON                            15 
3a) Reglement for Valgforsamlingen                                                   Vedtakssak 16 
3b)  NSO-kontingent - Betalingsmåte                                               Vedtakssak 17 
3c)  Vedtekter        Diskusjonssak 18 
 19 
VT 04 POLITIKK 20 
4a) Helsepolitisk dokument                                                                Vedtakssak 21 
4b) Kulturpolitisk dokument      Diskusjonssak 22 
4c)  Vaksinepåbud SiO Barnehage      Vedtakssak 23 
4d) Gjestetjenester mellom samskipnader     Vedtakssak 24 
 25 
VT 05 ØKONOMI 26 
 27 
VT 06 VALG 28 
6a) Representanter til SiOs studentpris     Valgsak 29 
6b) Supplering av representant til valgkomiteen    Valgsak 30 
 31 
VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER 32 
7a) Gjesteforskerbolig       Vedtakssak 33 
7b) SiOs strategi 2025       Diskusjonssak  34 
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FORSLAG TIL MØTEPLAN 35 
 36 
16:30                 Matservering 37 
  38 
17:00   Møtestart med opprop 39 

Konstituering og orienteringer 40 
1a) Valg av ordstyrer og referent 41 
1b) Godkjenning av innkalling 42 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 43 
1d) Godkjenning av referat 44 
1e) Godkjenning av valgprotokoller 45 

  46 
17:15               2a) Arbeidsutvalgets orientering 47 

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

  50 
17:45                3b) NSO-kontingent - Betalingsmåte 51 
18:00   4a) Helsepolitisk dokument 52 
18:15   3a) Reglement for Valgforsamlingen  53 
 54 
18:25       Kort pause 55 
 56 
18:30   3c) Vedtekter   57 
18:50   4c) Vaksinepåbud i SiO Barnehage  58 
19:05   7a) Resolusjon om forskerboligutleie 59 
19:20   4b) Kulturpolitisk dokument 60 
 61 
19: 30     Pause 62 
  63 
19:40   7b) SiO strategi 2025 64 
20:15   6b) Supplering av representant til valgkomiteen 65 
20:35   4d) Gjestetjenester mellom samskipnadene 66 
20:40   6a) Valg av representanter til SiOs studentpris 67 
 68 
20:55                8) Eventuelt 69 
 70 
21:00  Møteslutt  71 
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SAKSFREMLEGG – 1A 72 
Dato: 23. april 2019 73 
Sak: 1a), Vedtakssak 74 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 75 
Vedlegg: 76 
 77 
VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 78 
 79 
Arbeidsutvalgets innstilling: 80 
Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 81 
 82 
Forslag til vedtak: 83 
Ordstyrer: Tord Øverland  84 
Referent: Sarah Sørensen 85 
 86 
 87 
 88 
 89 
 90 
 91 
 92 

SAKSFREMLEGG – 1B 93 
Dato: 23. april 2019 94 
Sak: 1b), Vedtakssak 95 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 96 
Vedlegg: 97 
 98 
GODKJENNING AV INNKALLING 99 
 100 
Arbeidsutvalgets innstilling: 101 
 102 
 103 
Forslag til vedtak: 104 
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  105 



  
 

 
 8 

SAKSFREMLEGG – 1C 106 
Dato: 23. april 2019 107 
Sak: 1c), Vedtakssak 108 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 109 
Vedlegg: 110 
 111 
GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 112 
 113 
Arbeidsutvalgets innstilling: 114 
Arbeidsutvalget innstiller på at dagsorden og kjøreplan vedtas uten tillegg av sak 3D og 3E av tidshensyn.  115 
 116 
Forslag til vedtak: 117 
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 118 
 119 
 120 
 121 
ENDRINGSFORSLAG TIL DAGSORDEN OG KJØREPLAN 122 
 123 
 124 

Forslag nr: Dokument: Dagsorden og 
kjøreplan 

Linje nr 
 

1 Levert av: William Sæbø Type Tillegg 

Sak: 1C – Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 

Ny sak 3D - Revidering av Velferdstingets økonomireglement (Diskusjonssak) 

Kjøreplan 15 minutter settes av på slutten av møtet, slik at sak 8 – Eventuelt starter kl. 21:00. 
Møteslutt forskyves til 21:15 

Bakgrunn Arbeidsutvalget mottok et endringsforslag til Velferdstinget økonomireglement fra 
William Sæbø lørdag 13. april. Dette er innenfor fristen for å melde saker. Se 
sakspapir sak 3D for forslagets natur. 

VEDTAK 
 

 125 
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Forslag nr: Dokument: Dagsorden og 
kjøreplan 

Linje nr 
 

2 Levert av: Henrik Mandelid Type Tillegg 

Sak: 1C – Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 

Ny sak 3E - Revidering av Velferdstingets økonomireglement (Diskusjonssak) 

Kjøreplan 15 minutter settes av på slutten av møtet, slik at sak 8 – Eventuelt starter kl. 21:00. 
Møteslutt forskyves til 21:15 
 
Dersom forslag 1 til dagorden og kjøreplan også vedtas, legges 15 minutter til sak 
3E til etter sak 3D slik at sak 8 – Eventuelt starter kl. 21:15 og møteslutt forskyves 
til 21:30. 

Bakgrunn Arbeidsutvalget mottok innmelding av saken fra Henrik Mandelid den 9. april. 
Dette er innenfor fristen for å melde saker. Se sakspapir 3E for sakens natur. 

VEDTAK 
 

  126 
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SAKSFREMLEGG – 1D 127 
Dato: 23. april 2019 128 
Sak: 1d), Vedtakssak 129 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 130 
Vedlegg: 131 
 132 
GODKJENNING AV REFERATET  133 
Referatet finner dere på www.studentvelferd.no  134 
 135 
Arbeidsutvalgets innstilling: 136 
 137 
 138 
Forslag til vedtak: 139 
Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 140 
 141 
 142 
 143 
 144 
 145 
 146 
 147 

SAKSFREMLEGG – 1E 148 
Dato: 23. april 2019 149 
Sak: 1e), Vedtakssak 150 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 151 
Vedlegg: 152 
 153 
GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER   154 
 155 
Arbeidsutvalgets innstilling: 156 
 157 
 158 
Forslag til vedtak: 159 
Valgprotokoller godkjennes.  160 

http://www.studentvelferd.no/
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SAKSFREMLEGG – 2A 161 
Dato: 23. april 2019 162 
Sak: 2a), Orienteringssak 163 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 164 
Vedlegg: 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 til arbeidsutvalget gjelder fra perioden 21.mars - 15.april. 176 
 177 
Internt 178 
Som alltid har arbeidsutvalget brukt betydelig tid på sakspapirer de siste ukene, hvor blant annet arbeidet 179 
med kulturpolitisk dokument tar betydelige med ressurser (men det blir et veldig godt resultat!). I denne 180 
perioden har imidlertid politikkutvikling hatt mer plass enn det organisatoriske i arbeidet med sakspapirer. 181 
 182 
Mandag 1.april ble det arrangert “Åpent hus” hvor vi inviterte alle som er interesserte i å høre om hvordan 183 
det er å jobbe i Velferdstingets Arbeidsutvalg. Her holdt vi presentasjon om vervene våre, omvisning på 184 
kontorene og sosial stemning med noe mat. Som alltid er dørene våre åpne om du er nysgjerrig på hva et 185 
slikt, eller andre, verv innebærer. Husk at fristen for å sende inn kandidatskjema for å bli vurdert av 186 
valgkomiteen er 28.april! 187 
 188 
Arbeidsutvalget har også gjennomført vårens medarbeidersamtaler på kontoret. 189 
 190 
Eksternt 191 
Hele arbeidsutvalget har deltatt på Norsk Studentorganisasjons Landsmøte som ble avholdt i Tønsberg 4-192 
7.april. I forkant av dette har vi vært i god dialog med de andre Velferdstingene i Norge og sett på 193 
påvirkningsmulighetene her. Av interesse for VT er at Velferdstingene i Norge har beholdt observatørplass 194 
på NSOs landsmøte. Forslaget til handlingsplan fra UiO om at NSO skal arbeide for mer fleksibilitet i 195 
betalingsmåter av medlemskontingent falt, men det ble oppfordret til å løfte saken for NSOs sentralstyre. 196 
NSO har revidert sin velferdspolitiske plattform, og interesserte kan lese den reviderte plattformen her. 197 
 198 
SiO Helse hadde offisiell åpning av Kristian Ottosens-hus 8.april. Her deltok Velferdstingets Arbeidsutvalg, og 199 
leder holdt tale i anledningen. Statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, fikk æren av å klippe 200 
snoren, mens leder holdt båndet. Arbeidsutvalget er fornøyd med en godt gjennomført åpning og er glade 201 
for å se hvor flott SiO Helse sine nye lokaler har blitt. 202 
 203 
Tidligere har vi nevnt vår dialog med Helseetaten som skal arrangere “Selvhjelpsdagen 2019” for de som 204 
arbeider med unge voksne. Her har Velferdstinget blitt tatt kontakt med for å for å holde et foredrag om 205 
studentene. Dagen er satt til 14.april og vi har løpende dialog om vår rolle på denne konferansen. 206 
 207 
Resolusjonen “Reproduktive rettigheter og seksuell helse - ikke innskrenk abortloven” ble vedtatt på 208 
Velferdstingets vårseminar. I etterkant av dette har vi hatt et leserinnlegg i Universitas om dette og sendt inn 209 
høringssvar til regjeringen hvor vi tydelig sier ifra at her må regjeringen snu.  210 
 211 
Fredag 22.mars ble det avholdt nasjonal klimastreik i Norge. Ved sist Velferdstingsmøte, 20.mars, vedtok 212 
Velferdstinget at vi er for denne streiken. Arbeidsutvalget deltok foran Stortinget denne dagen, og fikk et 213 
oppslag i Universitas sammen med OsloMet om dette.  214 
 215 
Konsernlunsj 216 
Torsdag 21.mars ble det avholdt konsernlunsj med konsernledelsen i SiO hvor vi stilte spørsmål innenfor 217 
avdelingene SiO Helse, SiO Bolig og SiO Foreninger. 218 

https://www.student.no/content/uploads/2019/04/Velferdspolitisk-plattform.pdf
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SiO Helse 219 
Spørsmål: 220 
På sio.no blir det oppgitt at man kan bestille tannlegetime via en nettportal. Dette er kjempeflott, men ser ut 221 
til at den ikke fungerer for øyeblikket. Er dette en løsning man jobber med å få ordentlig på plass, når vil den 222 
eventuelt være operativ? 223 
Svar: 224 
De digitale løsningene som finnes i dag er vriene å jobbe med, men SiO arbeider med å få denne til å fungere 225 
optimalt. Arbeidet har høy prioritet. 226 
 227 
Spørsmål: 228 
Det er både debatt og politikk på at studentene ønsker seg to fastleger i landet, én ved hjemstedet og én ved 229 
studiestedet. Kan SiO fortelle litt hva dere tenker om dette, og hvordan dette kan, eventuelt ikke kan, fungere 230 
i praksis? 231 
Svar: 232 
SiO Helse fraråder å ha gå inn for en slik ordning fordi det vil være store utfordringer knyttet til de økonomiske 233 
aspektene ved en slik løsning. Det vil også gi en svært uheldig utydelighet med tanke på hovedansvar for 234 
pasientoppfølging, som igjen kan gi dårligere pasientsikkerhet. I stedet bør man sikre at fastlege på hjemsted 235 
og fastlege på studiested har en god dialog for å sikre kontinuitet i behandlingen. Med moderne digitale 236 
løsninger som digital journal, med mulighet for innsyn fra begge fastleger, vil dette muliggjøres i større grad. 237 
I senere år har det også blitt mulig å bytte fastlege langt enklere og raskere enn tidligere, og man har rett på 238 
å gå tilbake til sin gamle fastlege dersom man ønsker å bytte tilbake innen et gitt tidsrom. For studenter som 239 
drar hjem i løpet av et studieår for å være der over lengre tid vil det være mulig å bytte fastlege for denne 240 
perioden, og å bytte tilbake til en fastlege ved studiested. SiO vil prioritere å gi studenter tilbake sin gamle 241 
fastlege ved slike tilfeller. 242 
 243 
Spørsmål: 244 
I februar vedtok Velferdstinget en resolusjon som heter “Reproduktive rettigheter og seksuell helse” med 245 
følgende punkter: 246 

• SiO må tilby gratis prevensjon som er lett tilgjengelig 247 
• SiOs helsetjenester skal kunne gi god, oppdatert og inkluderende informasjon om seksualitet og 248 

seksuell helse til alle SiO-studenter. 249 
• SiO helse skal jobbe for å kunne tilby studenter tidlig ultralyd og NIPT-test. 250 

I den forbindelse lurer vi på hvordan praksis rundt gravide studenter som har behov for tidlig ultralyd og 251 
NIPT-henvisninger er. 252 
Svar: 253 
SiO Helse forteller at deres fastleger ofte får spørsmål om seksuell helse, og at de holder et godt faglig nivå. 254 
Det er allerede gratis kondomer i venteværelsene på SiO Helses legesentre. SiO Helse planlegger å kunne 255 
tilby enkle ultralydundersøkelser innen kort tid, og opplyser om at de utover dette at de henviser til 256 
spesialister ved behov.  257 
Hva gjelder NIPT-testing er SiO Helse bundet av nasjonale regelverk for når testen kan gjennomføres.  258 
 259 
SiO Bolig 260 
Spørsmål: 261 
Velferdstinget har vedtatt et handlingsplanspunkt som lyder “Velferdstinget skal i samarbeid med SiO jobbe for 262 
at det blir opprettet gjenbruksstasjoner ved studentbyene.” Tidligere har vi fått avklart at det vil være vanskelig 263 
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for SiO å være ansvarlig for gjenbruksstasjoner i studentbyene av saneringsgrunner. Er det mulighet for noe 264 
samarbeid med andre gjenbruksbutikker, slik som for eksempel Fretex? 265 
Svar: 266 
SiO Bolig er i dialog med blant annet IKEA om muligheter for leasing av møbler og annet samarbeid. SiO 267 
erfarer at en majoritet av møblementet i studenthybler er fra IKEA, og dermed vil ordninger for å kunne levere 268 
tilbake møbler til IKEA etter endt bruk kunne være hensiktsmessig for både studenten og miljøet. SiO jobber 269 
i tillegg med å fasilitere foreningsdrevne byttemarkeder på Kringsjå, men dette vil til syvende og sist være 270 
opp til aktive studenter. 271 
 272 
SiO Foreninger 273 
Spørsmål: 274 
Under forrige konsernlunsj snakket vi om arbeidet med forbedring av søknadsportalen til Kulturstyret. Har 275 
dere mulighet til å oppdatere oss om dette arbeidet? 276 
Svar: 277 
SiO har jobbet med å muliggjøre digital signatur i kontraktene sine den siste tiden. Nå som dette er 278 
gjennomført vil søknadsportalen kommer først i den interne prioriteringskøen. 279 
 280 
 281 
LEDER, MAYA SOL SØRGÅRD   282 
 283 
27.mars deltok jeg i styringsgruppemøte for boligprosjekter hos SiO. Her sitter leder av Velferdstinget med 284 
fast plass. Det er gledelig å se fremgangen på prosjektene. Vi venter enda i spenning på om Kommunen snur 285 
på noen av rekkefølgekravene til Blindernveien 11.  286 
 287 
8. april hadde SiO Helse offisiell åpning. Før den tid har jeg hatt gleden av å få en omvisning tidligere, og fått 288 
vist fram bygget til Velferdstingene i Norge da vi var samlet i Oslo. Under åpningen ble jeg bedt om å holde 289 
en tale og holde snor for snorklipping. Åpningen gikk strålende, og vi gratulerer SiO og UiO med så flotte nye 290 
lokaler! 291 
 292 
10.april ønsket Radio Nova å ha en sending om visjonen Studenthus. Her møtte jeg og Johannes Saastad fra 293 
UiO til en hyggelig samtale. I forbindelse med Studenthus har jeg og jobbet en del denne perioden med dette, 294 
blant annet ved styringsgruppemøte, noe du kan lese mer om i separat orientering om Studenthus.  295 
 296 
Hvert år arrangeres Studentmatkonferansen for alle samskipnadene som er med i innkjøpssamarbeidet SIN, 297 
og det er 10 samskipnader totalt. Det er beslutningstagerne for serveringstilbudene som deltar og de er 298 
ansvarlig for mattilbudet til ca. 150 000 studenter. Vi fikk invitasjon til å delta 11.april i en debatt om hvilken 299 
betydning serveringsstedene har for studentene, og om de kan ha en funksjon mot å motvirke ensomhet 300 
blant studenter. Her deltok jeg som representant fra Velferdstinget, og satt i panel med blant annet Jonas 301 
Virtanen fra hovedstyret.  302 
 303 
Internt har jeg jobbet noe organisatorisk, blant annet med planlegging og gjennomføring av 304 
medarbeidersamtaler.  305 
 306 
I en tid hvor det er høy føring av landsmøter og helligdager oppstår det også dager hvor influensaen slår inn. 307 
Den siste perioden har vært preget av alle tre.   308 
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NESTLEDER, KARI ANNE ANDERSEN 309 
 310 
Våren er alltid en hektisk tid i studentpolitikken, og mye har skjedd siden forrige møte. Jeg har jobbet en del 311 
organisatorisk, og mye med politikkutvikling. Samtidig har det gått en del tid til arbeid med studentidretten, 312 
og til studenthusprosjektet. 313 
 314 
Lørdag før forrige VT-møte hadde studentmedlemmene i samskipnadenes hovedstyrer en samling. Jeg holdt 315 
et foredrag for dem om VTOA og prosjektene vi holder på med og har holdt på med i løpet av våren, deriblant 316 
revidering av bolig-, helse-, kultur- og karrierepolitikk, opptrapping mot valg, omlegging av søknadsprosess, 317 
studenthusprosjektet, arbeidet med SALUTT-kurskravet, veivalg knyttet til betaling av NSO-kontingent, 318 
inntoget av fagskoler i samskipnaden - og dermed også i Velferdstinget - og andre organisatoriske 319 
utfordringer vi har oppdaget. De hadde mange gode spørsmål rundt arbeidet vårt og hvordan vi løser for 320 
eksempel representasjon av de mindre høyskolene.  321 
 322 
Jeg hadde ansvar for planlegging i forbindelse med gjennomføring av Åpen dag på Villa Eika, et 323 
informasjonsarrangement for folk som er interessert i å stille til valg, eller bare er nysgjerrig på hva VT er for 324 
noe og hva VTAU gjør. Arrangementet hadde litt tynt oppmøte slik som i fjor, men det var et hyggelig 325 
arrangement. Vi håper de som møtte opp føler seg tryggere i sin avgjørelse på å stille eller ei etter 326 
arrangementet. 327 
 328 
Jeg har også utført noen støttende funksjoner for Valgkomiteen. Disse har vært av praktisk og logistisk art, 329 
som å booke rom og gå gjennom utlysningstekster. 330 
 331 
Jeg har hatt et møte med BIA og OSI for å diskutere muligheten for å møte Oslo idrettskrets i fellesskap og 332 
jobbe for bedre studentrepresentasjon i idrettskretsen. De stilte seg positive, og vi sikter på å få til et møte i 333 
uke 18-19. 334 
 335 
På grunn av en feil fra min side ble ikke studentidrettsrådsmøtet 6. april gjennomført, og møtet er forskjøvet 336 
til 29. april. 337 
 338 
Den 27. mars deltok jeg på årsmøtet til BI Athletics. De valgte nytt hovedstyre, og jeg ser frem til godt 339 
samarbeid i månedene som kommer. Foreningen har både et styre og en administrasjon som består av 340 
frivillige, og disse velges med et halvt års mellomrom, som gir kontinuitet i foreningen. 341 
 342 
Arbeidet med kulturpolitikken har kommet godt i gang, men er ikke ferdigstilt til dette møtet. Dette er på 343 
grunn av sykdom i arbeidsutvalget, og at vi raskt ble enige om at VT bør ha en formening om hvordan man 344 
kan sørge for at ingen ufrivillig står utenfor studentkulturen og -frivilligheten, noe vi per dags dato ikke har i 345 
noen av dokumentene. Vi har imidlertid ferdigstilt å gå gjennom VTs eksisterende politikk på “allmenn” kultur, 346 
dvs. kulturen som ikke er studentspesifikk, og konkludert med at vi mener at denne politikken i svært liten 347 
grad henger sammen med politikk om studentfrivillighet. Dermed foreslår komiteen at VT har ett politisk 348 
dokument som omhandler kulturtilbudet generelt, og ett politisk dokument om studentfrivillighet og -kultur. 349 
Innholdet i dette dokumentet har også gjennomgått revideringer i komiteen - se tilhørende sak for nærmere 350 
informasjon.  351 
 352 
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Mye av tiden min har vært viet til arbeid med studenthus. Det foreligger en egen orientering om prosjektet. 353 
Et biprodukt av innspillsmøtet SBIO Politics arrangerte på BI, var en idé om et arrangement for studenter 17. 354 
mai. Dette arrangementet er ikke relatert til studenthusprosjektet, men vil, om det er mulig å arrangere på 355 
såpass kort varsel, minne litt om Studentslippet. Vi ser for oss at et felles arrangement for studenter, både 356 
norske og internasjonale, 17. mai vil kunne være en hyggelig måte å feire dagen på, og jobber med å finne ut 357 
om lokasjon og samarbeidspartnere er mulig å oppdrive på såpass kort varsel.  358 
 359 
Utover dette har jeg tatt ut mye plusstid, og vært syk dagene fram mot sakspapirfrist.  360 
 361 
 362 
SAMARBEIDSANSVARLIG, MARIUS FRANS LINUS HILLESTAD 363 
 364 
Generelt: 365 
Livet på kontoret siden forrige VT-møte har i stor grad vært preget av landsmøtet til NSO og sakspapirskriving 366 
til dette møtet. Dette kan du lese mer om i arbeidsutvalgets felles orientering. Utenom det som skrives om i 367 
denne orienteringen spesifikt har jeg også bistått de andre i arbeidsutvalget med deres jobb, og 368 
sakspapirskriving der det har vært behov for dette. 369 
 370 
Studentdemokratier: 371 
Siden forrige møte har jeg deltatt på Studentparlamentet ved UiO sitt møte, hvor de blant annet diskuterte hva 372 
de som studentdemokrati mente om en eventuell endring i NSO-kontingentbetalingen.  373 
 374 
Jeg har også vært i møte med Studentrådet ved Einar Granum Kunstfagskole, som ble med i SiO i starten av året. 375 
Dette møtet skjedde på samme dag som forrige VT-møte og opplevdes som svært produktivt. Jeg tror vi kan 376 
se mye til fagskolene i VT i fremtiden, spesielt når flere blir med i løpet av året.  377 
 378 
Jeg skulle delta som observatør på Studentrådet ved MF sitt allmøte, men ble forhindret i å delta fysisk. Jeg 379 
fulgte dog flittig med på livestream og fikk med meg de aller fleste sakene. I tillegg til dette har jeg vært i møte 380 
med Studentrådet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og snakket om hvilke tilbud SiO har for eldre studenter, 381 
ettersom deres studentmasse i snitt er en del eldre enn gjennomsnittet ellers i SiO. De var også veldig 382 
interesserte i Kulturstyrets støtteordning og jeg har gitt dem en liten innføring i Kulturstyrets 383 
tildelingskriterier og prioriteringer jf. Kulturstyrets handlingsplan for 2019. 384 
 385 
Handlingsplan: 386 
Ettersom jeg i den siste tiden har fått mer kontakt med flere av de mindre institusjonene, og at det snart er 387 
generalforsmalingsmaraton, har jeg også jobbet med handlingsplanpunkt 5. Etter dette VT-møtet skal jeg sette 388 
meg ned og lage en god komparativ oversikt over hvordan studentdemokratiene finansieres og støttes av 389 
institusjonen sin og ev. andre støtteordninger.  390 
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POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG, GARD LØKEN FRØVOLL 391 
 392 
På februar-møtet ble det vedtatt et mandat for en komité for revidering av de kulturpolitiske dokumentene. 393 
Jeg er sekretær for denne komiteen, og vi hadde vårt første møtet fredagen etter forrige VT-møte. Arbeidet 394 
med dette har gått bra, og vi legger frem revidert kulturpolitisk dokument på møtet 23. april. Dette 395 
dokumentet omhandler kun allmennkulturen, og de øvrige vil legges frem på et senere tidspunkt. 396 
 397 
Jeg skrev og sendte inn et leserinnlegg om abort som kom på trykk i Universitas 3. april. Dette ble gjort fordi 398 
VT på vårseminaret vedtok at vi er imot regjeringens endringer i abortloven. I forbindelse med dette svarte 399 
jeg også på regjeringens høringsnotat som omhandler lovendringen.  400 
 401 
Jeg var i et møte med Ellen Steen-Hansen fra Helseetaten i Oslo kommune og Trond Trondsen fra SiO Helse 402 
for å snakke om Selvhjelpskonferansen 2019 som skal arrangeres i mai. Velferdstinget har blitt spurt om å 403 
snakke studentenes perspektiv på hvordan selvhjelp kan benyttes for å mestre hverdagen. Det er bra at en 404 
konferanse som fokuserer på unge voksne tar inn over seg at studentene utgjør størsteparten av de unge 405 
voksne i Oslo og Akershus. 406 
 407 
Uke 14 gikk hovedsakelig med til å arrangere Åpen dag, være syk, samt deltakelse på NSO sitt landsmøte. 408 
Uken etter ble det mye sakspapirer til dette møtet. I tillegg skrev jeg et høringssvar til en rapport fra en 409 
arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen for å gjennomgå studentboligpolitikken. Alt i alt var arbeidsgruppens 410 
rapport god, og hadde mange konkrete tiltak. I dette tilfellet ble min oppgave å prioritere hvilke aspekter av 411 
rapporten som er spesielt viktige, og da spesielt for studenter i Oslo og Akershus.   412 
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SAKSFREMLEGG – 2B 413 
Dato: 23. april 2019 414 
Sak: 2b), Orienteringssak 415 
Saksbehandler: Vetle Bo Saga 416 
Vedlegg: Profilundersøkelse SiO 417 
 418 
 419 
HOVEDSTYRETS ORIENTERING 420 
 421 
Arbeidsutvalgets innstilling: 422 
 423 
 424 
Forslag til vedtak: 425 
Saken tas til orientering.  426 
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 427 
 428 
Orientering til Velferdstinget april 2019 429 
Forrige styremøte ble avholdt 20. mars, samme dag som VT-møtet i mars. Neste styremøte er onsdag 15. 430 
mai. Noe av denne orienteringen vil derfor være gjentagelse av det som ble orientert muntlig om til VT 20. 431 
mars.  432 
 433 
Bolig 434 
 435 
Tilskudd til studentboligbygging 436 
Kunnskapsdepartementet offentliggjorde 27. mars fordelingen av tilskudd til bygging av studentboliger for 437 
2019. Totalt ble det tildelt tilskudd for bygging av 1448 av en bevilgning på 3400. Det var også søkt om tilskudd 438 
for rehabilitering av 1760 boliger, men ingen rehabiliteringsprosjekter fikk tilskudd. SiO søkte for 2019 om 439 
tilskudd til å rehabilitere 248 studentboliger, fordelt på Sogn Studentby og Tullinløkka Studenthus. 440 
 441 
Forslagene fra arbeidsgruppen som gjennomgikk tilskuddsordningen har vært på høring, men 442 
departementet har foreløpig ikke kommet med sine konklusjoner. Forhåpentligvis åpnes det for tilskudd til 443 
rehabilitering, som det også har vært gitt tilskudd til tidligere. Et tilskudd varer bare så lenge som bygget, og 444 
når bygget når endt levetid trengs det nye tilskudd for å holde leieprisen lav.  445 
 446 
Jeg har på vegne av SiO også argumentert for dette i Khrono. Hovedargumentet var dette:  447 
 448 
“Enkelte av studenthusene våre er eldre bygg som er i ferd med å nå sin tekniske levealder. Det betyr at de 449 
må totalrehabiliteres, og eventuelt også restruktureres, for å møte dagens krav og forventninger til 450 
studentboliger. Totalrehabilitering koster fort like mye som nybygg, og rehabiliterte studentboliger vil uten 451 
tilskudd få langt høyere leiepris for studentene.”  452 
 453 
Årsaken til at SiO ikke søkte om tilskudd til nybygg i denne runden er at våre prosjekter enten har fått tilskudd, 454 
eller ikke har kommet langt nok til å søke. Til og med 2017 var det vanlig å søke om tilskudd tidligere i 455 
prosjektperioden. Dette førte til en opphopning av ubenyttede tilskudd. Fra og med 2018 har derimot 456 
kostnadsrammen og tilskuddet blitt hevet, i tillegg til at de nå prisjusteres årlig. Dette gir et gunstig intensiv 457 
om å vente lenger med å søke, så færre tilskudd blir stående ubenyttet i årevis. At vi ikke søkte om tilskudd 458 
til nybygg i denne runden betyr ikke at SiO ikke har planer for bygging av nye studentboliger i årene som 459 
kommer. 460 
 461 
Utvalgte prosjekter 462 

- Blindernveien 6  463 
- Ferdig regulert, begynner forhåpentligvis byggingen snart 464 
- Tildelt tilsagn om tilskudd 465 
- 315 studentboliger (hybelenheter, HE) 466 

- Kringsjå fase II 467 
- 82 familieboliger, 246 HE 468 
- Under bygging, alle de tre byggene er tette og boligene forventes innflyttingsklare før jul 469 
- Har mottatt deler av tilskuddet, resten betales ut når prosjektet er fullført 470 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-studentboliger-til-tromso-volda-molde-forde-gjovik-oslo-og-as/id2637961/
https://khrono.no/nybo-rehabilitering-sio/tilskudd-til-studentboligbygging-varer-ikke-evig/271729
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- Brenneriveien 11 471 
- Venter på regulering. Oversendt fra oss i november. Ligger på byrådets bord, vi håper på 472 

politisk behandling i mai. 473 
- To forslag 474 

- Vårt forslag inneholder 246 studentboliger 475 
- Plan- og bygningsetatens forslag vil bety et sted mellom 160 og 180 boliger. Blir dette 476 

forslaget vedtatt vil det ikke være økonomi i prosjektet. 477 
- Ikke søkt om tilskudd, vil høyst sannsynlig ikke være innenfor kostnadsrammen uansett 478 

hvilket forslag som blir vedtatt. 479 
- Sognsveien 102, utvidelse av Sogn studentby 480 

- For tidlig i prosessen til å søke tilskudd 481 
- Vårt forslag vil kunne ende opp på ca. 400 studentboliger 482 

- Lillestrøm 483 
- Venter på regulering. Vi sendte vårt forslag sommeren 2017, høsten 2018 ble forslaget sendt 484 

tilbake til administrasjonen av politikerne. Vi har sendt nytt forslag, og forventer regulering i 485 
løpet av våren. 486 

- Inntil 370 studentboliger 487 
- Gjerdrumsvei 10 488 

- Regulert inntil 460 studentboliger 489 
- Tidligere gitt tilskudd, men dette er levert tilbake da økonomien i prosjektet ikke er god nok. 490 

De fordyrende elementene er hovedsakelig grunnforhold, mye fasade (tre tårn) og betydelig 491 
andel mørke arealer (ligger i skråning). 492 

- Utsatt av styret (i 2017) for å vurdere endringer som kunne gi økonomi i prosjektet, eller for å 493 
avhende tomten. 494 

- Vedtok på styremøtet 20. mars å bygge opp mot 100 boliger i den eksisterende boligmassen. 495 
Dette vil ikke være tilskuddsberettiget, da kostnaden er for høy. Leieprisen vil derfor bli 496 
høyere enn SiO ønsker. Det sees derfor på muligheten for å bygge noe større leiligheter, for 497 
eksempel parleiligheter. Det kan også være aktuelt å leie boligene ut som 498 
gjesteforskerboliger, dersom SiO går videre med å etablere et slikt tjenesteområde. Årsaken 499 
til vedtaket er at vi i dag sitter med kapitalkostnader på tomten, og at vi fortsatt har et ønske 500 
om å bygge studentboliger i større skala på resten av tomten på et senere tidspunkt. Da er vi 501 
nødt til å få kontantstrøm frem til vi tar en avgjørelse om bygging av flere studentboliger, eller 502 
avhending. 503 

 504 
Kundetilfredshet (KTI) 505 
SiO måler hvert år hvor fornøyde studentene er med tilbudet. Den overordnede kundetilfredsheten er på 4,4 506 
på en skala til 6. Spesielt er tilbakemeldingene gode på trening, barnehage og foreningskurs.  507 

Hovedfunn fra SiOs kundetilfredshetsundersøkelse 2018 er nå tilgjengelig (vedlagt). Undersøkelsen er utført 508 
av OMG på oppdrag fra SiO i perioden 30. september til 10. oktober 2018. Formålet er å få innsikt i hvordan 509 
studentene opplever SiO og tjenestene SiO leverer.  510 
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SiOs overordnede kundetilfredshet er 4,4 på en skala fra 1 til 6 og scorer på det jevne. I 2017 var tallet 4,3. 511 
Scorene på de ulike tjenesteområdene er stort sett gode, selv om det spriker noe i vurderingen. Studentene 512 
ønsker seg også mer informasjon om SiOs tilbud. 513 

Høyest tilfredshet: 514 

- Treningstilbud 515 
- Barnehage 516 
- Kurs for foreninger 517 

Rom for forbedring: 518 

- Mat og drikke opplever bedring, men det er fortsatt det området med lavest KTI og anbefalingsgrad 519 
- Bolig har et resultat på det jevne, men er en stor del av studentenes liv og avgjørende for SiOs 520 

økonomi 521 

Resultatene er basert på 5270 svar, og gir et godt bilde av studentenes forhold til SiO, selv om svarprosenten 522 
på 13,3 % er noe lav. På de mindre utvalgene i undersøkelsen, for eksempel små serveringssteder, vil det dels 523 
være svært få svar og disse tallene er ikke tatt med i den oppsummerende rapporten. 524 

Årsresultat 525 
SiOs årsresultat for 2018 er på 65,4 millioner kroner mot 130,7 millioner kroner i 2017. Et slikt resultat er å 526 
regne som et godt normalår. Årsresultat i morselskapet er 59 millioner. 20 millioner settes av til 527 
vedlikeholdsfond, og 30 millioner avsettes som bunden egenkapital (inntektsført statstilskudd bolig). Det 528 
høye resultatet året før skyldes salgsgevinst for eiendommen Nedre Ullevål 11, som ble solgt da den ikke 529 
kunne gjøres om til studentboliger. SiO hadde i 2018 en konsernomsetning på 1,15 milliarder kroner, 5 % 530 
høyere enn året før, justert for salget av Nedre Ullevål.    531 
 532 
Semesteravgiften utgjorde 81,1 millioner kroner i 2018.  Cirka halvparten brukes til finansiering av SiOs 533 
helsetjenester, mens resterende del går til Velferdstinget, karrieretjenester, foreningstjenester, servicetilbud 534 
knyttet til semesterstart og kundebetjening, samt tilskudd til prisreduksjon i SiO Mat og Drikke i 535 
eksamensperioden i desember. 536 
 537 
 538 
Som alltid - still veldig gjerne spørsmål! 539 
På vegne av styrestudentene, 540 
Vetle Bo Saga  541 
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SAKSFREMLEGG – 2C 542 
Dato: 23. april 2019 543 
Sak: 2c), Orienteringssak 544 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget  545 
Vedlegg:  546 
 547 
ANDRE ORIENTERINGER 548 
 549 
Arbeidsutvalgets innstilling: 550 
 551 
 552 
Forslag til vedtak: 553 
Saken tas til orientering. 554 
 555 
 556 
 557 
 558 
 559 
KULTURSTYRETS ORIENTERING 560 
Det foreligger ingen skriftlig orientering grunnet sykdom. 561 
 562 
SIO MAT OG DRIKKE 563 
Har ikke hatt møte siden sist VT-møte. 564 
 565 
 566 
UNIVERSITAS 567 
Universitas hadde et styremøte torsdag 4. april. Her ble styret orientert om ny søknadsprosess, og vedtok et 568 
estimat på 3,4 millioner kroner som Universitas' anslåtte behov for 2020. Dette estimatet tar utgangspunkt i 569 
en avisproduksjon på samme nivå den vi har søkt om tidligere, og at utviklingen mtp. inntekter og utgifter 570 
fortsetter som den har vært de siste par årene. Siden perioden er ganske langt frem i tid (et halvt til halvannet 571 
år), hvor vi mellomtiden har svært variable annonseinntekter, er risikoen for økonomiske overraskelser før 572 
utgangen av perioden høy. Styreleder vil derfor understreke at det oppleves som svært uheldig at foreningen 573 
pålegges å nærmest «gjette» en sum allerede nå, siden en senere behandling ville gitt både oss selv, 574 
Velferdstinget og SiO et langt bedre utgangspunkt for å vurdere Universitas' behov for 2020.  575 
 576 
Under møtet ble styret også presentert en resultatrapport for 2018, hvor det ser ut til at vi landet på et positivt 577 
resultat på rundt 5000 kroner. Kuttene fra tildelingsmøtet 2017 tatt i betraktning er det positive nyheter, selv 578 
om vi trenger litt mer vekst i egenkapitalen for å ha tilstrekkelig likviditet året igjennom. I tillegg vedtok styret 579 
datoer for årsmøte og styremøte med valg av ny redaktør. 580 
 581 
Mvh. 582 
Henrik Paulsen Mandelid 583 
Styreleder, Universitas 584 
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RADIO NOVA 585 
Har ikke hatt møte siden sist VT-møte. 586 
 587 
PROSJEKT OM STUDENTHUS 588 
 589 
Forrige VT-møte ble leveransen fra prosjektet flyttet til 1. juni. I kjølvannet av denne utsettelsen har 590 
styringsgruppen diskutert hvilke deler av arbeidet som skal prioriteres, hvilke funksjoner huset kan ha og 591 
særlig delen av huset rettet mot næringslivet, innovasjon og entreprenørskap er viktige momenter, som enda 592 
ikke er avgjort, som gjør det vanskelig for selskaper og private investorer å si noe om mulig finansiering eller 593 
samarbeid.  Signalet fra styringsgruppen til prosjektgruppen er at det er sentralt å fortsette arbeidet med å 594 
finne ut hvordan man kan gjøre et potensielt hus til en kontaktflate med næringsliv og innovasjons- og 595 
entrepenørskapsmiljøer i Oslo, da dette er delen av visjonen som har størst potensiale til å være avgjørende 596 
for mulige investorer å si noe om fremtidig finansiering eller samarbeid. 597 
 598 
Som en del av dette arbeidet planlegger prosjektgruppen et “ideathon”. Til denne workshopen inviteres 599 
studenter, foreninger, utdanningsinstitusjoner, kommunen, personer i innovasjons- og 600 
entrepenørskapsmiljøer og næringslivet til å diskutere hvilke funksjoner som kan legges til et potensielt 601 
studenthus for å skape nettopp denne koblingen mellom studentene og næringsliv- og innovasjonsmiljøer i 602 
Oslo.  Ideathonet er planlagt den 14. mai. Den 6. mai er det planlagt et frokostseminar som er tenkt som en 603 
“teaser” til ideathonet. Frokostseminaret kommer til å dreie seg om hvordan Oslo kan bli en student- og 604 
kunnskapshovedstad i mer enn bare navnet. 605 
 606 
SBIO Politics arrangerte et innspillsmøte 3. april. Det hadde noe labert oppmøte, men resulterte i gode innspill 607 
om å bruke eksisterende arenaer for å skaffe innspill i steden for å lage nye. I tillegg resulterte møtet i en idé 608 
til et arrangement for å løfte Oslo som studentby på 17. mai, se nestleders orientering for mer informasjon. 609 
 610 
Hva gjelder St. Olavs gate 32 er den nyeste utviklingen at Kunnskapsdepartementet har respondert positivt 611 
til SiOs interesse for bygget, men påpekt at de legger til grunn at SiO ikke omfattes av unntaket i instruks 612 
om avhending av statlig eiendom om vederlagsfri overføring mellom statsinstitusjoner. Uker etter dette 613 
responderte Statsbygg på prosjektets henvendelser og forklarte at de fortsatt er i prosess med å vurdere 614 
behovene til Riksantikvaren, og at de tidligst kommer til å vite noe mer høsten 2019. I forbindelse med 615 
undersøkelsene til Statsbygg gjennomfører de en ny tilstandsvurdering av bygget. Prosjektgruppen fortsetter 616 
å følge utviklingen, og har siden sist gjennomført møter med både Høyre og Venstre i Oslo kommune, og 617 
håper på å kunne bruke kontakter der til å få møter med relevante aktører i de aktuelle departementene. 618 
Dette er viktig fordi Statsbygg rapporterer til kommunal- og moderniseringsdepartementet, og tatt i 619 
betraktning at kunnskapsdepartementet har mottatt vår henvendelse er det viktig at de statlige 620 
myndighetene snakker sammen.  621 

https://www.facebook.com/events/2174216299557091/
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SAKSFREMLEGG – 3A 622 
Dato: 23. april 2019 623 
Sak: 3A, Vedtakssak 624 
Saksbehandler: Marius Frans Linus Hillestad 625 
Vedlegg: Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Valgforsamling 626 
 627 
 628 
REVIDERING AV REGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS’ 629 
VALGFORSAMLING 630 
 631 
Arbeidsutvalgets innstilling: 632 
Arbeidsutvalget innstiller ikke på vedtekter og reglement.  633 
 634 
Forslag til vedtak: 635 
Velferdstinget vedtar Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Valgforsamling 636 
med de endringer som vedtas under møtet. 637 
 638 
 639 
SAKSNOTAT 640 
 641 
Bakgrunn for saken 642 
Reglementet for valgforsamling regulerer gjennomføringen av valgforsamling, der de mindre høyskolene 643 
velger felles representanter og varaer til Velferdstinget. Reglementet er en del av regelsamlingen til 644 
Velferdstinget. Velferdstinget har vedtatt i handlingsplanen for 2019 at reglementet skal revideres i løpet av 645 
året.  646 
 647 
Saksopplysninger 648 
Det er regulert i vedtektene §13-2-2 at 649 
 650 

“Politiske og organisatoriske dokumenter vedtas og endres av Velferdstinget over to møter, med unntak av 651 
møter som varer mer enn en -1- dag. Frist for å sende endringsforslag følger bestemmelsen i §3-6 og 652 
behandles under påfølgende møte.” 653 

 654 
Ettersom dette reglementet ble førstegangsbehandlet på forrige møte (20. mars), må det behandles på nytt 655 
på dette møtet for at endringsforslagene kan vedtas.  656 



  
 

 
 25 

ENDRINGSFORSLAG 657 
 658 

Forslag nr: Dokument: Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
valgforsamling 

Linje 
nr 

9 

3 Levert av:  Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 3a) Reglement for Valgforsamlingen 

Opprinnelig 
tekst 

(…) Motstridene 

Ny tekst Motstridende 

Begrunnelse Redaksjonelt 

VEDTAK 
 

 659 

Forslag nr: Dokument: Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
Valgforsamling 

Linje nr 16-17 

4 Levert av: Rune Keisuke Kosaka Type Endring 

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 er eneste vedtakssak på valgforsamlingen utover møtekonstituering og dette 
reglementet. 

Begrunnelse VF har lov til å gjøre andre valg på vegne av de små institusjonene 

VEDTAK 
 

 660 



  
 

 
 26 

Forslag nr: Dokument: Reglement for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus’ valgforsamling 

Linje nr 16-17 

5 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

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 

VEDTAK 
 

 661 

Forslag nr: Dokument: Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
valgforsamling 

Linje 
nr 

20 

6 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 3a) Reglement for Valgforsamlingen 

Opprinnelig 
tekst 

Valgforsamling 

Ny tekst valgforsamlingen 

Begrunnelse Redaksjonelt 

VEDTAK 
 

 662 
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Forslag nr: Dokument: Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
valgforsamling 

Linje 
nr 

34 

7 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 3a) Reglement for Valgforsamlingen 

Opprinnelig 
tekst 

Valg skjer ved flertallsvalg 

Ny tekst Valg skjer ved alminnelig flertall 

Begrunnelse Redaksjonelt, samsvarer bedre med vedtektene 

VEDTAK 
 

 663 

Forslag nr: Dokument: Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
Valgforsamling 

Linje nr 36-37 

8 Levert av: Jeanett Andersen Type Endring 

Sak 3a) Reglement for Valgforsamlingen 

Opprinnelig 
tekst 

Velger en valgt representant å fratre sitt verv eller å fratre som følge av andre verv 
rykker varamedlemmene opp automatisk. 

Ny tekst Dersom en representant trekker seg fra vervet, rykker varamedlemmene automatisk 
opp. 

Begrunnelse Bedre ordlyd. Trenger ikke spesifisere at man mister vervet som følge av andre verv. 
Det er en naturlig konsekvens for de vervene det gjelder. 

VEDTAK  

 664 
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Forslag nr: Dokument: Reglement for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus’ valgforsamling 

Linje nr 42 

9 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

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.   

 

VEDTAK 
 

 665 

Forslag nr: Dokument: Reglement for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus’ Valgforsamling 

Linje nr 42 

10 Levert av: Rune Keisuke Kosaka Type Endring 

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 velferdstinget med kvalifisert flertall 

Begrunnelse Det er prinsipielt problematisk at et rent valgorgan har mulighet til å gjøre endringer på 
prosesser som kun skal bunne ut i hvordan DMH har mulighet til gjennomføre en 
prosess for oss 

VEDTAK 
 

 666 
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Forslag nr: Dokument: Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
Valgforsamling 

Linje nr 36-37 

11 Levert av: Jeanett Andersen Type Endring 

Sak 3a) Reglement for Valgforsamlingen 

Opprinnelig 
tekst 

Velger en valgt representant å fratre sitt verv eller å fratre som følge av andre verv 
rykker varamedlemmene opp automatisk. 

Ny tekst Dersom en representant trekker seg fra vervet, rykker varamedlemmene automatisk 
opp. 

Begrunnelse Bedre ordlyd. Trenger ikke spesifisere at man mister vervet som følge av andre verv. 
Det er en naturlig konsekvens for de vervene det gjelder. 

VEDTAK  

  667 
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SAKSFREMLEGG – 3B 668 
Dato: 23. april 2019 669 
Sak: 3b), Vedtakssak 670 
Saksbehandler: Maya Sol Sørgård 671 
Vedlegg:  672 
 673 
 674 
NSO-KONTINGENT - BETALINGSMÅTE 675 
 676 
Arbeidsutvalgets innstilling: 677 
Arbeidsutvalget innstiller på at Velferdstinget vedtar Arbeidsutvalgets forslag til vedtak med eventuelle 678 
endringer som fremkommer under møtet. 679 
 680 

Forslag til vedtak: 681 
Velferdstinget mener at Forskrift om studentsamskipnader må endres slik at medlemskontingent i nasjonale 682 
interesseorganisasjoner kan kreves inn ved siden av semesteravgift. Velferdstinget mener det er naturlig at 683 
dette arbeides med på nasjonalt plan. Inntil forskriften er endret, skal betalingen gjennomføres i henhold til 684 
eksisterende avtale mellom NSO og SiO. 685 
 686 
 687 
SAKSNOTAT 688 
 689 
Bakgrunn for saken 690 
Velferdstinget diskuterte betalingsmåter for NSO-kontingenten under VT-møtet 20. mars. For mer utfyllende 691 
informasjon om temaet, se sak 3B i sakspapirene til nevnte møte.  692 
 693 
Saksopplysninger 694 
Under VT-møtet 20. mars ble det gjennomført en prøvevotering over forskjellige løsninger som ble foreslått 695 
muntlig, og arbeidsutvalgets forslag til vedtak er utarbeidet med bakgrunn i forslaget som hadde størst 696 
oppslutning i forsamlingen. 697 
 698 
Arbeidsutvalgets vurdering 699 
AU mener løsningen VT gav uttrykk for at de ønsket under forrige møte er en løsning som best arbeides for 700 
på nasjonalt plan. Det innebærer at ViN vil være en naturlig aktør dersom øvrige velferdsting er enige i VTOAs 701 
standpunkt, og at NSO og ONF er naturlige samarbeidspartnere.  702 

http://www.studentvelferd.no/dokumenter/2019/03/Sakspapirer-til-nett.pdf
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SAKSFREMLEGG – 3C 703 
Dato: 23. april 2019 704 
Sak: 3C), Diskusjonssak 705 
Saksbehandler: Kari Anne Andersen 706 
Vedlegg: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 707 
 708 
 709 
REVIDERING AV VEDTEKTER 710 
 711 
 712 
Arbeidsutvalgets innstilling: 713 
Velferdstinget diskuterer innkomne endringsforslag. Andregangsdebatt og votering gjennomføres under 714 
Velferdstingsmøtet 27. mai. 715 
 716 
 717 
Forslag til vedtak: 718 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 719 
 720 
 721 
 722 
SAKSNOTAT 723 
 724 
Bakgrunn for saken 725 
I løpet av våren har både kontrollkomiteen og arbeidsutvalget blitt gjort bevisste på mangler ved 726 
vedtektene. Disse er her foreslått utbedret. 727 
  728 
Saksopplysninger 729 
For å endre vedtektene må man ifølge vedtektene selv § 12-2-1 Vedtektsendringer gjøres dette over to møter. 730 
 731 

§ 12-2-1 Vedtektsendringer 732 
Disse vedtektene vedtas og endres av Velferdstinget med kvalifisert flertall.  733 
Endringsforslag framsettes skriftlig på et møte i Velferdstinget og behandles først på neste møte. Vedtatte 734 
endringer gjelder fra møtets slutt med mindre Velferdstinget med 3/4 kvalifisert flertall vedtar noe annet. 735 
Endringer kan ikke tre i kraft før vedtektsbehandlingen er avsluttet.   736 
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ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE 737 
 738 
 739 

Forslag nr: Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje nr 74 

12 Levert av: Kari Anne Andersen Type Endring 

Sak: 3C – Revidering av vedtekter 

Opprinnelig 
tekst 

Hele § 3-2 

Ny tekst § 3-2 Konstituering  
 
Velferdstinget konstituerer seg selv før vårsemesterets første møte begynner.  
 
Under konstitueringen behandler Velferdstinget:  

a. Representantenes og vararepresentantenes valgprotokoller etter innstilling fra 
Kontrollkomiteen 

b. Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Begrunnelse AU har de siste årene mottatt spørsmål fra representanter om hvorfor det første 
nyvalgte representanter gjør, er å velge studenter inn i noen av de aller mest 
ansvarstunge vervene en student kan ha. Det beste svaret AU kan finne på hvorfor, er at 
det henger igjen fra da alle VTs funksjonsperioder var fra januar ut desember. Vi foreslår 
å flytte konstitueringen til vårsemesterets første møte, slik at det siste et VT gjør er å 
velge represenanter til HS og øvrige verv i SiO, samt KS-leder. For å sikre at vi har et VT 
som til enhver tid er fungerende, utvider vi funksjonstiden til et VT til å vare frem til et 
nytt VT har konstituert seg selv. 

VEDTAK 
 

 740 
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Forslag nr: Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje nr 355 

13 Levert av: Kari Anne Andersen Type Strykning 

Sak: 3C - Revidering av vedtekter 

Opprinnelig 
tekst 

§ 10-1 Tildeling av støtte til studentmedier  Velferdstinget bevilger støtte til 
studentmediene etter Mediepolitiske tildelingskriterier. Disse kan vedtas og endres av 
Velferdstinget med kvalifisert flertall. Endringsforslag framsettes skriftlig på ett møte og 
behandles først på neste møte i Velferdstinget 

Ny tekst  

Begrunnelse Slår sammen fordi tildelingsreglementene er to separate, og VT behandler disse to 
gruppene samtidig i andre dokumenter. 

VEDTAK 
 

 741 

Forslag nr: Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje nr 359 

14 Levert av: Kari Anne Andersen Type Tillegg 

Sak: 3C - Revidering av vedtekter 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst og studentmedier 

Begrunnelse Slår sammen fordi tildelingsreglementene er to separate, og VT behandler disse to 
gruppene samtidig i andre dokumenter.  
 
I kontekst, med oppdatert paragrafnr:  
§ 10-1 Tildeling av støtte til studentkulturinstitusjoner og studentmedier 

VEDTAK 
 

 742 
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Forslag nr: Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus Linje nr 360 

15 Levert av: Kari Anne Andersen Type Endring 

Sak: 3C - Revidering av vedtekter 

Opprinnelig tekst Kulturpolitiske tildelingskriterier 

Ny tekst Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier 

Begrunnelse Oppdatere dokumentnavn slik at man refererer til rett dokument 

VEDTAK 
 

 743 

Forslag nr: Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje nr 360 

16 Levert av: Kari Anne Andersen Type Tillegg 

Sak: 3C - Revidering av vedtekter 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst og studentmediene 

Begrunnelse Slår sammen fordi tildelingsreglementene er to separate, og VT behandler disse to 
gruppene samtidig i andre dokumenter.  
 
I kontekst:  
Velferdstinget bevilger støtte til studentkulturinstitusjonene og studentmediene [...] 

VEDTAK 
 

 744 
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Forslag nr: Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje nr 412 

17 Levert av: Kari Anne Andersen Type Tillegg 

Sak: 3C - Revidering av vedtekter 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Velferdstinget i Oslo og Aksershus har sin funksjonstid fra og med konstitueringen til og 
med konstitueringen av påfølgende års Velferdsting. 

Begrunnelse For å tilpasse seg endringen i når konstituerende møte finner sted, må VTs funksjonstid 
endres, slik at det til enhver tid finnes et fungerende Velferdsting. Denne endringen 
virker på AU som den mest hensiktsmessige 

VEDTAK 
 

 745 

Forslag nr: Dokument: 
 

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje nr 414 

18 Levert av: Kari Anne Andersen Type Stryking 

Sak: 3C - Revidering av vedtekter 

Opprinnelig 
tekst 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Ny tekst  

Begrunnelse For å tilpasse seg endringen i når konstituerende møte finner sted, må VTs funksjonstid 
endres. Dermed på organet tas ut av listen over verv/organ som har funksjonstid fra og 
med januar til og med desember. 

VEDTAK 
 

 746 
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Forslag nr: Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje nr 550 

19 Levert av: Kari Anne Andersen Type Tillegg 

Sak: 3C – Revidering av vedtekter 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst De(n) det er fremmet mistillit mot skal informeres raskest mulig etter at skriftlig 
begrunnelse foreligger arbeidsutvalget. 
 

Begrunnelse Vedtektene for Velferdstinget § 13-3 nevner ikke noe tidspunkt for å informere de 
berørte parter i en sak om mistillit. 

VEDTAK 
 

 747 

Forslag nr: Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje nr 595 

20 Levert av: Kari Anne Andersen Type Tillegg 

Sak: 3C - Revidering av vedtekter 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst og e 

Begrunnelse Kontrollkomiteen må i henhold til vedtektene være tilstede for at VT skal kunne fatte 
vedtak, men har ikke anledning til å være tilstede under lukkede møter. Dette er en 
selvmotsigelse som her forsøkes løst.  
 
I kontekst:  
[…]personer med rettigheter etter § 3-10a-b og e. 

VEDTAK 
 

 748 
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Forslag nr: Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus Linje nr 597 

21 Levert av: Kari Anne Andersen Type Tillegg 

Sak: 3C - Revidering av vedtekter 

Opprinnelig tekst 
 

Ny tekst § 14 Dokumenthierarki 

Begrunnelse Nytt kapittel som stadfester dokumenthierarkiet 

VEDTAK 
 

 749 

Forslag nr: Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus Linje nr 0 

22 Levert av: Kari Anne Andersen Type Endring 

Sak: 3C - Revidering av vedtekter 

Opprinnelig tekst 
 

Ny tekst  

Begrunnelse Oppdatere paragrafnummere i hele dokumentet slik at man unngår referansefeil og 
feil nummer i underparagrafer 

VEDTAK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  750 
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SAKSFREMLEGG – 3D 751 
Dato: 23. april 2019 752 
Sak: 3d), Diskusjonssak 753 
Saksbehandler: William Sæbø 754 
Vedlegg: Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 755 
 756 
 757 
ØKONOMIREGLEMENT 758 
 759 
Arbeidsutvalgets innstilling: 760 
Velferdstinget diskuterer foreslått endring i økonomireglementet. Andregangsdebatt og votering 761 
gjennomføres under påfølgende VT-møte. 762 
 763 
 764 
Forslag til vedtak: 765 
Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker 766 
 767 
 768 
SAKSNOTAT 769 
 770 
Bakgrunn for saken 771 
Det har kommet inn et endringsforslag til økonomireglementet fra representant William Sæbø om å øke 772 
lønnstrinnet til arbeidsutvalget. 773 
 774 
Saksopplysninger 775 
For å gjøre endringer i de organisatoriske dokumentene må man ifølge vedtektene § 13-2-2 Endringer av 776 
politiske og organisatoriske dokumenter gjøres dette over to møter. 777 
 778 

§13-2-2 Endringer av politiske og organisatoriske dokumenter Politiske og organisatoriske dokumenter 779 
vedtas og endres av Velferdstinget over to møter, med unntak av møter som varer mer enn en -1- dag. 780 
Frist for å sende endringsforslag følger bestemmelsen i §3-6 og behandles under påfølgende møte.   781 
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ENDRINGSFORSLAG TIL VELFERDSTINGETS ØKONOMIREGLEMENT 782 
 783 

Forslag nr: Dokument: Økonomireglement for Velferdstinget i 
Oslo og Akserhus 

Linje nr 76 

23 Levert av: William Sæbø Type Endring 

Sak: 3D – Revidering av Velferdstingets økonomireglement 

Opprinnelig tekst Arbeidsutvalget lønnes etter lønnstrinn 20 i statens lønnsregulativ. 
 

Ny tekst Arbeidsutvalget lønnes etter lønnstrinn 25 i statens lønnsregulativ. 
 

Begrunnelse Ved å øke lønna til lønnstrinn 25 i statens lønnsregulativ vil lønna med dette 
gjenspeile den lønna som er i Norsk Studentorganisasjon sitt arbeidsutvalg. 
Lønnstrinn 20 er veldig lavt og jeg synes lønna til AU skal være god nok til å leve 
av samtidig som den ikke settes for høyt. Norsk Studentorganisasjon sitt nivå 
virker fornuftig. 

VEDTAK 
 

  784 
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SAKSFREMLEGG – 3E 785 
Dato: 23. april 2019 786 
Sak: 3d), Vedtakssak  787 
Saksbehandler: Henrik Paulsen Mandelid (Styreleder i Universitas) 788 
Vedlegg: Sak 108 18 Studentforeninger og Kulturstyret, Høringssvar DNS, Høringssvar SBIO, Høringssvar 789 
Universitas, Referat Hovestyremøte 5.12.18 790 
 791 
 792 
VELFERDTINGETS SELVBESTEMMELSESRETT I FASTSETTELSE AV TILDELINGSKRITERIER  793 
 794 
Forslag til vedtak 795 

- Velferdstinget stiller seg svært kritiske til at SiO har fattet vedtak om Velferdstingets og 796 
Kulturstyrets tildelingskriterier, og understreker at denne myndigheten er forbeholdt 797 
Velferdstinget. 798 

- Velferdstinget krever at SiO reverserer vedtaket om krav til økonomikompetanse for søkere til 799 
Velferdstinget og Kulturstyret. 800 

- Velferdstingets representanter krever å bli konsultert på forhånd ved framtidige saker i 801 
SiO-styret som direkte angår forholdet mellom Velferdstinget og SiO. 802 

 803 

SAKSNOTAT 804 
 805 
Bakgrunn for saken 806 
SiOs hovedstyre vedtok i møte 5. desember i 2018 følgende vedtakstekst: «Studentforeninger som søker og 807 
mottar økonomiske bidrag og støtte fra Velferdstinget eller Kulturstyret, må kunne dokumentere at 808 
funksjonen økonomiansvarlig i foreningen har tilstrekkelig kompetanse, før støtten utbetales», slik det 809 
fremkommer av vedlagt sakspresentasjon fra SiOs administrasjon. I administrasjonens anbefaling utdypes 810 
det at hensikten er at «alle studentforeninger som søker om midler fra Velferdstingets kulturstyre til enhver 811 
tid har en økonomiansvarlig som har gjennomført et av SiO Foreningers økonomikurs, eventuelt kan 812 
dokumentere at økonomiansvarlig besitter annen relevant og tilstrekkelig økonomikompetanse. Dette betyr 813 
at i den grad det er utskiftinger foreningene, må også påtroppende økonomiansvarlig ha gjennomført kurs/ 814 
annen tilstrekkelig opplæring.» 815 
 816 
Frem til dette vedtaket er det Velferdstinget som har hatt eierskap til tildelingsprosessen, herunder 817 
myndigheten til å definere søknadskriterier. Krav til Velferdstinget støttemottakere er regulert i 818 
Velferdstingets Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier, som sist ble revidert 22.5.2018. Her er det også 819 
spesifisert at «Velferdstinget vedtar kriterier for tildeling av støtte til kulturinstitusjonene/studentmediene» 820 
(saksoppmelders utheving). Krav om økonomikompetanse er ikke omtalt. Kriterier for søkere til Kulturstyret 821 
er regulert i Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger, sist revidert av Velferdstinget 11.10.2018. Her 822 
står det at Kulturstyret kan kreve «At søkeren oppfyller krav fra Kulturstyret når det gjelder regnskapsførsel, 823 
økonomistyring og økonomiforvaltning» som betingelse for utbetaling av støtte, uten at disse kravene er 824 
spesifisert. Dette åpner for at Kulturstyret kan velge å kreve bestått økonomikurs, men at det i så fall er en 825 
skjønnsvurdering fra Kulturstyrets side. 826 
 827 
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Saksbehandlers vurdering 828 
Saksoppmelder mener dette er en prinsipielt viktig sak, fordi den illustrerer dypere utfordringer i forholdet 829 
mellom Velferdstinget og SiO. For det første er det påfallende at studentflertallet i SiO-styret har støttet et 830 
forslag som overkjører selvbestemmelsesretten til organet som har valgt de inn. Referatet fra styremøtet 831 
viser at én stemme i styret som gikk mot forslaget. For det andre er det svært problematisk at hverken 832 
studentenes demokratisk valgte representanter i Velferdstinget eller foreningene selv ble konsultert før 833 
vedtaket, og at det ikke har noen dekning i Velferdstingets vedtatte politikk (tildelingskriteriene). For det tredje 834 
er det dypt skuffende at Velferdstinget selv ikke har tatt initiativ til å problematisere dette vedtaket i ettertid, 835 
særlig mtp. at tre av de fem høringssvarene til ny tildelingsprosess (SBIO, DNS og Universitas) eksplisitt 836 
kritiserer det. Saken er dermed ikke bare et internt spørsmål Velferdstingets integritet vis-a-vis SiO, men også 837 
et spørsmål om Velferdstingets troverdighet som studentpolitisk organ sett fra studentkulturens ståsted. 838 
 839 
Til diskusjon 840 
Denne saken er oppmeldt for at Velferdstinget skal ta stilling til et SiO-vedtak som utfordrer Velferdstingets 841 
rett til å definere søknadskriterier for søkere til Velferdstinget og Kulturstyret. 842 
 843 
Det understrekes at saken ikke er meldt opp for å være en diskusjon om hvorvidt Velferdstinget er positive 844 
eller negative til et krav om økonomisk kompetanse for studentforeninger. Et slikt forslag må Velferdstinget 845 
gjerne diskutere og eventuelt vedta, men da som en ny revidering av tildelingskriteriene. Saksinnmelder har 846 
forståelse for at denne saken kanskje inspirerer Velferdstinget til å diskutere innholdet i tildelingskriteriene, 847 
og vil i så fall oppfordre Velferdstinget til å melde det opp og diskutere det i en separat sak.  848 
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SAKSFREMLEGG – 4A 849 
Dato: 23. april 2019 850 
Sak: 4a), Vedtakssak 851 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 852 
Vedlegg: NA 853 
 854 
HELSEPOLITISK DOKUMENT 855 
 856 
Arbeidsutvalgets innstilling: 857 
F1: Vedtas 858 
F2: Avvises 859 
F3: Avvises 860 
F4: Vedtas 861 
F5: Avvises 862 
F6: Avvises 863 
F7: Vedtas 864 
F8: Vedtas 865 
F9: Avvises 866 
F10: Vedtas 867 
F11: Vedtas 868 
F12: Vedtas 869 
 870 
Forslag til vedtak: 871 
Helsepolitisk dokument vedtas med de endringer som kommer frem av møtet. 872 
 873 

SAKSNOTAT 874 
 875 
Bakgrunn for saken 876 
Velferdstingets helsepolitiske dokument ble sist vedtatt i 2014, og har vært Velferdstingets gjeldende politikk 877 
på området siden den gang. Dette begynner å bli en stund siden. I tråd med handlingsplanen for 2019 har 878 
arbeidsutvalget lagt frem et forslag til nytt helsepolitisk dokument til diskusjon og vedtak. 879 
  880 
Saksopplysninger 881 
Arbeidsutvalget la på VT-møte 20. mars frem et helhetlig endringsforslag for diskusjon i forsamlingen. Det 882 
helhetlige endringsforslaget er å finne i forrige møtes sakspapirer, som sak 4A. I tråd med vedtektene §13-2-883 
2 skal politiske dokumenter behandles over to -2- møter. På forrige møte kom det inn mange forslag til 884 
endring. Disse skal vi ta stilling til på dette møtet og deretter vedta endelig dokument.  885 

http://www.studentvelferd.no/dokumenter/2019/03/Sakspapirer-til-nett.pdf
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ENDRINGSFORSLAG 886 
 887 
Linjenummer som refereres til i forslagsboksene er basert på forrige møtes sakspapirer.  888 

Forslag nr. Dokument Helsepolitisk dokument Linje 773 

24        Levert av Kari Anne Andersen Type tillegg 

Sak: 4A) Helsepolitisk dokument 

Opprinnelig tekst   

Ny tekst Siden helse er sammensatt og påvirkes av alle hverdagens aspekter, er det 
nødvendig å se dette dokumentet i sammenheng med Velferdstingets øvrige 
politiske dokumenter. 

Begrunnelse Begrunnet i diskusjonen under forrige møte. Helse er sammensatt og det er viktig 
å anerkjenne at f.eks. boligsituasjon, fysisk aktivitet, fritidsaktiviteter påvirker 
helsen. Samtidig er det lite gunstig å gjenta politikken vi allerede har på andre felt i 
helsepolitisk dokument, siden dette fort kan føre til at vi ender opp med 
motstridende politikk etter revideringer. Dermed anser vi at det er bedre å 
henvise til de øvrige dokumentene 

Arbeidsutvalgets 
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse   

VEDTAK   

  889 
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Forslag nr. Dokument Helsepolitisk dokument Linje 776 

25 Levert av Kari Anne Andersen Type endring 

Sak: 4A) Helsepolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 776-778 

Ny tekst 762 

Begrunnelse Forslaget er å flytte teksten til innledningen, da teksten adresserer helse 
generelt, og ikke går inn på hva det offentlige har ansvar for. Teksten som ønskes 
flyttet: "Helse skapes ikke bare på legekontoret. Alle deler av livet påvirker 
hvordan vi har det, både psykisk og fysisk. Hva vi spiser, hvordan vi bor og 
aktivitetsnivå har mye å si for helsen vår. God helse er en forutsetning for å nå 
flere mål, blant annet en meningsfull studietid, god læring og overskudd til andre 
aktiviteter." 

Arbeidsutvalgets 
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse   

VEDTAK   

  890 
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Forslag nr. Dokument Helsepolitisk dokument Linje 779 

26 Levert av Kari Anne Andersen Type   

Sak: 4A) Helsepolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 779 - 781 

Ny tekst 817 

Begrunnelse Ønsker å flytte teksten til under underoverskrift "Samskipnaden", siden den nå 
ligger under underoversrift "det offentlige", men teksten handler kun om 
samskipnaden. Teksten som ønskes flyttet: "Studentsamskipnadens viktigste 
oppgave er å bidra til lik mulighet til utdanning. Studenthelse er en særdeles 
viktig del av dette. At Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) tilbyr 
tjenester på mange ulike områder gir en unik mulighet til å tenke helhetlig. 
Derfor må alle SiOs divisjoner bidra til å fremme god studenthelse." 

Arbeidsutvalgets 
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse   

VEDTAK   

  891 
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Forslag nr. Dokument Helsepolitisk dokument Linje 804 

27 Levert av Frida Rasmussen Type strykning 

Sak: 4A) Helsepolitisk dokument 

Opprinnelig tekst Stryke kulepunktet om sykepenger for heltidsstudenter 

Ny tekst  

Begrunnelse Studentene har en søknadsmulighet hos lånekassen hvor de kan søke om ekstra 
stipend om de med bevis og undersøkelser fra fastlegen kan få bekreftet at de 
ikke kan jobbe ved siden av studiene eller ikke. Så vidt jeg vet er denne summen 
på 4000kr og er ikke et lån, men et stipend. Når denne stipendordningen 
allerede eksisterer ser jeg ikke hvorfor VT skal ønske at syke studenter inkluderes 
i sykepengeordningen når dette behovet allerede er dekket av Lånekassen. Jeg 
ønsker derfor å stryke dette kulepunktet. 

Arbeidsutvalgets 
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse Tilleggsutbetalingen av stipend på 4000 gjelder kun for kronisk sykdom. 
Sykestipendet man kan søke om ved sykdom underveis i et semester er kun 
omgjøring av lån til stipend, og vil ikke gi den syke studenten bedre kår under 
sykdomstilfellet. 

VEDTAK   

  892 
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Forslag nr. Dokument Helsepolitisk dokument Linje 833 

28 Levert av Hedda Marie Westlin Type tillegg 

Sak: 4A) Helsepolitisk dokument 

Opprinnelig tekst   

Ny tekst Mange studenter er i en mer sårbar fase av livet der en kanskje bor for seg 
selv for første gang, og kan oppleve at psykiske plager kan oppstå eller 
forsterke seg i denne tiden. De fleste studenter er også i en aldersgruppe som 
har høyere risiko for å utvikle alvorlige psykiske lidelser, derfor er det viktig at 
studenter som har tegn til alvorlige psykiske lidelser eller vansker skal få 
henvisning til, og oppfølging i spesialisthelsetjenesten, samtidig som de får 
oppfølging fra SiO Helse i overgangsperioden. 

Begrunnelse Det er viktig at studenter som har tegn på alvorlige psykiske lidelser eller 
plager får riktig, og god oppfølging av helsetjenesten. Det er ikke gitt at alle 
kjenner til hvordan en skal få tak i god hjelp, eller hvor en skal henvende seg, 
derfor er det viktig at SiO helse tar ansvaret for å sørge for at studentene får 
riktig og god hjelp. Det er for mange studenter med psykiske lidelser eller 
vansker som faller ut fra studiene når det finnes god hjelp ikke langt unna. 

Arbeidsutvalgets 
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse   

VEDTAK   

  893 
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Forslag nr. Dokument Helsepolitisk dokument Linje 853 

29 Levert av Eva Moshuus Type endring 

Sak: 4A) Helsepolitisk dokument 

Opprinnelig tekst Stryke "som hovedregel" i settingen "Ventetiden for fastlegetime skal som 
hovedregel ikke være lenger enn to uker" 

Ny tekst   

Begrunnelse Ønsker å endre kulepunker om fastlege fra "Ventetiden for fastlegetime skal som 
hovedregel ikke være lenger enn to uker" til "Ventetiden for fastlegetime skal 
ikke være lenger enn to uker". Grunnen til dette er for å holde ventetiden til et 
minimum. 

Arbeidsutvalgets 
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse Ved akutte behov finnes akuttimer eller ø-hjelpstimer. Denne typen tjeneste 
finnes ikke for psykisk helsetjeneste, og er grunnen til at det helhetlige forslaget 
har forskjellig ordlyd for de to tjenestene. 

VEDTAK   

  894 
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Forslag nr. Dokument Helsepolitisk dokument Linje 855 

30 Levert av Ola Gimse Estenstad Type tillegg 

Sak: 4A) Helsepolitisk dokument 

Opprinnelig tekst   

Ny tekst SiO Helse skal ha helg- og kveldsåpne tilbud. 

Begrunnelse Som mennesker kan man ikke selv bestemme når man blir dårlig. Derfor vil det 
være nyttig og også ha et tilbud for studentene i helgene. Jeg er usikker på om 
dette er en ordning i dag, men det er likevel noe som kan spesifiseres i 
dokumentet. 

Arbeidsutvalgets 
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse Det er høyst uvanlig at fastlegetilbud er tilgjengelig i helger. Ved behov for snar 
hjelp i helger benyttes legevakt, et tilbud også studenter kan benytte seg av. 

VEDTAK   

  895 
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Forslag nr. Dokument Helsepolitisk dokument Linje 859 

31 Levert av Ola Gimse Estenstad Type endring 

Sak: 4A) Helsepolitisk dokument 

Opprinnelig tekst   

Ny tekst Det bør tilbys gratis eller rabattert personlig terner, fysio- og/eller manuellterapi 
på henvisning fra lege. Spesielt for de med nedsatt fysisk funksjonsevne. 

Begrunnelse Det å skrive trening er lite spesifikk. Og konkretisere hva vi ønsker her er viktig. 
Når man også får inkludert de med nedsatt funksjonsevne får man et mer 
helhetlig og mer konkret dokument. Det er disse menneskene som trenger 
tilbudet mest etter min mening. 

Arbeidsutvalgets 
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse   

VEDTAK   

  896 
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Forslag nr. Dokument Helsepolitisk dokument Linje 859 

32 Levert av Snorre Sandberg Type strykning 

Sak: 4A) Helsepolitisk dokument 

Opprinnelig tekst Det bør tilbys gratis eller rabattert trening på henvisning fra lege. 

Ny tekst  

Begrunnelse Studentmassen vi representerer har et utrolig godt og billig alternativ allerede 
for medlemskap. Rehabiliteringstilbud kan allerede ordnes via det 
offentlige/eksisterende tilbud fra SiO. 

Arbeidsutvalgets 
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse   

VEDTAK   

  897 
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Forslag nr. Dokument Helsepolitisk dokument Linje 865 

33 Levert av Felix Volpe Type tillegg 

Sak: 4A) Helsepolitisk dokument 

Opprinnelig tekst   

Ny tekst SiO Helse skal tilby gratis sanitetsprodukter på sine lokaler, da dette er en stor 
økonomisk byrde for mange. Sanitetsprodukter er her definert som bind, 
tamponger og menskopper 

Begrunnelse Sanitetsprodukter påløper en stor kostnad for unge kvinner, og vi mener det er 
urettferdig at unge kvinner skal bli rammet økonomisk når man er i en allerede 
utsatt økonomisk situasjon. I verste fall kan mangel på dette svekke tilgangen til 
utdanning. Vi mener derfor at SIO helse kan bidra på en positiv måte til å bli kvitt 
dette problemet. For mer en debatt om dette spørsmålet se link 
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/ERqAK/SV-Bjerga-vil-gjore-det-gratis-a-ha-
mensen 

Arbeidsutvalgets 
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse Forslaget er likelydende med forslag F6, bortsett fra at F7 spesifiserer at det 
gjelder SiO Helse. 
 
AU har klarert med forslagsstiller at redaksjonelle endringer har blitt gjort i 
forslaget for å gi korrekt rettskriving. 

VEDTAK   

 898 
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Forslag nr. Dokument Helsepolitisk dokument Linje 865 

34 Levert av Øystein Fossbraaten Wennersgaard Type tillegg 

Sak: 4A) Helsepolitisk dokument 

Opprinnelig tekst   

Ny tekst SiO skal tilby gratis sanitetsprodukter på sine lokaler, da dette er en stor 
økonomisk byrde for mange. Sanitetsprodukter er her definert som bind, 
tamponger og menskopper 

Begrunnelse Sanitetsprodukter påløper en stor kostnad for unge kvinner, og vi mener det er 
urettferdig at unge kvinner skal bli rammet økonomisk når man er i en allerede 
utsatt økonomisk situasjon. I verste fall kan mangel på dette svekke tilgangen til 
utdanning. Vi mener derfor at SIO helse kan bidra på en positiv måte til å bli kvitt 
dette problemet. For mer en debatt om dette spørsmålet se link 
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/ERqAK/SV-Bjerga-vil-gjore-det-gratis-a-ha-
mensen 

Arbeidsutvalgets 
innstilling 

Avvises til fordel for F7 

Redegjørelse Forslaget faller som konsekvens dersom F7 vedtas, da de to er nesten 
likelydende. 
 
AU har klarert med forslagsstiller at redaksjonelle endringer har blitt gjort i 
forslaget for å gi korrekt rettskriving. 

VEDTAK   

  899 
  900 
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Forslag nr. Dokument Helsepolitisk dokument Linje 750 og 833 

35 Levert av Hedda Marie Westlin Type endring 

Sak: 4A) Helsepolitisk dokument 

Opprinnelig tekst LHBT 

Ny tekst LHBTIQ 

Begrunnelse Endre LHBT til LHBTIQ gjennomgåande. Meir inkluderande, staten nyttar også 
LHBTIQ no, då er ikkje vi dårlegare. 

Arbeidsutvalgets 
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse   

VEDTAK   

  901 
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SAKSFREMLEGG – 4B 902 
Dato: 23. april 2019 903 
Sak: 4b), Diskusjonssak 904 
Saksbehandler: Kari Anne Andersen og Gard Løken Frøvoll  905 
Vedlegg:  906 
 907 
KULTURPOLITISK DOKUMENT 908 
 909 
 910 
Forslag til vedtak: 911 
Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker. 912 
 913 
 914 
SAKSNOTAT 915 
 916 
Bakgrunn for saken 917 
Første del av revideringen av dokumenter nevnt i punkt 9 i handlingsplanen 2019. Etter to møter med 918 
komiteen for revidering av kulturpolitiske dokumenter fant vi ut at komiteen har mange tanker om 919 
studentkultur og studentfrivillighet, mens tankene rundt allmenn kultur var langt mer kortfattede. Når det 920 
kommer til allmennkultur var komiteen enig i at studentene må ha råd til den, og må kjenne til den. Dette er 921 
de to mest sentrale tiltakene for at studentene skal kunne nyte godt av kulturtilbudene i omegn til SiO-922 
tilknyttede institusjoner. 923 
 924 
Tidligere har man i tilsvarende dokumenter ment at man bør innføre et «kulturkort for studenter» som gir 925 
studentrabatter, og/eller at man skal opprette en nettside med oversikt over eksisterende studentrabatter. 926 
Komiteen kom frem til at dette kanskje ikke lenger er nødvendig. Heller enn eget kulturkort bør gyldig 927 
semesterbevis medføre rabatter. Komiteen mener en egen nettside for studentrabatter i seg selv er bra, men 928 
vi er usikre på hvem som skal opprette den, hvem som skal følge den opp, og hvem som kommer til å bruke 929 
den. Den allmenne kulturen tilbys av så mange ulike tilbydere, så en slik oversikt vil mest sannsynlig fremstå 930 
svært mangelfull. 931 
 932 
Komiteen ber Velferdstinget særlig diskutere følgende punkter: 933 

• Skal man jobbe for et eget kulturkort, eller skal man jobbe for å få studentrabatter ved fremvisning 934 
av gyldig semesterbevis? 935 

• Skal VT jobbe for at det opprettes en nettside med oversikt over kultur med studentrabatt, eller ikke? 936 

 937 
Saksopplysninger 938 
Dette dokumentet gjelder kun allmennkultur, det vil si den kulturen som er for alle. Eksempler er kino, teater, 939 
opera, danseforestilling. Forslag til politisk dokument om studentkultur og -frivillighet kommer ved en senere 940 
anledning. 941 
 942 
Forslaget til nytt kulturpolitisk dokument er svært kort, men vi mener likevel det ivaretar både intensjon og 943 
innhold i tidligere tilsvarende dokumenter.   944 
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FORSLAG TIL KULTURPOLITISK DOKUMENT 945 
 946 
Takket være statlige, kommunale og private kulturaktører har Oslo og Akershus et rikt og mangfoldig 947 
kulturtilbud. Det gode kulturtilbudet er et av Oslos fremste fortrinn i kampen for å være Norges beste 948 
studieby. Dessverre har studenter som gruppe dårligere kjøpekraft enn resten av befolkningen, og tiltak som 949 
tilgjengeliggjør kulturtilbudene er nødvendig. For at kulturtilbudet skal være tilgjengelig for studenter må det 950 
ikke bare være økonomisk tilgjengelig, det må også være kjent blant studenter at tilbudet eksisterer til en 951 
studentvennlig pris. Som hovedregel skal kulturtilbud ha studentrabatt ved fremvisning av gyldig 952 
semesterbevis.  953 
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SAKSFREMLEGG – 4C 954 
Dato: 23. april 2019 955 
Sak: 4c), Vedtakssak 956 
Saksbehandler: Marius Frans Linus Hillestad 957 
Vedlegg:  958 
 959 
REVIDERING AV SiO BARNEHAGES VEDTEKTER 960 
 961 
Arbeidsutvalgets innstilling: 962 
Arbeidsutvalget innstiller på at Velferdstinget vedtar innstillingen til endring av Vedtekter for SiO Barnehage 963 
som beskrevet under forslag til vedtak. 964 
  965 
Forslag til vedtak: 966 
Velferdstinget innstiller på at Vedtektene til SiO Barnehage § 3 endres slik at man kan legge inn et krav om at 967 
barna må være gjennom barnevaksinasjonsprogrammet for å få tildelt barnehageplass, med mindre dette 968 
av medisinske årsaker ikke er mulig. 969 
 970 
 971 
 972 
SAKSNOTAT 973 
 974 
Bakgrunn for saken 975 
I lys av nyere tids hendelser hvor sykdommer som blant annet meslinger er tilbake på grunn av 976 
vaksinemotstand ønsker arbeidsutvalget at VT skal ta stilling til om SiOs barnehager skal ha krav om 977 
vaksinasjon for deres brukere.  978 
  979 
Saksopplysninger 980 
Vedtektene for SiO Barnehage kan endres på etter innstilling fra Velferdstinget til SiOs hovedstyre ifølge 981 
vedtektene selv. 982 
 983 

§ 19 Endringer Disse vedtektene kan endres av hovedstyret i SiO etter innstilling fra Velferdstinget. 984 
Redaksjonelle endringer foretas forløpende av administrasjonen. 985 

 986 
Forrige gang dette ble gjort var i 2016. Den gangen ble det ikke meldt som en sak i VT fordi man ikke anså 987 
endringene som store nok til å ta det gjennom forsamlingen, ei heller små nok til å være redaksjonelle. 988 
 989 
Arbeidsutvalgets vurdering 990 
SiOs barnehager er åpne for barn helt ned i 8 måneders alder. Vanlig barnehagealder er fra ca. 1 år og eldre. 991 
MMR-vaksinen (meslingvaksinen) tilbys ikke til barn (bortsett fra enkelte unntak) før 15 måneders alder. Med 992 
andre ord er det barn i SiOs barnehager som ikke er ferdig vaksinert når de begynner i barnehagene og de 993 
vil dermed være særlig utsatt.  994 
 995 
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Mange barn i SiO har foreldre som er internasjonale studenter. Disse reiser oftere til land hvor 996 
vaksinasjonsgraden er lavere enn i Norge. Dette utgjør en større risiko enn vanlig når det kommer til smitte. 997 
 998 
Et krav om vaksinasjon vil være positivt fordi det beskytter de minste og utsatte barna, samtidig som det vil 999 
føre til at de som, av ulike årsaker, har valgt å ikke vaksinere barna sine dermed må oppsøke informasjon. 1000 
Mange av de som velger bort vaksiner gjør det på grunn av mangel på informasjon. Det å innføre påbud vil 1001 
oppmuntre flere til å oppsøke informasjon.  1002 
 1003 
Det er flere private barnehager som har begynt med vaksinepåbud i sine barnehager. Vi mener det er i både 1004 
studentenes og SiOs interesser å beskytte de barna som går i SiOs barnehager, samtidig som SiO med dette 1005 
vil gå frem som et eksempel til etterfølgelse for andre.  1006 
 1007 
Dersom man velger ikke å følge vaksinasjonsprogrammet blir man ikke tildelt barnehageplass hos SiO sine 1008 
barnehager, og må da søke blant Oslo kommunes barnehagetilbud. De som allerede har plass i SiOs 1009 
barnehager, men som ikke ønsker å følge vaksinasjonsprogrammet vil få god tid på seg til å finne andre 1010 
løsninger. Vi ønsker ikke at noen barn skal oppleve å bli «kastet ut» av SiOs barnehager og stå uten 1011 
barnehageplass.  1012 
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SAKSFREMLEGG – 4D 1013 
Dato: 23. April 2019 1014 
Sak: 4d), Vedtakssak 1015 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 1016 
Vedlegg: sak 24 19 – notat fra arb gruppe; sak 24 19 Studentmobilitet og studentrettigheter 1017 
 1018 
 1019 
GJESTETJENESTER MELLOM SAMSKIPNADER 1020 
 1021 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1022 
Arbeidsutvalget innstiller på at Velferdstinget vedtar Arbeidsutvalgets forslag til vedtak med eventuelle 1023 
endringer som fremkommer under møtet. 1024 
 1025 
Forslag til vedtak: 1026 
Velferdstinget mener en tydeliggjøring av hvilke tilbud som tilbys som gjestetjenester til studenter tilknyttet 1027 
andre samskipnader er gunstig for studentvelferden. Velferdstinget mener at SiO skal være en del av et slikt 1028 
samarbeid.  1029 
 1030 
Om de spesifikke tjenestetilbudene mener Velferdstinget følgende: 1031 
 1032 
Idrett 1033 
Enhver student som har betalt semesteravgift kan kjøpe medlemskap hos den samskipnaden hvor det er 1034 
naturlig, til den pris som er gjeldende for denne samskipnadens studenter uten institusjonsavtale. Der den 1035 
enkelte samskipnad ser det som hensiktsmessig kan deler av treningstilbudet forbeholdes kun studenter 1036 
som er medlem i den respektive samskipnadens treningssenter. 1037 
 1038 
Mat og drikke 1039 
Enhver student som har betalt semesteravgift har fulle rettigheter og kan benytte seg av tilbud innen 1040 
mat/drikke/kantine/kafé til samme priser som andre studenter. 1041 
 1042 
Bolig 1043 
En student som har behov for en studentbolig for en kortere periode kan søke om bolig hos en annen 1044 
samskipnad til samme priser som til andre studenter. Denne utleievirksomheten skal for SiO være begrenset 1045 
til korttidsleie, og utleieenhetene som benyttes til formålet skal være tilgjengelige for SiO-studenter ved 1046 
forutsigbare pressperioder. Tildelingsreglementet skal legges til grunn når man vurderer søknad om leie av 1047 
bolig.  1048 
 1049 
Barnehage 1050 
Enhver student som har betalt semesteravgift kan søke barnehageplass hos andre samskipnader. SiOs 1051 
barnehager skal ikke prisdifferensiere mellom studenter fra forskjellige samskipnader. SiO Barnehages 1052 
vedtekter legges til grunn for tildelingen.  1053 
 1054 
  1055 
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Helsetjenester 1056 
Helsetjenester er et knapphetsgode som er dimensjonert for å ivareta studentene tilknyttet den enkelte 1057 
samskipnad. Det er ofte ventelister for behandlingstimer og Velferdstinget mener derfor dette SiOs 1058 
helsetjenester skal være forbeholdt SiO-studenter. 1059 
  1060 
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SAKSNOTAT 1061 
 1062 
Bakgrunn for saken 1063 
Samskipnadene i Norge diskuterer og bestemmer for tiden hvilke rettigheter studenter skal ha til å benytte 1064 
tjenestene til andre samskipnader enn den man har betalt semesteravgift til. Dette er en sak hvor 1065 
Velferdstinget har mulighet til å komme med sine innspill.  1066 
 1067 
Saksopplysninger 1068 
Det er i dag 14 studentsamskipnader i Norge. Den enkelte student har rett til å benytte tjenestene til 1069 
samskipnaden som studiestedet/utdanningsinstitusjonen man har betalt semesteravgift til. Dagens lovverk 1070 
tilsier at en student kun skal betale én semesteravgift, men kan velge til hvilken samskipnad dersom det ses 1071 
som hensiktsmessig ut fra hvor tjenestene tilbys og studentens primære oppholdssted. 1072 
 1073 
Arbeidsutvalgets vurdering 1074 
Det er bra å ha diskusjon og vedtak om prinsipper for bruk av SiOs tjenester for studenter som ikke betaler 1075 
semesteravgift til SiO, men som har betalt semesteravgift til en annen samskipnad eller andre 1076 
studentvelferdstjenester, som for eksempel LOS (Lovisenberg Studentvelferd) eller Diavelferd. Vi ser positivt 1077 
på at det forsøkes å etablere felles retningslinjer for hvilke gjestetjenester som skal tilbys. Dette kan blant 1078 
annet gjøre det tydeligere for studentene hvilke tjenester de kan forvente å kunne “låne” av andre 1079 
samskipnader når de oppholder seg i andre studiebyer. 1080 
 1081 
Arbeidsutvalget anser trenings- og serveringstilbud som tjenester det er helt uproblematisk å tilby til 1082 
studenter fra alle samskipnader, da økt bruk av disse tjenestene vil komme samskipnaden, og således 1083 
samskipnadens studenter, til gode. Unntaket er tilbud som er mer kapasitetsbegrensede, som gruppetimer 1084 
og svømmehall. Her må det være rom til at den enkelte samskipnad gjør vurderinger på om det er kapasitet 1085 
til å tilby tjenestene til øvrige studenter uten at det går på bekostning av egne studenter. 1086 
 1087 
Studentboligtjenester er kjernen i samskipnadens virke, og det er tidvis svært høy etterspørsel. Her ser vi det 1088 
som hensiktsmessig at alle studenter skal ha mulighet til å søke bolig for en periode hos en annen 1089 
samskipnad til samme priser som andre studenter, men at det vil være den enkelte samskipnads 1090 
tildelingsreglement som er gjeldene i forhold til prioritet. Oslo, for eksempel, er et pressområde, men likevel 1091 
står noen få boliger tomme i enkelte perioder. Arbeidsutvalget ser det som positivt å kunne tilby disse til 1092 
studenter som trenger det, uavhengig av om de er tilknyttet SiO eller ikke. For SiO mener vi at denne 1093 
utleievirksomheten til studenter som ikke sogner til SiO imidlertid må begrenses til kortidsutleie, og 1094 
hybelenhetene skal være klare til innflytt i forutsette pressperioder som studiestart. 1095 
 1096 
Samskipnadenes barnehagetilbud er et godt og nødvendig tilbud for studenter. Arbeidsutvalget ser det som 1097 
hensiktsmessig at det åpnes for at studenter kan søke barnehageplass hos sin nærmeste studentbarnehage 1098 
uavhengig av samskipnadstilknytning. Den enkelte samskipnad kan differensiere mellom sine egne studenter 1099 
og gjestestudenter. For SiO mener vi det er viktig at barn av SiO-studenter prioriteres før barn av studenter 1100 
fra andre samskipnader, som igjen prioriteres over barn av ikke-studenter. 1101 
 1102 
Helsetjenester er noe av det viktigste velferdstilbudet som blir tilbudt studenter, og er noe SiO-studentene 1103 
prioriterer høyt og bruker mye semesteravgift på. Siden det er et såpass høyt press på disse tjenestene i SiO 1104 
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ser ikke arbeidsutvalget at det skal være hensiktsmessig at gjestestudenter kan bruke tjenestene når de 1105 
befinner seg i Oslo, slik situasjonen er i dag. Ved akutte behov dekkes dette av det offentlige tilbudet, som 1106 
legevakten. Det er likevel flere samskipnader som ønsker å kunne tilby dette som gjestetjenester. Vi mener 1107 
dog at dette er opp til hver enkelt samskipnad å vurdere selv.  1108 
 1109 
For en god diskusjon ber vi dere se til de godt utarbeidede vedleggene fra diskusjonssaken til SiOs 1110 
Hovedstyre, som ligger vedlagt sakspapirene.  1111 
  1112 
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SAKSFREMLEGG – 6A 1113 
Dato: 23. april 2019 1114 
Sak: 6a), Valgsak 1115 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 1116 
Vedlegg: SiO Studentpris Statutter 1117 
 1118 
  1119 
VALG TIL JURY SOM SKAL DELE UT SIOS STUDENTPRIS 1120 
 1121 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1122 
Kandidater fremmes og Velferdstinget velger tre -3- medlemmer til komiteen. 1123 
   1124 
Forslag til vedtak: 1125 
Det velges tre -3- medlemmer til komiteen. 1126 
 1127 
 1128 
SAKSNOTAT 1129 
 1130 
Bakgrunn for saken 1131 
SiOs studentpris, tidligere kjent som Kristian Ottosens pris, deles ut i form av en idépris til en person, gruppe 1132 
eller organisasjon som presenterer en original idé og gjennomarbeidet plan for hvordan studentvelferden 1133 
eller studiemiljøet kan forbedres. 1134 
 1135 
Prisen deles normalt ut annenhvert år. Juryen skal bestå av representanter fra Velferdstingets Arbeidsutvalg 1136 
og representanter valgt av Velferdstinget (inntil 4 tilsammen), i tillegg til SiOs hovedstyreleder som oppnevnes 1137 
av juryens leder. Sekretariatsfunksjon ivaretas av SiOs administrasjon.  1138 
 1139 
Saksopplysninger 1140 
Det skal velges representanter fra Velferdstinget til SiOs studentpris sin jury. Juryen har sitt første møte i 1141 
starten av mai hvor man skisserer veien videre. Dette er et arbeid som vil kreve noen møter fra starten av 1142 
mai til ut i høst. Juryen kan selv nominere kandidater og oppfordre kandidater til å søke.  1143 
 1144 
Arbeidsutvalgets vurdering 1145 
Arbeidsutvalget anbefaler at en -1- representant til juryen er representant fra arbeidsutvalget, og at tre -3- 1146 
representanter til juryen består av representanter valgt av Velferdstinget. 1147 
 1148 
Arbeidsutvalget konstituerer seg selv.  1149 
 1150 
Arbeidsutvalget anbefaler å ha god spredning av representantene slik at man får god representasjon fra 1151 
studentmassen.  1152 
 1153 
Forøvrig vil vi opplyse om at det også blir anledning for alle å nominere studentinitiativer til prisen når den 1154 
blir utlyst.  1155 
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SAKSFREMLEGG – 6B 1156 
Dato: 23. april 2019 1157 
Sak: 6b), Valgsak 1158 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 1159 
Vedlegg:  1160 
 1161 
 1162 
VALG TIL VALGKOMITEEN 1163 
 1164 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1165 
Kandidater fremmes og Velferdstinget velger et medlem til Valgkomiteen. 1166 
   1167 
Forslag til vedtak: 1168 
Det velges ett -1- medlem til Valgkomiteen. 1169 
 1170 
 1171 
SAKSNOTAT 1172 
 1173 
Bakgrunn for saken 1174 
Valgkomitémedlem Julie Størholt Iversen har trukket seg fra Valgkomiteen, og et suppleringsvalg må 1175 
gjennomføres. 1176 
  1177 
Saksopplysninger 1178 
Valgkomiteens funksjon og mandat er beskrevet i vedtektenes kapittel 8: 1179 
  1180 

KAPITTEL 8 VALGKOMITEEN 1181 
§ 8-1 Myndighet 1182 
Valgkomiteen i Velferdstinget skal innstille på verv som angitt i § 8-3. 1183 
  1184 
§ 8-2 Sammensetning 1185 
Valgkomiteen består av fem - 5 - medlemmer. Velferdstinget velger leder blant de fem medlemmene. 1186 
Komiteen konstituerer seg selv utover dette. 1187 
Valgperiode og valg av valgkomiteen er regulert i § 11-6-7 1188 
  1189 
§ 8-3 Oppgaver 1190 
§ 8-3-1 Innstillinger til konstituerende møte 1191 
Til konstituerende møte skal valgkomiteen innstille på: 1192 

a. studentstyremedlemmer til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 1193 
b. styreleder til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus blant 1194 

studentstyremedlemmene 1195 
                                      i.        Hovedstyret innstiller på styreleder til valgkomiteen 1196 
                                     ii.        Hovedstyrets innstilling til styreleder legges ved valgkomiteens innstilling til 1197 

konstituerende møte 1198 
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c.  Leder av Velferdstingets Kulturstyre 1199 
d. studentstyremedlem til Urban boligutleie (URBO) 1200 
e. studentstyremedlem til SiO Mat og Drikke 1201 
f.  studentstyremedlem til klagenemnda for tildeling av bolig 1202 
g. studentstyremedlemmer til kontrollkomiteen for barnehager 1203 

  1204 
§ 8-3-2 Innstillinger til valgmøte 1205 
Til valgmøte skal valgkomiteen innstille på: 1206 

a.    Helhetlig forslag til nytt arbeidsutvalg 1207 
b.    Medlemmer til Velferdstingets Kulturstyre 1208 
c.     Leder av valgkomiteen 1209 
d.    Medlemmer til Velferdstingets kontrollkomité 1210 

  1211 
§ 8-3-3 Suppleringsvalg 1212 
Valgkomiteen innstiller ved suppleringsvalg til verv valgt av Velferdstinget etter § 8-3-1 og § 8-3-2. 1213 
Valgkomiteen innstiller ikke på suppleringsvalg til valgkomiteen. 1214 
  1215 
§ 8-3-4 Vurdering av kandidater 1216 
Valgkomiteen skal etterstrebe kjønnsmessig lik fordeling ved innstilling til verv, komiteer, organer og styrer 1217 
med mer enn en representant. Det skal også etterstrebes at innstillingen representerer flere 1218 
utdanningsinstitusjoner. 1219 
  1220 
§ 8-4 Presentasjon av innstillinger 1221 
Valgkomiteen skal legge frem innstillingen sin for Velferdstinget. 1222 
  1223 
§ 8-5 Konfidensialitet 1224 
Alle forslag valgkomiteen mottar, samt all informasjon kandidatene ikke selv godkjenner at videreformidles, 1225 
skal behandles konfidensielt og makuleres i etterkant av gjennomført valg. 1226 
  1227 
§ 8-6 Øvrige bestemmelser 1228 
Medlemmer av valgkomiteen skal ikke behandle innstillinger på verv i organer de selv stiller til. 1229 

  1230 
Valgkomiteen ledes av Jeanette Viken. Øvrige medlemmer er Håkon Borgos, William Sæbø, Øystein Martin 1231 
Dulsrud Klungnes og Mariam Butt. 1232 
  1233 
Arbeidsutvalgets vurdering 1234 
For at valgkomiteen skal kunne være vedtaksdyktig, er det viktig å ha en valgkomité som består av 4 1235 
medlemmer pluss leder. Dette gjelder særlig nå, siden vi går inn i en periode der valgkomiteen skal gjøre et 1236 
viktig innstillingsarbeid. 1237 
  1238 
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SAKSFREMLEGG – 7A 1239 
Dato: 23. april 2019 1240 
Sak: 7A), Vedtakssak 1241 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 1242 
Vedlegg: 1243 
 1244 
 1245 
RESOLUSJON OM FORSKERBOLIGUTLEIE 1246 
 1247 
 1248 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1249 
Resolusjonen vedtas med de endringer som fremkommer under møtet 1250 
 1251 
 1252 
Forslag til vedtak: 1253 
Resolusjonen «Resolusjon om forskerboligutleie» vedtas i sin helhet. 1254 
 1255 
 1256 
SAKSNOTAT 1257 
 1258 
Bakgrunn for saken 1259 
I 2017 innledet UiO samtaler med SiO om UiO kunne leie forskerboligtjenester av SiO. UiO har per dags dato 1260 
8 hybler for korttidsleie, og 38 boliger for langtidsleie til besøkende forskere. Universitetet har sett at det i 1261 
fremtiden vil være et større behov for gjesteforskerboliger og ønsker å ta driften av disse ut av sin egen 1262 
virksomhet og heller leie av en ekstern aktør med kompetanse på drift og utleie av hybler og boliger. 1263 
 1264 
Til nå har samtalene rundt dette vært basert på en intensjonsavtale som ikke er forpliktende. I mai vil 1265 
imidlertid SiO beslutte om dette er en virksomhet de skal drive med eller ikke. Velferdstinget har ikke politikk 1266 
på området og det er derfor viktig at Velferdstinget fatter et vedtak før den tid, slik at studentene kan gi sitt 1267 
innspill. 1268 
 1269 
Det er viktig å merke seg at eventuell forskerboligutleievirksomhet ikke kan gå ut over velferdstilbudene til 1270 
studentene, men må gå i overskudd jfr. Lov om studentsamskipnader: 1271 
 1272 

§ 3.Studentsamskipnadens oppgaver og organisering 1273 
En studentsamskipnad har til oppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested. 1274 

 1275 
En studentsamskipnad skal tilby tjenester til studenter. I begrenset omfang kan en studentsamskipnad 1276 
også tilby tjenester til andre enn studenter. Denne aktiviteten skal gå med overskudd og komme 1277 
studentvelferden til gode, og holdes regnskapsmessig atskilt fra studentsamskipnadens øvrige virksomhet. 1278 
Inntekter fra denne aktiviteten skal dekke ekstraomkostningene aktiviteten innebærer, herunder en 1279 
forholdsmessig andel av felleskostnadene. Departementet kan fastsette nærmere regler i forskrift. 1280 

 1281 

https://lovdata.no/lov/2007-12-14-116/%C2%A73
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Dersom SiO ikke leverer forskerboligutleietjenester til UiO, meldes det i universitetsstyrets sakspapirer at 1282 
UiO kommer til å gå ut på det åpne markedet. 1283 
 1284 
Utredning foretatt for UiOs styre kan være av interesse for spesielt interesserte, men er ikke nødvendig å 1285 
sette seg inn i.  1286 

https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/12-04/v-sak-6-utredning-av-forskerboligordningen.pdf
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RESOLUSJON OM FORSKERBOLIGUTLEIE 1287 
Velferdstinget stiller seg positive til at SiO kan drive forskerboligutleievirksomhet, men vi mener det er flere 1288 
hensyn som må ivaretas for at en slik virksomhet skal være ønskelig. 1289 
 1290 
Velferdstinget mener at en forskeboligutleievirksomhet drevet av SiO skal: 1291 

• Ikke fortrenge annen virksomhet som gagner studentene direkte 1292 
• Driftes på en slik måte at risiko for tap er så liten som mulig 1293 
• Føre til flere og billigere studentboliger på lengre sikt 1294 

  1295 
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SAKSFREMLEGG – 7B 1296 
Dato: 23. April 2019 1297 
Sak: 4d), Diskusjonssak  1298 
Saksbehandler: Maya Sol Sørgård  1299 
Vedlegg: Notat til VT – foretaksstrategi 2025 1300 
 1301 
 1302 
SiOs STRATEGI 2025 1303 
 1304 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1305 
 1306 
Forslag til vedtak: 1307 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 1308 
 1309 
 1310 
SAKSNOTAT 1311 
 1312 
Bakgrunn for saken 1313 
 1314 
SIO STRATEGI 2025  1315 
SiOs nåværende foretaksstrategi gjelder for perioden 2012-2020. Den ble styrevedtatt i 2011 og er revidert i 1316 
2014 og 2016. Det planlegges nå å etablere en ny strategisk plattform, med strategier frem mot 2025. Den 1317 
nye strategiske plattformen skal sikre felles ståsted og retning for styret og toppledelsen, og den skal samle 1318 
organisasjonen rundt felles mål og en tydelig retning.  1319 
 1320 
Det er opprettet en prosjektgruppe (se vedlegg) som er ansvarlig for å legge forslag til ny strategiplan frem 1321 
for SiOs hovedstyre. Styret skal fatte vedtak i denne saken i juni 2019. I arbeidet frem mot endelig planutkast, 1322 
ønskes det innspill fra sentrale interessenter for SiO. Styret har vært særlig opptatt av at studentene og 1323 
organisasjonen involveres i prosessen mot ny strategiplan. Dette notatet beskriver prosjektgruppas arbeid 1324 
og vurderinger så langt, og legges nå frem for Velferdstinget.  1325 
 1326 
HENSIKT MED NOTATET  1327 
Velferdstinget inviteres til å komme med innspill til SiOs nye foretaksstrategi. Dette notatet beskriver de 1328 
elementene prosjektgruppa nå ønsker Velferdstingets innspill til. Spørsmålene som ønskes besvart er:  1329 

a) Er nåsituasjon riktig vurdert? Hva bør eventuelt tilføyes/endres? 1330 
b) Har arbeidet fanget opp de viktigste trendene? Er det flere trender som oppfattes både  1331 

å være sannsynlige og viktige for SiOs strategiske utvikling? 1332 
c) Hvordan sikre at SiO fanger opp behovene til studentene i 2025 og mot 2030?  1333 
d) Hvilke innspill vil du/dere gi til mulige veivalg skissert gjennom spørsmålene i  1334 

kapittel 2.3? Er det andre typer veivalg enn det som er skissert som bør tas med i det videre arbeidet?  1335 
  1336 
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Saksopplysninger 1337 
AU vil notere flittig fra debatten, og utarbeide et høringssvar basert på den. Dermed er det særlig viktig at 1338 
representantene tar replikker der de er uenige, for å gjøre det tydelig når salen er delt. AU kommer til å bruke 1339 
prøvevoteringer ved behov. Vi håper at dette er en debatt som blir brukt aktivt, da dette er en fantastisk 1340 
mulighet til påvirkning av SiOs arbeid framover.  1341 
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