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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 
Einar Granum kunstfagskole 

 
 
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 14. OKTOBER 2019 
 
Dette er innkalling til Velferdstingsmøte mandag 14. oktober klokken 17:00. Møtet finner sted på OsloMet. 
Stensberggata 26-28, Natalie Rogoff Ramsøys hus: X158 Bjørnson. 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.  

https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=1&left=10.7319547&right=10.7388212&top=59.9218575&bottom=59.9201139&sharepoitype=poi&sharepoi=677404&campusid=53
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 
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 
LL: Liberal liste 
MD: SiO Mat & Drikke 
MF: MF vitenskapelige høyskole 
MTH: Musikkteaterhøyskolen 
NDH: Norges dansehøgskole 
NIH: Norges idrettshøgskole 

 
NLA: NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 
NMH: Norges musikkhøyskole 
NSO: Norsk studentorganisasjon  
ONF: Organisasjonen for 
norske fagskolestudenter 
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-OsloMet: Studentparlamentet ved OsloMet 
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 
VA: Venstrealliansen 
VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité, NSO 
VK: Velferdstingets valgkomité  
VT, VTOA: Velferdstinget (i Oslo og Akershus)
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SAKSFREMLEGG – 2A 146 
Dato: 14. oktober 2019 147 
Sak: 2a), Orienteringssak 148 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 149 
Vedlegg: 150 
 151 
 152 
ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 153 

 154 
Forslag til vedtak: 155 
Saken tas til orientering. 156 
 157 
 158 
 159 

GENERELL ORIENTERING, ARBEIDSUTVALGET 160 
 161 
Dette er orientering fra arbeidsutvalget i fellesskap. For mer spesifikk informasjon henviser vi til de 162 
individuelle orienteringene.  163 
 164 
Den generelle orienteringen gjelder perioden 9. september - 4. oktober. 165 
 166 
Tildelingsprosess 167 
Mye av tiden etter forrige møte har gått til tildelingsprosessen, der Velferdstinget fordeler penger fra 168 
semesteravgiften mellom søkerne. I år er prosessen endret fra tidligere år. Den totale rammen ble bestemt i 169 
vår, og årets tildelingsmøte vil derfor fokusere utelukkende på fordelingen mellom søkerne, og ikke 170 
totalrammen. Dette er en prosess som fortsatt er under utvikling, og vi er spente på hvordan den har blitt 171 
opplevd av søkerne og representantene når tildelingsmøtet er over, og midlene er fordelt. Vi i arbeidsutvalget 172 
har opplevd prosessen som ryddig. Det har blitt avholdt møter med alle foreningene og vi har hatt mulighet 173 
til å sette oss grundig inn i søknadene.  174 
 175 
Studenthus 176 
Arbeidsutvalget har startet arbeidet videre fra vedtaket om studenthus fra forrige møte. Vi har begynt med 177 
forberedelser for å konkretisere innholdet av et eventuelt nytt studenthus i sentrum. Derfor har vi sendt mail 178 
til foreninger, studentdemokratier, og åpnet for at alle øvrige studenter kan sende inn sine innspill. Det er 179 
opprettet et skjema der studenter kan melde inn sine ønsker til innhold. Dette håper vi vil hjelpe oss å legge 180 
frem et best mulig beslutningsgrunnlag når saken skal behandles videre på novembermøtet.    181 
 182 
Konsernlunsj  183 
Siden høstseminaret har vi hatt én konsernlunsj med SiO-ledelsen. Den var 20. september. Konsernlunsj er 184 
et uformelt lunsjmøte hvor vi tar opp aktuelle saker for studentvelferden i Oslo og Akershus. Der forhørte vi 185 
oss rundt treningsavtaler hos SiO Athletica der skolen ikke er villig til å betale, altså om det finnes andre 186 
løsninger. Det korte svaret er nei, på grunn av likebehandling mellom institusjonene. Vi spurte om SiOs 187 
oppfølging av de mindre høyskolene, og ble bedre orientert om situasjonen nå og fremover. Videre tok vi opp 188 
heisene i “siloen” på Grünerløkka, og lurte på SiOs oppfølging av dette. Det ble bestilt nye heiser allerede i 189 
juni, men leveringstiden er så lang at de ikke forventes før på nyåret. Frem til det er det daglig sjekk på 190 
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heisene, og SiO er også ekstra obs på henvendelser som kommer fra studenthuset. I etterkant av 191 
konsernlunsjet sendte vi i VTAU en kort oppdatering til beboeren som varslet oss via mail, og stilte oss til 192 
disposisjon dersom det skulle dukke opp noe nytt i saken. På konsernlunsjen tok vi også opp kurs på engelsk 193 
innen SiO Helse. Dette er noe som allerede skjer i en viss skala, men det jobbes fortsatt med å utvide det 194 
engelskspråklige tilbudet. 195 
 196 
Ny ansettelse 197 
Siden forrige møte har Sarah, Gard og Markus (KK) brukt en del tid på intervjuer og vurdering av søknader til 198 
vikariatet som økonomi- og administrasjonskonsulent. Det var mange søkere, og Silje Hals hadde sin første 199 
dag på jobben 1. oktober. Vi blir stadig bedre kjent med henne, og håper hun vil trives på Villa Eika og med 200 
forsamlingen.    201 
 202 
 203 

LEDER, GARD LØKEN FRØVOLL   204 
 205 
Siden forrige møte har to spesielt store ting opptatt meg, nemlig tildelingsprosess og ansettelsesprosess. Ut 206 
over det har det også vært en del øvrige prosjekter av ulike størrelse, som jeg vil beskrive her.  207 
 208 
Politisk påvirkning 209 
Forrige møte vedtok dere resolusjonen “Velferdstinget skal ha mulighet til å avsette egne valgte 210 
representanter”. Resolusjonen ble sendt til Velferdstingene i Norge (ViN), og omformet til et høringssvar der. 211 
Så ble høringssvaret sendt inn til lovutvalget. Nå gjenstår det å vente og se, og håpe at lovutvalget tar vårt 212 
innspill om å bevare dagens ordning til følge.  213 
 214 
Velferdstingets rolle som Oslo- og Akershusstudentenes interesseorganisasjon er aller mest fremtredende i 215 
behandlingen av Oslo-budsjettet, og i en viss grad statsbudsjettet. Statsbudsjettet offentliggjøres samme dag 216 
som disse sakspapirene sendes ut, så der har vi ingen kommentarer foreløpig. Vi hadde to medieutspill, et 217 
intervju med meg i Universitas og et leserinnlegg i Khrono fra Henrik (se medielogg). Vi planlegger, i år som i 218 
fjor, å møte til deputasjon med finanskomiteen i bystyret, for å påvirke bystyret til å sette av mer penger til 219 
studentvennlige saker. Dette er en viktig prosess, og vi håper å få gjennomslag. 220 
 221 
I tillegg har vi spilt inn en rekke saker til byrådsforhandlingene, som i skrivende stund foregår mellom partiene 222 
i dagens sittende byråd. Disse sakene er ment som en “shoppingliste” som byrådspartiene kan plukke ut for 223 
å gjøre deres felles politiske plattform mer studentvennlig. Vi håper den neste byrådsplattformen inneholder 224 
flest mulig av våre innspill. Foreløpig dato for ferdige forhandlinger er 23. oktober og partiene har signalisert 225 
at de ikke er åpne for møter før de er ferdige med forhandlingene. Dette har satt VTs arbeid med SALUTT litt 226 
på vent fra vår side, siden den aktuelle byråden ikke har tid til å møte oss enda, og man ikke vet hvem som 227 
blir næringsbyråd etter bystyrets konstituering. 228 
 229 
Representasjon 230 
SiO Helse lanserte nylig videokonsultasjon for fastlegetimer. Dette er nytt i Norge i offentlig regi, og fungerer 231 
gjennom helsenorge.no. Videokonsultasjoner har tidligere vært forbeholdt private aktører. Jeg fikk være den 232 
første som brukte systemet, og blant andre Helseministeren var tilstede. NRK TV og radio dekket det, og det 233 
ble en fin sak som fikk frem at SiO-studentene var de første i landet som kan benytte tilbudet. 234 
 235 
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Jeg deltok også på Oslo Rector Summit, der tema var “hvordan gjøre Oslo til Norges beste studentby”. Der 236 
deltok jeg på en panelsamtale om temaet, med prorektor for utdanning ved NMBU og leder av SiO 237 
Foreninger. 238 
 239 
For å se litt fremover, på noe som skjer etter sakspapirfrist, men før dette møtet, vil jeg trekke frem den 240 
kommende ViN-samlingen. De fem lederne av Velferdsting rundt om i Norge skal møtes i Stavanger for å 241 
diskutere og bli bedre kjent. Dette ser jeg frem til, og det er første gangen ViN samles for denne perioden. 242 
 243 
 244 

NESTLEDER, IDUN KLØVSTAD 245 
 246 
Tiden fra forrige sakspapirfrist til nå ha gått utrolig fort. På grunn av tidsbruken som gikk med til både KS-247 
seminaret og VT-seminaret, har jeg tatt ut en del avspasering der jeg så at det var rom for det. 248 
 249 
I samarbeid med OsloMet har vi begynt å se på arbeidet for å bedre studentvelferden på Kjeller. På 250 
studiestøttedagen mottok vi mange henvendelser fra studenter som ønsker seg bedre sosiale miljøer og mer 251 
sosialt som skjer på campus.  I forbindelse med det har jeg, studie og læringsmiljøansvarlig for SP OsloMet 252 
og studentlivskoordinator på OsloMet begynt å planlegge en pizzakveld der vi vil introdusere studenter på 253 
Kjeller for hvordan de kan skape egen aktivitet. Dette er selvfølgelig bare en liten bit av arbeidet som gjøres 254 
for Kjeller og Lillestrøm, men jeg orienterer her kun om den biten som er mitt ansvarsområde.  255 
 256 
Søknadsprosessen har tatt opp en god del av tiden min. Tilsammen i løpet av prosessen har vi hatt tre møter 257 
med foreningene. Et møte for å gå over fjorårets søknad, et møte for å bli kjent med foreningen og et møte 258 
der søkeren har fått presentere søknaden og svare på spørsmål. De sistnevnte møtene har foregått den siste 259 
perioden. Det har vært gode søknader og vanskelig å prioritere. De enkelte søkerne har fått tilsendt sin 260 
innstilling i forkant av sakspapirene.  261 
 262 
Vi har satt i gang arbeidet med studenthus igjen, med fokus på å hente inn ideer til innhold. Vi ønsker bred 263 
involvering og har tolket dette dithen at vi ønsker å invitere alle studenter, studentforeninger og 264 
studentdemokratier som vi får tak i til å komme med innspill. I tillegg har vi hatt et dialogmøte med SiO og 265 
diskutert litt hva som må være klart fra vår side før de for alvor kan begynne å se på finansiering. Usikkerhet 266 
rundt kjøp av SO32 preger selvfølgelig arbeidet. Arbeid med driftsform har vi foreløpig ikke tatt tak i. I 267 
vedtaket sies det at innhold skal tas opp nå i høst, mens driftsform ikke skal opp før våren 2020 og vi har 268 
derfor prioritert innhold nå i første omgang. Det betyr selvfølgelig ikke at vi ikke kommer til å begynne å se 269 
på driftsform i løpet av høsten.  270 
 271 
Revidering av Kulturpolitisk dokument ble påbegynt på våren, men ikke ferdigstilt. Da jeg tok over var utkastet 272 
nesten ferdiglaget, men det har likevel tatt litt tid å ferdigstille et endelig forslag som dere skal diskutere i 273 
dag. Det ble satt ned en komite til å jobbe med dokumentet. De hadde flere møter før jeg begynte, som jeg 274 
har satt meg inn i referatene til.  275 
 276 
Det har gått noe tid til å se over Oslobudsjettet. Da vi trodde leder ikke skulle være på kontoret falt denne 277 
oppgaven på meg og politikk- og medieansvarlig. Leder tok over da han kom på kontoret, slik at jeg kunne 278 
fokusere på andre ting.  279 
 280 
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Jeg har også deltatt på et møte i regi av kjellerforeningene på Blindern der de snakket om Salutt og 281 
generalforsamlingen til Handelshøgskolen Kristiania. Det sistnevnte møte ble tillagt meg, fordi jeg per nå er 282 
den med minst plusstid, og jeg hadde mulighet til å dra.  283 
 284 
Perioden fremover vil for min del preges av sakene vi tenker å ta opp i november. Vi i arbeidsutvalget ser det 285 
som hensiktsmessig at endelig tildelingsprosess for det neste året fastsettes i løpet av høsten. Dette er slik 286 
at både søkere og Velferdsting vet hvordan løpet blir i starten av året. Det må derfor utarbeides et eller flere 287 
utkast til prosess som vil legges frem på neste møte. Vi skal også ta opp tildelingskriteriene, men det blir ikke 288 
mitt hovedansvar da vi prøver å fordele oppgavene noenlunde jevnt.  289 
 290 
Som nevnt tidligere legger vi i arbeidsutvalget også frem en sak der det tas opp innhold i et potensielt nytt 291 
studenthus. I den forbindelse prøver vi å samle innspill, og det blir min jobb å bearbeide disse.  292 
 293 
 294 

SAMARBEIDSANSVARLIG, EVA STRØMME MOSHUUS 295 
 296 
Studentdemokratier  297 
Den siste perioden har vært preget av et større fokus på studentdemokratiene og oppfølging av dem. Siden 298 
det nærmer seg valgforsamling, har mye av tiden gått til møter med de mindre høyskolene og fagskolene for 299 
å opplyse om Velferdstinget. Årsaken til dette er at flere skifter ut styrene sine i disse dager, og de som ble 300 
valgt over nyttår fikk heller ikke den oppfølgingen da. Valgforsamlingen vil i år bli den 18. november. Gjennom 301 
dette arbeidet jobber jeg også med handlingsplan punkt 5: 302 
 303 

Arbeidsutvalget skal utarbeide en oversikt over hvordan studentdemokratiene ved de mindre institusjonene 304 
tilknyttet SiO finansieres, bistå disse med organisasjonsutvikling og sikre at institusjonene tar sitt ansvar 305 
med å legge til rette for demokratiene.  306 

 307 
De større utdanningsinstitusjonene har det ikke vært fullt så mye fokus på, men jeg har vært tilstede på 308 
høstseminaret til Studentparlamentet ved OsloMet og handlingsplanseminaret til Studentparlamentet ved 309 
UiO. På begge seminarene var jeg bare tilstede halve møtet ettersom jeg ønsket å prioritere tiden min litt 310 
annerledes. Utover dette var jeg tilstede på parlamentsmøtet til SP-OsloMet, hvor det ble diskutert nytt 311 
studenthus.  312 
 313 
Jeg har også jobbet litt videre med fagskolene, og hatt noen møter med disse. Siden høstseminaret har jeg 314 
vært i møte med både studentdemokratiet ved Noroff fagskole og Organisasjonen for Norske 315 
Fagskolestudenter (ONF), som tilsvarer NSO for fagskolestudentene. Dette har vært lærerikt og jeg ser frem 316 
til å jobbe videre med dette.  317 
 318 
Kampanjer 319 
Siden høstseminaret har det vært mindre fokus på kampanjer. Uken før seminaret fullførte vi 320 
videokampanjen med Oslo-politikerne, som tok opp mye tid. På grunn av tildelingsprosessen har jeg 321 
beklageligvis ikke fått publisert en ny kampanje, men det vil forhåpentligvis komme en i oktober.  322 
 323 
I handlingsplanen ble det lagt til et punkt om å ha en kampanje om seksuell helse. Arbeidet med den har 324 
startet så smått. Jeg har hatt et møte med forslagsstiller. I tillegg har jeg hatt et innlegg i Universitas om 325 
avslaget SiO fikk på søknaden om å lage en egen helsestasjon for studenter.   326 
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Arrangementer 327 
Velferdstinget har ikke holdt noen arrangementer den siste perioden. Etter sakspapirfrist har Arbeidsutvalget 328 
arrangert en vaffel og spillkveld i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, 10.oktober.  329 
 330 
Beredskapsforum hadde et møte der jeg holdt et 45 min innlegg om Velferdstingets rolle, ansvar og virke. 331 
Møtet var interessant med tanke på Velferdstingets posisjon i forhold til beredskap, samt informasjon det 332 
kan være hensiktsmessig å ta med seg videre. I tillegg fikk jeg sjansen til å bli kjent med personer som kan 333 
sette meg i kontakt med studentdemokratier ved deres høyskoler. 334 
 335 
Idun og jeg var tilstede på et seminar i regi av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 336 
om #metoo og hvordan man kan gjøre frivilligheten tryggere.  337 
 338 
Tildelinger  339 
Som nevnt tidligere har arbeidsutvalget i sin helhet jobbet en god del med årets tildelinger, selv om dette er 340 
Idun sitt hovedansvar. 341 
 342 
 343 

POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG, HENRIK BJØRNDALEN 344 
 345 
Eva og jeg hadde 10.september et møte med læringsmiljøansvarlig i studentparlamentet ved OsloMet. Et av 346 
punktene som ble tatt opp var busslinjene mellom Kjeller og Oslo. Vi ble enige om at jeg skulle kontakte Ruter 347 
og be om et møte angående situasjonen, og eventuelt få innspill vi kan ta med videre i møte med politikere. 348 
Grunnet ferie hos ansatte i Ruter fikk jeg ikke svar før onsdag 2.oktober. Ruter avviste vår invitasjon til et 349 
møte.    350 
 351 
Til forhandlingene mellom byrådspartiene sendte vi en rekke innspill. Oslo-budsjettet for 2020 ble lagt ut 352 
25.september og viser til et lite engasjement for Oslo-studentenes velferdstilbud. De få gangene studenter 353 
er nevnt er ikke i form av konkrete tiltak for studenter i Oslo. Gard og jeg jobber med å få i stand en 354 
deputasjon med Oslo kommune. Vi ser også på andre måter å spille inn studentsaker til 355 
budsjettforhandlingene.          356 
 357 
Mye tid har gått med på å lese søknader til tildelingsmøtet. Det har vært gode søknader i år, som har gjort 358 
prosessen krevende. Jeg og resten av Arbeidsutvalget var i møter med søkerne 26.- 27.september på Domus 359 
Nova, før vi gjorde endelig innstilling 30.september.        360 
  361 
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MEDIELOGG 362 
 363 
 364 
Radio: https://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj/NPUB33014019/16-07-365 
2019?fbclid=IwAR060kbtSOQzer88DzZu3E0-xlIcFTKuERnVi5Ny6G_464RvVCJl5d4v4zg#t=41m57s, sak på NRK 366 
Radio. Leder intervjues om Faddervaktordningen. 16.07.19. 367 
 368 
Radio: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA02015219/12-08-369 
2019#t=2h32m30.52s, sak på NRK Radio. Leder intervjues om Faddervaktordningen. 12.08.19. 370 
 371 
https://universitas.no/kultur/65970/ol-quiz-debatt-og-knuste-rekorder/  sak i Universitas. Leder 372 
kommenterer Salutt i en artikkel. 24.08.19 373 
 374 
https://universitas.no/nyheter/66132/vil-fjerne-retten-til-a-fremme-mistillitsforslag-m/ sak i Universitas. 375 
Universitas skriver om Samskipnadsrådets forslag til endring i UH-loven. Leder kommenterer. 18.09.19 376 
 377 
https://universitas.no/nyheter/66127/sio-helse-med-nytt-studenthelsetilbud-alle-skal-ku/ sak i Universitas. 378 
De skriver om SiO Helses nye digitale system. Leder er med som prøvekanin. 18.09.19 379 
 380 
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/201909/DKOA99091819/avspiller sak i NRK 381 
Østlandsending. Leder tester SiO helses nye digitale løsning. 18.09.19 382 
 383 
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/studenter-far-time-med-fastlegen-pa-video-1.14707184 sak på 384 
NrK.no. De skriver om SiO Helses nye digitale system. Leder er med som prøvekanin. 18.09.19 385 
 386 
https://universitas.no/debatt/66110/helsedirektoratet-ma-ta-ansvar-for-studentene/ sak i Universitas. 387 
Samarbeidsansvarlig kommenterer Helsedirektoratets avslag på SiOs søknad om midler til en helsestasjon 388 
rettet mot studenter. 25.09.19 389 
 390 
https://universitas.no/baksiden/66186/velferdstinget-hardt-ut-mot-oslobudsjettet-direkte/ sak i Universitas. 391 
Leder kommenterer Oslo budsjettet 2020. 27.09.19 392 
 393 
Radio: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA01017919/18-09-394 
2019#t=59m27.48s sak på NRK Radio. Leder kommenterer videokonsultasjon for fastleger. 18.09.19. 395 
 396 
https://khrono.no/henrik-amadeus-bjorndalen-meninger-oslo/skal-studentene-bare-gi-men-ikke-fa-noe-397 
igjen/408521 sak i Khrono. Politikk- og medieansvarlig kommenterer Oslo budsjettet 1.10.19 398 
 399 
Radio: https://soundcloud.com/studentnyhetene/4okt#t=16:07 , sak på Radio Nova. Leder kommenterer 400 
Oslo-budsjettet. 04.10.19. 401 
 402 
 403 
 404 
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https://universitas.no/nyheter/66132/vil-fjerne-retten-til-a-fremme-mistillitsforslag-m/
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https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/201909/DKOA99091819/avspiller
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/studenter-far-time-med-fastlegen-pa-video-1.14707184
https://universitas.no/debatt/66110/helsedirektoratet-ma-ta-ansvar-for-studentene/
https://universitas.no/baksiden/66186/velferdstinget-hardt-ut-mot-oslobudsjettet-direkte/
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA01017919/18-09-2019#t=59m27.48s
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA01017919/18-09-2019#t=59m27.48s
https://khrono.no/henrik-amadeus-bjorndalen-meninger-oslo/skal-studentene-bare-gi-men-ikke-fa-noe-igjen/408521
https://khrono.no/henrik-amadeus-bjorndalen-meninger-oslo/skal-studentene-bare-gi-men-ikke-fa-noe-igjen/408521
https://soundcloud.com/studentnyhetene/4okt#t=16:07
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SAKSFREMLEGG – 2B 405 
Dato: 14. oktober 2019 406 
Sak: 2b), Orienteringssak 407 
Saksbehandler: Vetle Bo Saga 408 
Vedlegg:  409 
 410 
 411 
HOVEDSTYRETS ORIENTERING 412 

 413 
Forslag til vedtak: 414 
Saken tas til orientering. 415 
 416 
 417 
 418 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 419 
 420 
Siden sist er det avholdt ett styremøte 25. september. Neste styremøte er styreseminar 24.-25. oktober. 421 
 422 
Bolig 423 
Se forrige orientering for informasjon om byggeprosjekter i SiO, det er lite nytt å melde. 424 
 425 
På høstseminaret ble det orientert muntlig om at Skedsmo kommunestyre enstemmig gikk inn for å selge 426 
sykehustomta ved Lillestrøm stasjon til SiO. Sannsynligvis vil SiOs hovedstyre få en sak om bygging på tomta 427 
til behandling våren 2020.  428 
 429 
SiOs idépris 430 
SiOs idépris er nå utlyst, og søknadsfristen er satt til 4. november. Juryen består av tre studenter valg av VT, 431 
nestleder i VTAU og hovedstyreleder (juryleder). SiOs administrasjon (ved SiO Foreninger) er sekretariat for 432 
prisen. 433 
 434 
Idéprisen skal deles ut til en person, gruppe eller organisasjon som presenterer en original idé og 435 
gjennomarbeidet plan for hvordan studentvelferden eller studiemiljøet kan forbedres. Prisen deles normalt 436 
ut annet hvert år etter søknad. Prisen annonseres på SiOs nettsider. Juryen kan selv nominere kandidater og 437 
oppfordre kandidater til å søke.  438 
 439 
Dere kan lese mer om SiOs idépris her. 440 
 441 
SiO Helse 442 
Mye funksjonaliteten knyttet til digitaliseringen av SiO Helse er nå tatt i bruk. Gjennom portalen 443 
helsenorge.no har vi fått samlet mange av løsningene på ett sted, noe som er praktisk for studentene. 444 
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med direktoratet for e-helse. 445 
 446 
Mandag 16. september var helseminister Bent Høie på besøk på SiO Helse Blindern, for å se på løsningen for 447 
videokonsultasjoner. Dette er den første løsningen knyttet til fastlegeordningen (altså ikke dyre private 448 
løsninger). 449 

https://www.sio.no/ideprisen
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Lanserte løsninger på helsenorge.no: 450 
- Integrert løsning for videokonsultasjon og ekonsultasjon (tekst). 451 
- Felles journalsystem for lege, psykolog og rådgivning. 452 
- Digital timebestilling. 453 
- Informasjon om lokasjon (noen leger har dager f. eks både på Blindern og i Nydalen. 454 

 455 
SiO Mat og Drikke 456 
Hovedstyret har besluttet å gjennomføre eksamenskampanje med halv pris på Youfood fra og med 25. 457 
november og “så langt lageret rekker” (en forhåndsbestemt mengde). Kampanjen var en stor suksess i 2018, 458 
og hovedstyret håper studentene vil like den også i år.  459 
 460 
   461 
Som alltid - still veldig gjerne spørsmål! 462 
På vegne av styrestudentene, 463 
Vetle Bo Saga 464 
  465 
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SAKSFREMLEGG – 2C 466 
Dato: 14. oktober 2019 467 
Sak: 2c), Orienteringssak 468 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget  469 
Vedlegg: Orientering fra Radio Nova 470 
 471 
 472 
ANDRE ORIENTERINGER 473 
 474 
Forslag til vedtak: 475 
Saken tas til orientering. 476 
 477 
 478 
 479 

KULTURSTYRETS ORIENTERING 480 
 481 
Siden forrige velferdstingmøte har jeg gått fra å være fungerende leder til å bli faktisk leder. Jeg har siden da 482 
vært med å holde et kurs i samarbeid med SiO Foreninger om hvordan søke Kulturstyret. Det var hele 37 483 
påmeldte og jeg tror at flere av disse kommer til å søke på neste frist som er 9. oktober.  Jeg har også skrevet 484 
en søknad til dere, og vært i dialog med VT-AU angående denne. 485 
 486 
Vårt neste møte er 23. oktober og jeg tror det kommer til å komme inn ekstremt mange søknader; vi har 487 
allerede fått inn 7 søknader, en uke før fristen, i tillegg til at vi erfaringsmessig vet at foreningene sender inn 488 
søknadene sine nærmere fristen. 489 
 490 
Vi hadde møte i Kulturstyret 25. september med 20 søknader hvor tildelte 230 649 kroner. Noe som betyr at 491 
hittil i år har vi til sammen tildelt 2 164 660 kroner, sammenlignet med hvor mye vi hadde tildelt på samme 492 
tid i fjor og i 2017 er dette faktisk en økning på henholdsvis 190 286 kroner og 347 543 kroner. Det som da 493 
gjenstår av budsjettet vårt er dermed 658 758 kroner. Siden det virker som om neste møte kommer til å bli 494 
et veldig stort ett, antar jeg at vi sannsynligvis kommer til å gå bruke litt mer enn som er igjen i budsjettet.   495 
 496 
 497 

SIO MAT OG DRIKKE 498 
Ingen skriftlig orientering. 499 
 500 
 501 

UNIVERSITAS 502 
 503 
Siden sist har vi hatt ett styremøte. Dette møtet var nesten utelukkende sentrert rundt å gjøre de nødvendige 504 
vedtakene for søknaden vår for 2020. Vi har levert denne søknaden, hatt møte med arbeidsutvalget angående 505 
den og mottatt innstilling som dere ser i disse sakspapirene. 506 
 507 
Vi ser oss nødt til å nevne at arbeidet fremover blir med å først forsøke å sørge for at denne innstillingen ikke 508 
blir vedtatt, og hvis den blir det å finne ut hvordan vi skal gå frem videre. Om vi mottar denne summen vil det 509 
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bli det fjerde året på rad med realnedgang i støttesummen fra Velferdstinget. Gjennom de samme årene har 510 
vi klart å unngå massivt negative resultater, men dette går direkte på bekostning av aktiviteten vår. Som 511 
studentforening ser vi på det som kritisk at vi ikke kan tilby den aktiviteten til medlemmene våre som de 512 
etterspør, og som Norges største studentavis ser vi det som like kritisk at vi ikke kan ha et jevnt nyhetstrykk 513 
gjennom året. 514 
 515 
Vi kommer til å ha et styremøte torsdagen før tildelingsmøtet for å diskutere innstillingen, og deretter et nytt 516 
møte etter tildelingsmøtet for å eventuelt revidere budsjettet. Vi vil holde Velferdstinget oppdatert rundt 517 
hvordan eventuelle kutt går utover aktiviteten vår. 518 
 519 
Vi er tilgjengelige for å svare på spørsmål. Godt møte! 520 
 521 
 522 

RADIO NOVA 523 
 524 
Det har ikke blitt avholdt styremøte i Radio Nova siden forrige orientering. 525 
 526 
Radio Nova mottok til slutt ca. 120 søknader om medlemskap, hvorav 63 nye frivillige ble tatt inn i 527 
foreningen. Vi er svært stolte og takknemlige over at så mange ønsker å være en del av Nova. 528 
 529 
Vi er skuffet over VT AUs innstilling til tildeling av støtte for 2019, og mener Radio Novas oppfyllelse av 530 
tildelingskriterier og samfunnsoppdrag, opplevd relevans hos et stadig økende antall frivillige, samt 531 
foreningens evne og vilje til kontinuerlig utvikling, fortjener mer satsing. Innstillingen er en reell reduksjon i 532 
støtte, og medfører mest sannsynlig innstrammingstiltak som går på bekostning av studentfrivilligheten.  533 
 534 
Daglig leder er tilstede på VT-møtet, og svarer gjerne på spørsmål, enten i forbindelse med søknad om 535 
driftsstøtte eller mer generelt om foreningens drift. 536 
 537 
Simen Mathisen 538 
Daglig leder, Radio Nova 539 
 540 
 541 

ARGUMENT 542 
Ingen skriftlig orientering. 543 

544 
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SAKSFREMLEGG – 3A 545 
Dato: 14. oktober 2019 546 
Sak: 3a, Vedtakssak 547 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 548 
Vedlegg: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 549 
 550 
 551 
VEDTEKTER 552 

 553 
Arbeidsutvalgets innstilling: 554 
Velferdstinget voterer over forslagene.   555 
 556 
Forslag til vedtak: 557 
Forslag er vedlagt.  558 
 559 
 560 
 561 

SAKSNOTAT 562 
 563 
Bakgrunn for saken 564 
Aller først har vi en liten orientering å komme med som vi beklager veldig for. I tiden fra forrige møte og frem 565 
til i dag har vi oppdaget en feil i vedtektene som ligger ute på nett. Høsten 2018 ble det vedtatt å endre 566 
avsnittet omhandlende supplering av Kulturstyret. Det ble vedtatt å endre fra “Dersom et varamedlem rykker 567 
opp til fast plass skal dette innstilles på av Valgkomiteen og velges av Velferdstinget, jfr §8-3-3” til “Dersom et 568 
varamedlem rykker opp til fast plass skal dette ettergodkjennes av Velferdstinget”. Vi beklager at dette ikke 569 
har blitt oppdaget tidligere. 570 
 571 
Som en følge av diskusjonssaken på høstseminaret, 7.9.19, må Velferdstinget votere over saken revidering 572 
av vedtekter. Det er kommet inn to forslag, utover de 28 forslagene som ble lagt frem av arbeidsutvalget før 573 
høstseminaret.  574 
 575 
Saksopplysninger 576 
For å endre vedtektene må man ifølge vedtektene selv (§ 12-2-1 Vedtektsendringer) gjøre dette over to møter. 577 
 578 

 § 12-2-1 Vedtektsendringer. Disse vedtektene vedtas og endres av Velferdstinget med kvalifisert flertall. 579 
Endringsforslag framsettes skriftlig på et møte i Velferdstinget og behandles først på neste møte. Vedtatte 580 
endringer gjelder fra møtets slutt med mindre Velferdstinget med 3/4 kvalifisert flertall vedtar noe annet. 581 
Endringer kan ikke tre i kraft før vedtektsbehandlingen er avsluttet.  582 

  583 
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ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE 584 
 585 

Forslag nr. 1 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  70 

  Levert av Arbeidsutvalget Type  Endring 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst Velferdstinget møter minst to ganger hvert semester i tillegg til konstituerende 
møte og valgmøte. 

Ny tekst Velferdstinget møter minst to ganger hvert semester i tillegg til høstvalgmøte og 
vårvalgmøte. 

Begrunnelse På velferdstingsmøtet i mai ble det vedtatt å flytte konstituerende møte til før 
vårsemesterets første møte begynner. Siste møte på høsten, må derfor kalles noe 
annet. Vi har foreslått å kalle de to valgmøtene høstvalgmøte og vårvalgmøte.  

 586 

Forslag nr. 2 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  79 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst Velferdstinget konstituerer seg selv før vårsemesterets første møte begynner. 

Ny tekst Velferdstinget konstituerer seg selv på begynnelsen av vårsemesterets første 
møte.  

Begrunnelse Det er praktisk å slippe å kalle inn til to møter dersom man vil konstituere seg på 
VTs vårseminar. Formuleringen forhindrer derimot ikke å ha konstituerende som 
et eget møte dersom man ønsker det.  

 587 

Forslag nr. 3 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  85 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst § 3-3 Valgmøte 

Ny tekst § 3-3 Valgmøter 

Begrunnelse Når valgmøte på høsten ikke lenger er konstituerende, foreslår vi å kalle det også 
for et valgmøte.  

 588 
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 589 

Forslag nr. 4 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  86 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst  

Ny tekst § 3-3-1 Vårvalgmøte 

Begrunnelse Dersom det skal være to valgmøter må de ha forskjellige navn. Vi foreslår 
høstvalgmøte og vårvalgmøte 

 590 

Forslag nr. 5 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  86 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type  

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst Velferdstingets valgmøte avholdes ... 

Ny tekst Velferdstingets vårvalgmøte avholdes…  

Begrunnelse Dersom det skal være to valgmøter må de ha forskjellige navn. Vi foreslår å kalle 
valgmøte på våren for vårvalgmøte. 

 591 

Forslag nr. 6 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  93 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Tillegg 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst  

Ny tekst § 3-3-2 Høstvalgmøte 
 
Velferdstingets høstvalgmøtet avholdes senest to - 2 - uker før funksjonstiden til 
studentrepresentanter til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre 
begynner og velger: 
a. studentrepresentanter til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre 
                    i.        blant de valgte representantene velger Velferdstinget leder for 
Hovedstyret etter innstilling fra Valgkomiteen 
b.  studentmedlemmer til styrer i øvrige organer og selskaper tilknyttet 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 
c.   leder av Velferdstingets Kulturstyre 

Begrunnelse   



  
 

 
 23 

 592 

Forslag nr. 7 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  95 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Endring 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst Arbeidsutvalget skal etter konstituerende møte, senest 15. februar, arrangere 
vårseminar for Velferdstinget. 

Ny tekst Arbeidsutvalget skal arrangere vårseminar for Velferdstinget mellom 1. januar og 
15. februar. 

Begrunnelse Ønsket har vært at konstituerende skal kunne avholdes på våren. Her kan man 
selvfølgelig også si “etter høstvalgmøtet”, men vi syntes dette var en mer ryddig 
løsning. 

 593 

Forslag nr. 8 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  100 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Endring 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst Arbeidsutvalget skal etter valgmøte, senest 15. september, arrangere høstseminar 
for Velferdstinget. 

Ny tekst Arbeidsutvalget skal arrangere høstseminar for Velferdstinget mellom 1. august 
og 15. september. 

Begrunnelse Vi syntes dette ble mer ryddig enn å erstatte “valgmøte” med “vårvalgmøte”.  

 594 

Forslag nr. 9 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  212 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Endring 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst Kommunikasjonsansvarlig 

Ny tekst Samarbeidsansvarlig 

Begrunnelse Dette har vært endret i mandatet i over et år, men ikke i vedtektene. Grunnen til 
at det tidligere ble endret i mandatet er at folk som var ute etter pressekontakt 
(politikk- og medieansvarlig) ofte tok kontakt med kommunikasjonsansvarlig i 
stedet på grunn av navnet.  

  595 
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Forslag nr. 10 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  249 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Endring 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst Komitéen uttaler seg om tolkningen av dette  
 reglementet og andre regler og lignende.  

Ny tekst Komitéen uttaler seg om tolkningen av dette 
 reglementet, andre regler og lignende.  
 

Begrunnelse Redaksjonell endring 

 597 

Forslag nr. 11 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  251 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type  

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst Kontrollkomiteens tolkning av disse vedtektene har bindende og oppsettende 
virkning dersom ikke Velferdstinget med kvalifisert flertall vedtar noe annet. 
 

Ny tekst Kontrollkomiteens enstemmige tolkning av disse vedtektene er bindende dersom 
ikke Velferdstinget med kvalifisert flertall vedtar noe annet. 
 

Begrunnelse Oppsettende virkning betyr at noe “ikke trer i kraft fordi det er klaget på det”. Vi 
synes ikke det passer inn her.  

 598 

Forslag nr. 12 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  274 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Endring 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst § 8-3-1 Innstillinger til konstituerende møte  
  

Ny tekst § 8-3-1 Innstillinger til høstvalgmøtet  

Begrunnelse Når konstituerende holdes på våren, må tidligere konstituerende møte kalles noe 
annet. Vi foreslår høstvalgmøte. 

  599 
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Forslag nr. 13 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  275 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Endring  

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst Til konstituerende møte skal valgkomiteen innstille på: 

Ny tekst Til høstvalgmøte skal valgkomiteen innstille på: 

Begrunnelse Samme begrunnelse som for linjen over. Siste møte på høsten må kalles noe 
annet.  

 601 

Forslag nr. 14 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  276-286 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Endring 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst 1. studentrepresentanter til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og 
Akershus 
2. styreleder til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus blant 
studentrepresentanter 

1. Hovedstyret innstiller på styreleder til valgkomiteen 

2. Hovedstyrets innstilling til styreleder legges ved valgkomiteens 
innstilling til konstituerende møte 

3. Leder av Velferdstingets Kulturstyre 
4. studentstyremedlem til Urban boligutleie (URBO) 
5. studentstyremedlem til SiO Mat og Drikke 
6. studentstyremedlem til klagenemnda for tildeling av bolig 
7.studentstyremedlemmer til kontrollkomiteen for barnehager 

Ny tekst a. Studentrepresentanter til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og 
Akershus 

b. Styreleder til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 
blant studentrepresentanter 

i. Hovedstyret innstiller på styreleder til valgkomiteen 
ii. Hovedstyrets innstilling til styreleder legges ved valgkomiteens 

innstilling til konstituerende møte 
c. Leder av Velferdstingets Kulturstyre 
d. Studentstyremedlem til Urban boligutleie (URBO) 
e. Studentstyremedlem til SiO Mat og Drikke 
f. Studentstyremedlem til klagenemnda for tildeling av bolig 
g. Studentstyremedlemmer til kontrollkomiteen for barnehager 

Begrunnelse For å holde samme stil som i resten av dokumentet 
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Forslag nr. 15 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  287 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Endring 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst § 8-3-2 Innstillinger til valgmøte 

Ny tekst § 8-3-2 Innstillinger til vårvalgmøtet 

Begrunnelse Konstituerende flyttes og vi får derfor to valgmøter. Vi foreslår derfor å kalle 
valgmøtet på våren for vårvalgmøtet 

 603 

Forslag nr. 16 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  288 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Endring 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst Til valgmøte skal valgkomiteen innstille på: 

Ny tekst Til vårvalgmøtet skal valgkomiteen innstille på: 

Begrunnelse Samme som for linjen over. Når vi har to valgmøter må vi kunne skille på dem. 

 604 

Forslag nr. 17 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  330 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Tillegg 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst  

Ny tekst Ved behov kan Kulturstyret suppleres med en eller flere varaer ut perioden i 
henhold til § 11-6-8. 

Begrunnelse Kulturstyremedlemmer velges for to år. Dersom noen for eksempel drar på 
utveksling i et semester i løpet av den perioden hadde det vært fint å kunne 
supplere inn ekstra vara(er) i den perioden. Fordi det kun er valg til KS medlem en 
gang i året, foreslår vi at varaer som blir supplert får sitte frem til neste valg. § 11-
6-8 er et tilleggsforslag til en senere linje.  

  605 
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Forslag nr. 18 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  361 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Endring 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst Slik klage må være Kulturstyret i hende senest seks uker etter den dato 
Kulturstyrets vedtak ble fattet. 

Ny tekst Slik klage må være Kulturstyret i hende senest fire – 4 –- uker etter den dato 
Kulturstyrets vedtak ble formidlet søkeren. 

Begrunnelse Perioden mellom kulturstyremøte og tidspunktet referatet ferdigstilles varierer. Vi 
foreslår endringen slik at det skal være likt for alle. 

 607 

Forslag nr. 19 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  374 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Endring 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst Endringsforslag framsettes skriftlig på ett møte og behandles først på neste møte 
i Velferdstinget. 

Ny tekst Endringsforslag framsettes skriftlig for diskusjon på ett møte og behandles først 
på neste møte i Velferdstinget. 

Begrunnelse Vi oppfatter at det har vært gjeldende praksis at endringsforslag skal fremsettes 
for diskusjon, ikke kun fremsettes.  

  608 
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Forslag nr. 20 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  394-404 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Endring 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst Endre nummerering: 
 1. Representant i Velferdstinget  
 2. Medlem av Arbeidsutvalget  
 3. Studentrepresentant/varamedlem i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 
Hovedstyre  
 1. En er ikke valgbar som studentrepresentant i Studentsamskipnaden i Oslo og 
Akershus´ Hovedstyre dersom man er studentrepresentant i styret ved en av 
medlemsinstitusjonene i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus  
 4. Studentrepresentant i selskaper tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og 
Akershus 
5. Medlem av kontrollkomiteen 
6. Leder av kulturstyret 
7. Leder av valgkomiteen 

Ny tekst a. Representant i Velferdstinget 
b. Medlem av Arbeidsutvalget 
c. Studentrepresentant/varamedlem i Studentsamskipnaden i Oslo og 

Akershus’ Hovedstyre 
i. En er ikke valgbar som studentstyremedlem i 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus´ Hovedstyre dersom 
man er studentrepresentant i styret ved en av 
medlemsinstitusjonene i Studentsamskipnaden i Oslo og 
Akershus 

d. Studentrepresentant i selskaper tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo 
og Akershus 

e. Medlem av kontrollkomiteen 
f. Leder av kulturstyret 
g. Leder av valgkomiteen 

Begrunnelse Foreslått endret for å stå i stil med resten av dokumentet 

  610 
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Forslag nr. 21 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  426 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Endring 

Sak: 3a) Vedtekter 

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

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

Begrunnelse Man kan ikke ha to sittende Velferdsting samtidig.  

 612 

Forslag nr. 22 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje 430  

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Strykning 

Sak: 3a) Revidering av vedtekter 

Opprinnelig tekst a) Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 

Ny tekst Endre nummerering til å passe nedover. b) blir a), c) blir b) osv..  

Begrunnelse SiO regulerer funksjonstid for eget hovedstyre. VT bestemmer at det velges for to 
år lenger ned i vedtektene.  

 613 

Forslag nr. 23 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  440 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Endring 

Sak: 3a) Revidering av vedtekter 

Opprinnelig tekst Valgperiode 

Ny tekst Funksjonstid 

Begrunnelse Fordi paragrafen handler om funksjonstid. 

  614 
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Forslag nr. 24 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  501 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Tillegg 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst  

Ny tekst Ved ekstraordinære behov kan varalisten suppleres med ett eller flere 
varamedlemmer ut perioden. 

Begrunnelse Kulturstyrets medlemmer velges for to år. Dersom et medlem for eksempel drar 
på utveksling i et semester vil det være fint å kunne supplere en vara fremfor å 
måtte be medlemmet om å trekke seg.  

 616 

Forslag nr. 25 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  556 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Endring 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst Endringsforslag framsettes skriftlig på et møte i Velferdstinget og behandles først 
på neste møte. 
 

Ny tekst Endringsforslag legges frem skriftlig for diskusjon på ett møte i Velferdstinget og 
behandles først på neste møte. 
 

Begrunnelse Vår oppfatning er at det har vært gjeldende presedens at endringsforslag legges 
frem for diskusjon, ikke kun at de fremsettes skriftlig.  

 617 

Forslag nr. 26 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  574 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Tillegg 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst  

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

Begrunnelse Den det blir fremsatt klage mot bør informeres.  

  618 
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Forslag nr. 27 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  580 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Tillegg 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst  

Ny tekst Møtet skal som hovedregel lukkes under behandling av forslag om klage, men kan 
kreves åpnet dersom den saken gjelder krever dette. Krav om åpning av møtet kan 
overprøves av Velferdstinget med 3/4 kvalifisert flertall. Den som saken gjelder har 
rett til å forklare seg overfor Velferdstinget før beslutning fattes. 
 

Begrunnelse Kopiert fra avsnittet om mistillit. Det står alt i avsnittet om klage at sakspapirene i 
klagesaker skal være unntatt offentligheten, derfor synes vi det er naturlig at møtet 
også i hovedsak skal lukkes under behandling.  

 620 

Forslag nr. 28 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  636 

  Levert av Arbeidsutvalget   Type Endring 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst §14 Dokumenthierarki 

Ny tekst KAPITTEL 14 DOKUMENTHIERARK 

Begrunnelse Virker naturlig at dette er et eget kapittel, ikke en paragraf 

 621 
  622 
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Forslag a) Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje   

  Levert av William Sæbø (OsloMet) Type Strykning 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst  

Ny tekst "§ 13.3 
Forslag om klage til tillitsvalgte kan fremmes av et organ eller tillitsvalgte i 
organisasjonen, eller av representantene. 
Forslag om klage skal begrunnes skriftlig og forelegges Arbeidsutvalget. 
Sakspapirer i klagesaker er unntatt offentligheten. 
Alle forslag om klager til tillitsvalgte valgt av Velferdstinget eller Arbeidsutvalget 
behandles av Velferdstinget og vedtas med 3/4 kvalifisert flertall. Arbeidsutvalget 
utarbeider saksdokumenter og legger saken frem for Velferdstinget. Dersom 
forslaget gjelder et arbeidsutvalgsmedlem skal kontrollkomiteen utarbeide 
saksdokumentene og legge frem saken for Velferdstinget. Sakens dokumenter 
sendes ut i henhold til gjeldende frister til  Velferdstingets representanter." 

Begrunnelse  

 624 

Forslag b) Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linje  636 

  Levert av Karianne Sveistrup (OsloMet) Type Endring 

Sak: 3a) Vedtekter 

Opprinnelig tekst §14 Dokumenthierarki 

Ny tekst KAPITTEL 14 DOKUMENTHIERARKI 

Begrunnelse Skrevet feil 

 625 

  626 



  
 

 
 33 

SAKSFREMLEGG – 3B 627 
Dato: 14. oktober 2019 628 
Sak: 3b), Vedtakssak 629 
Saksbehandler: Velferdstingets Arbeidsutvalg  630 
Vedlegg: Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 631 
 632 
 633 
ØKONOMIREGLEMENT 634 

 635 
Arbeidsutvalgets innstilling: 636 
Velferdstinget voterer over forslagene.   637 
 638 
Forslag til vedtak: 639 
Forslag er vedlagt.  640 
 641 
 642 
 643 

SAKSNOTAT 644 
 645 
Bakgrunn for saken 646 
Det har kommet inn et endringsforslag til økonomireglementet fra representant William Sæbø om å øke 647 
lønnstrinnet til arbeidsutvalget. Endringsforslaget ble egentlig tatt opp på et møte i vår, men på grunn av for 648 
liten tid ble saken aldri rent formelt realitetsbehandlet og må derfor behandles over to møter. I tillegg har 649 
det blitt funnet et par feil i økonomireglementet som det er fint å få rettet opp.  650 
 651 
Saksopplysninger 652 
Hvis arbeidsutvalgets lønn settes opp til lønnstrinn 25 vil det, med feriepenger og pensjon, bli en økning på 653 
ca 105 000 kr i året til sammen.  654 
 655 
Det ble funnet to feil i Velferdstingets Økonomireglement. Den første er at det står at lønn blir utbetalt den 656 
20. hver måned. Realiteten er at den blir utbetalt den 25 hver måned. Den andre er at det står at det gis to 657 
ukers honorar i stedet for lønn for arbeidsutvalgets overlapp.   658 
 659 
For å gjøre endringer i de organisatoriske dokumentene må man ifølge vedtektene § 13-2-2 Endringer av 660 
politiske og organisatoriske dokumenter gjøres dette over to møter. 661 
 662 

§13-2-2 Endringer av politiske og organisatoriske dokumenter Politiske og organisatoriske dokumenter 663 
vedtas og endres av Velferdstinget over to møter, med unntak av møter som varer mer enn en -1- dag. Frist 664 
for å sende endringsforslag følger bestemmelsen i §3-6 og behandles under påfølgende møte. 665 

 666 
Forslag 29 realitetsbehandles ikke, som ble orientert om på forrige møte.   667 
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ENDRINGSFORSLAG TIL VELFERDSTINGETS ØKONOMIREGLEMENT 668 
 669 

Forslag nr. 29 Dokument: Økonomireglement for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linje nr. 76 

 Levert av: William Sæbø Type Endring 

Sak: 3b) 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  

 670 

Forslag nr. 30 Dokument: Økonomireglement for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linje nr. 77 

 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 3b) Revidering av Velferdstingets økonomireglement 

Opprinnelig tekst Lønn utbetales den 20. hver mnd. 

Ny tekst Lønn utbetales den 25. hver mnd. 

Begrunnelse Lønnen utbetales den 25. hver mnd. 

VEDTAK  

  671 
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Forslag nr. 31 Dokument: Økonomireglement for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linje nr. 79 

 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 3b) Revidering av Velferdstingets økonomireglement 

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

Ny tekst Det gis inntil to -2 -uker lønn for overlapp for arbeidsutvalgsmedlemmer. 

Begrunnelse Det utbetales ikke lenger honorar til VT-AU.   

VEDTAK  

 673 

Forslag nr. 32 Dokument: Økonomireglement for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linje nr. 81 

 Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 3b) Revidering av Velferdstingets økonomireglement 

Opprinnelig tekst Kulturstyrets leder lønnes med 30 % lønnstrinn etter statens lønnsregulativer. 

Ny tekst Kulturstyrets leder lønnes med 30 % lønnstrinn etter lønnstrinn 20 i statens 
lønnsregulativer. 

Begrunnelse  

VEDTAK  

  674 



  
 

 
 36 

SAKSFREMLEGG – 4A 675 
Dato: 14. oktober 2019 676 
Sak: 4a), Vedtakssak 677 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 678 
Vedlegg: Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier 679 
 680 
 681 
TILDELINGER 682 

 683 
Arbeidsutvalgets innstilling: 684 
Arbeidsutvalgets innstilling er omfattende, og derfor gjort rede for i saksnotatet. 685 
 686 
Forslag til vedtak: 687 
Velferdstinget vedtar tilskuddsbudsjett for medier, demokrati, kultur og velferd med de endringer som 688 
fremkommer på møtet. 689 
 690 
 691 

SAKSNOTAT 692 
 693 
Søknadene ligger tilgjengelig på studentvelferd.no og kan leses digitalt. Det samme gjelder for kultur- og 694 
mediepolitiske tildelingskriterier. Kriteriene ligger i tillegg vedlagt.  695 
 696 
Representantene oppfordres sterkt om å sende inn spørsmål til den enkelte søknad på forhånd. Spørsmål 697 
kan sendes til nestleder@studentvelferd.no. Nestleder vil videreformidle spørsmålene til den aktuelle søker. 698 
Samtlige spørsmål og svar vil bli orientert om til alle representantene, slik at alle har samme 699 
vurderingsgrunnlag.  700 
 701 
Bakgrunn for saken 702 
Velferdstinget deler årlig ut midler til studentmedier og studentkultur, i tillegg til at det settes av midler til 703 
egen drift. Midlene som deles ut kommer fra semesteravgiften som betales inn av alle studenter tilknyttet 704 
SiO hvert semester. I år har Velferdstinget mottatt 11 søknader om tilskudd. Velferdstingets arbeidsutvalg er 705 
det arbeidende organet som har innstilt på søknadene. Arbeidsutvalget har vært i møter med alle søkerne 706 
for å innhente informasjon og for å sikre en så god behandling av søknadene som mulig.  707 
 708 
Nytt i år er at Velferdstinget allerede har sendt inn og fått behandlet budsjettsøknaden til SiO. Rammen vi har 709 
fått tildelt er 15 600 000,-.  I tillegg ble tilskuddet til NSO trukket ut av tildelingsprosessen i fjor, da summen 710 
uansett allerede er fastsatt.  711 
 712 
Velferdstinget skal tildele midler til to ulike kategorier av søkere: 713 

1. Studentmedier 714 
2. Studentkultur 715 

 716 
Kategorien “studentmedier” omhandler søkerne Universitas, Radio Nova, Argument og Inside.  717 

mailto:nestleder@studentvelferd.no
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Kategorien “studentkultur” omhandler Det Norske Studentersamfund (DNS), Oslostudentenes Idrettsklubb 718 
(OSI), Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK), Jussbuss, Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI (SBIO), BI 719 
Athletics (BIA) og Kulturstyret.  720 
 721 
Bakgrunn for arbeidsutvalgets innstilling 722 
Arbeidsutvalget har hele veien forsøkt å vurdere søkernes behov, etter beste evne. Det har vært spesielt 723 
krevende fordi vi har fått gode søknader og hatt gode samtaler som har vist at behovet trolig er større enn 724 
potten vi har å fordele. Vi har derfor måttet gjøre prioriteringer som vi har prøvd å redegjøre for i 725 
innstillingene. Diskusjonene innad i arbeidsutvalget har vært lange og krevende, da det har vært vanskelig å 726 
prioritere. Med bakgrunn i det, er det tatt ut dissens i innstilling for tre av søkerne som redegjøres ytterligere 727 
for i innstillingstekstene.  728 
 729 
 730 
FORSLAG TIL TILSKUDDSBUDSJETT TIL MEDIER, DEMOKRATI, KULTUR OG VELFERD 2020 731 

   Bevilget 2018 Bevilget 2019 Budsjett 2020 
     

150 NSO 3 874 000   
     

200 Studentmedier:   

201 Universitas 2 885 000 2 942 977  3 000 000 

202 Radio Nova 1 800 000 1 931 328 1 940 000 

204 Argument  263 948 320 000 

205 Inside   160 000 
 Sum studentmedier 4 685 000 5 138 253 5 420 000 
     

300 Kulturinstitusjoner:   

301 Det Norske Studentersamfund 1 346 000 1 354 689 1 370 000 

302 Oslostudentenes Idrettsklubb 1 350 000 1 609 440 1 650 000 

303 Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) 350 000 236 358 190 000 

304 Juss-Buss 370 000 260 270 240 000 

305 Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo 450 000 36 787 212 000 

306 BI Athletics 300 000 275 904 400 000 
 Sum kulturinstitusjoner 4 166 000 3 773 448 4 062 000 
     

400 Velferdstingets Kulturstyret 2 300 000 2 823 418 2 618 000 
     
     

500 Velferdstingets i Oslo og Akershus 3 340 000 3 218 881 3 500 000 
     
     
 Sum SiO søknad 18 365 000 14 954 000 15 600 000 
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INNSTILLINGER OG BEGRUNNELSER 732 
 733 
 734 
UNIVERSITAS 735 
 736 

 2018 2019 2020  
Tidligere tildelt / Søknadssum 2 885 000    2 942 977  3 300 000   
Økning i prosent av fjorårets beløp 12 %  

  
 Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020  

Inntekter   3 627 909    3 677 977    3 950 000   
Utgifter   3 622 053    3 660 927    3 880 874   

Resultat 5 766  16 550  68 626   
Finansposter -90  -500  -500   

     
Inngående egenkapital 109 969  115 735  132 285   

+ årets resultat 5 766  16 550  68 626   
Egenkapital 115 735  132 285  200 911   

Egenkapital i prosent av drift 3% 4% 5%  
     
 2016 2017 2018  

Historisk utvikling av egenkapitalen   -72 377    109 969    115 734   
 737 
 738 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 739 
Universitas har også i år levert en god og oversiktlig søknad som redegjør for stønadsbehovet på en god 740 
måte. Velferdstingets arbeidsutvalg klarer likevel ikke å gjøre en prioritering der hele søknadsbeløpet 741 
innvilges, selv om vi ser avisens behov. Avisen budsjetterer med få andre inntektskilder i driftsbudsjettet og 742 
vi håper det vil være mulig for avisen å søke driftsmidler også fra andre steder enn Velferdstinget.  743 
 744 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 3 000 000,- 745 
 746 
Enstemmig innstilling: 3 000 000,- 747 
  748 
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RADIO NOVA 749 
 750 

 2018 2019 2020  
Tidligere tildelt / Søknadssum 1 800 000    1 931 328    2 150 000   
Økning i prosent av fjorårets beløp 11 %  

  
 Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020  

Inntekter   3 028 433    2 345 000    2 530 000   
Utgifter   2 927 583    2 276 281    2 450 811   

Resultat 100 772  68 719  79 189   
Finansposter -78     

     
Inngående egenkapital -122 889  -22 117  46 602   

+ årets resultat 100 772  68 719  79 189   
Egenkapital -22 117  46 602  125 791   

Egenkapital i prosent av drift  2% 5%  
     
 2016 2017 2018  

Historisk utvikling av egenkapitalen   71 567    -122 889    -22 116   
 751 
 752 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 753 
Radio Nova er en forening som i flere år har levert gode og oversiktlige søknader. Det gjør de denne gangen 754 
også. Som med flere av de andre søkerne ser vi hvordan økt støtte vil bidra til mer stabil drift og økt aktivitet. 755 
Foreningen er flink til å få støtte fra andre inntektskilder enn Velferdstinget, men støtte fra Velferdstinget 756 
utgjør en stor andel av driften. Velferdstingets arbeidsutvalg har ikke prioritert å innstille på full sum, fordi vi 757 
mener foreningen klarer å opprettholde dagens drift med det innstilte beløpet. Vi ser selvfølgelig at 758 
foreningen ønsker å øke driften, men klarer ikke forsvare tilsvarende økning i søknadssum.  759 
 760 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 1 940 000,- 761 
 762 
Enstemmig innstilling: 1 940 000,-  763 
  764 
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ARGUMENT 765 
 766 

 2018 2019 2020  
Tidligere tildelt / Søknadssum  søkte ikke    263 948    480 000   
Økning i prosent av fjorårets beløp 82 %  

  
 Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020  

Inntekter   310 000    333 948    551 400   
Utgifter   272 016    357 818    551 400   

Resultat 38 068  -23 870  0   
Finansposter 84     

     
Inngående egenkapital 9 859  38 068  14 198   

+ årets resultat 38 068  -23 870  0   
- Bruk av egenkapital  til årets drift 9 859     

Egenkapital 38 068  14 198  14 198   
Egenkapital i prosent av drift 14% 4% 3%  

     
 2016 2017 2018  

Historisk utvikling av egenkapitalen   1 571    9 859    23 870   
 767 
 768 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 769 
Argument har levert en ryddig og godt begrunnet søknad. Tidsskriftet legger derimot opp til å være nesten 770 
fullfinansiert av Velferdstinget, i tillegg til en stor økning i drift fra foregående år. Foreningen må også jobbe 771 
med å få inn flere skribenter som skriver på engelsk, for å dekke kravet i Velferdstingets tildelingskriterier. 772 
Velferdstinget arbeidsutvalg ønsker at tidsskriftet gjør en gradvis opptrapping og viser til sunn drift. Derimot 773 
ser vi at en gradvis opptrapping ikke er mulig, uten mer i støtte enn det som har blitt tildelt tidligere. Vi håper 774 
også at Argument kan finne flere inntektskilder, og øke aktivitet på den måten.   775 
 776 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 320 000,-  777 
 778 
Enstemmig innstilling: 320 000,-  779 
  780 
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INSIDE 781 
 782 

 2018 2019 2020  
Tidligere tildelt / Søknadssum  søkte ikke   søkte ikke    310 000   

  
  

 Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020  
Inntekter   172 494    155 563    414 713   

Utgifter   389 349    178 290    446 158   
Resultat -214 459  -73 938  -72 211   

Finansposter 2 395  -51 211  -40 766   
     

Inngående egenkapital 757 586  543 127  469 189   
+ årets resultat -214 459  -73 938  -72 211   

Egenkapital 543 127  469 189  396 978   
Egenkapital i prosent av drift 139% 263% 89%  

     
 2016 2017 2018  

Historisk utvikling av egenkapitalen   674 261    757 586    543 127   
 783 
 784 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 785 
Velferdstingets arbeidsutvalg fant Insides søknad noe forvirrende, men fikk en del av forvirringen oppklart i 786 
møter med foreningen. Vi stilte blant annet spørsmål ved hvordan de trenger ny støtte, dersom Kulturstyrets 787 
støtte skal brukes de neste årene. Slik vi skjønte det, går de i minus, men definerer Kulturstyrestøtten som 788 
en øremerket del av egenkapitalen. Inside er et heldigitalt tidsskrift og det går derfor ingen penger til trykk. 789 
Da mesteparten av støtten brukes på foreningens egne aktive, klarte ikke arbeidsutvalget å forsvare en større 790 
økning fra det de fikk tildelt av Kulturstyret i fjor.  791 
 792 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 160 000,-  793 
 794 
Enstemmig innstilling: 160 000,- 795 
  796 
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DET NORSKE STUDENTSAMFUND 797 
 798 

 2018 2019 2020  
Tidligere tildelt / Søknadssum 1 346 000    1 354 689    1 392 300   
Økning i prosent av fjorårets beløp 3 %  

  
 Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020  

Inntekter   4 647 623    4 692 989    4 810 600   
Utgifter   4 693 767    4 691 744    4 810 204   

Resultat -47 483  1 245  396   
Finansposter -1 339     

     
Inngående egenkapital 3 698 791  3 651 308  3 652 553   

+ årets resultat -47 483  1 245  396   
Egenkapital 3 651 308  3 652 553  3 652 949   

Egenkapital i prosent av drift 78% 78% 76%  
     
 2016 2017 2018  

Historisk utvikling av egenkapitalen   4 070 590    3 698 791    3 651 308   
 799 
 800 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 801 
DNS har som flere av de andre foreningene levert en ryddig søknad der arbeidsutvalget ser behovet for 802 
støtte. Foreningen søker på vegne av to underforeninger færre enn de har gjort tidligere, men mener at 803 
aktiviteten vil opprettholdes gjennom prosjektpotten. Arbeidsutvalget har prioritert å kutte søknadsbeløpet 804 
med et lite beløp, men ser at ytterligere kutt vil gå ut over foreningens nåværende drift.  805 
 806 
Etter forespørsel fra foreningen, har vi valgt å spesifisere hvor vi ønsker å kutte penger fra. Vi ønsker å kutte 807 
12 000 kr fra Impro Neuf. Vi ser at foreningen gjør veldig mye bra for mange studenter og at de har høy 808 
aktivitet, men da vi har fått opplyst nivå 2 og 3 begge ligger på rundt 50% studentdeltakelse valgte vi å kutte 809 
noe her. De resterende 10 000 kroner ønsker vi at kuttes fra DNS sentralt.  810 
 811 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 1 370 000,-  812 
 813 
Enstemmig innstilling: 1 370 000,-  814 
  815 
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OSLOSTUDENTENES IDRETTSKLUBB 816 
 817 

 2018 2019 2020  
Tidligere tildelt / Søknadssum 1 350 000    1 609 440    1 975 000   
Økning i prosent av fjorårets beløp 23 %  

  
 Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020  

Inntekter   7 649 877    7 825 898    8 425 000   
Utgifter   6 505 192    7 690 872    8 030 000   

Resultat 1 156 078  135 026  397 000   
Finansposter 11 393   2 000   

     
Inngående egenkapital 2 032 471  3 188 549  3 323 575   

+ årets resultat 1 156 078  135 026  397 000   
Egenkapital 3 188 549  3 323 575  3 720 575   

Egenkapital i prosent av drift 49% 43% 46%  
     
 2016 2017 2018  

Historisk utvikling av egenkapitalen   1 595 439    2 032 471    3 188 549   
 818 
 819 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 820 
OSI er også en forening som flere år på rad har levert ryddige og gode søknader. Arbeidsutvalget ser behovet 821 
og ønsket om økning i aktivitet, spesielt med bakgrunn i statistikken som viser hvor mange studenter som får 822 
nei på bakgrunn av hallkapasitet. På tross av dette har vi ikke innstilt på full pott, da vi ikke ser at det er råd 823 
til å støtte en så stor økning som det foreningen søker om uten at det går vesentlig ut over andre tilbud. 824 
 825 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 1 650 000,-  826 
 827 
Enstemmig innstilling: 1 650 000,-  828 
  829 
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JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER (JURK) 830 
 831 

 2018 2019 2020  
Tidligere tildelt / Søknadssum 350 000    236 358    250 000   
Økning i prosent av fjorårets beløp 6 %  

  
 Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020  

Inntekter   6 606 773    6 250 000    6 245 000   
Utgifter   6 274 570    6 250 000    6 245 000   

Resultat 336 325  0  0   
Finansposter 4 123     

     
Inngående egenkapital 1 169 837  1 506 162  1 506 162   

+ årets resultat 336 325  0  0   
Egenkapital 1 506 162  1 506 162  1 506 162   

Egenkapital i prosent av drift 24% 24% 24%  
     
 2016 2017 2018  

Historisk utvikling av egenkapitalen   1 279 012    1 169 837    1 504 161   
 832 
Under behandlingen av denne søknaden valgte arbeidsutvalget å ta ut dissens, da vi følte det var en prinsipiell 833 
uenighet som lå til grunn for forskjellen i innstilling.  834 
 835 
Flertallet består av leder og politikk- og medieansvarlig, mens mindretallet består av nestleder og 836 
samarbeidsansvarlig. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet, og det er derfor innstillingen leder er en 837 
del av, er definert som flertallsinnstilling.  838 
 839 
Arbeidsutvalget er enige om at JURKs søknad redegjør godt for organisasjonens aktivitet. Arbeidsutvalget ser 840 
JURKs oppsøkende virksomhet og opplysningsarbeid overfor studentene som positivt. Både som 841 
rettshjelpstilbud for kvinnelige studenter og som fagligkulturell forening er JURK et godt tilskudd til 842 
studentmiljøet. JURK er også en viktig aktør i samfunnet som helhet. 843 
 844 
 845 
Arbeidsutvalgets flertalls begrunnelse: 846 
På tross av viktig arbeid utført av JURK, mener arbeidsutvalgets flertall at JURKs tildelingssum bør senkes. 847 
Dette skyldes hovedsakelig det faktum at tildelingsrammen ikke kan overstiges, og vi derfor er nødt til å kutte 848 
flere søkere. Men det finnes også en mer langsiktig begrunnelse. JURK støttes hovedsakelig over Oslo-849 
budsjettet og statsbudsjettet, ettersom de tilbyr tjenester som kommer langt flere enn studenter til gode. 850 
Flertallet mener en gradvis nedtrapping fra VTs side vil føre til at politikerne tar større ansvar for fri rettshjelp 851 
av typen JURK tilbyr. Ved å gradvis flytte utgiftene for JURK over på stat og kommune, blir det mer 852 
semesteravgift til øvrig studentfrivillighet, som vi ser som helt kritisk for Oslo som studentby. 853 
 854 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller et flertall av arbeidsutvalget på 190 000,- 855 
 856 
Flertallets innstilling: 190 000,- 857 
 858 
 859 
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Arbeidsutvalgets mindretalls begrunnelse:  860 
Arbeidsutvalgets mindretall mener at JURKs tiltelingssum bør opprettholdes. Dette er på bakgrunn av at 861 
søkeren både har en ansattbase bestående av studenter som legger mye frivillig innsats inn arbeidet, og at 862 
de er en viktig ressurs for kvinnelige studenter som trenger rettshjelp. Mindretallet i arbeidsutvalget er i 863 
tillegg redd for at det prioriterte målrettede promoteringsarbeidet mot studentmassen vil forsvinne dersom 864 
Velferdstinget velger å fase søkeren ut av sin søknadsportefølje. Da JURK søker om marginalt mer støtte enn 865 
i fjor, velger mindretallet å innstille på at hele beløpet innvilges.  866 
 867 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller et mindretall av arbeidsutvalget på 250 000,- 868 
 869 
Mindretallets innstilling: 250 000,- 870 
 871 
 872 
 873 
JUSSBUSS 874 
 875 

 2018 2019 2020  
Tidligere tildelt / Søknadssum 370 000    260 269    300 000   
Økning i prosent av fjorårets beløp 15 %  

  
 Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020  

Inntekter   7 029 672    6 832 478    6 820 000   
Utgifter   7 426 829    6 932 309    7 018 477   

Resultat -397 157  -99 831  -198 477   
Finansposter     

     
Inngående egenkapital 2 715 777  2 318 620  2 218 789   

+ årets resultat -397 157  -99 831  -198 477   
Egenkapital 2 318 620  2 218 789  2 020 312   

Egenkapital i prosent av drift 31% 32% 29%  
     
 2016 2017 2018  

Historisk utvikling av egenkapitalen   2 366 508    2 715 777    2 300 657   
 876 
 877 
Under behandlingen av denne søknaden valgte arbeidsutvalget å ta ut dissens, da vi følte det var en prinsipiell 878 
uenighet som lå til grunn for forskjellen i innstilling.  879 
 880 
Flertallet består av leder og politikk- og medieansvarlig, mens mindretallet består av nestleder og 881 
samarbeidsansvarlig. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet, og det er derfor innstillingen leder er en 882 
del av, er definert som flertallsinnstilling.  883 
 884 
Arbeidsutvalget er enige om at Jussbuss sin søknad gir godt innblikk i organisasjonens virke. Jussbuss sitt 885 
tilbud til studentene fremstår som solid og av høy kvalitet, både hva gjelder rettshjelpen og 886 
opplysningsarbeidet organisasjonen tilbyr, samt fagligkulturelle arrangementer. Jussbuss er en viktig aktør i 887 
samfunnet som helhet. 888 
 889 
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Arbeidsutvalgets flertalls begrunnelse: 890 
På tross av viktig arbeid utført av Jussbuss, mener arbeidsutvalgets flertall at Jussbuss’ tildelingssum bør 891 
senkes. Dette skyldes hovedsakelig det faktum at tildelingsrammen ikke kan overstiges, og vi derfor er nødt 892 
til å kutte flere søkere. Men det finnes også en mer langsiktig begrunnelse. Jussbuss støttes hovedsakelig 893 
over Oslo-budsjettet og statsbudsjettet, ettersom de tilbyr tjenester som kommer langt flere enn studenter 894 
til gode. Flertallet mener en gradvis nedtrapping fra VTs side vil føre til at politikerne tar større ansvar for fri 895 
rettshjelp av typen Jussbuss tilbyr. Ved å gradvis flytte utgiftene for Jussbuss over på stat og kommune, blir 896 
det mer semesteravgift til øvrig studentfrivillighet, som vi ser som helt kritisk for Oslo som studentby. 897 
 898 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller et flertall av arbeidsutvalget på 240 000,- 899 
 900 
Flertallets innstilling: 240 000,- 901 
 902 
 903 
Arbeidsutvalgets mindretalls innstilling:  904 
Arbeidsutvalgets mindretall mener at Jussbuss er en viktig aktør som ikke bør fases ut av VTs 905 
søknadsportefølje. Dette er på bakgrunn av at foreningen har en ansattbase som jobber mye frivillig, og også 906 
at de er et viktig tiltak for studenter som trenger rettshjelp. Mindretallet klarer derimot ikke å forsvare å tildele 907 
søkeren spesielt mye mer enn det de fikk tildelt i fjor, og har derfor kuttet søknadssummen noe.  908 
 909 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller et mindretall av arbeidsutvalget på 280 000,- 910 
 911 
Mindretallets innstilling: 280 000,- 912 
  913 
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STUDENTFORENINGEN VED HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO 914 
 915 

 2018 2019 2020  
Tidligere tildelt / Søknadssum 450 000    36 787    400 000   
Økning i prosent av fjorårets beløp  987%  

  
 Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020  

Inntekter   15 889 408    16 174 779    16 323 029   
Utgifter   15 488 414    16 131 989    16 272 066   

Resultat 374 525  42 790  50 963   
Finansposter -26 469     

     
Inngående egenkapital 2 581 756  4 123 616  4 166 406   

+ årets resultat 374 525  42 790  50 963   
'+/- Bankinnskudd/lån linjeforeninger 1 167 395     

Egenkapital 4 123 676  4 166 406  4 217 369   
Egenkapital i prosent av drift 27% 26% 26%  

     
 2016 2017 2018  

Historisk utvikling av egenkapitalen   3 736 764    2 581 756    4 123 616   
 916 
 917 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 918 
Søkeren leverer en mye bedre søknad enn i fjor, der det kommer tydeligere frem hva de ønsker å bruke 919 
penger på. Det er ikke å komme utenom at SBIO har relativt dyre arrangementer, selv om de kommer mange 920 
studenter til gode. Når noe av aktiviteten i tillegg begrenses til en utvalgt gruppe, og ikke foregår i Oslo, finner 921 
vi det vanskelig å innstille på full pott. I tillegg ligger det til grunn at arbeidsutvalget ikke lenger ønsker å 922 
finansiere det at BI ikke støtter sine egne studenters fadderuke. Spesielt ikke når det gjelder sikkerheten til 923 
studentene. Vi har ikke et ønske om å kutte all investering til fadderuke, men en god del. Det presiseres likevel 924 
at dersom foreningen blir kuttet av Velferdstinget, står de fritt til å disponere midlene slik de selv ønsker.  925 
 926 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 212 000,- 927 
 928 
Enstemmig innstilling: 212 000,- 929 
  930 
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BI ATHLETICS 931 
 932 

 2018 2019 2020  
Tidligere tildelt / Søknadssum 300 000    275 904    900 000   
Økning i prosent av fjorårets beløp 229 %  

  
 Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020  

Inntekter   2 546 088    4 346 716    4 770 399   
Utgifter   2 315 244    4 247 750    4 671 306   

Resultat 230 970  98 966  99 093   
Finansposter 126     

     
Inngående egenkapital 57 385  288 355  387 321   

+ årets resultat 230 970  98 966  99 093   
Egenkapital 288 355  387 321  486 414   

Egenkapital i prosent av drift 12% 9% 10%  
     
 2016 2017 2018  

Historisk utvikling av egenkapitalen      57 385    288 355   
 933 
Under behandling av denne søknaden valgte arbeidsutvalget å ta ut dissens.  934 
Dette bunner i forskjell i prioriteringer som henger sammen med øvrige søknader med dissens.  935 
 936 
Arbeidsutvalget er enige om at BI Athletics er en god bidragsyter til studentidretten og det psykososiale 937 
miljøet blant studenter i Oslo, og spesielt studenter på BI.  938 
 939 
 940 
Arbeidsutvalgets flertalls begrunnelse: 941 
BI Athletics har redegjort på en god måte for sitt tilbud til studenter og annet virke. Samtidig har de også vist 942 
at de har tatt imot kritikken som har kommet fra tidligere arbeidsutvalg. Det forrige arbeidsutvalg stilte seg 943 
blant annet kritisk til at BI Athletics ikke søkte investeringer fra andre aktører. Flertallet i arbeidsutvalget 944 
mener derfor det er fint og se at BI Athletics har søkt sparebankstiftelsen DNB og andre om penger.  945 
 946 
Likevel mener arbeidsutvalgets flertall at det ikke er rom for å innvilge hele søknadssummen, og det kuttes 947 
dermed mye. Samtidig ønsker flertallet en sammenlignbar tildeling per medlem, sammenlignet med den 948 
andre idrettsforeningen blant søkerne, nemlig OSI. Med dagens selvrapporterte medlemstall og flertallets 949 
innstilling ligger OSI an til å få 550 kr per medlem, mens BIA vil få 400 kr per medlem. Flertallet fant det ikke 950 
rettferdig å gå lavere enn dette for BIA. 951 
 952 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller et flertall av arbeidsutvalget på 400 000,-  953 
 954 
Flertallets innstilling: 400 000,- 955 
 956 
 957 
Arbeidsutvalgets mindretalls begrunnelse 958 
Mindretallet i arbeidsutvalget mener foreningen har levert en bedre søknad enn i fjor, men finner det likevel 959 
vanskelig å innstille på mer enn det Velferdstinget ønsket å gi da. De har ikke valgt å regne støtte per oppgitte 960 
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medlem, da det ikke dekker en utvidelse av massen som følge av for eksempel banekapasitet eller andre 961 
usikkerhetsfaktorer. Grunnlaget for forskjellen i innstillingen fra flertallet, er at foreningen har blitt tildelt 962 
penger til utstyr tidligere fordi man har ansett dem for å være i en oppstartsfase. Mindretallet har en 963 
forståelse for at utstyr til enkelte idretter er dyrere enn andre og at det kommer studentene til gode å ha en 964 
utstyrspool. Samtidig mener vi at det ikke kan tildeles en høyere sum til investeringer hvert år. Vi reagerer 965 
også på at posten for arrangement idrett er lavere enn posten for arrangement ikke-idrett når BIA i all 966 
hovedsak er en idrettsforening.  967 
 968 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller et mindretall av arbeidsutvalget på 300 000,-  969 
 970 
Mindretallets innstilling: 300 000,- 971 
 972 
 973 
 974 
VELFERDSTINGETS KULTURSTYRE (KS) 975 
 976 
Historisk oversikt: bevilgninger til og fra Kulturstyret 977 

  Bevilgning til KS  
(fra VT) 

Endring i % 
(fra året før) 

Egenkapital 
(inngående) 

Bevilget av KS  

 2015  3 450 000  1 %  447 127  3 154 189 
 2016  2 700 000  -22 %  1 324 158  2 954 539 
 2017  2 460 000  -9 %  1 069 619  2 964 271 
 2018  2 300 000  -7 %  565 348  2 693 990 
 2019 (**  2 823 418 22,8 %  171 358  2 823 418 
 2020 (*** 2 618 000 -7,3 % 171 358 2 700 000 

**forventet. *** budsjettert.  978 
(se vedlegg: Kulturstyret - økonomisk oversikt) 979 
 980 
Søknadsbeløp: 2 700 000,- 981 
 982 
Under diskusjonene rundt denne søkeren valgte nestleder å melde seg inhabil. Grunnen var at diskusjonene 983 
tok en retning der hun så muligheten for et utfall hun ikke ønsket å stille seg bak, samtidig som hun følte det 984 
ville se rart ut om en nylig avtroppende KS-leder tok ut dissens. Hun var derfor ikke delaktig da endelig vedtak 985 
ble gjort.  986 
 987 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 988 
Kulturstyret begrunner søknadsbeløpet godt i sin søknad og vi anerkjenner at Kulturstyret er viktig for 989 
studentkulturen i Oslo og Akershus. KS bidrar spesielt ved å støtte en stor bredde av studentfrivilligheten. 990 
Likevel velger vi å ikke innstille på hele søknadssummen til KS. Dette for å holde oss innenfor rammen som 991 
foreligger. Vi mener at Kulturstyret, som er et tildelingsorgan, ikke har et like stort behov for egenkapital som 992 
en del øvrige søkere, ettersom alle driftskostnader ligger under Velferdstingets driftsbudsjett.   993 
 994 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 2 618 000,-  995 
 996 
Innstilt: 2 618 000,- 997 

  998 
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SAKSFREMLEGG – 4B 999 
Dato: 14. oktober 2019 1000 
Sak: 4b), Diskusjonssak 1001 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 1002 
Vedlegg: Kulturpolitisk dokument; Politisk dokument om studentkultur; Velferdstingets retningslinjer for SiO 1003 
Studentliv 1004 
 1005 
KULTURPOLITISK DOKUMENT 1006 

 1007 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1008 
Saken diskuteres i Velferdstinget 1009 
 1010 
Forslag til vedtak: 1011 
Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker. 1012 
 1013 
 1014 
 1015 

SAKSNOTAT 1016 
 1017 
Bakgrunn for saken 1018 
Under forrige arbeidsutvalg ble det påbegynt et arbeid med å revidere Velferdstingets dokumenter 1019 
omhandlende studentkultur. Dette innbefatter alle de tre vedlagte dokumentene. Reglement for SiO 1020 
Foreninger som ble vedtatt i 2016 er ikke med i revideringen.  1021 
 1022 
Forslag til kulturpolitisk dokument ble lagt frem i vår, da uten den biten som omfatter studentkultur. Man 1023 
tenkte at politisk dokument om studentkultur skulle bli et eget dokument. Slik vi forsto det ønsket salen heller 1024 
å ha ett kulturpolitisk dokument, og det er derfor det som legges frem her.  1025 
 1026 
Det ble satt ned en komite for å jobbe med dokumentet som har hatt flere møter. Møtereferater, notater og 1027 
de tre vedlagte dokumentene om kulturpolitikk ligger til grunn for forslaget som legges frem her.  1028 
 1029 
Velferdstingets vedtekter sier:  1030 
“Politiske og organisatoriske dokumenter vedtas og endres av Velferdstinget over to møter, med unntak av møter 1031 
som varer mer enn en – 1 – dag. “ 1032 
 1033 
Saken legges derfor frem for diskusjon på dette møtet og skal vedtas på neste møte.  1034 
  1035 
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Kulturpolitisk dokument  1036 
 1037 

Studentkultur er velferd 1038 
Studentkulturen er en essensiell del av studentlivet. Å engasjere seg i studentforeninger og andre 1039 
studentspesifikke kulturelle aktiviteter er unike tilbud og opplevelser man kun får i denne livsfasen. Det skal 1040 
være enkelt, tilgjengelig og billig å både delta i og opprette kulturtilbud for studenter under 1041 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). For Velferdstinget omfatter studentkulturen primært, men 1042 
langt fra utelukkende, foreningslivet ved lærestedene og under SiO.  1043 
 1044 
Studentlivet har flere dimensjoner enn kun den faglige. En sterk studentkultur med gode vilkår for frivillig 1045 
aktivitet og studentdrevne initiativer av varierende slag er av stor verdi for studentene, og i forlengelse av det 1046 
for lærestedene, samskipnaden og samfunnet forøvrig. Studentkulturen og -frivilligheten skaper viktige 1047 
sosiale og kulturelle arenaer. De kulturelle arenaene bidrar til å gjøre studiestedet og -byen attraktiv. De 1048 
sosiale arenaene er sentrale for å gi studenter vennskap og nettverk i og utenfor eget fagmiljø.  1049 
 1050 
Å engasjere seg i studentinitiativer som studentforeninger gir lærdom utover det et studium kan gi. 1051 
Mulighetene for faglig, profesjonell og personlig utvikling er enorme, og det er viktig at utbyttet studenter kan 1052 
få av engasjementet er synlig.  1053 
 1054 
Studentkulturen og -frivilligheten er også et godt verktøy for å fremme trivsel og mestring, og er i så måte et 1055 
viktig verktøy i arbeidet med å fremme god studenthelse. SHoT-undersøkelsene har synliggjort utbredt 1056 
ensomhet og utfordringer knyttet til psykisk helse i studentmassen. Dette er en utfordring som må besvares 1057 
med flere tiltak, og en styrking av studentkulturen og -frivilligheten er ett av disse.  1058 
 1059 

Studentene 1060 
Studentmassen kan deles i fire grupper basert på i hvilken grad de involverer seg i studentkulturen. Disse 1061 
gruppene er ment som et hjelpemiddel for å beskrive studentgrupper, og er i så måte en forenkling av 1062 
virkeligheten. Det vil for eksempel være studenter som befinner seg i både gruppe 1, 2 og 3 samtidig. 1063 
 1064 
Gruppe 1 - internforeningen 1065 
Studentene i denne gruppen er aktive i organisert aktivitet som retter seg utelukkende mot foreningens 1066 
aktive medlemmer.  1067 
 1068 
Gruppe 2 - arrangementsforeningen 1069 
Studentene i denne gruppen er aktive i foreninger som har som en stor del av sitt virke å lage arrangementer 1070 
som er åpne for studentmassen utover de som er aktive i foreningen. 1071 
 1072 
Gruppe 3 - studentkulturkonsumentene 1073 
Studentene i denne gruppen er brukere av arrangementene som gruppe 2 lager.  1074 
 1075 
Gruppe 4 - utenforstående 1076 
Studentene i denne gruppen deltar ikke i organisert aktivitet i regi av foreninger, og heller ikke på 1077 
foreningsarrangementer.  1078 
 1079 
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Det må være et mål at ingen studenter skal befinne seg i gruppe 4 ufrivillig. For å oppnå dette, må både 1080 
vertskommunene, studiestedene og samskipnaden samarbeide med studentkulturen og -frivilligheten om 1081 
informasjonsarbeid og tilgjengeliggjøring. Det må også sørges for at studentene har tilgang på det øvrige 1082 
kulturtilbudet i området, ikke kun det de organiserer selv.  1083 
 1084 

Studentbyene og det offentlige 1085 
Takket være statlige, kommunale og private kulturaktører har Oslo og Akershus et rikt og mangfoldig 1086 
kulturtilbud. Det gode kulturtilbudet er et av Oslos fremste fortrinn i kampen for å være Norges beste 1087 
studieby. Dessverre har studenter som gruppe dårligere kjøpekraft enn resten av befolkningen, og tiltak som 1088 
tilgjengeliggjør kulturtilbudene er nødvendig. Som hovedregel skal kulturtilbud ha studentrabatt ved 1089 
fremvisning av gyldig semesterbevis. For at kulturtilbudet skal være tilgjengelig for studenter må det ikke 1090 
bare være økonomisk tilgjengelig, det må også være kjent blant studenter at tilbudet eksisterer til en 1091 
studentvennlig pris.  1092 
 1093 
Studentkultur og -frivillighet inngår i den generelle kulturen og frivilligheten. Dermed har det offentlige like 1094 
mye ansvar for å støtte studentkulturen og -frivilligheten som for den generelle kulturen og frivilligheten. 1095 
Kommunene bør være seg bevisst hvilke fordeler studentkultur skaper.  1096 
 1097 
Det offentlige kan bidra til å skape et bedre studentkulturliv i Oslo og Akershus, både gjennom fasiliteter, 1098 
økonomisk støtte og tettere samarbeid mellom det offentlige kulturlivet og studentforeningene.  Det må også 1099 
sørges for at det finnes gratis eller billige flater i bybildet som studentforeninger kan reklamere på.  1100 
 1101 
Kommuner som er vertskap for høyere utdanningsinstitusjoner har et særskilt ansvar for å støtte opp under 1102 
studentkulturen slik at studentene kan bidra til det kulturelle livet i byen. 1103 
 1104 
Det er essensielt at offentlige instanser erkjenner at frivillig drift er fundamentalt forskjellig fra kommersiell 1105 
drift. Det er nødvendig å ta hensyn til disse forskjellene når man utformer lover og forskrifter, både på 1106 
nasjonalt og lokalt nivå.  1107 
 1108 
Oslo 1109 
Velferdstinget erkjenner at Oslo sitt byliv ikke er avhengig av studenter på samme måte som Trondheim eller 1110 
Bergen. Samtidig finnes det et mangfold og omfang av studentaktivitet i byen som få andre byer kan måle 1111 
seg med. Oslo har også flere læresteder enn samtlige andre byer i Norge.  1112 
 1113 
Fordi studentmassen er spredt ut gjennom hele byen, er det krevende å danne en felles studentidentitet i 1114 
Oslo. For å kunne bygge en slik felles identitet er det blant annet nødvendig å løfte frem studentaktiviteten 1115 
som finnes i byen. 1116 
 1117 
Lillestrøm 1118 
Lillestrøm er en betydelig mindre by enn Oslo, og har som følge av dette en forholdsvis liten studentmasse. 1119 
Uavhengig av dette skal studentene i Lillestrøm-området ha like gode muligheter til å bedrive studentkultur 1120 
og -frivillighet som studenter i Oslo. En tydelig tilstedeværelse av studenter vil gagne både byen og 1121 
studentene, og må derfor tilrettelegges for.  1122 
 1123 
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Velferdstinget mener derfor at: 1124 
● Vertskommunene for høyere utdanningsinstitusjoner er ansvarlige for å legge til rette for aktører 1125 

innen studentkultur og -frivillighet på lik linje som for øvrige aktører innenfor kulturlivet og 1126 
frivilligheten. 1127 

● Det skal tas hensyn til ulikhetene mellom frivillig og kommersiell drift når det utformes lover og 1128 
forskrifter som kan påvirke driften av studentinitiativ. 1129 

● Studentaktører må kunne dra nytte av støtteordninger for kultur og frivillighet på lik linje med 1130 
andre. 1131 

● Det offentlige kulturlivet må åpne for tettere samarbeid med studentforeningene.  1132 
● Det offentlige kulturlivet skal som en hovedregel tilby rabatt ved fremvisning av gyldig 1133 

semesterbevis og tilbudet må være kjent blant studentene.  1134 

 1135 

Studiestedene 1136 
En sterk studentkultur og -frivillighet gagner institusjonene ved å gi studentene mulighet til utfoldelse og 1137 
utvikling ved siden av det det rent faglige. Ved å bygge gode fellesskap bidrar man til å gjøre studiestedene 1138 
mer attraktive. Deltakelse i studentkultur og -frivillighet bidrar også til dannelse.  1139 
 1140 
Studiestedene har et ansvar for å tilrettelegge for studentkultur og -frivillighet for egen studentmasse. Dette 1141 
kan blant annet innebære gratis tilgang til lokaler i tidsrom der de likevel ikke er i bruk, for eksempel gjennom 1142 
utlån eller fristasjon. Det er viktig at studentkulturen og -frivilligheten blir hørt og ivaretatt 1143 
 1144 
Studentfrivillighet kan ta mye tid og krefter dersom man sitter i et ledende verv. Det bør derfor legges til rette 1145 
for at studenter i slike verv kan få permisjon fra studiene, samtidig som de regnes som studenter og har 1146 
anledning til å betale semesteravgift. Hvilke verv dette angår skal avklares i dialog med institusjonens 1147 
studentdemokrati. Der erfaringer fra verv kan knyttes sterkt til studieretninger, for eksempel administrasjon 1148 
og ledelse bør det innføres ordninger der frivillige kan få studiepoeng for arbeidet.  1149 
 1150 
Velferdstinget mener derfor at: 1151 

● Den enkelte utdanningsinstitusjon har et særskilt ansvar for å tilrettelegge for og ivareta 1152 
studentkulturelle og -frivillige initiativ tilknyttet institusjonen. 1153 

● Studentene skal lyttes til i saker som angår studentkulturen og -frivilligheten. 1154 
● Utdanningsinstitusjonene har, i samarbeid med studentdemokratiet, ansvar for at 1155 

studentforeningene ved studiestedet har et felles kontaktpunkt.  1156 
● Institusjonene skal kunne veilede studentforeninger til ressurser som er tilgjengelige og nyttige for 1157 

drift og aktivitet. 1158 

 1159 

Samskipnaden 1160 
Samskipnaden har et særskilt ansvar for å se studentkulturen og -frivilligheten i Oslo og Akershus i 1161 
sammenheng.  1162 
 1163 
SiO Foreninger skal være en aktør som bidrar til kompetanseheving og tilrettelegger for sunn drift i 1164 
studentforeninger. Det er derfor viktig at studentene får den kompetansen og opplæringen som muliggjør 1165 
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frivillighet og senker terskelen for å engasjere seg. SiO Foreninger må ha kompetanse til å rådgi foreninger i 1166 
alle størrelsesordener og i alle faser av organisasjonsutviklingen. Det bør kontinuerlig vurderes hvilke nye 1167 
kurs som kan tilbys, og om det er kurs som bør fjernes eller endres. Kursmateriell og maler bør være 1168 
tilgjengelig på nett.  1169 
 1170 
Alle SiOs institusjoner og foreninger skal ha kjennskap til SiO Foreninger og deres tilbud, uavhengig av 1171 
lærested.  1172 
 1173 
SiO må være med å legge til rette for at studentene får informasjon om kulturtilbud rettet mot studenter i 1174 
sitt område, for eksempel via sine egne kommunikasjonskanaler. Det har tidligere eksistert en 1175 
arrangementskalender der alle SiO-registrerte foreninger kunne legge inn arrangementer. Om mulig bør 1176 
denne relanseres.  1177 
 1178 
Det er positivt at SiO arrangerer egne kulturtilbud for studenter, men der det er hensiktsmessig bør de gjøre 1179 
dette i samarbeid med relevante studentforeninger.  1180 
 1181 
Velferdstinget mener derfor at: 1182 

● Samskipnaden har et særskilt ansvar for å se studentkulturen og -frivilligheten i Oslo og Akershus i 1183 
sammenheng.  1184 

● SiO Foreningers tilbud skal være kjent for alle SiOs institusjoner og foreninger uavhengig av lærested.  1185 
● SiO må være med å legge til rette for at studentene får informasjon om kulturtilbud rettet mot 1186 

studenter i sitt område 1187 
● SiO bør samarbeide med relevante studentforeninger der det er mulig, når de lager egne kulturelle 1188 

arrangementer for studenter.  1189 

  1190 
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SAKSFREMLEGG – 5A 1191 
Dato: 14. oktober 2019 1192 
Sak: 5a), Vedtakssak 1193 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 1194 
Vedlegg: Velferdstinget ER2017-BU2020 #1; Velferdstinget ER2017-BU2020 #2; Velferdstingets 1195 
langtidsbudsjett; Kulturstyrets økonomi 1196 
 1197 
VELFERDSTINGETS DRIFTSBUDSJETT 2020 1198 

 1199 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1200 
Forslaget vedtas. 1201 
 1202 
Forslag til vedtak: 1203 
Velferdstingets driftsbudsjett 2020 vedtas. 1204 
 1205 
 1206 
 1207 

SAKSNOTAT 1208 
 1209 
Bakgrunn for saken 1210 
Velferdstingets driftsbudsjett for 2020 må vedtas på dette møtet, da det settes midler av til Velferdstingets 1211 
egen drift i rammen av tilskudd fra SiO. Denne saken må dermed behandles før sak 4a) Tildelinger. 1212 
 1213 
Saksopplysninger 1214 
Det søkes om 3 500 000 kroner til drift av Velferdstinget som er en økning på ca. 280 000 kroner av det som 1215 
ble bevilget til Velferdstinget i fjor. Velferdstinget søkte også 3 500 000 kroner og ble kuttet med 280 000 1216 
kroner. Det er derved ikke en økning i søknadsbeløp. Velferdstinget har budsjettert med et stort underskudd 1217 
i inneværende år, for å finansiere driften. Det ble gjort en del innsparinger som følge av kuttet, men likevel 1218 
var det ikke nok til å dekke hele underskuddet. Velferdstinget må derved søke mer enn nivået som ble tildelt 1219 
i fjor, da det ikke er mulig å fortsette med å budsjettere med et så stort underskudd. Det er derved ikke 1220 
grunnet en økning i driften, men et behov for at tilskuddene som kommer inn dekker driften. 1221 
 1222 
Driftsinntektene til Velferdstinget består av tilskuddet man får fra SiO på 15,6 millioner, hvorav 3,5 millioner 1223 
er Velferdstingets eget driftstilskudd og 12,1 er øremerket til tildelingsordningen. Andre driftsinntekter 1224 
omfatter bl.a. tilskudd fra Oslo Kommune og det vi fakturerer SP-UiO AU for felleskostnader på huset. Samlet 1225 
er driftskostnader på 3,7 millioner; og omfatter drift av Velferdstinget, Kulturstyret og Studenthovedstaden. 1226 
Samlet er bevilgninger etter innstilling fra arbeidsutvalget budsjettert til 12,1 millioner.  1227 
 1228 
Det er ikke lagt opp til en stor økning av driften i dette budsjettutkastet, men en endring i ansettelsesforholdet 1229 
til arbeidsutvalget etter vedtak i Velferdstinget gjør at totale driftskostnader er høyere. Øvrige driftskostnader 1230 
er på tilsvarende nivå som budsjettert 2019 eller nedjustert. Eksempelvis er kontorkostnader og 1231 
møtekostnader nedjustert etter forventet regnskap for inneværende år. Posten til regnskapstjenester settes 1232 
til 20 000 kroner, da bruk av regnskapsfører utfases i 2020. Teknisk utstyr nedjusteres til 15 000 kroner, da 1233 
det ble kjøpt inn fire PCer i inneværende år, og vi ikke forventer at det skal skiftes ut PCer før i 2022. Bruk av 1234 
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print og kopiering er mindre i inneværende år enn forventet, og vi forventer at det forbruket fortsatt skal 1235 
minskes.  1236 
 1237 
Totale driftskostnader for Velferdstinget er budsjettert til 3,7 millioner i 2020 og med søknadsbeløp på 3,5 1238 
millioner, budsjetteres det derved med et underskudd på 72 800 kroner. Det forventes at Velferdstinget 1239 
avslutter 2019 med et underskudd på rundt 166 000 kroner, hvilket i hovedsak skyldes kuttet i tilskuddet på 1240 
ca. 280 000 kroner.  1241 
 1242 
Velferdstinget forventes å ha en egenkapital på 1 million kroner ved utgangen av 2020. Velferdstinget 1243 
forvalter bevilgninger for over 12 millioner kroner, derfor er det viktig at det er et fornuftig nivå på 1244 
egenkapitalen og god likviditet. Det vurderes at egenkapitalen til Velferdstinget bør ligge på rundt 1 million. 1245 
Det forventes at Velferdstingets egenkapital kommer under 1 million ved utgangen av 2021 og er på ca. 1246 
700 000 kroner ved utgangen av 2023 med dagens nivå av tilskudd. (jf. Velferdstingets langtidsbudsjett) 1247 
 1248 
Kulturstyret budsjetterer med å ta 82 000 kroner av egenkapitalen, som er forskjellen mellom det beløpet de 1249 
har søkt og det innstilte tilskudd fra AU. Kulturstyret forventes da å ha en egenkapital på 89 000 kroner ved 1250 
utgangen av 2020. (jf. Kulturstyrets økonomi) 1251 
 1252 
Det ble lagt frem et forslag om å øke lønn til arbeidsutvalget og dersom det går igjennom er egenkapitalen 1253 
på 930 000 kroner ved utgangen av 2020. (jf. Velferdstinget ER2017-BU2020 #2).  1254 
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NOTER TIL VELFERDSTINGETS DRIFTSBUDSJETT 2020 1255 
 1256 
Konto 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 1257 
I 2019 ble det tildelt 3 219 000 kr fra semesteravgiften til VTs egen drift, og for 2020 søkes det 3 500 000 kr.  1258 
 1259 
Konto 3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet 1260 
Dette er summen som Velferdstinget får av SiO til bevilgninger; etter vedtak på tildelingsmøtet. 1261 
 1262 
Konto 3900 Andre driftsinntekter 1263 
Denne posten omfatter bl.a. midler som overføres fra Oslo Kommune som refusjon for 1264 
sekretariatsfunksjonen i Studenthovedstaden – tilskuddet er på 120 000 kr. I tillegg er det andre 1265 
tilskuddsmidler og budsjetterte fellesutgifter VT fakturerer SP-UiO for. Lønnstrekk fra SP-UiO AU til 1266 
lunsjordningen på huset inngår i denne posten, mens lønnstrekket fra VT-AU og administrasjonen inngår i 1267 
budsjettet på kostnadssiden.  1268 
 1269 
Konto 4320-4332 Bevilgninger 4320-4332 1270 
Bevilgninger til studentmedier og kulturinstitusjoner.  1271 
 1272 
Konto 5010 Fast Lønn 1273 
Dette er lønnsutgifter for tre ansatte i administrasjonen; administrasjonsleder i en 100 % stilling, 1274 
administrasjonskonsulent i 75 % stilling og en administrasjonskonsulent i 30 % stilling. Grunnet permisjoner 1275 
i administrasjonen inkluderer dette frem til 30. juni; en vikar til administrasjonen på 100 %.  1276 
Dette er også lønnsutgifter til tillitsvalgte; Arbeidsutvalget som består av fire tillitsvalgte i en 100 % stilling; 1277 
leder, nestleder, politikk- og medieansvarlig og samarbeidssansvarlig, samt Kulturstyreleder i en 30 % stilling.   1278 
Lønn til Administrasjonen, Arbeidsutvalget og Kulturstyreleder er budsjettert til 2,2 mill. kr. 1279 
 1280 
Konto 5011 Telefonkompensasjon 1281 
Dette er telefonkompensasjon til nestleder, politikk- og medieansvarlig og samarbeidssansvarlig i AU. 1282 
Telefonkompensasjonen er på 500 kr/mnd.  1283 
  1284 
Konto 5011 Honorar tillitsvalgte 1285 
Denne posten dekker møtehonorar til KS, KK og VK leder. KS består av 11 medlemmer og 6 varamedlemmer, 1286 
inklusiv leder. Nestleder er timelønnet, og får betalt for timer brukt på innstillingsarbeid til møtene. Alle 1287 
medlemmer, inklusiv nestleder, mottar et møtehonorar for hvert KS møte de deltar på. Alle medlemmer i KK 1288 
og VK leder får møtehonorar for både VT møter og egne møter. Møtehonorar til KS, KK, VK leder samt 1289 
timelønnen til KS nestleder er budsjettert til 106 000 kr. 1290 
 1291 
Konto 5013, 4500 Øvrige honorarer  1292 
Denne posten dekker honorar til ordstyrer på VT møter og øvrige honorarer; så som pressefoto og 1293 
oppdatering av nettsiden. Øvrige honorer er budsjettert til 29 000 kr. 1294 
 1295 
Konto 5015-5092 Feriepenger og refusjoner 1296 
Rentekompensasjon AU omfatter refusjon av de renteutgifter de tillitsvalgte pådrar seg i den tid de sitter i AU. 1297 
Denne kompensasjonen utbetales ved avslag av lånekassen for rentefritak i perioden. Den er økt til 6 000 kr, 1298 
etter forventet nivå i inneværende år. 1299 
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Feriepenger er feriepenger opptjent i 2019.  1300 
 1301 
Konto 5400-5410 Arbeidsgiveravgift 1302 
Beregnes som 14,1 % av alle lønnskostnader i inneværende år. 1303 
 1304 
Konto 5420-5800 Andre personalkostnader 1305 
Her inngår OTP (obligatorisk tjenestepensjon) som er satt til 3 % av lønnskostnader i pågjeldende år, i tillegg 1306 
til administrative omkostninger ved ordningen. OTP er budsjettert til 75 000kr.  1307 
Andre personalkostnader er bl.a. lunsjordningen, gaver og overtidsmat både for AU og administrasjonen. Dertil 1308 
inkluderer det kostnader til overlappstur. Lunsjordningen er en fellesutgift med SP-UiO AU. Lunsjordningen 1309 
finansieres med fast lønnstrekk hver måned for de som deltar. Det ses dermed både på inntektssiden og 1310 
kostnadssiden i budsjettet.  1311 
 1312 
Konto 6710-6720 Diverse fremmede tjenester 1313 
Denne posten dekker revisjon av Velferdstingets regnskap og utgifter til regnskapstjenester. Budsjettet for 1314 
Regnskapstjenester er nedjustert til 25 000 kr. Dette dekker kostnader til Visma programmene, samt 1315 
regnskapsfører som fortsatt kjører lønn.  1316 
Denne posten omfatter også ulike nettbaserte konsulenttjenester/faghjelp i områder som arbeidsmiljøloven, 1317 
sykepengeordningen, ferieloven og kontohjelp, som budsjetteres til 11 000 kr. 1318 
 1319 
Konto 6510-6950 Kontorkostnader 1320 
Kontorkostnader omfatter bl.a. Leie transportmidler, Teknisk utstyr, Abonnementer, Datakostnader, Porto, 1321 
Inventar og Kontorrekvisita. Videre inngår diverse innkjøp til kjøkkenet/huset og kostnader for bruk av 1322 
printeren på Villa Eika. Disse kostnadene er felleskostnader med SP-UiO, som deles ut fra en fordelingsnøkkel: 1323 
SP-UiO 52 % og VT 48 %.  1324 
Posten Datakostnader omfatter betaling for brukere på UiO-server, samt support fra USIT. I kontorkostnader 1325 
inngår også mobilabonnementer til leder av arbeidsutvalget.  1326 
Budsjettet for Kontorkostnader er nedjustert; dels fordi det i inneværende år er brukt en del mindre på print 1327 
og kopiering, og vi regner med at det fortsetter slik. Dels fordi vi har kjøpt inn fire nye PCer i inneværende år 1328 
og forventer ikke at det er nødvendig med utskiftning av PCer før i 2022. 1329 
 1330 
Konto 7100-7140 Reisekostnader 1331 
Posten dekker reisekostnader i forbindelse med Velferdstingsarbeid, studieturer og opplæring. 1332 
Reisekostnader omfatter transport, kost og losji ved reisevirksomhet i forbindelse med Velferdstingsarbeid; 1333 
det inkluderer også bilgodtgjørelse til daglig drift. Reisekostnader er budsjettert til 61 000 kr.  1334 
 1335 
Konto 7300-7320 Representasjon, markedsføring og møtekostnader 1336 
Dette dekker møtekostnader, markedsføring og ulike kampanjer som AU arrangerer gjennom året, samt 1337 
arrangementer som f.eks. VTs sommerfest og julebord. 1338 
Møtekostnader dekker i hovedsak bevertning på VT møter. I tillegg er det bevertning til møter med 1339 
konsernledelsen, HS, KS, SH og AUs egne møter m.m. Markedsføringsposten er oppjustert etter forventet 1340 
aktivitet, mens møtekostnader er nedjustert nesten tilsvarende. Møtekostnader er budsjettert til 75 000 kr, 1341 
hvilket er en mindre nedjustering etter forventet regnskap. 1342 
 1343 
  1344 



  
 

 
 59 

Konto 7322 Seminarer og konferanser 1345 
I denne posten inngår KS’ seminarer. KS har et dagseminar i januar og et helgeseminar i august. Budsjettet 1346 
for de to KS seminarer er satt til 46 000 kr. 1347 
I Seminarer og konferanser inngår også intern kurs- og seminarvirksomhet; slik som kursing og opplæring av 1348 
administrasjonen og tillitsvalgte. 1349 
 1350 
Konto 7323 Velferdsseminar 1351 
I denne posten inngår VTs seminarer. VT har to årlige seminarer; et helgeseminar på våren og et dagsseminar 1352 
på høsten. Budsjettet for Velferdsseminar er på 180 000 kr.  1353 
 1354 
Konto 7405 Gavekonto 1355 
I denne posten budsjetteres det gaver i forskjellige anledninger; slik som foredragsholder på seminarer og 1356 
liknende.  1357 
 1358 
Konto 7500-7781 Andre driftskostnader 1359 
I denne posten inngår bl.a. forsikringer og bankkostnader.  Videre inngår disposisjonskonti til VT og KS. De 1360 
tillitsvalgte disponerer denne kontoen som finansierer kostnader til interne sosiale opplegg. Begge 1361 
disposisjonskonti er nedjustert. 1362 
Krisefond for utenlandske studenter har fast budsjett på 15 000 kr basert på tidligere søknader og 1363 
utbetalinger. 1364 

  1365 
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SAKSFREMLEGG – 6A 1366 
Dato: 14. oktober 2019 1367 
Sak: 6a), Valgsak 1368 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 1369 
Vedlegg: 1370 
 1371 
 1372 
ETTERGODKJENNING AV OPPNEVNING TIL STYRET I ARGUMENT 1373 

 1374 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1375 
Oppnevningen godkjennes 1376 
 1377 
Forslag til vedtak: 1378 
Marie Knutsen Bruntveit oppnevnes til styret i Argument. 1379 
 1380 
 1381 

SAKSNOTAT 1382 
 1383 
Bakgrunn for saken 1384 
Det ble hverken på Velferdstingets valgmøte eller på høstseminaret oppnevnt en representant til styret til 1385 
Argument. Etterfølgende har Marie Knutsen Bruntveit meldt seg som kandidat og arbeidsutvalget har 1386 
oppnevnt kandidaten. 1387 
 1388 
Saksopplysninger 1389 
I forbindelse med Velferdstingets tildelingskriterier er det fastsatt at søkere må «sikre Velferdstingets 1390 
representasjon i mediets høyeste organ eller årsmøte og ha negativt flertall når det gjelder vedtektsendringer». 1391 
Argument oppnevner selv styreleder, som blir valgt av Velferdstinget. 1392 
 1393 
Dette vervet ble tatt opp på valgmøte 27. mai, og på høstseminaret 7. september. 1394 
 1395 
 1396 
Saksbehandlers vurdering 1397 
Oppnevningen skal ettergodkjennes av Velferdstinget. 1398 
 1399 
 1400 
Arbeidsutvalgets vurdering 1401 
Oppnevningen skal ettergodkjennes av Velferdstinget. 1402 
 1403 
 1404 
 1405 
 1406 
 1407 
 1408 
 1409 
 1410 
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SAKSFREMLEGG – 6B 1411 
Dato: 14. oktober 2019 1412 
Sak: 6b), Valgsak 1413 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 1414 
Vedlegg: 1415 
 1416 
 1417 
ETTERGODKJENNING AV SUPPLERING AV VARA OG VARAOPPRYKK I KULTURSTYRET 1418 

 1419 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1420 
Oppnevningen godkjennes 1421 
 1422 
Forslag til vedtak: 1423 
Kandidatene oppnevnes  1424 
 1425 
 1426 

SAKSNOTAT 1427 
 1428 
Bakgrunn for saken 1429 
Henrik Haram ble på forrige møte valgt til Kulturstyreleder. Hans plass som medlem av Kulturstyret ble derfor 1430 
stående tom. I tillegg har ett av medlemmene som satt i perioden 2018/2019 trukket seg.  1431 
 1432 
På grunn av flytting, har en av Kulturstyrets varaer også trukket seg.  1433 
 1434 
Saksopplysninger 1435 
1. vara William Sæbø og 2. vara Gard Orvik Nilssen fikk tilbud om å rykke opp til fast plass og takket ja. William 1436 
vil overta plassen til Henrik og sitte som medlem frem til 1. juli 2021, mens Gard vil sitte som medlem frem 1437 
til 1. juli 2020. Dette må ettergodkjennes av Velferdstinget. 1438 
 1439 
Vi står igjen med å mangle tre varaer til Kulturstyret og arbeidsutvalget så det derfor hensiktsmessig å 1440 
supplere nye så raskt som mulig.  1441 
 1442 
Linn Marita Aglen Strandli fra Bjørknes Høyskole meldte sitt kandidatur hvor hun skriver: 1443 
 1444 
“Så dere trengte vara i velferdstinget kulturstyre som høres spennende ut, sender derfor inn en søknad. Veldig 1445 
interessert i kultur så dermed tror jeg dette vil passe meg bra. Er fra før av leder i sosial komiteen på Bjørknes 1446 
Høyskole og studentrådsrepresentant som vara. 1447 
 1448 
Tidligere har jeg hatt verv som: 1449 
Ungdom med mot 1450 
Styremedlem i 4h (2 år på rad) 1451 
Elevrådsrepresentant (4 år på rad) 1452 
 1453 
Som vil si at jeg tar slike verv seriøst og gjør en god jobb. Interessert i nye utfordringer samtidig som noe å drive på 1454 
med annet enn fag. Samtidig som jeg bidrar til et godt miljø med positivitet” 1455 



  
 

 
 62 

 1456 
Arbeidsutvalget valgte på bakgrunn av dette å supplere Linn Marita Aglen Strandi inn som 4. vara. 1457 
Suppleringen må godkjennes av Velferdstinget.  1458 
 1459 
Bararthy Pirabahar fra UiO meldte også sitt kandidatur og skriver: 1460 
 1461 
“Jeg heter Bararthy Pirabahar og studerer siste året på fysikk, astronomi og meteorologi bachelor ved UiO. Har vært 1462 
aktiv i foreningslivet siden studiestart, og ønsker å gi den samme muligheten videre til andre på campus. Jeg er 1463 
interessert i vervet, siden jeg ønsker å lære mer om økonomi og søknadsprosessen og alt rundt det, siden det er 1464 
kunnskap jeg ikke har. I tillegg er jeg også nysgjerrig på å lære mer rundt søknadsprosessen fra start til slutt.” 1465 
 1466 
På bakgrunn av dette valgte arbeidsutvalget å supplere Bararthy Pirabahar inn som 5. vara. Suppleringen må 1467 
godkjennes av Velferdstinget.  1468 
 1469 
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KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 10 

 11 

§ 1-1 Formål 12 

Velferdstinget i Oslo og Akershus er det overordnede studentpolitiske organet i 13 

velferdssaker for studentene tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. 14 

Velferdstinget ivaretar studentenes velferdspolitiske interesser overfor og gjennom 15 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og de tilknyttede utdanningsinstitusjonene. 16 

Velferdstinget fremmer studentenes velferdspolitiske interesser lokalt, regionalt, nasjonalt 17 

og internasjonalt. 18 

 19 

§ 1-2 Navn 20 

Organisasjonens navn er Velferdstinget i Oslo og Akershus. Navnet forkortes Velferdstinget. 21 

Internasjonalt benyttes navnet The Student Welfare Council in Oslo and Akershus. 22 

 23 

§ 1-3 Oppgaver 24 

Velferdstinget velger studentrepresentanter til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ 25 

Hovedstyre og velger herunder leder i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og 26 

Akershus etter innstilling fra Valgkomiteen. Velferdstinget velger studentrepresentanter til 27 

styrer i øvrige selskaper og organer tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. 28 

Velferdstinget bevilger, etter søknad, økonomisk støtte til studentforeninger og 29 

studentmedier ved utdanningsinstitusjonene tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og 30 

Akershus. 31 

Velferdstinget vedtar fordelingen- og bruken av semesteravgiften innbetalt til 32 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. 33 

KAPITTEL 2 VELFERDSTINGET 34 

 35 

§ 2-1 Valgmåte 36 

Velferdstingets representanter velges av det høyeste studentorganet ved hver av 37 

utdanningsinstitusjonene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. 38 



Valgprotokoll skal være oversendt Velferdstingets Arbeidsutvalg senest en -2 - uker før møtet 39 

og så snart som mulig for representanter og vararepresentanter valgt etter dette. 40 

Representanter og vararepresentanter valgt etter frist for innsending av valgprotokoll, må 41 

godkjennes av Velferdstinget med kvalifisert flertall. 42 

Utdanningsinstitusjonen velger selv valgmåte for representanter til Velferdstinget. 43 

Utdanningsinstitusjonen velger inntil tre ganger så mange vararepresentanter som 44 

representanter. 45 

Valgmåtens bestemmelser gjelder tilsvarende for valg av representanter til valgforsamlingen 46 

fra utdanningsinstitusjoner med færre enn 1500 semesterregistrerte studenter. 47 

Valgperiode for representanter i Velferdstinget er regulert i § 11-6-1. 48 

 49 

§ 2-2 Sammensetning 50 

Velferdstinget består av 37 representanter. 51 

Hver utdanningsinstitusjon tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus med minst 52 

1500 semesterregistrerte studenter får plasser i Velferdstinget basert på Saint-Lagüe 53 

metoden. 54 

Velferdstingets sammensetning skal oppdateres årlig, og så snart det foreligger oppdaterte 55 

tall fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Studenttallet som legges til grunn er 56 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus sine tall. 57 

 58 

§ 2-2-1 Valgforsamlingen 59 

Formålet med valgforsamlingen er å velge representanter til Velferdstinget for lærestedene 60 

i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus med mindre enn 1500 studenter. 61 

Retningslinjer for gjennomføringen av valgforsamlingen til Velferdstinget er nærmere 62 

regulert i Reglement for valgforsamling til Velferdstinget i Oslo og Akershus. 63 

 64 

§ 2-3 Beregningsgrunnlag 65 

Utdanningsinstitusjonens antall semesterregistrerte studenter beregnes etter tallene for 66 

semesteret før Velferdstingets funksjonstid. 67 

KAPITTEL 3 VELFERDSTINGETS MØTER 68 

§ 3-1 Velferdstingets møter 69 

Velferdstinget møter minst to ganger hvert semester i tillegg til konstituerende møte og 70 

valgmøte. Velferdstinget vedtar halvårlig møteplan på seminarene, etter innstilling fra 71 

Arbeidsutvalget. 72 

Arbeidsutvalget sender elektronisk innkalling, med foreløpig dagsorden til Velferdstingets 73 

representanter og observatører senest to - 2 - uker før møtet. 74 

Arbeidsutvalget sender endelig dagsorden og saksdokumenter til Velferdstingets 75 

representanter og observatører senest en - 1 - uke før møtet. 76 

 77 

§ 3-2 Konstituering 78 

Velferdstinget konstituerer seg selv før vårsemesterets første møte begynner. 79 



Velferdstingets konstituerende møte behandler: 80 

a. Representantenes og vararepresentantenes valgprotokoller etter innstilling fra 81 

Kontrollkomitéen 82 

b.    Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og Akershus 83 

 84 

§ 3-3 Valgmøte 85 

Velferdstingets valgmøte avholdes senest tre - 3 - uker før Arbeidsutvalgets funksjonstid 86 

begynner og velger medlemmer til: 87 

a. Arbeidsutvalget 88 

b. Valgkomiteen 89 

c. Kontrollkomiteen 90 

d. Kulturstyret 91 

e. medlemmer til andre verv som skal besettes 92 

 93 

§ 3-4 Vårseminar 94 

Arbeidsutvalget skal etter konstituerende møte, senest 15. februar, arrangere vårseminar 95 

for Velferdstinget. På vårseminaret behandler Velferdstinget politisk grunndokument og 96 

handlingsplan, etter innstilling fra Arbeidsutvalget. 97 

 98 

§ 3-5 Høstseminar 99 

Arbeidsutvalget skal etter valgmøte, senest 15. september, arrangere høstseminar for 100 

Velferdstinget. På høstseminaret revideres Velferdstingets handlingsplan, etter innstilling fra 101 

Arbeidsutvalget. 102 

 103 

§ 3-6 Innmelding av saker 104 

Enhver student tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus kan melde saker til møter 105 

i Velferdstinget. 106 

Vedtakssaker og resolusjoner må være meldt og saksdokumenter være innlevert til 107 

Arbeidsutvalget senest ti – 10 - dager før møtet. Diskusjonssaker må meldes senest under 108 

godkjenning av dagsorden for møtet. Utenom i saker om mistillit, kan Velferdstinget likevel 109 

med kvalifisert flertall sette en sak på dagsorden og behandle saksdokumenter sendt inn 110 

etter fristen. 111 

Saker kan når som helst meldes til eventuelt. Velferdstinget kan ikke fatte vedtak i slike saker. 112 

 

§ 3-7 Faste saker 113 

Velferdstingets ordinære møter behandler: 114 

a. Valg av ordstyrer og referent 115 

b. Godkjenning av innkalling, dagsorden og kjøreplan 116 

c. Godkjenning av referat 117 

d. Godkjenning av valgprotokoller 118 

e. Orienteringer fra Arbeidsutvalget 119 

f.  Orienteringer fra Hovedstyret 120 

g. Øvrige orienteringer 121 



h. Saker meldt inn jf. § 3-6 122 

 123 

§ 3-8 Behandling av semesteravgiften 124 

Velferdstinget skal behandle Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ eventuelle søknad 125 

om regulering av semesteravgiften, før denne sendes til Kunnskapsdepartementet. Saken 126 

behandles som godkjenningssak. 127 

For at saken skal kunne behandles som vedtakssak, må det fremmes endringsforslag om 128 

dette før endelig innkalling foreligger. 129 

 130 

§ 3-9 Ekstraordinært møte 131 

Arbeidsutvalget innkaller til ekstraordinært møte i Velferdstinget senest en - 1 - uke etter at 132 

et slikt krav er fremmet. De som krever ekstraordinært møte skal sende en kopi av kravet til 133 

Kontrollkomiteen. Det ekstraordinære møtet kan bare behandle saker meldt i innkallingen. 134 

Ekstraordinært møte i Velferdstinget skal avholdes når: 135 

a. minst halvparten av Arbeidsutvalget krever det 136 

b. minst 1/3 av Velferdstingets representanter krever det 137 

c. det høyeste utøvende studentorganet ved en av utdanningsinstitusjonene tilsluttet 138 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus krever det 139 

d. minst en av studentrepresentantene i Hovedstyret til Studentsamskipnaden i Oslo og 140 

Akershus krever det 141 

Dersom Arbeidsutvalget ikke overholder fristen for innkalling, innkaller Kontrollkomiteen 142 

snarest mulig til det ekstraordinære møtet i Velferdstinget. 143 

 144 

§ 3-10 Møterettigheter og møteplikter 145 

Velferdstingets møter er åpne for alle. 146 

Følgende har møteplikt med tale-, forslags- og stemmerett: 147 

a. Velferdstingets representanter 148 

                    i.        Ved forfall er representanten selv ansvarlig for å kalle inn vararepresentant og 149 

varsle Arbeidsutvalget. Representanter fra de mindre institusjonene varsler 150 

kun Arbeidsutvalget. Vararepresentanten trer inn med samme plikter og 151 

rettigheter. 152 

Følgende har møteplikt med tale- og forslagsrett: 153 

b. Arbeidsutvalget 154 

c. Studentrepresentantene i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre 155 

d. Studentrepresentantene i andre selskaper og organer tilknyttet 156 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 157 

e. Kontrollkomiteen 158 

f.  Leder av valgkomiteen 159 

g. Leder av Kulturstyret 160 

 161 

Følgende har møte-, tale- og forslagsrett: 162 

h. Én -1 - representant fra utdanningsinstitusjoner med mindre enn 1500 studenter som 163 

ikke er representert gjennom valgforsamlingen. 164 



i.  Velferdstingets ansatte 165 

j.     Personer valgt av Velferdstinget. 166 

                    i.        Disse har også møteplikt etter særlig innkalling fra minst fem - 5 - av 167 

Velferdstingets representanter, Arbeidsutvalget eller Kontrollkomiteen. 168 

k. Konsern- og avdelingsledelsen i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 169 

l.  Én - 1 - representant fra fagforeninger som representerer de ansatte i 170 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 171 

Velferdstinget kan innvilge andre personer tale- og/eller forslagsrett for et møte eller i en 172 

sak. 173 

 174 

§ 3-11 Øvrige bestemmelser 175 

Velferdstingets møter er nærmere regulert i Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og 176 

Akershus. 177 

  178 

KAPITTEL 4 STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS 179 

 180 

§4-1 Sammensetning av Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 181 

Velferdstinget fatter vedtak om styrets sammensetning innenfor rammene gitt i 182 

studentsamskipnadsloven med tilhørende forskrift. 183 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ styre, de tilknyttede utdanningsinstitusjoners 184 

styrer og de ansatte i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus skal gis anledning til å uttale 185 

seg før slikt vedtak fattes. Velferdstinget kan bare fatte vedtak om endringer i styrets 186 

sammensetning og størrelse i forbindelse med valg. 187 

Velferdstinget velger studentrepresentanter til styret. Styret velger selv nestleder. 188 

Studentene har fem representanter i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre. 189 

Studentene skal ha flertallet av stemmene i styret. 190 

Valg av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre er regulert i § 11-6-2. 191 

 

§ 4-2 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ øvrige organer og delstyrer 192 

Velferdstinget velger studentstyremedlemmer til øvrige organer og delstyrer i 193 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. 194 

Valg av studentstyremedlemmer til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ øvrige organer 195 

og delstyrer er regulert i § 11-6-3. 196 

§ 4-3 Møteplikt utenfor Velferdstinget 197 

Personer valgt av Velferdstinget til styret i organer og selskaper i Studentsamskipnaden i 198 

Oslo og Akershus har møteplikt på formøter og lignende innkalt av Arbeidsutvalget. 199 

KAPITTEL 5 ARBEIDSUTVALGET 200 

 201 

§ 5-1 Myndighet og oppgaver 202 

Arbeidsutvalget er Velferdstingets ledelse mellom møtene og er dets utøvende organ. Det 203 

plikter å følge opp Velferdstingets vedtatte politikk. 204 



Velferdstinget fastsetter mandat for Arbeidsutvalget med kvalifisert flertall, og kan også 205 

ellers instruere Arbeidsutvalget i enhver sak med kvalifisert flertall, dersom ikke annet er 206 

bestemt ved lov. 207 

§ 5-2 Sammensetning 208 

Arbeidsutvalget består av følgende verv: 209 

a. Leder 210 

b. Nestleder 211 

c. Kommunikasjonsansvarlig 212 

d. Politikk- og medieansvarlig 213 

Valg av Arbeidsutvalget er regulert i § 11-6-4. 214 

 215 

§ 5-3 Offentlighet 216 

Arbeidsutvalgets saker og saksdokumenter er offentlige, med mindre Arbeidsutvalget 217 

bestemmer noe annet. Personalsaker som angår enkeltpersoner er likevel alltid unntatt 218 

offentligheten. 219 

Velferdstinget kan kreve innsyn i Arbeidsutvalgets saker og saksdokumenter som er unntatt 220 

offentligheten. Dette gjelder likevel ikke dersom annet er bestemt ved lov, eller dersom 221 

Arbeidsutvalget med 3/4 kvalifisert flertall når særlige forhold krever det bestemmer at en 222 

sak og/eller dens saksdokumenter skal være unntatt fra Velferdstingets innsyn. 223 

Arbeidsutvalget skal gi Kontrollkomitéen begrunnelse for hvorfor saken og/eller dens 224 

saksdokumenter er unntatt fra Velferdstingets innsyn. 225 

Arbeidsutvalgets medlemmer har taushetsplikt i saker unntatt offentligheten. 226 

Velferdstingets representanter og observatører har taushetsplikt på linje med 227 

Arbeidsutvalget etter at Velferdstinget har fått innsyn etter andre avsnitt. 228 

 

§ 5-4 Valg i Arbeidsutvalget 229 

Arbeidsutvalget kan bare foreta personvalg og nominasjoner til personvalg dersom det ikke 230 

er mulig å vente til neste møte i Velferdstinget. Slike valg skal begrunnes og deretter 231 

godkjennes eller omgjøres på førstkommende møte i Velferdstinget. 232 

KAPITTEL 6 KOMITEER 233 

 234 

§ 6-1 Myndighet og oppgaver 235 

Velferdstinget kan opprette komiteer til å arbeide med utvalgte saker. Velferdstinget 236 

fastsetter mandat for komiteene med kvalifisert flertall. Komiteene innstiller på saker 237 

overfor Velferdstinget eller det organet som ber dem om en innstilling. 238 

 

§ 6-2 Sammensetning og funksjonstid 239 

Komiteene kan bestå av fra fire - 4 - til åtte - 8 - medlemmer, og ledes av en representant fra 240 

Velferdstingets Arbeidsutvalg. 241 

Valg og funksjonstid for komiteer er regulert i § 11-6-5. 242 



KAPITTEL 7 KONTROLLKOMITEEN 243 

 244 

§ 7-1 Myndighet og oppgaver 245 

Kontrollkomiteen kontrollerer at Velferdstinget og dets organer overholder Velferdstingets 246 

vedtekter og andre bestemmelser som gjelder for Velferdstinget og dets organer. Komitéen 247 

innstiller overfor Velferdstinget på godkjenning av valgprotokollene til Velferdstingets 248 

representanter og vararepresentanter. Komitéen uttaler seg om tolkningen av dette 249 

reglementet og andre regler og lignende. 250 

Kontrollkomiteens enstemmige tolkning av disse vedtektene har bindende og oppsettende 251 

virkning dersom ikke Velferdstinget med kvalifisert flertall vedtar noe annet. 252 

Kontrollkomiteen kan kontrollere og gi innstilling på at budsjettene og regnskapene fra de 253 

som søker støtte gjennom Velferdstinget eller dets organer, er i tråd med Velferdstingets 254 

krav og god regnskapsskikk. Kontrollkomiteen skal kontrollere budsjettene og regnskapene 255 

fra studentmediene som får sin søknad behandlet av Velferdstinget. Komiteen innstiller 256 

overfor Velferdstinget på Velferdstingets regnskap og budsjetter. Alle budsjett og regnskap 257 

som skal behandles av Kontrollkomiteen skal være komiteen i hende senest ti - 10 - dager 258 

før dokumentene skal behandles politisk. Kontrollkomiteen kan også sette andre frister. 259 

 260 

§ 7-2 Sammensetning 261 

Kontrollkomiteen består av tre -3 - medlemmer. Komiteen konstituerer seg selv. 262 

Valgperiode og valg av kontrollkomiteen er regulert i § 11-6-6. 263 

KAPITTEL 8 VALGKOMITEEN 264 

 265 

§ 8-1 Myndighet 266 

Valgkomiteen i Velferdstinget skal innstille på verv som angitt i § 8-3. 267 

 

§ 8-2 Sammensetning 268 

Valgkomiteen består av fem - 5 - medlemmer. Velferdstinget velger leder blant de fem 269 

medlemmene. Komiteen konstituerer seg selv utover dette. 270 

Valgperiode og valg av valgkomiteen er regulert i § 11-6-7 271 

 272 

§ 8-3 Oppgaver 273 

§ 8-3-1 Innstillinger til konstituerende møte 274 

Til konstituerende møte skal valgkomiteen innstille på: 275 

1. studentrepresentanter til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 276 

2. styreleder til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus blant 277 

studentrepresentanter 278 

1. Hovedstyret innstiller på styreleder til valgkomiteen 279 

2. Hovedstyrets innstilling til styreleder legges ved valgkomiteens innstilling til 280 

konstituerende møte 281 

3. Leder av Velferdstingets Kulturstyre 282 



4. studentstyremedlem til Urban boligutleie (URBO) 283 

5. studentstyremedlem til SiO Mat og Drikke 284 

6. studentstyremedlem til klagenemnda for tildeling av bolig 285 

7. studentstyremedlemmer til kontrollkomiteen for barnehager 286 

§ 8-3-2 Innstillinger til valgmøte 287 

Til valgmøte skal valgkomiteen innstille på: 288 

a. Helhetlig forslag til nytt arbeidsutvalg 289 

b. Medlemmer til Velferdstingets Kulturstyre 290 

c. Leder av valgkomiteen 291 

d. Medlemmer til Velferdstingets kontrollkomité 292 

 293 

§ 8-3-3 Suppleringsvalg 294 

Valgkomiteen innstiller ved suppleringsvalg til verv valgt av Velferdstinget etter § 8-3-1 og § 295 

8-3-2. 296 

Valgkomiteen innstiller ikke på suppleringsvalg til valgkomiteen. 297 

 298 

§ 8-3-4 Vurdering av kandidater 299 

Valgkomiteen skal etterstrebe kjønnsmessig lik fordeling ved innstilling til verv, komiteer, 300 

organer og styrer med mer enn en representant. Det skal også etterstrebes at innstillingen 301 

representerer flere utdanningsinstitusjoner. 302 

 

§ 8-4 Presentasjon av innstillinger 303 

Valgkomiteen skal legge frem innstillingen sin for Velferdstinget. 304 

 305 

§ 8-5 Konfidensialitet 306 

Alle forslag valgkomiteen mottar, samt all informasjon kandidatene ikke selv godkjenner at 307 

videreformidles, skal behandles konfidensielt og makuleres i etterkant av gjennomført valg. 308 

§ 8-6 Øvrige bestemmelser 309 

Medlemmer av valgkomiteen skal ikke behandle innstillinger på verv i organer de selv stiller 310 

til. 311 

KAPITTEL 9 KULTURSTYRET 312 

 313 

§ 9-1 Formål 314 

Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke 315 

det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og 316 

Akershus. 317 

 318 

§ 9-2 Oppgaver 319 

Gjennom Velferdstingets tilskudd fra semesteravgiften disponerer Kulturstyret øremerkede 320 

midler til kulturelle og sosiale tiltak i studentmiljøet. 321 



  322 

§ 9-3 Handlingsplan 323 

Kulturstyret vedtar en årlig handlingsplan for sitt arbeid som legger føringer på 324 

skjønnsutøvelse og angir hva slags prosjekter som vil bli prioritert. Handlingsplanen skal 325 

forelegges Velferdstinget for godkjenning. 326 

 327 

§ 9-4 Sammensetning 328 

Kulturstyret består av leder og ti - 10 - medlemmer. Kulturstyret har seks - 6 – 329 

varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Kulturstyret velger blant sine faste medlemmer en 330 

nestleder for valgperiode 1. juli til 20. juni. Nestleder er leders stedfortreder. Dersom valgt 331 

leder slutter i sitt verv, overtar nestleder som Kulturstyrets leder til ny leder er valgt av 332 

Velferdstinget. 333 

Valgperiode og valg til Kulturstyret er regulert i § 11-6-8 334 

 335 

§ 9-5 Delegering 336 

Kulturstyret er ansvarlig overfor Velferdstinget og fatter vedtak i følgende saker: 337 

a. Bevilgninger til studentaktiviteter innenfor budsjettets ramme og i tråd med 338 

bestemmelsene i disse vedtekter og tildelingskriterier for Kulturstyret. 339 

b. Bevilgninger til publikasjoner og andre medier innenfor eget rammebudsjett 340 

c. Årsmelding fra Kulturstyret over foretatte bevilgninger og annen virksomhet. 341 

d. Årlig handlingsplan for Kulturstyret som godkjennes av Velferdstinget i Oslo og 342 

Akershus 343 

e. Internt budsjett med fordeling mellom kategorier av søknader. 344 

 345 

§ 9-6 Søknader 346 

Kulturstyret fastsetter nødvendige tilleggsbestemmelser om søknadsskjema, hvilken 347 

informasjon en søknad skal inneholde, frister og utfyllende bestemmelser i forbindelse med 348 

de ulike støttetyper. Slike bestemmelser skal tre i kraft i begynnelsen av et kalenderår, og 349 

gjøres kjent for søkerne på lik linje med tildelingskriteriene. 350 

 351 

§ 9-7 Fravikelse av tildelingskriteriene 352 

Kulturstyret bevilger midler etter kulturstyrets tildelingskriterier. 353 

Kulturstyret kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller der dette er til fordel for 354 

søkeren. Vedtak der dette skjer, skal grunngis. 355 

 356 

§ 9-8 Avslag og klageadgang 357 

Ved avslag og ved vedtak der man fraviker vanlig praksis skal Kulturstyrets vedtak alltid 358 

grunngis. 359 

Søkeren kan klage på Kulturstyrets vedtak. Slik klage må være Kulturstyret i hende senest 360 

seks uker etter den dato Kulturstyrets vedtak ble fattet. 361 

Klagen behandles av Kulturstyret på første møte etter at klagen er mottatt. Kulturstyret kan 362 

fritt stadfeste eller endre sitt tidligere vedtak. Vedtak i klagesaker skal alltid grunngis. 363 



Et nytt avslag i Kulturstyret kan ankes inn for Velferdstingets kontrollkomité. Klageinstansen 364 

kan kun vurdere hvorvidt gjeldende saksbehandlingsregler er fulgt, herunder om 365 

Kulturstyret har holdt seg innenfor tildelingskriteriene og instruks for Kulturstyret. 366 

Kulturstyrets vedtak kan av et mindretall i styret eller Velferdstingets Arbeidsutvalg ankes til 367 

Kontrollkomiteen i Velferdstinget. Kontrollkomiteens nye vedtak er endelig. 368 

KAPITTEL 10 STUDENTMEDIENE OG -KULTURINSTITUSJONENE 369 

 370 

§ 10-1 Tildeling av støtte til studentkulturinstitusjoner og studentmedier 371 

Velferdstinget bevilger støtte til studentkulturinstitusjonene og studentmediene etter Kultur- 372 

og mediepolitiske tildelingskriterier for Velferdstinget i Oslo og Akershus. Disse kan vedtas 373 

og endres av Velferdstinget med alminnelig flertall. Endringsforslag framsettes skriftlig på 374 

ett møte og behandles først på neste møte i Velferdstinget. 375 

 376 

§ 10-2 Studentmedienes årsmøter 377 

Velferdstinget er representert på årsmøtene i studentmediene ved nestleder. Dersom 378 

nestleder ikke kan møte, skal et annet medlem av Arbeidsutvalget møte. 379 

 

§ 10-3 Instruksjonsmyndighet 380 

Velferdstingets representant på årsmøtene er bundet til å stemme mot alle 381 

vedtektsendringer i foreningene som gjør at studentmediet ikke lenger oppfyller 382 

Velferdstingets krav for støtteberettigelse, så sant Velferdstinget ikke aktivt har vedtatt noe 383 

annet. 384 

Velferdstingets representant på årsmøtene er bundet til å velge de personer som er 385 

nominert av Velferdstinget som styreleder og styremedlemmer i foreningene. 386 

KAPITTEL 11 VALG 387 

 388 

§ 11-1 Valgbarhet 389 

Alle studenter som er semesterregistrert i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus på 390 

valgtidspunktet kan stille til valg til- og i Velferdstinget. Ingen kan velges som representant til 391 

Velferdstinget fra mer enn én - 1 - utdanningsinstitusjon. 392 

Man kan ikke samtidig inneha følgende verv: 393 

1. Representant i Velferdstinget 394 

2. Medlem av Arbeidsutvalget 395 

3. Studentrepresentant/varamedlem i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ 396 

Hovedstyre 397 

1. En er ikke valgbar som studentrepresentant i Studentsamskipnaden i Oslo og 398 

Akershus´ Hovedstyre dersom man er studentrepresentant i styret ved en av 399 

medlemsinstitusjonene i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 400 

4. Studentrepresentant i selskaper tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 401 



5. Medlem av kontrollkomiteen 402 

6. Leder av kulturstyret 403 

7. Leder av valgkomiteen 404 

Man innehar et verv fra dens funksjonstid begynner. Ansatte i Velferdstinget er ikke valgbare 405 

til noe verv i Velferdstinget. 406 

Organer ved utdanningsinstitusjonen kan ikke begrense valgbarheten ut over det som følger 407 

av disse vedtektene. 408 

 409 

§ 11-2 Valgmåte 410 

Ved personvalg med flere enn to - 2 - kandidater til samme verv benyttes preferansevalg 411 

basert på NSOs retningslinjer for preferansevalg. Ved personvalg med to - 2 - kandidater til 412 

én - 1 - posisjon benyttes alminnelig flertall. Ved likt antall kandidater som plasser kan 413 

akklamasjon benyttes. Dersom en kandidat eller representant krever det, skal det 414 

gjennomføres skriftlig valg. 415 

Hver av kandidatene kan oppnevne seg selv eller en annen person som skal overvære 416 

tellingen i tillegg til det ordinære tellekorpset. 417 

 

§ 11-3 Stemmelikhet 418 

Ved stemmelikhet i valg med flere enn to - 2 - kandidater, gjelder retningslinjer for 419 

preferansevalg nevnt i § 11-2. Ved stemmelikhet i valg med to - 2 - kandidater til én - 1 - plass, 420 

skal det foretas omvalg. Dersom det fortsatt er stemmelikhet, blir valgkomiteens innstilling 421 

stående. Der innstillingen er delt, blir valgkomiteens flertallsinnstilling stående. Der det ikke 422 

foreligger en innstilling skal valget avgjøres ved loddtrekning mellom kandidatene. 423 

 424 

§ 11-4 Funksjonstid 425 

Velferdstinget i Oslo og Akershus har sin funksjonstid fra og med konstitueringen til og med 426 

konstitueringen av påfølgende års Velferdsting. 427 

Med mindre annet er spesifisert har følgende verv og organ en funksjonstid fra 1. januar til 428 

31. desember: 429 

a. Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 430 

b. Styrer i øvrige organer og selskaper tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og 431 

Akershus 432 

c. Leder av Velferdstingets Kulturstyre 433 

Med mindre annet er spesifisert har følgende styrer og utvalg en funksjonstid fra 1. juli 434 

inneværende år til 30. juni påfølgende år: 435 

d. Velferdstingets Arbeidsutvalg 436 

e. Kulturstyret 437 

f.  Kontrollkomiteen 438 

g. Valgkomiteen 439 

Valgperiode for styrene i studentmediene er regulert av studentmediene selv. 440 

 

 



§ 11-5 Suppleringsvalg 441 

§ 11-5-1 Supplering til Arbeidsutvalget 442 

Velferdstinget skal supplere valg gjort av Velferdstinget, etter innstilling fra valgkomiteen i 443 

henhold til § 8-3-3. Arbeidsutvalget kan supplere til valg gjort av Velferdstinget, dersom det 444 

av tungtveiende årsaker ikke lar seg gjøre å vente til neste velferdstingsmøte. 445 

Arbeidsutvalgets suppleringer skal ettergodkjennes av Velferdstinget. 446 

§ 11-5-1 Supplering til Arbeidsutvalget 447 

Dersom et medlem trekker seg i perioden skal en supplere i henhold til § 11-5-1. 448 

Dersom leder fratrer sitt verv trer nestleder inn i rollen som leder frem til ny leder er valgt. 449 

Velferdstinget skal da supplere Arbeidsutvalget med leder. 450 

 451 

§ 11-6 Regulering av valg og valgperiode 452 

§ 11-6-1 Velferdstinget 453 

Valg og fordeling av Velferdstingets representanter er regulert i § 2-1 og § 2-2. Velferdstingets 454 

representanter er valgt for en periode på ett - 1 - år. 455 

Øvrige bestemmelser vedrørende Velferdstinget er regulert i kapittel 2. 456 

 

§ 11-6-2 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre 457 

Velferdstinget velger studentrepresentantene i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ 458 

Hovedstyre ved særskilt valg. Det velges annethvert år henholdsvis tre - 3 - og to - 2 – 459 

studentrepresentanter med personlig vara. Valgperioden for studentrepresentantene er på 460 

to - 2 - år. Leder av Hovedstyret velges blant de valgte studentrepresentantene. Valgperioden 461 

for leder av Hovedstyret er på ett - 1 - år. 462 

Øvrige bestemmelser vedrørende Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre er 463 

regulert i kapittel 4. 464 

 465 

§ 11-6-3 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ øvrige organer og delstyrer 466 

Det velges ett - 1 - studentstyremedlem med personlig vara for en periode på to - 2 - år til 467 

følgende organer og delstyrer i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus: 468 

a. Urban boligutleie (URBO) 469 

b. SiO Mat og Drikke 470 

c. Klagenemnda for tildeling av bolig 471 

Det velges ett - 2 - studentstyremedlemmer under ett med personlig vara for en periode på 472 

ett - 1 - år til følgende organ i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus: 473 

d. Kontrollkomité for barnehager 474 

Øvrige bestemmelser vedrørende Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ øvrige organer 475 

og delstyrer er regulert i kapittel 4. 476 

 477 

§ 11-6-4 Arbeidsutvalget 478 

Velferdstinget velger medlemmene til Arbeidsutvalget ved særskilt valg. Arbeidsutvalgets 479 

medlemmer er valgt for en periode på ett - 1 - år. 480 

Øvrige bestemmelser vedrørende Arbeidsutvalget er regulert i kapittel 5. 481 

 



§ 11-6-5 Komiteer 482 

Velferdstinget velger medlemmer av komiteene under ett. Arbeidsutvalget velger selv hvem 483 

fra Arbeidsutvalget som skal lede komiteen. Funksjonstiden til komiteer i Velferdstinget 484 

fastsettes i deres mandat, men er oppad begrenset til ett - 1 - år fra det møtet de velges på. 485 

Øvrige bestemmelser om Velferdstingets komiteer er regulert i kapittel 6 486 

 487 

§ 11-6-6 Kontrollkomiteen 488 

Velferdstinget velger medlemmene under ett. Kontrollkomiteens valgperiode er på ett - 1 - 489 

år. 490 

Øvrige bestemmelser vedrørende kontrollkomiteen er regulert i kapittel 7. 491 

 492 

§ 11-6-7 Valgkomiteen 493 

Velferdstinget velger leder av valgkomiteen ved særskilt valg. Medlemmene velges under ett. 494 

Valgkomiteens valgperiode er på ett - 1 - år. 495 

Øvrige bestemmelser vedrørende valgkomiteen er regulert i kapittel 8. 496 

 

§ 11-6-8 Kulturstyret 497 

Leder av Velferdstingets Kulturstyre velges for en periode på ett - 1 - år. Medlemmene av 498 

kulturstyret velges for en periode på to - 2 - år, der det velges fem - 5 medlemmer annethvert 499 

år. Det velges fem - 6 - varamedlemmer i prioritert rekkefølge hvert år, for en periode på ett 500 

- 1 - år. 501 

Dersom et medlem eller varamedlem trekker seg kan varamedlemmene rykke opp. Dersom 502 

et varamedlem rykker opp til fast plass skal dette ettergodkjennes av Velferdstinget. Øvrige 503 

bestemmelser vedrørende Kulturstyret er regulert i kapittel 9. 504 

 505 

§ 11-7 Varaer 506 

Ved valg der det kreves personlig vara velger Velferdstinget denne varaen. Kandidaten kan 507 

selv komme med forslag til personlig vara, dette skal da opplyses om til Velferdstinget. 508 

§ 11-8 Delegering 509 

Velferdstinget kan delegere valg til Arbeidsutvalget. Delegering kan bare skje etter at det har 510 

vært mulig å fremme kandidater i Velferdstinget. 511 

KAPITTEL 12 VOTERINGER 512 

 513 

§ 12-1 Definisjoner 514 

Alminnelig flertall: når det blant de avgitte stemmene er flere stemmer for forslaget enn mot, 515 

og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer. 516 

Absolutt flertall: mer enn 50 % av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer 517 

for forslaget. 518 

Kvalifisert flertall: minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer 519 

for forslaget. 520 



3/4 kvalifisert flertall: minst 3/4 av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet 521 

stemmer for forslaget. 522 

 523 

§ 12-2 Voteringer 524 

Voteringer skjer ved alminnelig flertall, dersom ikke annet er bestemt. 525 

§ 12-2-1 Stemmelikhet 526 

Ved stemmelikhet gjentas voteringen. Ved fortsatt stemmelikhet anses innstilt forslag som 527 

vedtatt. Forslag uten innstilling anses som avvist ved gjentatt stemmelikhet. 528 

§ 12-2-2 Voteringer i Arbeidsutvalget og komiteer 529 

Medlemmer av Arbeidsutvalget og Velferdstingets komiteer har stemmeplikt uten anledning 530 

til å stemme avholdende. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet har 531 

leder av Arbeidsutvalget, eller den aktuelle komiteen, dobbeltstemme. Unntatt fra dette er 532 

personvalg, der saken da avgjøres ved loddtrekning, dette gjelder ikke nominasjoner til 533 

personvalg i valgkomiteen, der leder har dobbeltstemme. 534 

 

§ 12-3 Beslutningsdyktighet 535 

Velferdstinget, Arbeidsutvalget, Kulturstyret og komiteer nedsatt av Velferdstinget er 536 

beslutningsdyktige når minst 2/3 av dets representanter eller medlemmer er tilstede. 537 

  538 

 539 

KAPITTEL 13 GENERELLE BESTEMMELSER 540 

 541 

§ 13-1 Oppløsning 542 

Velferdstinget kan med 3/4 kvalifisert flertall på to møter etter hverandre vedta at 543 

Velferdstinget i Oslo og Akershus oppløses. Det siste møtet skal være ekstraordinært og kan 544 

bare behandle saken om oppløsning. 545 

Begrunnet forslag om oppløsning sendes Arbeidsutvalget minst én måned før et ordinært 546 

møte i Velferdstinget. Arbeidsutvalget sender forslaget til høring hos det høyeste 547 

studentorganet ved hver utdanningsinstitusjon tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og 548 

Akershus. 549 

Dersom oppløsning blir vedtatt, bestemmer det samme møtet i Velferdstinget hvordan 550 

Velferdstingets midler og arkiver skal forvaltes. 551 

 552 

§ 13-2 Endringer av vedtekter, politiske og organisatoriske grunndokumenter 553 

§13-2-1 Vedtektsendringer 554 

Disse vedtektene vedtas og endres av Velferdstinget med kvalifisert flertall. Endringsforslag 555 

framsettes skriftlig på et møte i Velferdstinget og behandles først på neste møte. 556 

Vedtatte endringer gjelder fra møtets slutt med mindre Velferdstinget med 3/4 kvalifisert 557 

flertall vedtar noe annet. Endringer kan ikke tre i kraft før vedtektsbehandlingen er avsluttet. 558 

 

 

 

 



§ 13-2-2 Endringer av politiske og organisatoriske dokumenter 559 

Politiske og organisatoriske dokumenter vedtas og endres av Velferdstinget over to møter, 560 

med unntak av møter som varer mer enn en – 1 – dag. Frist for å sende endringsforslag følger 561 

bestemmelsen i §3-6 og behandles under påfølgende møte. 562 

 563 

§ 13-2-3 Kulturstyret 564 

Endringer i vedtektenes kapittel om Kulturstyret, deres mandat eller deres tildelingskriterier 565 

foretas av Velferdstinget. Kulturstyret skal ha mulighet til å uttale seg i saken før innstillende 566 

organ kommer med sin innstilling, og ved behandling i Velferdstinget. 567 

 568 

§13-3 Klage 569 

Forslag om klage til tillitsvalgte kan fremmes av et organ eller tillitsvalgte i organisasjonen, 570 

eller av representantene. 571 

Forslag om klage skal begrunnes skriftlig og forelegges Arbeidsutvalget. Sakspapirer i 572 

klagesaker er unntatt offentligheten. 573 

Alle forslag om klager til tillitsvalgte valgt av Velferdstinget eller Arbeidsutvalget behandles 574 

av Velferdstinget og vedtas med 3/4 kvalifisert flertall. Arbeidsutvalget utarbeider 575 

saksdokumenter og legger saken frem for Velferdstinget. Dersom forslaget gjelder et 576 

arbeidsutvalgsmedlem skal kontrollkomiteen utarbeide saksdokumentene og legge frem 577 

saken for Velferdstinget. Sakens dokumenter sendes ut i henhold til gjeldende frister til 578 

Velferdstingets representanter. 579 

 580 

§ 13-4 Mistillit 581 

Forslag om mistillit til tillitsvalgte kan fremmes av et organ eller tillitsvalgte i organisasjonen, 582 

eller av representantene. 583 

Forslag om mistillit skal begrunnes skriftlig og forelegges Arbeidsutvalget. Sakspapirer i 584 

mistillitsaker er unntatt offentligheten. 585 

De(n) det er fremmet mistillit mot skal informeres raskest mulig etter at skriftlige 586 

begrunnelse foreligger arbeidsutvalget. 587 

Alle forslag om mistillit til tillitsvalgte valgt av Velferdstinget eller Arbeidsutvalget behandles 588 

av Velferdstinget og vedtas med 3/4 kvalifisert flertall. Arbeidsutvalget utarbeider 589 

saksdokumenter og legger saken frem for Velferdstinget. Dersom forslaget gjelder et 590 

arbeidsutvalgsmedlem skal kontrollkomiteen utarbeide saksdokumentene og legge frem 591 

saken for Velferdstinget. Sakens dokumenter sendes ut i henhold til gjeldende frister til 592 

Velferdstingets representanter. 593 

Møtet skal som hovedregel lukkes under behandling av saker om mistillit, men kan kreves 594 

åpnet dersom den saken gjelder krever dette. Krav om åpning av møtet kan overprøves av 595 

Velferdstinget med 3/4 kvalifisert flertall. Den som saken gjelder har rett til å forklare seg 596 

overfor Velferdstinget før beslutning fattes. 597 

 

 

 

 



§ 13-5 Habilitet 598 

En person skal ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig 599 

betydning for egen del eller for noen nærstående at vedkommende må anses for å ha 600 

fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. 601 

Dersom personen av tungtveiende grunner er usikker på egen habilitet skal vedkommende 602 

be det aktuelle organ om å få prøvet sin habilitet ved votering. Medlemmer av det aktuelle 603 

organ, eller kontrollkomiteen, kan på eget initiativ prøve enkeltpersoners habilitet. Dette skal 604 

gjøres ved votering, i det aktuelle organ. 605 

Dersom organet ber om det, eller kontrollkomiteen selv finner det nødvendig, skal 606 

kontrollkomiteen avgi innstilling før voteringen tar til. 607 

Alle vedtak om habilitet gjøres ved alminnelig flertall. 608 

Personer som anses inhabile i en sak skal fratas tale-, forslags- og stemmerett når den 609 

aktuelle saken behandles. 610 

Medlemmer og varamedlemmer av Velferdstingets Kulturstyre skal normalt ikke erklæres 611 

inhabile i budsjett- og tildelingssaker som behandles i Velferdstinget. 612 

Varamedlemmer til styrer og organ valgt av Velferdstinget skal normalt ikke erklæres 613 

inhabile i budsjett- og tildelingssaker som behandles i Velferdstinget. 614 

 

§ 13-6 Uravstemning 615 

Velferdstinget kan legge fram en sak for uravstemning blant studentene tilsluttet 616 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus dersom Velferdstinget, det høyeste 617 

studentorganet ved minst halvparten av de tilsluttede lærestedene, eller minst femhundre 618 

semesterregistrerte studenter skriftlig krever det. 619 

Uravstemningen er bindende for Velferdstinget dersom minst ti prosent av studentene 620 

tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus stemmer i den. Ellers er uravstemningen 621 

rådgivende. Uravstemning om endring av disse vedtektene må i tillegg oppnå 2/3 flertall for 622 

å være bindende for Velferdstinget. 623 

 624 

§ 13-7 Lukking av møter 625 

Velferdstingets møter, saker og saksdokumenter er offentlige, og dagsorden og 626 

saksdokumentene skal være tilgjengelige for enhver. 627 

Arbeidsutvalget kan bestemme at en sak og dens saksdokumenter ikke skal være offentlige 628 

i innkallingen. Velferdstinget avgjør, med kvalifisert flertall, om en sak og dens 629 

saksdokumenter skal behandles for lukkede dører. Et lukket møte består av de respektive 630 

representantene valgt etter § 2-1, men disse kan, med kvalifisert flertall, vedta å invitere inn 631 

andre. Ved forslag om lukking av møtet skal debatt om dette foretas kun med personer med 632 

rettigheter etter § 3-10a-b og e. Dersom et lukket møte skal fatte vedtak må kontrollkomiteen 633 

være tilstede for å vurdere beslutningsdyktigheten. 634 

 

 

 

 

 



§14 Dokumenthierarki 635 
  636 

§ 14-1 Organisatoriske dokumenter 637 

I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha forrang i denne rekkefølgen: Vedtekter for 638 

Velferdstinget i Oslo og Akershus, Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus, 639 

Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Arbeidsutvalg, Reglement for Velferdstinget i 640 

Oslo og Akershus’ valgforsamling, Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og Akershus. 641 

 642 

§ 14-2 Politiske dokumenter 643 

I kollisjonstilfeller skal følgende dokumenter ha forrang i denne rekkefølgen: Politisk 644 

grunndokument, Handlingsplan, Politiske dokumenter, enkeltvedtak, resolusjoner. 645 
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ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG 1 

AKERSHUS 2 

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

Revidert på møte i Velferdstinget 11.10.2018 6 
Revidert på møte i Velferdstinget 28.02.2019 7 

KAPITTEL 1 GENERELT 8 

§ 1–1 Gyldighet 9 

Dette reglementet gjelder all drift tilknyttet Velferdstinget i Oslo og Akershus 10 

§ 1–2 Tegningsrett 11 

Arbeidsutvalget er fullmaktsgiver for Velferdstinget. Velferdstingets signatur innehas av leder og 12 
daglig leder i fellesskap. Ingen andre enn leder og daglig leder har anledning til å tegne 13 
organisasjonen. 14 

Dersom disse søker eller får avskjed, kan arbeidsutvalget midlertidig gi andre signatur. 15 

§ 1–3 Lån 16 

Opptak av lån, større kassekreditt eller andre faste kredittforpliktelser kan kun skje etter vedtak i 17 
Velferdstinget. 18 

KAPITTEL 2 BUDSJETT OG ØKONOMISK PLANLEGGING 19 

§ 2–1 Budsjettvedtak og revidering 20 

Velferdstinget vedtar innen utgangen av oktober hvert år et rammebudsjett etter innstilling fra 21 
Arbeidsutvalget. Velferdstinget kan, etter innstilling fra arbeidsutvalget, revidere budsjettet. 22 
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Velferdstingets rammebudsjett skal inneholde et driftsbudsjett for Velferdstinget, tildelinger til 23 
studentmedier, de større studentkulturinstitusjonene og Kulturstyret. 24 

Rammebudsjettet skal utgjøre Velferdstingets søknad til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 25 
for kommende regnskapsår. 26 

§ 2–2 Midlertidig revidering 27 

Arbeidsutvalget kan midlertidig revidere Velferdstingets budsjettvedtak kun når endrede 28 

rammebetingelser eller nye opplysninger gjør det nødvendig. Dette må gjøres i samråd med 29 
Velferdstingets administrasjon, og kan bare gjøres dersom det ikke finnes anledning til å innkalle 30 
Velferdstinget til møte. Alle slike budsjettrevideringer skal ettergodkjennes av Velferdstinget. 31 

KAPITTEL 3 KJØP OG BESTILLING AV VARER 32 

§ 3–1 Kontantkjøp mm. 33 

Kontantkjøp og bestilling av vare og tjenester på kreditt, samt andre disposisjoner som pådrar 34 
organisasjonen kostnader, skal foretas med bakgrunn i Velferdstingets vedtak om budsjett. 35 

§ 3–2 Kjøp av varer og tjenester 36 

Ved kjøp av varer og tjenester forutsettes det at Arbeidsutvalget i alle tilfeller søker å finne et så 37 
rimelig og godt alternativ som mulig. Ved kjøp på over 10.000,- skal pristilbudet fra flere aktører 38 
innhentes 39 

Det er ikke anledning til å bruke Velferdstingets midler til anskaffelse av Alkohol. 40 

§ 3–3 Attestering av utgifter 41 

Medlemmer av Velferdstingets Arbeidsutvalg kan under ingen omstendighet selv attestere 42 
regninger på innkjøp gjort i eget navn. 43 
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KAPITTEL 4 REGNSKAP OG RAPPORTERING 44 

§ 4–1 Regnskapsføring 45 

Velferdstingets regnskap føres av Velferdstingets administrasjon. Administrasjonen har ansvar for 46 
at alle bilag blir attestert. 47 

§ 4–2 Bilag 48 

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

a. Beløp 50 

b. Møte- og saksreferanse 51 

c. Formålsbeskrivelse 52 

§ 4–3 Regnskapsrapport 53 

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

KAPITTEL 5 REISE OG REFUSJON 56 

§ 5–1 Klarering 57 

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

§ 5–2 Reisemåte 59 

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

§ 5–3 Bilgodtgjørelse 62 

Dersom egen bil benyttes ved reisen godgjøres dette etter statens regulativer. 63 
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§ 5–4 Reiseregninger 64 

Regning for reiser på vegne av Velferdstinget skal skrives på eget skjema og originale bilag må 65 
følge med. Skjema og bilag skal sendes til organisasjonen uten nødig opphold og senest tre uker 66 
etter reisens slutt. Reiseregninger som kommer inn etter dette vil normal ikke bli refundert.  67 

 

KAPITTEL 6 DRIFTSSTØTTE ELLER PROSJEKTSTØTTE 68 

§ 6–1 Driftsstøtte eller prosjektstøtte 69 

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

KAPITTEL 7 HONORAR OG LØNN 73 

§ 7–1 Honorar til tillitsvalgte 74 

§ 7-1-1 Lønn til Arbeidsutvalget 75 

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

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

§ 7-1-2 Honorar til Kulturstyret 80 

Kulturstyrets leder lønnes med 30 % av lønnstrinn 20 i statens lønnsregulativer. Lønn justeres 81 

automatisk i tråd med endringer i statens lønnsregulativ. Lønn utbetales den 25. hver måned. 82 
Feriepenger utbetales i tråd med ferielovens bestemmelser.  83 

Kulturstyrets nestleder honoreres etter timesats i henhold til lønnstrinn 20 etter statens 84 
lønnsregulativ.  85 
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Kulturstyrets medlemmer godtgjøres for hvert møte i Kulturstyret de deltar på, med 0,2 % av 86 
lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer. I de tilfeller hvor vara møter for et fast medlem 87 
tilfaller det faste medlemmets godtgjøring det møtende varamedlemmet.  88 

Møtegodtgjørelse til Kulturstyrets medlemmer utbetales halvårlig.  89 

Seminarer som går over mer enn en dag godtgjøres som to møter. 90 

Honoraret og møtegodtgjørelsen justeres automatisk i tråd med endringer i statens 91 
lønnsregulativ. 92 

§ 7-1-3 Honorar til Kontrollkomiteen  93 

Kontrollkomiteens medlemmer godtgjøres for hver møtedag i Velferdstinget de deltar på, og for 94 
hver møtedag med kontrollkomiteen, med 0,1 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer. 95 
Det ytes kun godtgjøring for de møter hvor man er tilstede.  96 

Møtegodtgjørelse til Kontrollkomiteens medlemmer utbetales halvårlig.  97 

Honoraret justeres automatisk i tråd med endringer i statens lønnsregulativ. 98 

§ 7-1-4 Honorar til Valgkomiteen  99 

Valgkomiteens leder godtgjøres for hver møtedag i Velferdstinget personen deltar på, og for hver 100 
møtedag med valgkomiteen, med 0,1 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer. Det ytes 101 
kun godtgjøring for de møter hvor man er tilstede.  102 

Møtegodtgjørelse til Valgkomiteens leder utbetales halvårlig.  103 

Honoraret justeres automatisk i tråd med endringer i statens lønnsregulativ. 104 

§ 7–2 Lønn til ansatte 105 

Ansatte lønnes i tråd med Velferdstingets vedtak om stillingshjemmel og lønnsramme. 106 
Arbeidsutvalget fastsetter lønn for kortere vikariat og engasjement. 107 
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KAPITTEL 8 TOLKNING AV ØKONOMIREGLEMENTET 108 

§ 8–1 Kontrollkomiteens myndighet 109 

Kontrollkomiteen kan vedta tolkninger av dette reglementet på generelt grunnlag. 110 
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Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier for 1 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 2 

Vedtatt på møte i Velferdstinget 22.05.2018 3 

INNHOLD 4 

Kulturpolitisk visjon og målsetninger 5 
Mediepolitisk visjon og målsetninger 6 

Velferdstingets rolle 7 
§1 – Definisjoner 8 

§ 1.1 – Kulturinstitusjoner  9 
§ 1.2 – Studentmedier  10 

§ 2 – Kriterier for støtteberettigelse 11 
§ 2.1 – Felles kriterier for å kvalifisere til støtte fra Velferdstinget 12 

§ 2.2 – Særegne kriterier for kulturinstitusjoner 13 
§ 2.3 – Særegne kriterier for studentmedier 14 

§ 3 – Søknadsfrist 15 
§ 4 – Krav til søknader og dokumentasjon 16 

§ 5 – Innstilling og behandling 17 
§ 6 – Inhabilitet 18 

§ 7 – Orientering om vedtak  19 
§ 8 – Utbetaling av støtte  20 

§ 9 – Krav til begrunnelse ved avslag og avvikende bevilgninger  21 
§ 10 - Klagebehandling  22 

§ 11 – Krav om tilbakeføring av støtte  23 

KULTURPOLITISK VISJON OG MÅLSETNINGER 24 

Velferdstinget er basert på prinsipper om den enkelte students mulighet til deltakelse, påvirkning 25 
og medbestemmelse. Et godt og fritt kulturtilbud bidrar til det studentsosiale miljøet og til å 26 

skape studentidenitet.  27 
 28 

For at denne muligheten skal være reell, er studenter avhengig av å ha frie og inkluderende 29 
institusjoner å skape kulturuttrykk i. Sentrale kulturinstitusjoner for studentene spiller her en 30 
vesentlig rolle. Velferdstinget ønsker at studentenes kulturinstitusjoner skal stimulere til 31 

mangfoldige studentkulturelle aktiviteter ved å synliggjøre studentforeninger og deres arbeid, og 32 
skape arrangementer av og for studenter.  33 

 34 

Kulturinstitusjonene skal legge til rette for et kulturtilbud av høyest mulig kvalitet, men aktiviteten 35 
bør i hovedsak være basert på frivillighet.  36 
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 37 

MEDIEPOLITISK VISJON OG MÅLSETNINGER 38 

En fri presse bidrar til offentlig gjennomsiktighet og fungerer som et kritisk korrektiv til sittende 39 
makthavere og samfunnstopper. Velferdstinget er basert på prinsipper om den enkelte students 40 

mulighet til deltakelse, påvirkning og medbestemmelse. For at denne muligheten skal være reell, 41 
er studenten avhengig av tilgang på uhildet og etterrettelig informasjon. En tilstedeværende og 42 

uavhengig studentpresse spiller her en vesentlig rolle. Velferdstinget ønsker at medieaktørene 43 
skal stimulere til mangfoldige studentkulturelle aktiviteter ved å synliggjøre studentforeninger og 44 

deres arbeid, og informere om arrangementer av og for studenter. Mediene skal gi nyheter av 45 
høy kvalitet, samt relevant informasjon til studentene, bidra til debatt, sette fokus på viktige saker 46 

og fremme studentkultur i all sin form. 47 

VELFERDSTINGETS ROLLE 48 

Velferdstinget skal sikre kulturinstitusjonene og studentmedienes økonomiske stabilitet og gode 49 

rammevilkår.  50 
 51 

Velferdstinget vedtar kriterier for tildeling av støtte til kulturinstitusjonene/studentmediene, samt 52 
har myndighet til å trekke tilbake støtte til kulturinstitusjoner/medier som ikke oppfyller disse 53 

kravene. Påvirkning av kulturinstitusjonens/studentmedienes strategier og økonomiske 54 
disposisjoner utøves gjennom Velferdstingets representasjon i 55 

kulturinstitusjonens/studentmediets styringsstrukturer.  56 
 57 

Velferdstingets kulturpolitiske målsetninger:  58 
• SiO skal bevilge penger fra semesteravgiften til drift og støtte av kulturinstitusjoner.  59 

• Lærestedene skal bidra med nødvendig fristasjon for kulturinstitusjonene. 60 
• Lærestedene og SiO skal tilrettelegge for synliggjøring av kulturinstitusjonene. 61 

 62 
Velferdstingets mediepolitiske målsetninger:  63 

• SiO skal bevilge penger fra semesteravgiften til drift av studentmedier. 64 
• SiO og lærestedene følger de åpenhetsregler som gjelder for institusjoner underlagt 65 

offentlighetsloven. 66 
• Lærestedene skal bidra med nødvendig fristasjon for mediene.  67 

• Lærestedene og SiO skal tilrettelegge for god distribusjon og synliggjøring av 68 
studentmediene.  69 
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§ 1 - DEFINISJONER 70 

§ 1.1 - Kulturinstitusjoner 71 

 72 

Som kulturinstitusjoner regnes de organisasjoner av og for studenter som kan søke om og få 73 
støtte direkte fra Velferdstinget. Kulturinstitusjoner har et bredt kulturtilbud som ikke er rettet 74 

mot en eller flere spesielle undergrupper, men har et bredere fokus og er rettet mot hele eller 75 
større deler av studentmassen tilknyttet SiO. 76 
 77 

Foreninger og organisasjoner som kan søke støtte fra Kulturstyret er ikke støtteberettiget fra 78 
Velferdstinget. Som støtteberettiget fra Kulturstyret regnes sosiale- og kulturelle foreninger av og 79 

for studenter ved enkeltfakulteter, interesseforeninger og studentforeninger eller lignende som 80 
fokuserer på å gi én type tilbud til en begrenset del av studentmassen. 81 

 82 

 83 

§ 1.2 – Studentmedier 84 

 85 

Som studentmedier regnes de medieorganisasjoner som kan søke om og få støtte direkte fra 86 

Velferdstinget. Studentmedier er publikasjoner som ikke er rettet mot en eller flere spesielle 87 
undergrupper, men har et bredere fokus og er rettet mot og når ut til hele studentmassen 88 

tilknyttet SiO.  89 
 90 

Publikasjoner og andre studentmedier som kan søke støtte fra Kulturstyret er ikke 91 
støtteberettiget fra Velferdstinget. Som studentpublikasjon regnes fag- og interessetidsskrift, 92 

mindre aviser av og for studenter ved fakulteter, studentforeninger eller lignende som fokuserer 93 
på faglig debatt, diskusjon og interessefelt. Som andre studentmedier regnes tv-, radio- eller 94 

trykte medier av og for studenter som fokuserer på et begrenset saksfelt, en begrenset del av 95 
SiOs studentmasse eller på annen måte har en redaksjonell profil som ikke faller innenfor 96 

kriterium § 2d) i de mediepolitiske tildelingskriteriene.  97 

 98 

§ 2 – KRITERIER FOR STØTTEBERETTIGELSE 99 

§ 2.1 – Felles kriterier for å kvalifisere til støtte fra Velferdstinget  100 
 101 
Søkere må: 102 
 103 

a) være av og for studenter ved læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og 104 
Akershus. Kulturinstitusjonen/mediet må være åpen for deltagelse fra alle studenter 105 

tilknyttet SiO.  106 
 107 

b) være en selvstendig organisasjon, forening, stiftelse eller aksjeselskap registrert i 108 
Brønnøysundregistrene, med egne vedtekter vedtatt av kulturinstitusjonens/mediets 109 
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høyeste organ. Vedtektene skal inneholde bestemmelser om hvordan aktiva disponeres 110 

ved en eventuell avvikling av aktiviteten.  111 
 112 

c) ikke ha et diskriminerende formål og uttrykk på grunnlag av personer eller grupperingers 113 
hudfarge, tro, etnisk opprinnelse, seksuell legning eller kjønn.  114 

 115 
d) være religiøst og politisk uavhengig.  116 

 117 
e) la studenter komme til orde, og legge til rette for og stimulere til fritt ordskifte, ytringer og 118 

debatt blant studenter. 119 
 120 

f) driftes innenfor gjeldende lover og regler. 121 
 122 

g) etterstrebe en jevn kjønnsbalanse i lønnede stillinger.  123 
 124 

h) utvise åpenhet om drift. Styremøter skal være åpne, så fremt ikke tungtveiende hensyn 125 
taler for lukking i enkeltsaker. Sakspapirer for styret, regnskap, årsberetninger og andre 126 

relevante dokumenter for studentoffentligheten skal gjøres tilgjengelig på nett.  127 
 128 

Alle studentmedier som tidligere har fått tildelt støtte, må oppfylle tildelingskriteriene på 129 
søknadstidspunktet og gjennom perioden det gis støtte for. 130 

 131 

§ 2.2 – Særegne kriterier for kulturinstitusjoner 132 

 133 

Søkere må: 134 

 135 
a) sikre Velferdstinget representasjon i kulturinstitusjonens høyeste organ eller årsmøte og 136 

representasjon i styringsstrukturen etter nærmere avtale med Velferdstingets 137 
Arbeidsutvalg.  138 

 139 
b) levere et kulturtilbud som oppleves som relevant av studentene 140 

 141 
c) ha fast arrangementsfrekvens gjennom hele studieåret 142 

 143 
d) ha et reelt tilbud til for internasjonale studenter som ikke behersker norsk 144 

 145 
e) i all hovedsak være basert på frivillighet 146 

 147 

Nye søkere om støtte må oppfylle § 2.1 bokstav a), c), d), e), f) og g), og § 2.2 bokstav b), c), d) og e) 148 
på søknadstidspunktet. § 2.1 bokstav b) og h), § 2.2 bokstav a) må være oppfylt innen 1. februar. 149 

Dersom kriteriene ikke oppfylles innen fristen, kan det ikke utbetales støtte. 150 
 151 

 152 
§ 2.3 – Særegne kriterier for studentmedier 153 

 154 
Søkere må: 155 
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 156 

a) sikre Velferdstinget representasjon i mediets høyeste organ eller årsmøte og ha negativt 157 
flertall når det gjelder vedtektsendringer. 158 

 159 
b) levere en politisk uavhengig dekning av nyheter og informasjon fra nasjonal og 160 

internasjonal utdannings- og studentpolitikk, egne læresteder, Studentsamskipnaden i 161 
Oslo og Akershus og om studentkulturelle aktiviteter.  162 

 163 
c) følge Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten, tekstreklameplakaten og praksis fra 164 

Pressens Faglige Utvalg.  165 
 166 

d) ha fast utgivelsesperiode eller sendeskjema gjennom hele studieåret. 167 
 168 

e) sørge for at 10 % av tilbudet er engelskspråklig 169 
 170 

Nye søkere om støtte må oppfylle § 2.1 bokstav a), c), d), e), f) og g), og § 2.3 bokstav b) og c) på 171 
søknadstidspunktet. § 2.1 bokstav b) og h), og § 2.3 bokstav a), d) og e) må være oppfylt innen 1. 172 

februar. Dersom kriteriene ikke oppfylles innen fristen, kan det ikke utbetales støtte. 173 
 174 

§3 - SØKNADSFRIST 175 

Velferdstingets arbeidsutvalg setter frister for innsendelse av søknader og plikter å offentliggjøre 176 

fristene minimum tre måneder før fristen utløper.  177 

 178 

§4 – KRAV TIL SØKNADER OG DOKUMENTASJON 179 

En søknad om tildeling skal inneholde:  180 

 181 
a) En synliggjøring av kulturinstitusjonens/mediets langsiktige målsettinger, og som 182 

muliggjør en vurdering av virksomhet i forhold til Velferdstingets kulturpolitikk.  183 
 184 

b) Et langtidsbudsjett for 3 år som angir en retning for driften de kommende 185 
tildelingsperiodene. 186 

 187 
c) En beretning for forrige tildelingsperiode, hvor de siste to godkjente regnskaper inngår, 188 

samt siste årsmelding godkjent av generalforsamlingen. Alle regnskaper skal være 189 
gjennomgått av godkjent revisor, og en uttalelse fra denne skal foreligge i søknaden. 190 

Unntak fra dette kan gis for førstegangssøkere, samt for andre dersom det foreligger 191 
særlige grunner for det.  192 

 193 
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d) For kulturinstitusjoner/medier som tidligere har fått tildeling fra Velferdstinget skal 194 

beretningen synliggjøre i hvilken grad målsetningene beskrevet i tidligere søknader er 195 
oppfylt.  196 

 197 
e) Alt øvrig skriftlig materiale som kan være relevant for behandling av søknaden skal være 198 

tilgjengelig.  199 
 200 

f) Underskrift av juridisk og økonomisk ansvarlig for søknaden. 201 
 202 

g) For foreninger som tidligere har fått tildeling fra Velferdstinget skal beretningen 203 
synliggjøre hvordan § 5 profilering er oppfylt.    204 

§5 – PROFILERING 205 

Organisasjonen skal gjøre det kjent at den mottar midler fra Velferdstinget ved å ha 206 

Velferdstingets logo synlig på sine nettsider, på skriftlig informasjonsmateriell (tidsskrift, plakater, 207 
brosjyrer, flyers eller linkende), samt på bekledning brukt for å representere organisasjonen 208 

(idrettsdrakter, gensere, t-skjorter og liknende). Arbeidsutvalget kan gi dispensasjon for dette i 209 
spesielle tilfeller. Alle søkere plikter å legge ved en oversikt/beretning som viser til hvilken grad 210 

profilering er gjennomført. 211 

Søkere som mottar midler fra Velferdstinget skal være tilknyttet SiOs arrangementskalender der 212 

det er mulig. 213 

§6 – INNSTILLING OG BEHANDLING 214 

Alle innsendte søknader med alle vedlegg skal være tilgjengelig for offentlig gjennomsyn. 215 
Opplysninger som søkeren vurderer som personsensitive og opplysninger av strategisk art kan 216 
bli trukket fra offentlig gjennomsyn dersom søkeren uttrykkelig ber om det i søknaden. 217 

 218 
Arbeidsutvalget innstiller på søknadene fra kulturinstitusjonene/mediene etter at 219 

Kontrollkomiteen har gått igjennom de økonomiske premissene for søknaden. Innstillingen 220 
legges frem for Velferdstinget som vedtar tildeling.  221 
 222 
Velferdstinget kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller. Vedtak der dette skjer, skal 223 

grunngis spesifikt. 224 

§7 - INHABILITET 225 

Medlemmer av Velferdstingets Arbeidsutvalg skal ikke sitte i styret til et studentmedium/en 226 
kulturinstitusjon som mottar støtte fra Velferdstinget. 227 
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 228 

Velferdstingets medlemmer som sitter i styret (inkl. varaer) eller andre deler av den sentrale 229 
styringsstrukturen, som for eksempel redaksjonen til et studentmedium, kan ikke delta i 230 

behandling av søknader om støtte til kulturinstitusjoner/medier eller revidering av kulturpolitisk 231 
eller mediepolitisk dokument. 232 

§8 – ORIENTERING OM VEDTAK 233 

Arbeidsutvalget skal orientere om sine innstillinger om tildelinger i brev til alle 234 

kulturinstitusjoner/medier som søker, minst ti dager før behandling i Velferdstinget.  235 
 236 

Arbeidsutvalget skal orientere om Velferdstingets tildelinger i brev til alle 237 
kulturinstitusjoner/medier som søker støtte. 238 

§9 – UTBETALING AV STØTTE 239 

Arbeidsutvalget plikter å informere støttemottaker om endelig tildeling så snart det lar seg gjøre 240 

etter SiOs budsjetter er vedtatt. Utbetaling av støtte skjer to ganger i året. Halvparten av støtten 241 
utbetales 20. februar. Det resterende beløpet skal utbetales innen 20. september.  242 

§10 – KRAV TIL BEGRUNNELSE VED AVSLAG OG AVVIKENDE 243 

BEVILGNINGER 244 

Eventuelle avslag på søknad om bevilgning, og eventuelle radikale avvik i tildelt sum i forhold til 245 
langtidsbudsjettet kulturinstitusjonen/mediet er tildelt bevilgning på bakgrunn av, skal spesifikt 246 

begrunnes i tilbakemelding til kulturinstitusjonene/mediene.  247 

§11 - KLAGEBAHANDLING 248 

Alle søkere har en klagefrist på to uker fra de har blitt meddelt Velferdstingets vedtak. Det er kun 249 

adgang til å klage på bakgrunn av formelle feil ved saksbehandling. Dersom støttemottakerne 250 
klager innenfor fristen, behandles denne først av Kontrollkomiteen, før den sendes til 251 

Velferdstinget til ny behandling.  252 
 253 

Ved klage skal VT på påfølgende møte først ta stilling til om det har forekommet formelle feil.  254 
 255 

Dersom VT gir medhold i klagen behandles den ved at hele Velferdstingets budsjettsøknad tas 256 
opp til ny behandling.  257 
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§12 – KRAV OM TILBAKEFØRING AV STØTTE 258 

Velferdstinget kan kreve støttebeløp helt eller delvis tilbakeført dersom en kulturinstitusjon/et 259 
studentmedium ikke lenger oppfyller kriteriene for støtteberettigelse, eller ikke lenger driver i 260 

samsvar med den søknaden som lå til grunn for tildeling.  261 
 262 

Driftsoverskudd oppad begrenset til den årlige støtten fra Velferdstinget kan ikke utbetales til 263 
andre organisasjoner, foreninger, stiftelser eller aksjeselskap. 264 



 

KULTURPOLITISK DOKUMENT 
Vedtatt 9. november 2015 
 

STUDENTKULTUR ER VELFERD 
Studentkulturen er en essensiell del av studentlivet. Å engasjere seg i studentforeninger og andre 

studentspesifikke kulturelle aktiviteter er unike tilbud og opplevelser man kun får i denne livsfasen. 

Det skal være enkelt, tilgjengelig og billig å både delta i og opprette  kulturtilbud for studenter under 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). For Velferdstinget omfatter studentkulturen primært, 

men langt fra utelukkende, foreningslivet ved lærestedene og under SiO.  
 

Kulturarbeid og foreningsliv er også sosialt arbeid som skaper relasjoner og selvrealisering. 

Velferdstinget ser et rikt kulturtilbud og foreningsliv i direkte sammenheng med forebygging av 
ensomhet og alvorlige psykiske symptomplager blant studenter. 

 
Det er en viktig oppgave for Velferdstinget å sørge for at alle studenter som ønsker det har lave 

terskler og gode muligheter til å delta i og organisere kulturelle aktiviteter. Velferdstinget mener at 
både studiestedene, SiO og det offentlige har et delt ansvar for å legge til rette for kulturelle 

aktiviteter for studentene. 

 
 

STUDIESTEDENE 
Det finnes en rekke måter studiestedet kan og bør legge til rette for studentkultur. Blant annet har 

studiestedet de beste forutsetningene for å stille arealer til disposisjon for kulturell aktivitet, og å 

knytte det kulturelle og sosiale arbeidet opp mot det faglige der dette er relevant og hensiktsmessig.  
 

Studiestedene må sørge for at det finnes lokaler, enten det er gjennom gunstige utleieavtaler eller fri 
stasjon. Studiestedene må også legge til rette for foreningsaktivitet ved å la studentene opptjene 

studiepoeng for tyngre verv. Samskipnaden har også et ansvar for å stille arealer til disposisjon for 
studentkultur og foreningsaktivitet. 

 

 
STUDENTSAMSKIPNADEN 

SiOs rolle i studentkulturen er, og skal være, bred. For det første er semesteravgiften, som fordeles 
gjennom Velferdstinget og Velferdstingets Kulturstyre, den viktigste finansieringen for kulturaktiviteter 

blant studenter i Oslo og Akershus. For det andre står de for den overordnede organiseringen av 

foreningslivet gjennom SiO Foreninger.  
 

SiOs viktigste oppgaver, i samråd med Velferdstinget, er å sikre at midlene i semesteravgiften er 
tilstrekkelige til å sikre et levende foreningsliv, og at studentforeninger har et tilgjengelig, kompetent 

og behjelpelig støtteapparat i organisatoriske og økonomiske spørsmål. 

 
SiO skal likebehandle alle studentforeninger, uansett størrelse og virke. Velferdstinget skal bestemme 

om det er mest hensiktsmessig for en forening å forholde seg til Kulturstyret eller Velferdstinget i 
spørsmål om finansiering. 

 
 

DET OFFENTLIGE 

Det offentlige kan også bidra til å skape et bedre studentkulturliv i Oslo og Akershus, både gjennom 
fasiliteter, økonomisk støtte og tettere samarbeid mellom det offentlige kulturlivet og 

studentforeningene.  
 



 
Kommunen må stille kulturarenaer til disposisjon for studenter, tilby gunstige rabattordninger og 

samarbeide aktivt inn i de store studentarrangementene som arrangeres i og rundt byen. Det må også 

sørges for at det finnes gratis eller billige flater i bybildet som studentforeninger kan reklamere på. 
Staten må sørge for at studenter som får muligheten til å jobbe på heltid i kulturinstitusjoner har 

samme rett til permisjon som tillitsvalgte på heltid. 
 

 

KULTURKORT 
Oslo og Akershus er en region med et stort og variert kulturelt tilbud. Besøkstall viser dessverre at 

studenter er en underrepresentert gruppe hva gjelder bruk av dette kulturtilbudet. For Velferdstinget 
er det viktig at det kulturtilbudet som eksisterer skal være lett tilgjengelig og billig for studentene. Det 

er flere måter man kan gjøre dette på, men Velferdstinget tror på en ordning i form av et kulturkort. 

Kortet skal være et universelt rabattbevis hos aktuelle kulturarenaer som har valgt å delta i ordningen, 
og det skal sammen med kortet opplyses om disse kulturarenaene. Kortet skal kun være gyldig 

sammen med gyldig studentbevis for inneværende semester. Velferdstinget mener derfor at: 
 

 Kommunen/fylkeskommunen må innføre en prøveordning med et gratis kulturkort som skal 

være tilgjengelig for alle studenter i Oslo og Akershus. 

 Kulturkortet skal gi gratis eller rabatert inngang til alle kommunale og/eller fylkeskommunale 

kulturarenaer. 

 Det skal forsøkes å inngå forpliktende samarbe3id med private kulturaktører for å tilby 

rabatterte priser hos disse aktørene. 



Politisk dokument om studentkultur 
 

Hva er studentkultur? 
Studentkultur er kulturuttrykk av, med eller spesielt tilrettelagt for studenter. Studentkultur kan være 
organisert gjennom foreninger og institusjoner. For at studentkultur skal kunne eksistere er det avgjørende å 
ha frihet til, arenaer for, økonomisk spillerom til og lokaler der det er mulig å uttrykke seg kulturelt. Både 
studentene selv, studentsamskipnadene, utdanningsinstitusjonene, kommunen, og staten har ansvar for å 
skape dette rommet.  Økonomisk, sosial, religiøs og etnisk bakgrunn ikke skal få begrense dette. 
 

Hvorfor er studentkultur viktig? 
Studentkultur er med på å sikre lik rett til utdanning. Studentkultur skaper sosiale arenaer som sikrer trivsel, og 
dermed helse, for studentene. Samholdet, mestringen og muligheten for utfoldelse som skapes i 
studentkulturen, leder til identitetsbygging og dannelse. Studentkultur er positivt for studieinstitusjonene fordi 
de tiltrekker seg flere studenter ved å ha et godt studentkulturmiljø. 
Møtet mellom studenter fra forskjellige studieprogrammer og institusjoner gjør det mulig å tilegne seg bredere 
kunnskap, samt å skape tverrfaglige diskusjoner om problemstillinger og tema fra ens egne studier. 
Studentkultur er derfor et viktig bidrag fra studentene til samfunnet, og har et svært sentralt innovasjonsaspekt 
som er av høy betydning for videreutviklingen av byer, kommuner, staten og samfunnet.  
Studentkultur har en dannende funksjon for de som utøver og opplever kulturen. Studentkultur og frivillig 
arbeid er en arena for organisasjonstrening, og praksis i forskjellige situasjoner. Demokratitrening gjennom 
studentkultur gir økt politisk bevissthet, og skaper kompetente deltagere i samfunnet. 
 

Hvilket ansvar har studentsamskipnaden for studentkultur? 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) bygger trygge rammer for studentkultur gjennom å gi 
økonomisk støtte, og å bidra til å øke kompetansen til aktive studenter. Studentsamskipnaden i Oslo og 
Akershus (SiO) skal gjøre dette gjennom å tildele tilstrekkelige midler fra semesteravgiften til studentkultur. 
Tildelingen skjer gjennom Velferdstingets tildelingsmøte og Velferdstingets kulturstyre, og reguleres gjennom 
Medie- og Kulturpolitiske tildelingskriterier for Velferdstinget, og Kulturstyrets tildelingskriterier. SiO 
Foreninger skal tilby studentene den kompetansen som er nødvendig for at studentkulturen skal være sterk og 
levedyktig. Tilbudene må være tilpasset alle deler av det studentkulturelle spekteret. 

 
Hvilket ansvar har utdanningsinstitusjonene? 
Utdanningsinstitusjonene har ansvar for å skape rom for studentkultur ved å tilby gratis lokaler for 
studentkulturell utfoldelse og drift, samt å gjøre det mulig å være involvert i studentkultur ved siden av 
studiene, for eksempel gjennom å tilby studiepoeng til engasjerte studenter. Utdanningsinstitusjonene bør 
samarbeide med engasjerte studenter når de arrangerer ting selv. 
 

Hvilket ansvar har kommunen? 
Oslo skal være Norges beste studentby. Kommunen bør være seg bevisst hvilke fordeler studentkultur skaper, 
og derfor benytte arbeidsgruppa Studenthovedstaden aktivt til å skape økt rom for studentkultur. Kommunen 
må legge til rette for StudiO-festivalen, bl.a. gjennom økonomisk støtte og gratis utlån av arealer. Kommunene 
må vederlagsfritt stille med lokaler for studentkultur, og promotere støtteordningene sine mot studenter. I 
tillegg må kommunen subsidiere kulturtilbud i kommunen slik at det er billig og tilgjengelig for studenter. 
Kommunen bør sikre at det er økonomisk gjennomførbart for frivillige studenter å reklamere for 
arrangementer i medier og andre kanaler. 
 

Hvilket ansvar har staten?  
Staten må, på samme måte som kommunen, bidra slik at studenter har frihet til, arenaer for og lokaler der de 

kan uttrykke seg kulturelt. I tillegg må de sørge for at studenter har råd til å benytte seg av forskjellige 

kulturtilbud, bl.a. ved å sette studiestøtten høyt nok. 

Studenter med heltidsverv i studentkulturinstitusjoner skal ha rett til å få omgjort studielån til stipend etter 

samme regler som heltidstillitsvalgte i landsdekkende elev- eller studentorganisasjoner. 
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Velferdstingets retningslinjer for SiO Studentliv 1 
 2 
 3 
Studentlivs formål 4 
 5 
Studentliv skal være et kompetanse- og læringssenter for engasjerte studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i 6 
Oslo og Akershus (SiO). Gjennom sitt engasjement skaper studentene et godt læringsmiljø og legger til rette for 7 
studieprogresjon. Det er derfor viktig at studentene får den kompetansen og opplæringen som muliggjør 8 
frivillighet og senker terskelen for å engasjere seg. 9 
 10 
 11 
Tilgjengelighet og synlighet 12 
 13 
Studentliv skal etterstrebe å nå ut til samtlige av medlemsinstitusjonene i SiO som mulig, og dermed tilby kurs 14 
også andre steder enn på Blindern. Det nye SiO-senteret i sentrum bør brukes av Studentliv. En styrking av 15 
Studentlivs tilbud på nett er viktig for å øke tilgjengeligheten uavhengig av geografi. 16 
 17 
Alle SiOs institusjoner og studentforeninger skal ha kjennskap til Studentliv og deres tilbud. Derfor skal disse, og 18 
særlig nyopprettede foreninger, bli tilbudt nyhetsbrev fra Studentliv. Studentliv skal gå aktivt ut til eksisterende 19 
foreninger for å presentere sitt tilbud, gjerne gjennom lokale studentråd og utvalg ved lærestedene. 20 
 21 
 22 
Studentliv som kompetansesenter 23 
 24 
Kunnskap om studentmiljøet 25 
Studentliv skal være eksperter på studentengasjement i SiO, og skal gjennomføre regelmessige undersøkelser 26 
for å avdekke behov og ønsker fra studentmiljøet. 27 
 28 
Kurs og seminarer 29 
Studentliv skal tilby kurs som legger til rette for at engasjerte studenter får den kunnskapen de vil kunne få 30 
behov for i vervet de har. Kursene skal være en arena der engasjerte studenter møtes, og utvider sitt nettverk. 31 
Det bør kontinuerlig vurderes hvilke nye kurs som kan tilbys. Studentliv bør se på muligheten for å samarbeide 32 
med lærestedene, studentforeningene og studentdemokratiene om å arrangere kurs og seminarer. 33 
 34 
Digitale plattformer 35 
Kursmateriell, maler og tekster skal være tilgjengelige for studenter i nettportalen. Portalen skal videreutvikles 36 
til å tilby en arrangementskalender, lagringssted for viktige dokumenter og kontrakter, og fungere som en hjelp-37 
desk opp mot Studentliv. Det bør også ses på muligheter for å lage et fora i portalen for de med de tyngste 38 
vervene i foreningene, slik at man også kan drive erfarings- og idéutveksling på nett.  39 
 40 



  

 2 

For internasjonale studenter 41 
Antallet internasjonale studenter i SiO øker stadig, og det er viktig å ha et godt tilbud også til de som bare skal 42 
være her en kort stund. Det meste av informasjonen Studentliv tilbyr på nett skal være tilgjengelig på engelsk, 43 
og Studentliv skal også tilby utvalgte kurs på engelsk. 44 
 45 
 46 
Finansiering 47 
 48 
Studentliv skal finansieres av semesteravgiften. Det er viktig for Velferdstinget at det hele tiden fokuseres på 49 
hvordan studentenes penger kan forvaltes på en mest mulig effektiv måte. For å sikre kvalitetsmessige og 50 
effektive tjenester, skal det være mulig å søke ekstern finansiering av tiltak utenfor Studentlivs kjerneområde. 51 
Studentliv skal søke å utnytte de ressursene som finnes blant engasjerte studenter. 52 
 53 
 54 
Studentliv og Kulturstyret 55 
 56 
Det er et viktig prinsipp at sekretariatsfunksjonen for Kulturstyret skal ligge under Velferdstinget (VT). 57 
Kulturstyret hører til VT, og en nærhet mellom de to organene er en styrke. Utøvelse av sekretariatsfunksjonen 58 
skal ikke gå på bekostning av VTs politiske og økonomiske kapasitet. 59 
 60 
 61 
Markedsføring 62 
 63 
SiO skal markedsføre studentliv sine tilbud ut mot alle SiO-studenter. 64 



04.10.2019

Kulturstyrets økonomi 2010-2020

Bevilgning 
fra VT

Bevilgning 
endring  i % - 
fra året før

Egenkapital 
(primo)

Bevilget    av 
KS

2010 2 450 000      600 000             2 970 000

2011 2 640 000      7,8 % 400 000             2 850 000

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

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

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

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

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

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

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

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

2020** 2 618 000      -7,3 % 171 358             2 700 000

*Forventet **budsjett

Velferdstingets Kulturstyre midler 2020

Egenkapital - primo 171 358             

Budsjettramme for Kulturstyret

Ordinær bevilgning 2 618 000      

-                      

-                      

Total budsjett for KS 2 618 000          

Budsjett for bevilgninger -2 700 000         

resultat -82 000              -82 000              

Egenkapital - ultimo 89 358               



04.10.2019

Velferdstingets Kulturstyre midler 2019

Egenkapital - primo 171 358             

Budsjettramme for Kulturstyret

Ordinær bevilgning 2 823 418      

-                      

-                      

Total budsjett for KS 2 823 418          

Budsjett for bevilgninger -2 823 418         

resultat -                     

Egenkapital - ultimo 171 358             

Velferdstingets Kulturstyre midler 2018

Egenkapital - primo 565 348             

Budsjettramme for Kulturstyret

Ordinær bevilgning 2 300 000      

+Lagt til budsjett - midler fra SiO* 116 244         -116 244            

+Lagt til budsjett - øvrig fra egenkapital 350 756         -350 756            

Sum 2 767 000          

Bevilget -2 693 990         

resultat** 73 010               73 010               

Egenkapital - ultimo 171 358             

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

**Mindre beløp tas fra egenkapitalen enn budsjettert
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Velferdstingets Kulturstyre midler 2017

Egenkapital - primo 1 069 619          

Budsjettramme for Kulturstyret

Ordinær bevilgning 2 230 000      

Øremerket til mellomstore studentmedier 230 000         

+Lagt til budsjett - midler fra SiO* 116 244         -116 244            

Sum 2 576 244          

-                      

Bevilget -2 964 271         

resultat** -388 027            -388 027            

Egenkapital - ultimo 565 348             

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

**Tas fra egenkapitalen. 

Velferdstingets Kulturstyre midler 2016

Egenkapital - primo 1 324 158          

Budsjettramme for Kulturstyret

Ordinær bevilgning 2 200 000      

Øremerket til mellomstore studentmedier 500 000         

+Lagt til budsjett -  midler fra SiO* 116 244         -116 244            

Total ramme for KS 2 816 244          

-                      

Bevilget -2 954 539         

resultat** -138 295            -138 295            

Egenkapital - ultimo 1 069 619          

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

**tas fra egenkapitalen. 



04.10.2019

VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

NOK

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Revidert 
budsjett 

h2019

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

Inntekter
3600 Tilskudd fra semesteravgiften 3 180 000     3 340 000     3 218 881     3 219 000     3 500 000     
3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet 10 100 000   11 151 000   11 735 119   11 735 000   12 100 000   
3900 Andre driftsinntekter 177 610        193 537        134 343        134 343        120 000        

3970-80 Felleskostnader fakturert 33 226          38 131          40 100          
Sum inntekter ekskl. bevilgninger 3 357 610     3 533 537     3 386 450     3 391 474     3 660 100     

Sum inntekter 13 457 610   14 684 537   15 121 569   15 126 474   15 760 100   

Kostnader
4320-4332 Bevilgning 4320-4332 10 604 272   11 544 991   11 735 118   11 735 118   12 182 000   Note 2

5010-5211 Lønnskostnader 2 107 980     2 228 316     2 432 021     2 437 878     2 592 000     Note 3

5400-5410 Arbeidsgiveravgift 313 206        338 599        351 000        351 000        360 000        
5420-5800 Andre personalkostnader 38 039          51 813          98 900          98 900          109 000        Note 4

6710-6720 Diverse fremmede tjenester 72 117          68 215          57 625          57 625          52 000          Note 5

6510-6950 Kontorkostnader 108 828        121 788        124 653        116 753        90 000          Note 6

7100-7140 Reisekostnader 118 760        57 267          59 000          59 000          61 000          Note 7

7300-7405 Representasjon og markedsføring 503 199        412 783        416 300        388 141        416 000        Note 8

7410-7500 Forsikringer, kontingent, gaver 15 775          20 151          13 000          13 000          15 100          Note 9

7500-7781 Andre driftskostnader 37 691          12 765          40 700          40 700          44 000          Note 10

Sum kostnader ekskl. bevilgninger 3 315 595     3 311 696     3 593 199     3 562 997     3 739 100     

Sum kostnader 13 919 867   14 856 687   15 328 317   15 298 115   15 921 100   

Driftsresultat -462 257       -172 150       -206 747       -171 641       -161 000       

Finansposter
8050 Finansinntekter 6 264             5 148             5 200             5 200             6 200             
8150 Finanskostnader -                 -14                 -                 -                 -                 

Sum Finansposter 6 264             5 134             5 200             5 200             6 200             

Årsresultat -455 994       -167 016       -201 547       -166 441       -154 800       

Egenkapital 2017 2018 RB2019 FR2019 BU2020
Inngående balanse 2 101 638     1 645 644     1 478 628     1 478 628     1 312 187     
Årets resultat -455 994       -167 016       -201 547       -166 441       -154 800       
herav; VT driftsresultat 48 277          226 974        -201 547       -166 441       -72 800         
KS resultat -504 271       -393 990       -                -                -82 000         
Egenkapital ved årsslutt 1 645 644     1 478 628     1 277 081     1 312 187     1 157 387     

andel av egenkapital som er Kulturstyrets 565 348        171 358        171 358        171 358        89 358          
andel av egenkapital som er Velferdstingets 1 080 297     1 307 270     1 105 723     1 140 829     1 068 029     
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Note 2

Bevilgning

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Revidert 
budsjett 

h2019

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

Sum

200 Studentmedier:
201 Universitas 3 050 001     2 885 001     2 942 977     2 942 977     3 000 000     
202 Radio Nova 1 650 000     1 800 000     1 931 328     1 931 328     1 940 000     
204 Argument -                 -                 263 948        263 948        320 000        
205 Inside -                 -                 -                 -                 160 000        
206 OSTV -                 -                 -                 -                 -                 

0,00 4 700 001     4 685 001     5 138 253     5 138 253     5 420 000     

300 Kulturinstitusjoner
301 Det Norske Studentersamfund 980 000        1 346 000     1 354 689     1 354 689     1 370 000     
302 Oslostudentenes Idrettsklubb 1 020 000     1 350 000     1 609 440     1 609 440     1 650 000     
303 JURK 150 000        350 000        236 358        236 358        190 000        
304 Jussbuss 270 000        370 000        260 269        260 269        240 000        
305 Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo 520 000        450 000        36 787          36 787          212 000        
306 BI Athletics 300 000        275 904        275 904        400 000        

0,00 2 940 000     4 166 000     3 773 447     3 773 447     4 062 000     

400 Kulturstyret: 2 964 271     2 693 990     2 823 418     2 823 418     2 700 000     

 Bevilgning 10 604 272   11 544 991   11 735 118   11 735 118   12 182 000   

Note 3

Lønn, honorarer og kompensasjon

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Revidert 
budsjett 

h2019

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

5010 Fast lønn 660 027        769 955        1 523 000     1 584 190     2 237 000     
5011 Telefonkompensasjon 3 797             4 000             20 000          19 250          24 000          
5012 Honorar tillitsvalgte 1 431 323     1 402 375     777 000        723 249        107 000        

5013, 4000 Øvrige honorarer 10 870          99 343          37 000          36 400          29 000          
5015 Rentekompensasjon AU -                 -                 6 000             5 772             6 000             
5092 Feriepenger 79 227          92 395          92 395          92 395          189 000        

5017, 5211 Refusjon NAV -78 484         -141 097       -23 574         -23 574         -                 
5390 Annen oppgaveplitktig godtgjørelse 1 220             1 346             200                196                -                 

 Lønn, honorarer og kompensasjon 2 107 980     2 228 316     2 432 021     2 437 878     2 592 000     

Note 4

Andre personalkostnader 

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Revidert 
budsjett 

h2019

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

5420 OTP 18 316          23 193          61 000          61 000          71 000          
5800 Opplæring/overlapp -                 1 998             -                 -                 -                 
5990 Andre personalkostnader 19 723          26 622          37 900          37 900          38 000          

 Andre personalkostnader 38 039          51 813          98 900          98 900          109 000        
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Note 5

Diverse fremmede tjenester

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Revidert 
budsjett 

h2019

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

6710 Revisjonshonorarer 20 000          19 375          20 625          20 625          21 000          
6720 Regnskapstjenester 52 117          48 840          27 000          27 000          20 000          
6791 Annen fremmed tjeneste, oppgavepliktig -                 10 000          10 000          11 000          

 Diverse fremmede tjenester 72 117          68 215          57 625          57 625          52 000          

Note 6

Kontorkostnader

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Revidert 
budsjett 

h2019

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

6440 Leie transportmidler 2 086             2 000             2 000             2 000             
6510 Teknisk utstyr 25 270          27 788          45 000          45 000          15 000          
6540 Inventar 12 890          29 782          20 000          20 000          21 000          
6811 Innkjøp til kjøkkenet / huset - 51 % refunderes av SP-AU (U 12 873          10 887          15 400          15 400          16 000          
6815 Kopiering 17 779          15 317          17 900          10 000          11 000          
6910 Telefonregninger 14 832          14 060          1 853             1 853             -                 

6810, 6823,Øvrig kontorkostnad 25 183          21 870          22 500          22 500          25 000          
 Kontorkostnader 108 828        121 788        124 653        116 753        90 000          

Note 7

Reisekostnader

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Revidert 
budsjett 

h2019

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 3 988             4 890             4 000             4 000             5 000             
7130-7160 Reisekostnader, Diettkostnad, 114 772        52 377          55 000          55 000          56 000          

 Reisekostnader 118 760        57 267          59 000          59 000          61 000          

Note 8

Representasjon og markedsføring

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Revidert 
budsjett 

h2019

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

7300 Markedsføring 42 262          33 734          53 000          53 000          54 000          
7301 Aksjoner og markeringer / Julebord 75 814          4 972             22 500          22 500          23 000          
7302 Åpne hus 6 389             7 268             8 800             8 800             9 000             
7320 Møtekostnader 83 637          78 443          79 000          79 000          75 000          
7322 Seminar og konferanse 64 844          76 450          73 000          73 000          75 000          
7323 Velferdsseminar 230 253        211 915        180 000        151 841        180 000        

 Representasjon og markedsføring 503 199        412 783        416 300        388 141        416 000        

Note 9

Kontingent og gave, Forsikringer

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Revidert 
budsjett 

h2019

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget 5 630             1 000             1 000             1 100             
7405 Gavekonto 6 436             5 012             3 000             3 000             4 000             
7500 Forsikringer 9 339             9 509             9 000             9 000             10 000          

 Kontingent og gave, Forsikringer 15 775          20 151          13 000          13 000          15 100          
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Note 10

Andre driftskostnader

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Revidert 
budsjett 

h2019

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

7770 Bankkostnader 2 627             2 252             3 000             3 000             4 000             
7771 KS disposisjonskonto 3 473             -                 4 500             4 500             5 000             
7775 AU disposisjonskonto 14 104          8 500             15 000          15 000          16 000          
7776 Krisefond for utenlandske studenter 15 000          -                 15 000          15 000          15 000          

7778-7790 Øvrige kostnader 2 487             2 012             3 200             3 200             4 000             
 Andre driftskostnader 37 691          12 765          40 700          40 700          44 000          
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VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

NOK

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Revidert 
budsjett 

h2019

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

Inntekter
3600 Tilskudd fra semesteravgiften 3 180 000     3 340 000     3 218 881     3 219 000     3 500 000     
3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet 10 100 000   11 151 000   11 735 119   11 735 000   12 100 000   
3900 Andre driftsinntekter 177 610        193 537        134 343        134 343        120 000        

3970-80 Felleskostnader fakturert 33 226          38 131          40 100          
Sum inntekter ekskl. bevilgninger 3 357 610     3 533 537     3 386 450     3 391 474     3 660 100     

Sum inntekter 13 457 610   14 684 537   15 121 569   15 126 474   15 760 100   

Kostnader
4320-4332 Bevilgning 4320-4332 10 604 272   11 544 991   11 735 118   11 735 118   12 182 000   Note 2

5010-5211 Lønnskostnader 2 107 980     2 228 316     2 432 021     2 461 278     2 685 000     Note 3

5400-5410 Arbeidsgiveravgift 313 206        338 599        351 000        355 512        374 000        
5420-5800 Andre personalkostnader 38 039          51 813          98 900          98 900          112 000        Note 4

6710-6720 Diverse fremmede tjenester 72 117          68 215          57 625          57 625          52 000          Note 5

6510-6950 Kontorkostnader 108 828        121 788        124 653        116 753        90 000          Note 6

7100-7140 Reisekostnader 118 760        57 267          59 000          59 000          61 000          Note 7

7300-7405 Representasjon og markedsføring 503 199        412 783        416 300        388 141        416 000        Note 8

7410-7500 Forsikringer, kontingent, gaver 15 775          20 151          13 000          13 000          15 100          Note 9

7500-7781 Andre driftskostnader 37 691          12 765          40 700          40 700          44 000          Note 10

Sum kostnader ekskl. bevilgninger 3 315 595     3 311 696     3 593 199     3 590 909     3 849 100     

Sum kostnader 13 919 867   14 856 687   15 328 317   15 326 027   16 031 100   

Driftsresultat -462 257       -172 150       -206 747       -199 553       -271 000       

Finansposter
8050 Finansinntekter 6 264             5 148             5 200             5 200             6 200             
8150 Finanskostnader -                 -14                 -                 -                 -                 

Sum Finansposter 6 264             5 134             5 200             5 200             6 200             

Årsresultat -455 994       -167 016       -201 547       -194 353       -264 800       

Egenkapital 2017 2018 RB2019 FR2019 BU2020
Inngående balanse 2 101 638     1 645 644     1 478 628     1 478 628     1 284 275     
Årets resultat -455 994       -167 016       -201 547       -194 353       -264 800       
herav; VT driftsresultat 48 277          226 974        -201 547       -194 353       -182 800       
KS resultat -504 271       -393 990       -                -                -82 000         
Egenkapital ved årsslutt 1 645 644     1 478 628     1 277 081     1 284 275     1 019 475     

andel av egenkapital som er Kulturstyrets 565 348        171 358        171 358        171 358        89 358          
andel av egenkapital som er Velferdstingets 1 080 297     1 307 270     1 105 723     1 112 917     930 117        

Alternativ budsjett
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Note 2

Bevilgning

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Revidert 
budsjett 

h2019

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

Sum

200 Studentmedier:
201 Universitas 3 050 001     2 885 001     2 942 977     2 942 977     3 000 000     
202 Radio Nova 1 650 000     1 800 000     1 931 328     1 931 328     1 940 000     
204 Argument -                 -                 263 948        263 948        320 000        
205 Inside -                 -                 -                 -                 160 000        
206 OSTV -                 -                 -                 -                 -                 

0,00 4 700 001     4 685 001     5 138 253     5 138 253     5 420 000     

300 Kulturinstitusjoner
301 Det Norske Studentersamfund 980 000        1 346 000     1 354 689     1 354 689     1 370 000     
302 Oslostudentenes Idrettsklubb 1 020 000     1 350 000     1 609 440     1 609 440     1 650 000     
303 JURK 150 000        350 000        236 358        236 358        190 000        
304 Jussbuss 270 000        370 000        260 269        260 269        240 000        
305 Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo 520 000        450 000        36 787          36 787          212 000        
306 BI Athletics 300 000        275 904        275 904        400 000        

0,00 2 940 000     4 166 000     3 773 447     3 773 447     4 062 000     

400 Kulturstyret: 2 964 271     2 693 990     2 823 418     2 823 418     2 700 000     

 Bevilgning 10 604 272   11 544 991   11 735 118   11 735 118   12 182 000   

Note 3

Lønn, honorarer og kompensasjon

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Revidert 
budsjett 

h2019

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

5010 Fast lønn 660 027        769 955        1 523 000     1 607 590     2 325 000     
5011 Telefonkompensasjon 3 797             4 000             20 000          19 250          24 000          
5012 Honorar tillitsvalgte 1 431 323     1 402 375     777 000        723 249        112 000        

5013, 4000 Øvrige honorarer 10 870          99 343          37 000          36 400          29 000          
5015 Rentekompensasjon AU -                 -                 6 000             5 772             6 000             
5092 Feriepenger 79 227          92 395          92 395          92 395          189 000        

5017, 5211 Refusjon NAV -78 484         -141 097       -23 574         -23 574         -                 
5390 Annen oppgaveplitktig godtgjørelse 1 220             1 346             200                196                -                 

 Lønn, honorarer og kompensasjon 2 107 980     2 228 316     2 432 021     2 461 278     2 685 000     

Note 4

Andre personalkostnader 

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Revidert 
budsjett 

h2019

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

5420 OTP 18 316          23 193          61 000          61 000          74 000          
5800 Opplæring/overlapp -                 1 998             -                 -                 -                 
5990 Andre personalkostnader 19 723          26 622          37 900          37 900          38 000          

 Andre personalkostnader 38 039          51 813          98 900          98 900          112 000        
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Note 5

Diverse fremmede tjenester

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Revidert 
budsjett 

h2019

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

6710 Revisjonshonorarer 20 000          19 375          20 625          20 625          21 000          
6720 Regnskapstjenester 52 117          48 840          27 000          27 000          20 000          
6791 Annen fremmed tjeneste, oppgavepliktig -                 10 000          10 000          11 000          

 Diverse fremmede tjenester 72 117          68 215          57 625          57 625          52 000          

Note 6

Kontorkostnader

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Revidert 
budsjett 

h2019

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

6440 Leie transportmidler 2 086             2 000             2 000             2 000             
6510 Teknisk utstyr 25 270          27 788          45 000          45 000          15 000          
6540 Inventar 12 890          29 782          20 000          20 000          21 000          
6811 Innkjøp til kjøkkenet / huset - 51 % refunderes av SP-AU (U 12 873          10 887          15 400          15 400          16 000          
6815 Kopiering 17 779          15 317          17 900          10 000          11 000          
6910 Telefonregninger 14 832          14 060          1 853             1 853             -                 

6810, 6823,Øvrig kontorkostnad 25 183          21 870          22 500          22 500          25 000          
 Kontorkostnader 108 828        121 788        124 653        116 753        90 000          

Note 7

Reisekostnader

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Revidert 
budsjett 

h2019

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 3 988             4 890             4 000             4 000             5 000             
7130-7160 Reisekostnader, Diettkostnad, 114 772        52 377          55 000          55 000          56 000          

 Reisekostnader 118 760        57 267          59 000          59 000          61 000          

Note 8

Representasjon og markedsføring

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Revidert 
budsjett 

h2019

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

7300 Markedsføring 42 262          33 734          53 000          53 000          54 000          
7301 Aksjoner og markeringer / Julebord 75 814          4 972             22 500          22 500          23 000          
7302 Åpne hus 6 389             7 268             8 800             8 800             9 000             
7320 Møtekostnader 83 637          78 443          79 000          79 000          75 000          
7322 Seminar og konferanse 64 844          76 450          73 000          73 000          75 000          
7323 Velferdsseminar 230 253        211 915        180 000        151 841        180 000        

 Representasjon og markedsføring 503 199        412 783        416 300        388 141        416 000        

Note 9

Kontingent og gave, Forsikringer

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Revidert 
budsjett 

h2019

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget 5 630             1 000             1 000             1 100             
7405 Gavekonto 6 436             5 012             3 000             3 000             4 000             
7500 Forsikringer 9 339             9 509             9 000             9 000             10 000          

 Kontingent og gave, Forsikringer 15 775          20 151          13 000          13 000          15 100          
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Note 10

Andre driftskostnader

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Revidert 
budsjett 

h2019

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

7770 Bankkostnader 2 627             2 252             3 000             3 000             4 000             
7771 KS disposisjonskonto 3 473             -                 4 500             4 500             5 000             
7775 AU disposisjonskonto 14 104          8 500             15 000          15 000          16 000          
7776 Krisefond for utenlandske studenter 15 000          -                 15 000          15 000          15 000          

7778-7790 Øvrige kostnader 2 487             2 012             3 200             3 200             4 000             
 Andre driftskostnader 37 691          12 765          40 700          40 700          44 000          



Langtidsbudsjett

 Budsjett 
2020 

 Budsjett 
2021 

 Budsjett 
2022 

 Budsjett 
2023 

INNTEKTER

3600 Tilskudd fra semesteravgiften 3 500 000   3 556 000   3 613 000   3 671 000   
3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet 12 100 000 12 383 000 12 586 000 12 660 000 
3900 Andre driftsinntekter 120 000      120 000      120 000      120 000      
3970, 3980 Kostnader fakturert 40 100        40 400        40 800        41 200        
Sum inntekter ekskl. bevilgninger 3 660 100   3 716 400   3 773 800   3 832 200   

Sum driftsinntekter 15 760 100 16 099 400 16 359 800 16 492 200 

KOSTNADER

Lønn ansatte
5010 Fast lønn 2 237 000   2 281 800   2 327 500   2 374 100   
5011 Telefonkompensasjon 24 000        24 000        24 000        24 000        
5012 Honorar tillitsvalgte 107 000      109 200      111 400      113 700      
5013, 4000 Øvrige honorarer 29 000        29 500        30 000        30 500        
5015 Rentekompensasjon AU 6 000          6 000          6 000          6 000          
5092 Feriepenger adm. 189 000      192 800      196 700      200 700      
Sum Lønn ansatte 2 592 000   2 643 300   2 695 600   2 749 000   

Arbeidsgiveravgift

5400 Arbeidsgiveravgift 333 000      339 700      346 500      353 500      
5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger 27 000        27 600        28 200        28 800        
Sum Arbeidsgiveravgift 360 000      367 300      374 700      382 300      

Andre personalkostnader 
5420 OTP 71 000        72 500        74 000        75 500        
5905-5990 Andre personalkostnader 38 000        37 900        38 700        39 400        
Sum Andre personalkostnader 109 000      110 400      112 700      114 900      

Diverse fremmede tjenester
6710 Revisjonshonorarer 21 000        21 400        21 800        22 200        
6720 Regnskapstjenester 20 000        20 400        20 800        21 200        
6791 Annen fremmed tjeneste, oppgavepliktig 11 000        11 200        11 400        11 600        
Sum Diverse fremmede tjenester 52 000        53 000        54 000        55 000        

Kostnad lokaler, leie, inventar og tekniskutstyr
6440 Leie transportmidler 2 000          2 100          2 200          2 300          
6510 Teknisk utstyr 15 000        15 300        56 700        28 200        
6540, 6810 Inventar, Kontorrekvisita 30 000        30 500        31 000        31 500        
6811 Innkjøp til kjøkkenet / huset (52 % refunderes av SP) 16 000        16 300        16 600        16 900        
6815, 6823, Kopiering, Datakostnader, Annen kontorkostnad 27 000        27 500        28 000        28 500        
Sum Kontorkostnader 90 000        91 700        134 500      107 400      

Reisekostnader
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 5 000          5 100          5 200          5 300          
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 56 000        56 900        57 900        58 900        
Sum Reisekostnader 61 000        62 000        63 100        64 200        

Representasjon og markedsføring
7300 Markedsføring 54 000        54 900        55 800        56 700        
7301, 7302 Aksjoner og markeringer, Åpen hus 32 000        32 600        33 200        33 800        
7320 Møtekostnader 75 000        76 200        77 500        78 800        
7322 Seminar og konferanse 75 000        76 200        77 500        78 800        
7323 Velferdsseminar 180 000      182 900      185 900      188 900      
Sum Representasjon og markedsføring 416 000      422 800      429 900      437 000      

Kontingent og gave
7405 Gavekonto 4 000          4 100          4 200          4 300          
7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget 1 100          1 200          5 700          1 300          
Sum Gaver og kontingenter 5 100          5 300          9 900          5 600          

Forsikringer
7500 Forsikringer 10 000        10 200        10 400        10 600        
Sum Forsikringer 10 000        10 200        10 400        10 600        

Annen kostnad
7770 Bankkostnader 4 000          4 100          4 200          4 300          
7771 KS disposisjonskonto 5 000          5 100          5 200          5 300          
7775 AU disposisjonskonto 16 000        16 300        16 600        16 900        
7776 Krisefond for utenlandske studenter 15 000        15 000        17 000        17 000        
7790 Andre kostnader 4 000          4 100          4 200          4 300          
Sum Andre driftskostnader 44 000        44 600        47 200        47 800        

Sum kostnader ekskl. bevilgninger 3 739 100   3 810 600   3 932 000   3 973 800   

Sum kostnader 15 921 100 16 193 600 16 518 000 16 633 800 

Drfits resultat -161 000     -94 200       -158 200     -141 600     

Finansposter
8050 Renteinntekter 6 200          6 300          6 400          6 500          
8150 Rentekostnader
Sum Finansposter 6 200          6 300          6 400          6 500          

Årsresultat -154 800     -87 900       -151 800     -135 100     

Egenkapital ultimo 1 068 029   980 129      828 329      693 229      
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