INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Innkalling til Velferdstingets 8. møte
Mandag 9. desember kl. 17:00-21:30
Sted: MF vitenskapelige høyskole

VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER!

telefon
228 44 389
e-post
post@studentvelferd.no
nettside www.studentvelferd.no
org. nr.
987 695 595

Velferdstinget i Oslo og Akershus
Villa Eika, Problemveien 5, 0313 Oslo
Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo

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 9. DESEMBER 2019
Dette er innkalling til Velferdstingsmøte mandag 9. desember klokken 17:00. Møtet finner sted på MF
vitenskapelige høyskole, Gydas vei 4, 0363 Oslo. Møterom: auditorium 2. 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.
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FORKORTELSER
NIH: Norges idrettshøgskole
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

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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ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

GENERELL ORIENTERING, ARBEIDSUTVALGET
Dette er orientering fra arbeidsutvalget i fellesskap. For mer spesifikk informasjon henviser vi til de
individuelle orienteringene. Denne orienteringen gjelder fra forrige interne sakspapirfrist, 1. november, til
intern sakspapirfrist for dette møtet, 29. november.
Kampanje: Studenters SEXuelle helse
Uken 4.-8. november avholdt vi en kampanje om studenters seksuelle helse, jamfør handlingsplanen. Vi delte
en video som omhandlet temaet, la ut en rekke tekster på vår hjemmeside og sto på stand for å dele ut
klamydia-tester på BI, OsloMet og UiO. I tillegg var vi i samtale med SiO om fremdriften i vårt felles ønske om
en helsestasjon på Blindern.
ViN-samling i Bergen
Helgen 2.-3. november deltok leder, nestleder og politikk- og medieansvarlig på ViN-samling der alle som
sitter i et arbeidsutvalg i et av de fem velferdstingene blir invitert (tidligere kalt Kartong-ViN). De ulike
velferdstingene presenterte seg selv, og det var interessant å se både likhetene og forskjellene
velferdstingene imellom. Det var forskjeller innenfor alt fra tildelingsprosess, til samarbeid med samskipnad
og samarbeid med kommune(r) og fylke(r).
Organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF)
Helgen 2.-3. november deltok samarbeidsansvarlig på høstkonferansen til ONF. Ettersom fagskolene nå har
mulighet til å bli del av SiO fant vi det relevant å delta på konferansen, både for å bli bedre kjent med ONF,
og at ONF skal vite bedre hva SiO og Velferdstinget er.
Valgforsamling
Se samarbeidsansvarlig sin orientering.
Politikk
Leder og politikk- og medieansvarlig var på deputasjon (offentlig innspillmøte for Oslo-budsjettet 2020 med
Finansutvalget i bystyret) 14. november. Der fokuserte vi på kommunal støtte til SiOs psykiske helsearbeid
og ønsket om høyere studentrabatt hos Ruter. På psykisk helse ba vi om 1 million kroner årlig. Dette er en
høyere sum enn hva sammenlignbare kommuner som Bergen og Trondheim gir, men det er lavere pr.
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student. I Handlingsplanen 2019 står det at vi ønsker å øke studentrabatten hos Ruter til 50 %, som er like
mye rabatt som honnørbillett. I tillegg spilte vi inn noen flere saker, men vi valgte å bruke den knappe tiden i
deputasjonen på disse to sakene. Vi må vente til bystyrets budsjettmøte 11. desember før vi får endelig svar.
Studenthus
Etter forrige møte med vedtak om innhold, har vi og SiO vært i et møte med fungerende byråd for næring og
eierskap, Vegar Andersen. Vi venter fortsatt på avklaring rundt kjøp, men er i en god prosess med kommunen.
Kontakt med SiO
Det var konsernlunsj 20. november. På dette møtet tok vi opp vedtaket vårt fra novembermøtet som sa at
dersom SiO innfører egenandel på psykisk helse og rådgivning, så ønsker vi at det innføres som en
prøveordning som senere skal evalueres og behandles på nytt i Velferdstinget. Dette skjer mest sannsynlig i
løpet av 2020. Vi tok også opp at campus Kjeller ikke blir synliggjort som eget studiested i SiOs
brukerundersøkelser, siden de sorterer under OsloMet. SiO mente de kunne få til dette ved å kontrollere for
studentene som oppgir å bruke spisestedet på Kjeller. I tillegg tok vi opp ønsket om gjenbruksstasjoner
tilknyttet SiO Bolig, og SiO skal se på hva de får til i samarbeid med Friendsjå.

LEDER, GARD LØKEN FRØVOLL
Siden sist møte har jeg deltatt på deputasjon med politikk- og medieansvarlig (se generell orientering). Vi
lever fortsatt i håpet om at noen av våre ønsker skal bli innfridd, og da spesielt ønsket om støtte til psykisk
helsehjelp og billigere kollektivtransport.
Uken etter tok jeg ut mye avspasering. I tillegg til avspasering deltok jeg på en debatt på Litteraturhuset om
byutvikling og hvordan unge skal bidra i utformingen av byutviklingen i Oslo. Debatten ble arrangert av Oslo
Senterungdom, og jeg fikk dreid debatten inn på studenters viktige rolle i byen.
Politikk- og medieansvarlig og jeg var også på et seminar som het “Psykt bra by - strategi for psykisk helse i
Oslo” i regi av Velferdsetaten og Helseetaten i Oslo kommune. Dette var interessant, ettersom det var mange
ulike interessegrupper som har et felles mål: hvordan skal Oslos innbyggere få en best mulig psykisk helse?
Uken etter deltok jeg på NHOs bærekraft-konferanse, som en av 100 unge ledere innenfor en rekke ulike
sektorer. Fokuset her var hvordan vi skal redde jorden fra klima- og naturkrisen. Ved å samle unge ledere fra
mange ulike sektorer fikk man ulike perspektiver på utfordringene, og jeg håper innspillene jeg kom med var
til nytte.
Politikk- og medieansvarlig og jeg deltok på et lobbykurs i regi av SVs stortingsgruppe. Der fikk vi nyttige
foredrag om hvordan vi best kan påvirke politikere i både regjering og storting, og dette er ny lærdom vi
ønsker å benytte oss av.
Arbeidsutvalget har bestemt oss for at et fast møtepunkt med beslutningstakere i kommunen er mål nummer
én. Etter at Kunnskap Oslo ble nedlagt har vi savnet dette. Etter nedleggelsen av Kunnskap Oslo har vi ikke
hørt noen ting om nyopprettelse fra kommunens side, og vi bestemte oss for at jeg skulle ta kontakt. Dialogen
ble opprettet, og vi satser nå på å få til en løsning med en fast møtearena som vil gi oss langt bedre vilkår for
å gjennomføre Velferdstingets politikk. Dette er en prosess som vil pågå en stund, ettersom den faste
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byråden er i fødselspermisjon. Vi må avvente til hun kommer tilbake på nyåret, og skal legge inn trykket når
hun er tilbake. Dette skal vi få til.
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Siden forrige sakspapirfrist har det vært relativt rolig og tiden har gått med til en del forefallende, møter og
så smått å begynne å planlegge det neste semesteret. Jeg har også skrevet et leserinnlegg om
tilskuddsordningen for studentboliger, i samarbeid med Anette Arneberg som er leder for VT Vest. I uke 47
avspaserte Gard mye, og jeg hadde derfor lederansvar store deler av uken. I uke 48 deltok jeg på
styringsgruppemøte for byggeprosjekter i SiO, da Gard var på bærekraft-konferanse.
Årsrapport
Jeg har hatt hovedansvaret for å ferdigstille årsrapporten og der har det gått med noe tid. I sammenheng
med skriving av den har jeg også begynt å se på hvilke handlingsplan-punkter, både fra i år og tidligere, som
det kan være lurt å videreføre.
Studentidretten
Siden sist har jeg deltatt på BI Athletics sitt årsmøte. I tillegg har jeg hatt mye kontakt med OSI da de har
ønsket å gjennomføre en tilstandsvurdering av kunstgressbanen utenfor Domus. Norsk Fotballforbund har
gjennomført en vurdering som er videresendt til SiO. Vi venter fortsatt på å høre noe tilbake. Håpet er å få i
gang en opprustning av banen.
Kjeller
I samarbeid med SP OsloMet, OsloMets studentkoordinator og SiO Foreninger arrangerte vi en workshop på
Kjeller, som dreide seg om hvordan man kan få mer studentaktivitet utenfor forelesningene på Kjeller. Det
var engasjerte studenter som møtte opp og det var god stemning.
Kartlegging av hvilke tjenester den internasjonale studenten har behov for
Dette er et handlingsplan-punkt som vi først begynte å jobbe med nå i høst. Jeg har derfor prøvd å hente inn
mest mulig informasjon fra de som allerede jobber mye med internasjonale studenter. Jeg har tidligere fått
innspill fra internasjonalt ansvarlig på OsloMet, og forrige uke var jeg og snakket med knutepunktet på UiO.
I tillegg kom DIKU med en rapport den 15. november som heter “International students in Norway”. Jeg har
brukt noe tid på å sette meg inn i denne. Jeg har forsøkt å samle alle tilbakemeldingene i et helhetlig
dokument som ligger vedlagt sakspapirene.
Valgkomiteen
Valgkomiteen har hatt møter, men jeg har ikke trengt å gjøre noe særlig da de har klart seg fint selv. Det
eneste jeg har trengt å gjøre er å samle kandidaturene som kom inn og videresende.
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Siden forrige sakspapirfrist har det skjedd en rekke ting på samarbeidssiden av mitt verv. Det har vært møte
både ved studentparlamentet til OsloMet og UiO. Jeg var tilstede på begge ettersom det ble valgt nye
representanter til Velferdstinget for 2020. Disse representantene tropper på fra vårseminaret vårt 8.-9.
februar.
Utover dette har jeg vært tilstede på Veterinærmedisinsk studentråds allmøte. Her ble det valgt nye
representanter til en rekke råd og utvalg, i tillegg til at det ble vedtatt budsjett. Disse studentene er i en spesiell
situasjon ettersom de flytter fra sitt campus på Adamstuen til Ås til sommeren, noe som medfører at
situasjonen fra høsten av er noe usikker.
Jeg har også vært på et møte med Einar Granums kunstfagskole for å utdype litt mer om hva Velferdstingets
arbeid er, og hvordan de kan påvirke samskipnaden de selv er en del av. Med dette er det kun to
studentdemokratier jeg ikke har arrangert møter med, Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) og Norges
musikkhøgskole.
Ettersom det ikke ble orientert om på forrige Velferdstingsmøte, legger jeg til at jeg avholdt et formøte for
delegasjonslederne og var tilstede på både OsloMet og UiO sine formøter til Velferdstinget. Jeg vil mest
sannsynlig gjøre dette før høstvalgmøtet vårt også.
Valgforsamling
Samarbeidsansvarlig har ansvaret for å avholde valgforsamling for de mindre utdanningsinstitusjonene.
Ettersom Konstituerende møte i Velferdstinget har blitt flyttet til Februar valgte vi i år å avholde
valgforsamling 18. november. Etter å ha purret på en rekke studentdemokratier hadde vi 14 stykker påmeldt,
og for at valgforsamlingen skal være vedtaksdyktige må det være 12 stykker tilstede.
Jeg ble derimot gjort oppmerksom på at det i vedtektene, paragraf 2-1, står at for å være vedtaksdyktige må
de forskjellige studentdemokratiene som skal ha representanter på valgforsamling sende inn valgprotokoll
to uker før møtet. Jeg fikk beskjed om dette på fredag, 15. november, av Kontrollkomiteen. Dette har ikke
vært kutyme de siste tre årene. For å avslutte noe som var på god vei til å bli en ond sirkel så vi oss nødt til å
avlyse valgforsamlingen. Dette beklager vi på det aller sterkeste. Det er ikke gunstig for noen av oss.
Den nye valgforsamlingen har blitt flyttet til 16. desember. Dette er i seneste laget, men vi håper det fortsatt
vil være mange nok som deltar at vi kan bli vedtaksdyktige. Vi jobber nå med å samle inn valgprotokoller.
Kjeller
Som orientert om tidligere har direktebussen mellom Oslo og Kjeller blitt lagt ned. Den ble i august erstattet
av et busstilbud som inkluderer å måtte bytte buss på Olavsgård. Vi har fått klare tilbakemeldinger fra
studentene som er rammet av dette og har derfor jobbet med dette, sammen med arbeidsutvalget ved
studentparlamentet ved OsloMet. Dette arbeidet har pågått siden august. Det ble i oktober orientert om at
vi prøvde å få et møte med Ruter, som de takket nei til. Istedenfor satte de oss i kontakt med Rolf Andersen,
prosjektleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Vi har hatt en løpende dialog om Kjeller og hvordan vi skal håndtere dette. Det siste jeg har fått vite er at
dette ble tatt opp av opposisjonen i formannskapet i det som vil bli Lillestrøm kommune.
Kampanjer
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Vi har hatt en kampanje siden sist om studenters seksuelle helse. Dette var veldig spennende. Dette skjedde
i uken mellom endelig innkalling og forrige Velferdstingsmøte.
Vi jobber nå med en liten adventskampanje, som for øyeblikket heter “Tolv dager med studentpolitikk!”. Om
du har lyst til å være med på denne er det bare å sende et bilde av deg selv til sam@studentvelferd.no, med
et studentpolitisk juleønske på kommunalt nivå.
Arrangementer
Vi har begynt å jobbe med å utarbeide en plan for Faddervakt 2020. Dette arbeidet ligger i all hovedsak på
samarbeidsansvarlig og leder. Dette arbeidet ble kickstartet etter et møte med Nina Langeland, Trond
Trondsen og Mike Furtsenberg fra SiO. Velferdstinget står nå som hoved arrangører for neste års faddervakt,
noe jeg tror kan bli veldig spennende. Har du noen innspill for det neste året setter vi selvsagt pris på det.
Det er snart tid for julebord! Dette blir 13. desember på Chateau Neuf. Jeg har jobbet en god del med
arrangeringen av dette. Påmeldingen for alle er nå åpen og vi håper å se så mange av dere som mulig der.

POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG, HENRIK BJØRNDALEN
Etter sist møte har jeg jobbet med forberedelser til deputasjonen med finansutvalget som var 14. november.
Vi hadde en rekke innspill til Oslo budsjettet, av de valgte vi å fokusere på støtte til det psykiske helsetilbudet
til studenter og billigere kollektiv, helst lik honnør for studenter. Deputasjonen gikk greit. Det endelige svaret
får vi når kommunebudsjettet blir lagt fram i desember.
Den 22. november var jeg og Gard på et seminar i regi av Helseetaten og Velferdsetaten. Seminaret het
"Strategi for psykisk helse i Oslo”. Det var et seminar der vi kunne komme med innspill til Oslo kommunes
strategi for psykisk helse. Vi brukte det også som en mulighet til og fine organisasjoner som vi kanskje har en
felles sak med.
Den 28. november var jeg på SVs lobbykurs. Dette er et kurs som SV holder for interesseorganisasjoner en
gang i året. Kurset var delt opp i flere bolker, som tok for seg de forskjellige delene av lobbyvirksomhet. Det
var veldig lærerikt. Vi fikk også mulighet til en to minutters samtale med Liv Guneriussen som er politisk
rådgiver for stortingsgruppa til SV. Vi snakket litt om hva hun mener er gode former for lobbyisme, men vi
fikk også spilt inn om rehabilitering av studentboliger.
Siden sist har jeg også brukt tid på å skrive en politisk strategi over ting som skal gjøres fram til sommeren.
Denne er basert på handlingsplanen og er en oppfølging av våre innspill til byrådet.
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MEDIELOGG
https://journalen.oslomet.no/2019/11/flere-doper-seg-for-eksamen
Politikk- og Medie ansvarlig kommenterer bruken av ulovlig lesedop. 27.11.2019
https://khrono.no/finansieringen-av-studentboliger-trenger-enrehabilitering/421203?fbclid=IwAR1T8vWzaihsVYzcTS4GzskVP-2UNIT0dUrcDu1acAP3naOna60WhTf2S6o
Nestleder skriver om tilskuddsordningen for studentboliger sammen med leder av VT Vest. 21.11.2019
https://universitas.no/nyheter/66366/full-vegetar-splid-i-velferdstinget/
Leder kommenterer valget av vegetarmat på julebordet. 7.11.2019
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SAKSFREMLEGG – 2B
Dato: 9. desember 2019
Sak: 2b), Orienteringssak
Saksbehandler: Vetle Bo Saga
Vedlegg:

HOVEDSTYRETS ORIENTERING
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

HOVEDSTYRETS ORIENTERING
Siden sist er det ikke avholdt styremøte. Neste styremøte er onsdag 4. desember, etter sakspapirene er sendt
ut, men før VT-møtet.
SiO Mat og Drikke
● Vi setter sau på menyen! SiO markerte at torsdag 14.11. er nasjonal restemattorsdag med gyros
med grillet sauekjøtt og panelsamtale om utfordringene med store mengder sau på frys. Over 700
studenter kjøpte gyros fra grillen utenfor P52 på OsloMet. Arrangementet var i samarbeid med
Matvett og Nortura. SMD har kjøpt ½ tonn sauekjøtt, som i tillegg til arrangementet blir brukt av
våre serveringssteder.
● Det er arrangert/arrangeres gratis pepperkakebaking på NIH, KHiO og UiO.
● Eat&Meet blir stadig mer populært.
SiO Bolig
● Søndag 1. desember kl 18 - 21 arrangerer SiO gratis friluftskino på torget på Kringsjå Studentby. Det
blir også julegrantenning, julesanger og servering av gløgg og pepperkaker. Filmen som vises er
Harry Potter og de vises stein, som er stemt frem av studentene.
● Det arrangeres bruktmarked på Kringsjå i samarbeid med studentforeningen Friendsjå. Mandag 9.
desember kan beboerne levere ting de vil gi videre. I begynnelsen av januar arrangeres
bruktmarked for studenter, der alt er gratis.
● 4. desember er det visning i de nye familieboligene på Kringsjå. På visningen kan studentene som
har inngått kontrakt delta i trekning om å få flytte inn i visningsboligen, og å få alle de nye møblene
helt gratis. Boligene har innflytting i januar.
● Til og med oktober var det 29 261 søknader, mot 28 522 for hele 2018.
● Driftssituasjonen på Heisene i Grünerløkka studenthus (Siloen) følges tett. Arbeidet med utskiftning
av heisene startet i januar.
● SiO er i dialog med beboere på Kringsjå som har opplevd ubehagelige situasjoner/trakassering og
politiet. Det er i perioder satt inn ekstra vakthold.
SiO Foreninger
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● Økning i antall kursdeltakere, fra 543 i 2018 til 699 i 2019. På økonomikursene har økningen vært
over 15 %.
Karrieresenteret
● Karriereplanleggeren på Utdanning.no (utviklet i samarbeid med Karrieresenteret) er meget godt
besøkt, særlig av menn. Jobbes med å videreutvikle tjenesten.
● Så langt (medio november) i år har 2091 studenter brukt drop-in-tilbudet, mot 2108 i hele 2018.

Som alltid - still veldig gjerne spørsmål!
På vegne av styrestudentene,
Vetle Bo Saga

SAKSFREMLEGG – 2C
Dato: 9. desember 2019
Sak: 2c), Orienteringssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

ANDRE ORIENTERINGER
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

KULTURSTYRETS ORIENTERING
Det har ikke vært noen KS-møter siden forrige VT-møte, neste KS-møte er 4. desember og vi har fått inn
nærmere 40 søknader.
Send meg gjerne mail på kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom dere har noen spørsmål angående
Kulturstyret.
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SIO MAT OG DRIKKE

501
502
503
504

Siden sist VT-møte har vi hatt et styremøte i SiO-mat og drikke. Generelt er vi tilfredse med utviklingen av SiOmat drikke gjennom året og vi tilbakelegger et år med etablering og videreutvikling av serveringssteder.
Omsetningsutviklingen har vært positiv, det samme med kundeutviklingen. Noe av dette skyldes strategisk
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arbeid med fokus på lave priser, bærekraft og god hverdagsmat. Vi ser på dette som svært gledelig og håper
at SiO mat og drikke kan fortsette utviklingen videre i 2020.
I år – som i fjor velger vi å tilby youfood til halv pris gjennom en begrenset periode. Tilbakemeldingene så
langt har vært utelukkende positivt. Det har vært hektiske dager for de ansatte, men med god planlegging
over tid har gjennomføringen latt seg gjøre uten behov for ekstraordinære tiltak. Styret ser på tiltaket som et
ledd i å være en god møteplass også i en hektisk og til tider ensom periode.
Som en aktør som tar matsvinn og bærekraft på alvor ser SiO mat og drikke det som uheldig med overflod
av sauekjøtt på fryselager som ikke blir spist. I den anledning tok administrasjonen kontakt med leverandører
og arrangerte sauefest. Det ble servering av gyros og gløgg, på Oslo Met i Pilestredet. Det var ca 700 studenter
som deltok. Vi ser på arrangementet som positivt for bærekraft og for å bidra med liv på campus.
Bike Kitchen på Blindern videreføres i 2020, som tidligere orientert har dette stedet vært et samarbeid
mellom SiO, UiO og Bymiljøetaten i Oslo kommune. Styret registrerer at kundeutviklingen ikke har vært som
ønsket og SiO vil gjøre det de kan for at serveringsstedet og verkstedet blir en suksess. Styret erkjenner at
plasseringen ikke er den mest synlige og at man må forvente at behovet for et sykkelverksted vil være ujevnt
gjennom året. Vi ser likevel på tiltaket som et godt tilskudd til campus og som et annerledes serveringssted i
porteføljen. Vi håper dermed at stedet vil ha en positiv utvikling på vår og høst 2020.
Med vennlig hilsen
Jonas Virtanen
Tlf: 97607161
e-post: jonas.d.virtanen@gmail.com
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Ingen skriftlig orientering.
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RADIO NOVA
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Det har ikke blitt avholdt styremøte i Radio Nova siden forrige møte i Velferdstinget.
Mvh
Simen F. Mathisen
Daglig leder, Radio Nova
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Ingen skriftlig orientering.
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SAKSFREMLEGG – 3A
Dato: 9. desember 2019
Sak: 3a), Orienteringssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg: Årsberetning for VTOA 2019

556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582

ÅRSRAPPORT
Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.
Forslag til vedtak:
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker.

SAKSNOTAT
Det sittende arbeidsutvalget har besluttet å skrive årsberetning for 2020 som to halvårsrapporter. Dette
begrunnes i at Velferdstingets arbeidsutvalg sitter fra 1. juli til og med 30. juni, og følgelig er det to ulike
arbeidsutvalg som har arbeidet vårhalvåret og høsthalvåret.
Arbeidsutvalgets vurdering er at det vil gi et bedre bilde av arbeidet som er gjort gjennom året når
Velferdstinget får presentert både halvårsrapporten for vår 2019 som den ble skrevet av forrige
arbeidsutvalg, og halvårsrapport for høst 2019 som skrevet av sittende arbeidsutvalg.
Statusrapport for handlingsplan vil gås gjennom muntlig under møtet. Arbeidsutvalget har tatt til seg
kommentarer som har kommet til tidligere årsberetning, og utarbeidet fargekoding for statusrapport for
handlingsplan slik at fargekodingen også er lesbar for fargeblinde.
Arbeidsutvalget oppfordrer representantene til å stille spørsmål til årsberetningen, og minner om at det er
anledning til å sende inn spørsmål i forkant både til vt-au@studentvelferd.no
Årsberetningen er vedlagt innkallingen.
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SAKSFREMLEGG – 3B
Dato: 9. desember 2019
Sak: 3b), Vedtakssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg: Kultur- og Mediepolitiske tildelingskriterier
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KULTUR- OG MEDIEPOLITISKE TILDELINGSKRITERIER
Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalgets innstilling ligger sammen med forslagene til vedtak, lenger ned i dokumentet.
Forslag til vedtak:
Forslag til vedtak ligger lenger ned i dokumentet under “endringsforslag til kultur- og mediepolitiske
tildelingskriterier”

SAKSNOTAT
Bakgrunn for saken
Det har vært ønskelig fra salen å se på tildelingskriteriene til VT. Dokumentet ble sist revidert på våren 2018.
Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier regulerer hvilke kriterier studentorganisasjoner og studentmedier
som søker penger av VT må oppfylle for å være støtteberettigede.
Saksopplysninger
Endringer i kultur og mediepolitiske dokument er underlagt § 13-2-2 Endringer av politiske og organisatoriske
dokumenter. Der står det følgende:
“Politiske og organisatoriske dokumenter vedtas og endres av Velferdstinget over to møter, med unntak av møter
som varer mer enn en -1- dag. Frist for å sende endringsforslag følger bestemmelsen i §3-6 og behandles under
påfølgende møte.”
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ENDRINGSFORSLAG TIL KULTUR- OG MEDIEPOLITISKE TILDELINGSKRITERIER

618
619

Redaksjonelle endringer
Forslag nr: 1

Dokument:

Kultur-

og

mediepolitiske

Linje nr

27

Type

Endring

tildelingskriterier
Levert av:

Arbeidsutvalget
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Sak: 3a) Revidering av Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier
Opprinnelig tekst

studentidenitet.

Ny tekst

studentidentitet.

Begrunnelse

Endre en liten skrivefeil

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt vedtatt

Redgjørelse
620
621
Forslag nr: 2

Dokument:

Kultur-

og

mediepolitiske

Linje nr

208

Type

Endring

tildelingskriterier
Levert av:

Arbeidsutvalget

sak: 3a) Revidering av Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier
Opprinnelig tekst

linkende

Ny tekst

liknende

Begrunnelse

Endre en liten skrivefeil

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt vedtatt

Redgjørelse
622
623
624
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Forslag nr: 3

Dokument:

Kultur-

og

mediepolitiske

Linje nr

248

Type

Endring

tildelingskriterier
Levert av:

Arbeidsutvalget

Sak: 3a) Revidering av Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier
Opprinnelig tekst
KLAGEBAHANDLING
Ny tekst
KLAGEBEHANDLING
Begrunnelse

Endre en liten skrivefeil

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt vedtatt

Redgjørelse
625
626
627

Foreslått nytt avsnitt: Idrettspolitisk visjon og målsettinger
Forslag nr. 4

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

48

Levert av

Jonas Økland

Type

Tillegg

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst
Ny tekst

"IDRETTSPOLITISK VISJON OG MÅLSETTINGER
Moderne studentidrett er mangfoldig, men det som knytter de
sammen er målet om studenter i aktivitet. Som et overordnet mål må
det dermed ligge et grunnleggende ønske om å muliggjøre at flest
mulig studenter kan være i aktivitet.
Velferdstinget er opptatt av at studentene skal ha god helse, både
psykisk og fysisk. Studentidrett bidrar til forebygging av både fysiske og
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psykiske helseplager, og er dermed et viktig element i
studentvelferden. God fysisk helse gir overskudd og energi som sikrer
at man står best mulig utrustet i møte med studiehverdagen.
Idrettslagene skal legge til rette for organisert fysisk aktivitet av høyest
mulig kvalitet, men aktiviteten bør i hovedsak være basert på
frivillighet.
"

628
629
630

Begrunnelse

I stor grad henta frå idrettspolitisk dokument

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt vedtatt

Redgjørelse

Arbeidsutvalget mener det er en god idé å skille idrettsforeninger fra
kulturforeninger, da de på mange måter er forskjellige og VT har både
et kultur- og et idrettspolitisk dokument.

Velferdstingets rolle
Forslag nr. 5

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

70

Levert av

Jonas Økland

Type

Tillegg

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst
Ny tekst

"Velferdstingets idrettspolitiske målsetninger:
- SiO skal bevilge penger fra semesteravgiften til drift av idrettslag.
- Lærestedene skal bidra med nødvendig fristasjon for idrettslagene.
- SiO Athletica skal i større grad samarbeide med idrettslag om
tjenester"

Begrunnelse

"For å få samanheng i dokuemntet med nytt punkt.
Punkt henta frå kulturpolitiske målsetningar og idrettspolitisk
dokument"

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt vedtatt
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Redgjørelse

631
632
633

Arbeidsutvalget mener det er en god idé å skille idrettsforeninger fra
kulturforeninger, da de på mange måter er forskjellige og VT har både
et kultur- og et idrettspolitisk dokument.

§1 - Definisjoner
Forslag nr. 6

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

98

Levert av

Jonas Økland

Type

Tillegg

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst
Ny tekst

"§1.3 Idrettslag
Som idrettslag regnes de organisasjonene som kan søke og få støtte
direkte fra Velferdstinget. Idrettslag legger til rette for organisert fysisk
aktivitet som ikke er rettet mot en eller flere spesielle undergrupper,
men har et bredere fokus og er rettet mot hele eller større deler av
studentmassen tilknyttet SiO.
Organisasjoner som kan søke støtte fra Kulturstyret er ikke
støtteberettiget fra Velferdstinget. Som støtteberettiget fra
Kulturstyret regnes idrettslag av og for studenter ved enkeltfakulteter,
interesseforeninger og studentforeninger eller lignende som fokuserer
på å gi èn type tilbud til en begrenset del av stundentmassen."

634
635
636

Begrunnelse

Ynskjer å dele opp kriteriene i enno ein kategori. Idrettsoreiningane er
viktige for studentvelferda og eg ynskjer å sikra dei ei god finansiering
gjennom denne ordninga

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt vedtatt

Redgjørelse

Arbeidsutvalget mener det er en god idé å skille idrettsforeninger fra
kulturforeninger, da de på mange måter er forskjellige og VT har både
et kultur- og et idrettspolitisk dokument.

§2 - Kriterier for støtteberettigelse
Forslag nr. 7

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

123

25

Levert av

Jonas Økland

Type

Strykning

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst

g) etterstrebe en jevn kjønnsbalanse i lønnede stillinger

Ny tekst
Begrunnelse

Dette er ikkje noko VT burde regulere, då det er foreiningen sjølve sitt
anliggande.

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt avvist

Redgjørelse

Arbeidsutvalget mener det er viktig at foreningene som søker støtte fra
Velferdstinget etterstreber en jevn kjønnsbalanse i lønnede stillinger.

Forslag nr. 8

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

125

Levert av

Jonas Økland

Type

Strykning

637
638

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst

h) Styremøter skal være åpne, så fremt ikke tungveiende hensyn taler
for lukking i enkeltsaker.

Ny tekst
Begrunnelse

Det er ikkje forsvarleg å krevje at styremøter må vera opne. Dette kan
vera styrer som behandlar store pengesummar og strategiske
framsteg som ikkje bør liggje offentleg for eventuelle konkurrentar.

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt avvist

Redgjørelse

Arbeidsutvalget mener begrunnelsen som er nevnt allerede faller inn
under begrepet tungtveiende hensyn.

Forslag nr. 9

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

136

Levert av

Jonas Økland

Type

Tillegg

639
640
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3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst
Ny tekst

a) sikre Velferdstinger representasjon i kulturinstitusjonens høyeste
organ eller årsmøte og representasjon i styringsstrukturen etter
nærmere avtale med Velferdstingets arbeidsutvalg, dersom stønaden
fra SiO er over 20% av omsetningen til kulturinstitusjonen

Begrunnelse

Ved å leggje til ei grense vil me regulere at dei som får mest pengar får
høgare krav om oppfølging.

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt avvist

Redgjørelse

Dette sier ikke noe om hvor mye penger VT støtter med, kun noe om
forhold mellom omsetning og støtte. En søker kan da få alle pengene,
men ikke måtte sikre VT representasjon dersom omsetningen er høy
nok

Forslag nr. 10

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

142

Levert av

Jonas Økland

Type

Endring

641
642

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst

fast

Ny tekst

høg

Begrunnelse

Det å ha fast arrangementfrekvens burde ikkje vera eit krav i seg sjølv.
Målet burde vera å ha mange arrangement tilbudt

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt vedtatt

Redgjørelse

Arbeidsutvalget er enige i at høy arrangementsfrekvens er viktigere
enn fast arrangementsfrekvens.

Forslag nr. 11

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

149

Levert av

Arbeidsutvalget

Type

Tillegg

643
644
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3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst

§ 2.2 bokstav a) må være oppfylt innen 1. februar.

Ny tekst

§ 2.2 bokstav a) må være oppfylt innen 1. februar, året det søkes støtte
for.

Begrunnelse

Vi i arbeidsutvalget legger også til et forslag om at nye søkere leverer
kvalifiserende søknader. Da denne fristen vil være på våren, ser vi at
det kan bli forvirring rundt når kriteriene må være oppfylt.

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt vedtatt

Redgjørelse
645
646
Forslag nr. 12

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

169

Levert av

Jonas Økland

Type

Endring

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst

e) sørge for at 10% av tilbudet er engelskspråklig

Ny tekst

e) sørge for at innholdet både er 10% på engelsk og 10% på nynorsk

Begrunnelse

Det er nynorskbrukarar som til dagleg treng å sjå sitt skriftspråk brukt

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt avvist til fordel for forslag 14

Redgjørelse
647
648
Forslag nr. 13

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

169

Levert av

Victor Larsson

Type

Endring

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst

e) sørge for at 10 % av tilbudet er engelskspråklig

Ny tekst

e) sørge for at 20 % av tilbudet er engelskspråklig og 10% av tilbudet er
nynorsk
28

Begrunnelse

For å ta i vare forslaget til Økland med 10% nynorsk og for å i
møtekomme den større andelen av internasjonale studenter i Oslo.

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt avvist til fordel for forslag 14

Redgjørelse
649
650
Forslag nr. 14

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

169

Levert av

Rune Keisuke Kosaka

Type

Endring

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst

e) sørge for at 10 % av tilbudet er engelskspråklig

Ny tekst

e) sørge for at 10 % av tilbudet er engelskspråklig og 10 % på begge
målformer

Begrunnelse

Det var ingen begrunnelse vedlagt i forslaget

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt vedtatt

Redgjørelse

Arbeidsutvalget mener formuleringen om begge målformer er mer
dekkende enn formuleringen kun nynorsk

Forslag nr. 15

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

173

Levert av

Arbeidsutvalget

Type

Tillegg

651
652

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst

§ 2.3 bokstav a), d) og e) må være oppfylt innen 1. februar.

Ny tekst

§ 2.3 bokstav a), d) og e) må være oppfylt innen 1. februar, året det
søkes støtte for.

Begrunnelse

Vi i arbeidsutvalget legger også til et forslag om at nye søkere leverer
kvalifiserende søknader. Da denne fristen vil være på våren, ser vi at
det kan bli forvirring rundt når kriteriene må være oppfylt.
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Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt vedtatt

Redgjørelse
653
654
Forslag nr. 16

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

174

Levert av

Jonas Økland

Type

Tillegg

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst
Ny tekst

"§2.4 - Særegne kriterier for idrettslag
Søkere må:
a) sikre Velferdstinget representasjon i idrettslagets høyeste organ
eller årsmøte, og representasjon i styringsstrukturen etter nærmere
avtale med Velferdstingets arbeidsutvalg, dersom stønaden fra SiO er
over 20% av omsetningen til idrettslaget.
b) ha høyt aktivitetsnivå hele året
c) i all hovedsak være basert på frivillighet
d) ha et til en hver tid oppdatert medlemstall
e) ha tiltak for å forebygge doping
Nye søkere om støtte må oppfylle §2.1 bokstav a), c), d), e), f) og g), og
§2.4 b), c), d), e) på søknadstidspunktet. §2.1 bokstav b) og h), §2.4
bokstav a) må være oppfylt innen 1. februar. Dersom kriteriene ikke
oppfylles innen fristen, kan det ikke utbetales støtte."

Begrunnelse

Sender to endringsforslag då ein ikkje kan sende endringar på
endringsforslag

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt avvist til fordel for forslag 17

Redgjørelse

Dette sier ikke noe om hvor mye penger VT støtter med, kun noe om
forhold mellom omsetning og støtte. En søker kan da få alle pengene,
men ikke måtte sikre VT representasjon dersom omsetningen er høy
nok

Forslag nr. 17

Dokument

655
656
Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

174
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Levert av

Jonas Økland

Type

Tillegg

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst

657
658
659

Ny tekst

"§2.4 - Særegne kriterier for idrettslag
Søkere må:
a) sikre Velferdstinget representasjon i idrettslagets høyeste organ
eller årsmøte, og representasjon i styringsstrukturen etter nærmere
avtale med Velferdstingets arbeidsutvalg
b) ha høyt aktivitetsnivå hele året
c) i all hovedsak være basert på frivillighet
d) ha et til en hver tid oppdatert medlemstall
e) ha tiltak for å forebygge doping
Nye søkere om støtte må oppfylle §2.1 bokstav a), c), d), e), f) og g), og
§2.4 b), c), d), e) på søknadstidspunktet. §2.1 bokstav b) og h), §2.4
bokstav a) må være oppfylt innen 1. februar. Dersom kriteriene ikke
oppfylles innen fristen, kan det ikke utbetales støtte."

Begrunnelse

Til nytt punkt om idrettslag.

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt vedtatt

Redgjørelse

Arbeidsutvalget mener det er en god idé å skille idrettsforeninger fra
kulturforeninger, da de på mange måter er forskjellige og VT har både
et kultur- og et idrettspolitisk dokument.

§3 - Søknadsfrist
Forslag nr. 18

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

178

Levert av

Arbeidsutvalget

Type

Tillegg

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Søkere som har søkt Velferdstinget om støtte minst ett av de tre
foregående årene forholder seg kun til én søknadsfrist. Andre søkere
må i tillegg levere en kvalifiserende søknad til en tidligere frist.

Begrunnelse

Velferdstinget må ha oversikt over nye søkere og deres antatte behov
før rammen søkes. Dersom en søker ikke har søkt støtte på tre år, har
ikke Velferdstinget noe gjeldende langtidsbudsjett å se på.
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Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt vedtatt

Redgjørelse
660
661
662

§4 - Krav til søknader og dokumentasjon
Forslag nr. 19

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

180

Levert av

Arbeidsutvalget

Type

Tillegg

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst
Ny tekst

§ 4.1 Kvalifiserende søknad
En kvalifiserende søknad skal inneholde:
a) En synliggjøring av kulturinstitusjonen/mediets langsiktige
målsettinger, som muliggjør en vurdering av virksomhet i
forhold til Velferdstingets kulturpolitikk og tildelingskriterier.
b) Fjorårets regnskap.
c)

Underskrift av økonomisk og juridisk ansvarlig for søknaden.

Begrunnelse

Når rammen søkes på våren, trenger Velferdstinget en oversikt over
søkernes behov. Søkere som har søkt de siste tre årene har levert
langtidsbudsjett. For andre søkere trengs en annen løsning. Dette vil
også effektivt luke ut søkere Velferdstinget mener ikke er
støtteberettigede før den større søknadsprosessen begynner.

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt vedtatt

Redgjørelse
663
664
Forslag nr. 20

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

180
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Levert av

Arbeidsutvalget

Type

Tillegg

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst
Ny tekst

§ 4.2 Søknad om tildeling

Begrunnelse

For å legge til rette for eget avsnitt om kvalifiserende søknad

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt vedatt

Redgjørelse
665
666
Forslag nr. 21

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

182

Levert av

Arbeidsutvalget

Type

Tillegg

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst

a) En synliggjøring av kulturinstitusjonens/mediets langsiktige
målsettinger, og som muliggjør en vurdering av virksomhet i forhold til
Velferdstingets kulturpolitikk.

Ny tekst

a) En synliggjøring av kulturinstitusjonens/mediets langsiktige
målsettinger, og som muliggjør en vurdering av virksomhet i forhold til
Velferdstingets kulturpolitikk og tildelingskriterier.

Begrunnelse

Vi synes det er hensiktsmessig at virksomhet også skal kunne vurderes
i forhold til tildelingskriteriene.

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt vedtatt

Redgjørelse
667
668
669

§6 - Innstilling og behandling
Forslag nr. 22

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

219
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Levert av

Jonas Økland

Type

Endring

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst

Arbeidsutvalget
innstiller
på
søknadene
fra
kulturinstitusjonene/mediene etter at Kontrollkomiteen har gått
gjennom de økonomiske premissene for søknaden."

Ny tekst

Det skal opprettes en budsjettkomitè som skal se på søknadene.
Denne komitèen skal bestå av en fra AU, og minimum to andre
utenforstående som Velferdstinget selv velger. Budsjettkomitèen tar
utgangspunkt i tildelingskriteriene, søknadene og budsjettene når de
skal gjøre sin innstilling.

Begrunnelse

AU har i fleire år lagt av mykje tid til å behandle dei inkomne
søknadane. Dette tar mykje av arbeidskapasiteten vekk frå anna drift.
I tillegg vil ei slik ordning gjere at det er ein heilt uavhengig part som
gjer naudsynte prioriteringar i tråd med tildelingskriteriene og
søknadane, der me har sett at kriteriene i beste fall blir veiledande.

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt avvist

Redgjørelse

Arbeidsutvalget ser tildelingen som en av de aller viktigste prosessene
vi gjennomfører. Arbeidet krever mye tid, og vi mener det er naturlig at
arbeidsutvalget, som er lønnet, fortsetter å ta denne oppgaven.

Forslag nr. 23

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

219

Levert av

Jonas Økland

Type

Endring

670
671

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst

Arbeidsutvalget
innstiller
på
søknadene
fra
kulturinstitusjonene/mediene etter at Kontrollkomiteen har gått
gjennom de økonomiske premissene for søknaden.

Ny tekst

Leggje til "Fordelingsutvalget skal se på søknadene. Utvalget skal
består av en fra AU, og minimum to andre utenforstående som
Velferdstinget selv velger. Fordelingsutvalget tar utgangspunkt i
tildelingskriteriene, søknadene og budsjettene når de skal gjøre sin
innstilling.

Begrunnelse

AU har i fleire år lagt av mykje tid til å behandle dei inkomne
søknadane. Dette tar mykje av arbeidskapasiteten vekk frå anna drift.
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I tillegg vil ei slik ordning gjere at det er ein heilt uavhengig part som
gjer naudsynte prioriteringar i tråd med tildelingskriteriene og
søknadane, der me har sett at kriteriene i beste fall blir veiledande.
Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt avvist som konsekvens av at forslag 22 er
enstemmig innstilt avvist

Redgjørelse

Arbeidsutvalget ser tildelingen som en av de aller viktigste prosessene
vi gjennomfører. Arbeidet krever mye tid, og vi mener det er naturlig at
arbeidsutvalget, som er lønnet, fortsetter å ta denne oppgaven.

Forslag nr. 24

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

219

Levert av

Jonas Økland

Type

Endring

672
673

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst

Stryke
""Arbeidsutvalget
innstiller
på
søknadene
fra
kulturinstitusjonene/mediene etter at Kontrollkomiteen har gått
gjennom de økonomiske premissene for søknaden."""

Ny tekst

Leggje til "Fordelingsutvalget skal se på søknadene. Utvalget består av
en person som hver delegasjon har oppnevnt, og en fra AU.
Velferdstinget godkjenner representantene.Fordelingsutvalget tar
utgangspunkt i tildelingskriteriene, søknadene og budsjettene når de
skal gjøre sin innstilling.

Begrunnelse

Anna oppbygging av fordelingsutvalet

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt avvist

Redgjørelse

Arbeidsutvalget ser tildelingen som en av de aller viktigste prosessene
vi gjennomfører. Arbeidet krever mye tid, og vi mener det er naturlig at
arbeidsutvalget, som er lønnet, fortsetter å ta denne oppgaven.

Forslag nr. 25

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

222

Levert av

Jonas Økland

Type

Tillegg

674
675

3a) Revidering av tildelingskriterier
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Opprinnelig tekst
Ny tekst

Idrettslag fordeles penger etter en prosentandel av totalsummen som
er øremerket idrettslagene. Idrettslagene får samme summen per
medlem ut fra prosentsatsen som er satt. Velferdstinget fastsetter
prosentandelen.

Begrunnelse

"Dette er ein form for fordelingsnøkkel som og forhindrar at eit
hypotetisk scenario der fordelingsnøkkelen er så høg og idrettslaga så
mange at dei tar ein fro stor del av ramma.
Ved å lage ei slik ordning vil idrettslaga, som har krav til medlemstall,
kunne lettare forutsjå kva dei vil få utbetalt."

676
677
678

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt avvist

Redgjørelse

Arbeidsutvalget mener at en slik nøkkel ikke nødvendigvis vil samsvare
med idrettsforeningenes behov da forskjellige idretter både varierer i
pris og i kapasitet.

§7 - Inhabilitet
Forslag nr. 26

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

232

Levert av

Jonas Økland

Type

Strykning

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst

mediepolitisk dokument

Ny tekst
Begrunnelse

Eg trur ikkje dette finnst lengre

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt vedtatt

Redgjørelse

Dokumentet finnes ikke lenger, som forslagsstiller sier i begrunnelsen.

Forslag nr. 27

Dokument

679
680
Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

232

36

Levert av

Jonas Økland

Type

Tillegg

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst

681
682
683

Ny tekst

idrettspolitisk dokument

Begrunnelse

"Sidan me har eit dokument burde det vera nemnt her saman me
dkulturpolitisk
"

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt vedtatt

Redgjørelse

Arbeidsutvalget mener det er en god idé å skille idrettsforeninger fra
kulturforeninger, da de på mange måter er forskjellige og VT har både
et kultur- og et idrettspolitisk dokument.

§8 - Orientering om vedtak
Forslag nr. 28

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

234

Levert av

Jonas Økland

Type

Tillegg

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Arbeidsutvalget skal orientere om budsjettkomiteen sine innstillinger

Begrunnelse

Ref. tidlegare endringsforslag

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt avvist som konsekvens av at forslag 22 er
enstemmig innstilt avvist

Redgjørelse
684
685
686

Forslag om redaksjonell fullmakt/frihet
Forslag nr. 29

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

265

Levert av

Victor Larsson

Type

Tillegg

37

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst
Ny tekst

13

Redaksjonell

frihet

Arbeidsutvalget har redaksjonell frihet i dette dokumentet, men må
orientere Velferdstinget om større redaksjonelle endringer.
Begrunnelse

For å ta vare på forslaget til Henningsgård. Og legge til en sikring hos
Velferdstinget da jeg har opplevd situasjoner hvor redaksjonelle
endringer av et arbeidsutvalg har vært så store at meningen har blitt
blitt tolket annerledes.

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt avvist til fordel for forslag 30

Redgjørelse

Arbeidsutvalget mener at arbeidsutvalget ikke skal foreta såpass store
endringer at det vil være meningsbærende i dokumentet.

Forslag nr. 30

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

265

Levert av

Vilde Henningsgård

Type

Tillegg

687
688

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst
Ny tekst

§ 13 - Redaksjonell fullmakt
Arbeidsutvalget får redaksjonell fullmakt til å rette opp i eventuelle
skrivefeil eller liknende i dokumentet.

Begrunnelse

Redaksjonelle endringer er ikke meningsbærende og det er
uproblematisk at AU gjør disse uten behandling i VT.

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt vedtatt

Redgjørelse

Arbeidsutvalget mener redaksjonell fullmakt til å rette opp skrivefeil
eller liknende i dokumentet er nyttig.

689
690
691
692
38

693

Helheten
Forslag nr. 31

Dokument

Kulturog
mediepolitiske
tildelingskriterier

Linje

-

Levert av

Jonas Økland

Type

Tillegg

3a) Revidering av tildelingskriterier
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Leggje til idrettslag der kulturintitusjoner og medier er nevnt.

Begrunnelse

For kontinuitet i dokumentet

Arbeidsutvalgets
innstilling

Enstemmig innstilt vedtatt

Redgjørelse

Arbeidsutvalget mener det er en god idé å skille idrettsforeninger fra
kulturforeninger, da de på mange måter er forskjellige og VT har både
et kultur- og et idrettspolitisk dokument.

694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717

SAKSFREMLEGG – 6A
Dato: 9. desember 2019
Sak: 6 a), Valgsak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg: Valgkomiteens innstilling

VALG AV REPRESENTANTER
Arbeidsutvalgets innstilling:
Valgkomiteen får mulighet til å presentere helheten i innstillingen før de enkelte valgene. Deretter redegjøres
det for hver kandidat, til de ulike vervene. Valgene gjøres i samme rekkefølge som i saksnotatet.
Alternative forslag (benkekandidater) presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse til det
enkelte verv. Alle kandidater kan holde en valgtale på opptil tre - 3 – minutter. Det åpnes ikke for støttetaler.
I valgene uten innstilling fra valgkomiteen presenteres alle kandidater ved valgets begynnelse.
Forslag til vedtak:
a. Det velges 1 styremedlem for 1 år til SiOs hovedstyre, m/ personlig vara
b. Det velges 3 styremedlemmer for 2 år til SiOs hovedstyre, m/ personlig vara
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718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762

c.
d.
e.
f.
g.

Det velges 1 styreleder blant de 5 valgte styremedlemmene for 1 år
Det velges 1 leder for Velferdstingets Kulturstyre for 1 år
Det velges 1 styremedlem for 2 år til styret i Urban boligutleie, m/ personlig vara
Det velges 1 styremedlem for 2 år til klagenemda for tildeling av bolig, m/ personlig vara
Det velges 2 styremedlemmer for 1 år til kontrollkomité for studentbarnehagene, m/ personlig
vara

SAKSNOTAT
Velferdstinget har nedsatt en valgkomité som skal innstille på kandidater til Velferdstingets høstvalgmøte.
Valgkomiteen består av:
Marius Frans Linus Hillestad (UiO) – Leder
Jeanett Andersen (OsloMet)
Felix Volpe (BI)
William Sæbø (OsloMet)
Øystein Martin Dulsrud Klungnes (DMH)
Valgkomiteen skal innstille på samtlige verv som er til valg. Jf. § 8.3
§ 8-3 Oppgaver
§ 8-3-1 Innstillinger til høstvalgmøtet
Til høstvalgmøte skal valgkomiteen innstille på:
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 høstvalg
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
§ 8-3-4 Vurdering av kandidater
Valgkomiteen skal etterstrebe kjønnsmessig lik fordeling ved innstilling til verv, komiteer, organer og
styrer med mer enn en representant. Det skal også etterstrebes at innstillingen representerer flere
utdanningsinstitusjoner.
§ 8-4 Presentasjon av innstillinger
Valgkomiteen skal legge frem innstillingen sin for Velferdstinget.
Alle valg foregår i henhold til Velferdstingets vedtekter.
Valg er regulert i vedtektenes kapittel 11. Se vedlegg eller studentvelferd.no.
Valgkomiteen innstiller på samtlige valg
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OVERSIKT OVER VERVENE SOM SKAL VELGES
HOVEDSTYRET
Det velges tre styremedlemmer for to år. Valgperioden går fra 1.1.2020 til 31.12.2021. Ekstraordinært av året er at
det skal velges et fjerde medlem for 1 år, hens valgperiode går fra 1.1.2020 til 31.12.2020. Blant styremedlemmene
velges det en leder for ett år. Valgperioden går fra 1.1.2020 til 31.12.2020. Styremedlemmene innstilles på av
valgkomiteen og velges med personlig vara. Leder innstilles på av hovedstyret selv og legges ved valgkomiteens
innstilling jf. § 8-3-1 b.
Hovedstyret er det øverste organet i SiO. Det er ti medlemmer i SiOs Hovedstyre. Fem av disse er
studentrepresentanter valgt av VT. Blant disse fem velges det også en ny leder av Hovedstyret. Hovedstyret
har et overordnet ansvar for SiO. Blant styrets oppgaver er utarbeidelse og oppfølging av strategidokumenter
og kontroll med samskipnadens økonomi. Styremedlemmer har personlig ansvar for de beslutninger som
tas i styret. Vi anbefaler at kandidater til disse vervene har et reflektert forhold til hva dette innebærer.
Hovedstyret har syv til åtte styremøter/styreseminar i året. HS-studentene plikter i tillegg å delta på formøter
i regi av VT-AU, og de har møteplikt på VT-møter. I tillegg fordeler styrestudentene delstyrene seg imellom.
Disse har mellom fire og åtte møter i året og har plikter også til formøter med VT-AU. Vervene er honorert av
SiO.

URBAN BOLIGUTLEIE – URBO
Det velges ett styremedlem for to år med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2020 til 31.12.2020.
Styremedlemmet innstilles på av valgkomiteen
Dette er et datterselskap av SiO som har som formål å utvikle, forvalte og leie ut forretningseiendom og
boliger i det kommersielle markedet. Det langsiktige målet er å bidra til bedre velferdstilbud til studenter i
Oslo og Akershus, og som datterselskap plikter URBO å levere positive driftsresultater. URBO har ca 4 møter
i året hvor styret har ansvar for å følge opp strategier og økonomisk status. Noe kunnskap om økonomi er
dermed en fordel for å stille til dette vervet. Vervet er honorert av SiO.

KONTROLLKOMITE FOR STUDENTBARNEHAGER
Det velges to styremedlemmer for ett år, med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2020 til 31.12.2020.
Styremedlemmene innstilles på av valgkomiteen
Kontrollkomitéen (KK) for Studentbarnehagene er en instans for klagesaker som kommer inn til
Studentbarnehagene. Det dreier seg i stor grad om å behandle klagesaker der det er tvil om
tildelingsreglementet for studentbarnehagene har blitt fulgt. KK møtes ved behov. De siste årene har det ikke
vært saker oppe til behandling da SiOs barnehager har større kapasitet enn hva behovet i studentmassen er
og har vært de siste årene. Denne situasjonen ser ikke ut til å endre seg for 2019, og det er følgelig å forvente
at dette er et lite arbeidskrevende verv. På møtet får komitémedlemmene innsyn i alt relevant informasjon,
og fatter et vedtak på bakgrunn av tildelingsreglementet. I særskilte tilfeller kan KK utvise skjønn og gi
dispensasjon fra reglementet. Vervene er honorert av SiO.

41

809

KLAGENEMND FOR TILDELING AV BOLIG

810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844

Det velges ett styremedlem for to år med personlig vara. Valgperioden går fra 1.1.2020 til 31.12.2020.
Styremedlemmet innstilles på av valgkomiteen
Det skal velge ett styremedlem til Klagenemda for tildeling av bolig. I tillegg velges det en fra arbeidsutvalget.
Dette organet har to møter i året ved behov. De siste årene har det ikke vært saker oppe til klagenemnden
da alle klagesaker på boligtildeling som har kommet inn de siste årene har vært løst ved at administrasjonen
har kontrollert saksgang opp mot tildelingskriteriene. Denne situasjonen ser ikke ut til å endre seg for 2019
og 2020, og det er følgelig å forvente at dette er et særdeles lite arbeidskrevende verv. Klagenemnden skal
behandle klager som kommer inn på grunn av avslag på søknad om studentbolig. Klagenemden består av
styremedlemmer som er flertall av studenter, andre medlemmer er administrerende direktør og ansattvalgt
representant. Vervene er honorert av SiO.

KULTURSTYRET
Det skal på møtet velges leder (30%) for Velferdstingets kulturstyre for ett år. Valgperioden går fra 1.1.2020 til
31.12.2020.
Kulturstyrets leder skal blant annet; innkalle til møter i Kulturstyret i samarbeid med Kulturstyrets sekretariat,
utarbeide innstillinger til alle søknader, utarbeide notater og vedtaksforslag til Velferdstingsmøter angående
aktuelle problemstillinger og til saker Kulturstyret ønsker å følge opp, fungere som Kulturstyrets
kontaktperson overfor media, lærestedene, SiO, Velferdstinget og andre, ha jevnlig kontakt med
Velferdstingets Arbeidsutvalg og ha ansvaret for jevnlig dialog med sekretariatet og daglig oppfølging av
Kulturstyrets medlemmer. Kulturstyreleder har møteplikt på Velferdstingets møter og skal levere skriftlige
orienteringer til alle VT-møter.
Stillingen som Kulturstyreleder honoreres per i dag med 30 % av lønnstrinn 20 i året.
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VALGKOMITEENS INNSTILLING
INNLEDNING
Til vervene på valg i år har antall kandidater stemt med antall ledige verv. Dette oppleves som noe dumt
ettersom det gjør at valgkomiteens arbeid føles noe overflødig. Valgkomiteen oppfordrer fremtidige
arbeidsutvalg og styremedlemmer til å gjøre en innsats i å fremme det gode arbeidet man gjør som
styremedlem og viktigheten av å ha et mangfold blant de tillitsvalgte, også i tyngre verv. Valgkomiteen har
gjennomført intervjuer med alle kandidatene og har tillit til at kandidatene vil gjøre en god jobb i de vervene
de er innstilt på.

SIOs HOVEDSTYRE
Styremedlem 1 år: Jonas Danielsen Virtanen - Enstemmig innstilt
Jonas er lidenskapelig opptatt av studentvelferden i Oslo og Akershus og arbeidet SiO gjør for å ivareta
studentenes beste. Han reflekterer godt og viser stor forståelse for utfordringer og muligheter samskipnaden
har, og retninger man må styre mot i fremtiden. Valgkomiteen er også imponert over hans tanker rundt rollen
som styreleder og kontakten mellom hovedstyret og Velferdstinget.
Personlig vara: N/A
Styremedlem 2 år: Elisabeth Holien - Enstemmig innstilt
Elisabeth er en travel kvinne med mange baller i luften samtidig. Hun viser en god forståelse for SiO sine
langsiktige prosjekter og arbeid, og ønsker å være med å synliggjøre samskipnaden som studentvelferdsaktør
for alle studentene i Oslo og Akershus. Valgkomiteen har full tiltro til at med god planlegging er Elisabeth en
godt egnet kandidat til dette vervet.
Personlig vara: Linn Beate Løland Skyum
Styremedlem 2 år: Stine Johannessen - Enstemmig innstilt
Til tross for en kort fartstid i Oslos studentpolitikk viser Stine en sterk forståelse for alle områdene i SiO og
imponerer med sine tanker og refleksjoner rundt utviklingen av disse. Med erfaringen hun har fra en annen
studieby tror vi at Stine kan bidra med nye synspunkter og at hun vil bidra til å utvikle SiO i en positiv retning.
Personlig vara: June Wanderås Fossum
Styremedlem 2 år: Peter Linge Hessen - Innstilt
I samtale med valgkomiteen viser Peter sterkt engasjement for Oslo som studentby. Han har en lang erfaring
med langsiktig styrearbeid både fra partipolitikken, det offentlige og som tillitsvalgt for studentene ved
Universitetet i Oslo. Valgkomiteen merker seg at Peter innehar styreverv som kan komme i konflikt i enkelte
saker, men har tiltro til at han er bevisst sine roller og vil handle deretter.
Personlig vara: N/A
Leder for hovedstyre 1 år: Jonas Danielsen Virtanen - enstemmig innstilt etter innstilling fra SiOs hovedstyre.
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SIO MAT OG DRIKKE:
Styremedlem 2 år: Axel Klanderud - Enstemmig innstilt
Axel viser et stort engasjement for studentenes mattilbud og har store tanker rundt utviklingen av SiO Mat
og drikke. Han ønsker å være en pådriver for bærekraftig og næringsrik mat. I samtale med valgkomiteen
viser han også et engasjement for å strategisk utvikle spisestedene og kafeene til å bli de sosiale
møteplassene de har potensialet for.
Personlig vara: Kristine Odgaard Jacobsen

KULTURSTYRET:
Leder 1 år: Henrik Hung Haram - Enstemmig innstilt

KONTROLLKOMITE FOR SIO BARNEHAGE:
Styremedlem 1 år: Dorthea Enger - Enstemmig innstilt
Personlig vara: Timm Seitz
Styremedlem 1 år: Det har ikke stilt noen kandidater til dette vervet.

KLAGENEMNDA FOR TILDELING AV BOLIG
Styremedlem 2 år: Det har ikke stilt noen kandidater til dette vervet.

HOVEDSTYRETS INNSTILLING TIL STYRELEDER
Hovedstyret innstiller selv på leder av Hovedstyret, Innstillingen legges ved valgkomiteens innstilling.
Hovedstyret har innstilt på følgende styreleder:
Leder for Hovedstyret, 1 år: Jonas Danielsen Virtanen
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Arbeidsutvalgets innstilling:

Forslag til vedtak:
Velferdstinget oppnevner Ida Helene Andersen til styreleder i Argument, etter oppnevning fra styret i
Argument.

SAKSNOTAT
I følge vedtektene til tidsskriftet Argument skal Velferdstinget oppnevne en styreleder til styret i Argument
etter nominasjon fra organisasjonen. Argument har nominert Ida Helene Andersen til styreleder.
Hun har tidligere vært ansvarlig redaktør i tidsskriftet og jobber i dag som kommunikasjonsrådgiver på
stortinget.
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Årsberetning for Velferdstinget i
Oslo og Akershus
2019

Forord
I år, som i fjor, består årsberetningen av to halvårsrapporter. Først halvårsrapporten
fra våren 2019 etterfulgt av en halvårsrapport fra høsten 2019.
På vegne av vt-au 18/19 og oss selv, ønsker vi i vt-au 19/20 å takke for et fint år
med hyggelige møter og gode debatter!
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Halvårsrapport
Våren 2019

1. Innledning
Dette er halvårsrapporten fra arbeidsutvalget til Velferdstinget (VTAU, AU) som sitter perioden 20182019 og tar for seg våren 2019. Formålet er å synliggjøre det arbeidsutvalget har jobbet med på
våren, hvordan vi har arbeidet med handlingsplanen og annen relevant informasjon.
Arbeidsutvalget vil takke Velferdstinget for dette halvåret. Det har vært en krevende periode som har
tatt mye energi til både organisatoriske og politiske saker. Til tross for svært lange møter med tunge
sakspapirer har Velferdstingets debatter vært saklige og konstruktive med et særs godt debattklima.
Dere har vært svært engasjerte i møtene og opptil flere ganger har dere spilt oss gode. Vi ønsker å
takke dere for samarbeidet, og er sikre på at dere fortsetter å være like dyktige!
Våren 2019 har vært innholdsrik. Velferdstinget har utviklet egen politikk og organisasjon, og satt
dagsorden både i studentpolitikken og i politikken både lokalt og nasjonalt.
Våren har blitt preget av mye politisk virksomhet, spesielt internt. NSO-kontingent, mistillit,
studenthus og ny søknadsprosess er noe av det.
Som i høst har det vært mye eksternt arbeid og vi er glade for å oppleve at flere aktører tar kontakt
med Velferdstinget for våre innspill. Det har både vært besøk på konferanser og arrangementer hvor
vi flere ganger har blitt bedt om å sitte i panel eller holde et innlegg. Vi håper Velferdstinget det siste
året har blitt litt mer synlige for de aktørene som bør ta kontakt med oss når det kommer til
velferdsspørsmål.
Svært store deler av arbeidstiden til leder og nestleder har gått til forprosjektet av Studenthus, da vi
er henholdsvis leder av styringsgruppen og prosjektgruppen. Etter diskusjoner fra i høst har også
studentrepresentanter deltatt i styringsgruppen som har gitt gode bidrag i forprosjektet. 1.juni leverer
prosjektgruppen sin rapport og vi ser fram til den endelige diskusjonen om Studenthus denne høsten.
Dette er noe av det arbeidsutvalget har jobbet med denne våren. Med andre ord har det ikke vært
kjedelig. Vi ønsker dere og det neste arbeidsutvalget lykke til, og takker alle samarbeidspartnere for
arbeidet så langt!

2. Møter
Internt i Arbeidsutvalget (AU)
Arbeidsutvalget viderefører uformelle kontormøter til å være den mest effektive møteformen og
avholder dette fast en gang i uken. Når det er nødvendig å fatte vedtak i AU har det blitt avholdt i
AU-møter. I disse møtene har administrasjonen møteplikt, og vi ser det som hensiktsmessig at
administrasjonens arbeidstid ikke opptas i unødvendige møter. Før hver sakspapirfrist blir det avholdt
et AU-møte for å innstille på saker.

Velferdstingsmøter
Det har blitt avholdt 4 møter i Velferdstinget, og 1 seminarhelg våren 2019:
9.-10. februar
Vårseminar, Thon Oslofjord
28. februar
Velferdstingsmøte, OsloMet
20. mars
Velferdstingsmøte, Handelshøyskolen BI
23. april
Velferdstingsmøte, OsloMet
27. mai
Velferdstingsmøte, OsloMet

Møteoppsummering fra våren 2019:
På høstseminaret setter Velferdstinget klare retningslinjer for hva Arbeidsutvalget skal jobbe med
gjennom året. Denne våren ser vi at spørsmål og påvirkning i prosesser hos kommunen, staten og
samskipnaden har vært høyt på dagsorden.
Tidligere har arbeidsutvalget opprettet anonyme spørreskjemaer hvor representantene kan stille
oppklarende spørsmål underveis. Dette opplevde vi at ble misbrukt til å stille upassende og støtende
spørsmål. Arbeidsutvalget tok vurderingen at debattmiljøet innad i organisasjonen nå har utviklet seg
såpass at vi tror de fleste representanter har lav terskel for å stille oppklarende spørsmål underveis,
og har derfor valgt å avvikle ordningen.
Denne våren har Velferdstinget diskutert tildelingsprosessen. Tidligere har Velferdstinget sendt inn sin
tildelingssøknad og forslag til budsjettprioriteringer i oktober. Dette ble opplevd som alt for sent for
samskipnaden sitt økonomiske årshjul, og vi har deretter startet å revidere prosessen. I året 2019 er
vi i en overgangsperiode hvor Velferdstinget søker om ramme og budsjettprioriteringer før sommeren,
før tildelingen av rammen foregår på høsten. Denne prosessen anses som det absolutt viktigste
Velferdstinget gjennomfører hvert år, og arbeidsutvalget er spent på den endelige revideringen som
vil komme.
Denne våren har Politisk grunndokument 2018-2022, Boligpolitisk dokument og Helsepolitisk
dokument blitt revidert, i tillegg til at det har blitt satt ned en komité for revidering av Velferdstingets
kulturpolitikk. Arbeidet med revideringen av kulturpolitikken er relativt kompleks ettersom vi har flere
enn ett dokument som utgangspunkt i tillegg til at det er et sammensatt politikkområde, og har
følgelig tatt lenger tid enn antatt. Forsinkelser på grunn av forkjølelsessesong har også forekommet.
Dette arbeidet vil bli presentert for Velferdstinget for behandling på høsten.

SiO Mat & Drikke:
Velferdstinget mener at SiO Mat og Drikke må tilpasse seg studentenes behov i eksamenstiden og
være tilgjengelig på campus når studentene er der. Det arbeides med å få en fast ordning av
utvidede åpningstider i pressperioder som ikke vil gå på bekostning av studentene. Dette har vært en
av Velferdstingets budsjettinnspill til SiOs 2019-budsjett.

Studentidrett:
Studentidretten engasjerer et stort antall studenter, og er en viktig arena for mestring og aktivitet,
både idrettslig og sosialt. Etter Studentenes helse- og trivselsundersøkelse har det igjen blitt presisert
hvor nødvendig det er for studenter med arenaer der de kan møtes og ha fellesskapsfølelse gjennom
hele semesteret. Dessverre møtes ikke studentidrettens arealbehov, noe Velferdstinget arbeider for at
både kommune og samskipnad skal hjelpe til med å bøte på. Derfor har Velferdstinget spilt inn
idrettsarealer til studentidrettsforeninger til SiOs budsjettprosess for 2019.

Karrieretjenester:
Under høstseminaret 2018 ble karrieretilbudene diskutert som forberedelse til revidering av politiske
dokumenter om karrieretjenester våren 2019. Dette arbeidet har blitt utsatt med et halvt år, og vi ser
fram til hvilket arbeid som vil gjøres med dette høsten 2019.

SiO Foreninger:
Foreningsaktivitet gir verdifulle muligheter til utvikling for den enkelte student både personlig og
profesjonelt. I likhet med studentidretten spiller foreningslivet en sentral rolle i å forebygge ensomhet
og psykisk uhelse. Som svar på dette har Velferdstinget spilt inn at SiO Foreninger må være mer
synlige og tilgjengelige, særlig på mindre institusjoner, som en prioritering til SiOs budsjett for 2019.

Resolusjoner vedtatt:
-

Reproduktive rettigheter og seksuell helse - Ikke innskrenk abortloven
Studenter og tannhelse
Klimaresolusjon
Forskerboliger

3. Organisasjon og drift
Arbeidsutvalget
Denne våren har det ikke skjedd noen store omveltninger i organisasjonen. Det fungerer godt med 4
personer i arbeidsutvalget på heltid hvor vi fordeler arbeidsoppgavene godt oss imellom.
Fra og med 1.juli vil arbeidsutvalget være lønnet etter vedtak og prioritering fra Velferdstinget høsten
2018. Dette vil medføre noen økonomiske endringer.

Administrasjon
Velferdstingets administrasjon har et ubalansert forhold mellom arbeidskapasitet og arbeidsmengde.
Dette gjør at vi ser et behov for å øke stillingen. Vi ser at det ikke er rom i administrasjonen for ekstra
hendelser slik det gjøres i dag og ønsker derfor å øke stillingen fra og med høsten. Vi ser for oss at
den utvidede stillingen i administrasjonen vil kunne sikre stabil kontakt med institusjonene over
lengre tid og sørge for at informasjon om Velferdstinget gjøres enda mer tilgjengelig. Dette fordi

studentene hos begge parter gjerne skiftes ut på årsbasis og det ikke alltid er like god
informasjonsoverlapp studentene imellom.

4. Styrer og råd
Kulturstyret (KS)
Kulturstyret skal innen semesterslutt ha avholdt 4 møter dette semesteret hvorav det ene var et
helgeseminar med opplæring for nye og gamle medlemmer. Kommunikasjonen mellom KS-leder og
AU har vært tettere dette semesteret enn hva den har vært tidligere, og både KS-leder og AU
opplever dette som positivt.
I løpet av halvåret har Kulturstyreleder gått over til å være ansatt i Velferdstinget, og
stillingsprosenten er økt fra 25 % til 30 %.
Kulturstyret vil komme med en egen halvårsrapport til høstseminaret, når alle vårens møter er
gjennomført.

Valgkomiteen (VK)
Valgkomiteen har denne våren bestått av Jeanette Viken (UiO) som leder med Håkon Reinertsen
Borgos (UiO) og Mariam Butt (OsloMet) som medlemmer. Julie Størholdt Iversen (OsloMet) og Henrik
Bjørndalen (UiO) trakk seg fra valgkomiteen i løpet av våren, og Øystein Martin Dulsrud Klungsrud
(Barratt Due) og Jonas Økland (BI) ble supplert inn. VK har gjennomført både møter og intervjuer i
løpet av året, og innstilt på alle valgene de skal innstille på etter vedtektene. Kommunikasjonen
mellom VK og AU har fungert uten problemer.

Kontrollkomiteen (KK)
KK har deltatt på samtlige VT-møter og de relevante AU-møtene det siste halvåret. KK har bistått AU
der det har vært behov og har vært svært dyktige på krevende møter som har blitt holdt. I perioder
denne våren har det vært stort behov for bistand fra KK. AU vil takke KK 18/19 for innsatsen i de
hektiske periodene som har vært og setter stor pris på det gode samarbeidet med KK slik at vi får
gjort jobben i henhold til vedtektene.

Studentidrettsrådet (SIR)
Studentidrettsrådet har gjennomført 2 møter så langt denne våren, til sammen 3 i sin periode, som
varer fra 1. juli til 30. juni. Ett møte i løpet av våren har blitt avlyst på grunn av få saker. Det har
vært varierende oppmøte fra foreningene, men foreningene som har møtt har hatt positive
tilbakemeldinger på politisk arbeid og diskusjoner om samarbeidsprosjekter. I løpet av våren har det
blitt opprettet et felles kommunikasjonsrom for alle studentidrettsforeninger og aktive i Oslo og
Akershus, men dette har ikke blitt tatt i aktiv bruk. Nestleder fortsetter arbeidet med å kontakte
idrettsforeninger som har anledning til å tilknytte seg SIR.

5. Samarbeid
Velferdstingene i Norge (ViN)
Velferdstingene i Norge er et organ hvor lederne av hvert Velferdsting møtes for å utveksle erfaringer
og hjelpe med innspill.
I tradisjon tro ble lederne av Velferdstingene i Norge invitert på vårt vårseminar. Her var det gledelig
at både leder av Velferdstinget i Trondheim og Velferdstinget Vest kunne bistå. Leder fikk og delta på
Velferdstinget Vest sitt vårseminar og holdt foredrag om hvordan Velferdstinget i Oslo og Akershus
fungerer, samt fikk delta på opplæring av nye representanter.
Ved flere anledninger har det vært behov for samarbeid, noe som har løst seg raskt med en telefon
og på mail.
15.mars ble det avholdt ViN-samling i Oslo hvor de fleste ledere kunne delta. Her samarbeidet vi blant
annet med arbeid opp mot NSO sitt landsmøte.
Det er planlagt et overlapps-møte med nye ledere av ViN i løpet av juni.

Studenthovedstaden (SH)
Studenthovedstaden er et organ for lederne av studentdemokratier i Oslo og Akershus. I høst
bestemte Studenthovedstaden at dette er et organ for alle institusjonene i Oslo og Akershus, og har
deretter jobbet med å få så mange representanter til å møte som mulig. Opprinnelig ble
Studenthovedstaden opprettet for å være et forberedende møte før Kunnskap Oslo, men har deretter
utviklet seg til å bli mer enn dette.
Denne våren er det planlagt å tilsammen avholde 4 møter. Det har vært gode og konstruktive møter
som har ledet til bedre erfaringsutveksling og samarbeid.
Denne våren har Studenthovedstaden for første gang gått sammen om et arrangement for hele
student-Oslo. Dette ble opplevd som svært positivt og viser til større potensiale for lignende tiltak.
Likevel har Studenthovedstaden enda større potensiale og vi ser fram til hvordan organet vil utvikle
seg framover, i takt eller utakt med Kunnskap Oslo.

Kunnskap Oslo (KO)
Kunnskap Oslo er et samarbeidsorgan mellom Oslo Kommune og byens flere kunnskapsinstitusjoner
og -miljøer. Her sitter studentene med to representanter, i dagens ordning sitter Leder av
Velferdstinget og Formand ved DNS.
Dette året har Kunnskap Oslo vært uforutsigbart og preget av mye utsatte møter. Kunnskap Oslo
omstruktureres som organ framover og det blir spennende å se hvordan det viser seg å bli. Leder har
fått deltatt på et møte om høsten som ble holdt i starten av september. Neste møte er planlagt
slutten av juni.
Leder har påpekt i organet at uavhengig av hvordan omstruktureringen ender må studentene være
godt representert i organet da vi er avhengige av å ha et godt forhold til Oslo Kommune for å skape
en så god studentby som mulig.

Studentdemokratiene
Velferdstingets forhold til de forskjellige studentdemokratiene i Oslo og Akershus er sterkt
personbasert. Det er i hovedsak lettere å opprettholde kontakt med de studentdemokratiene som er
mest robuste med honorerte styrer og en egen administrasjon. Vi opplever at en del av de mindre og
mellomstore høyskolene vet at Velferdstinget eksisterer, men ikke har god nok kjennskap til hvordan
man skal utnytte den kunnskapen og påvirkningen Velferdstinget og dets arbeidsutvalg kan bidra
med. For å sikre et enda tettere bånd i fremtiden jobber arbeidsutvalget kontinuerlig med å kartlegge
de forskjellige studentdemokratienes behov samt å opplyse om studentdemokratienes, og
enkeltstudenters, påvirkningskraft opp mot egen institusjon og aktører som kommune og
samskipnad.
Samarbeidsansvarlig har møtt opp på flere møter i de lokale studentdemokratiene og har bistått der
dette har vært ønsket. Dette har vært med på å styrke samarbeidet mellom flere av institusjonene og
Velferdstinget. Flere studentdemokratier har på eget initiativ invitert AU med på møter hvor det er
ønskelig at Velferdstinget kan bistå. Dette ses som svært positivt og vi håper dialogen vil fortsette inn
i neste AU sin periode også.
Nytt av året er at fagskoler har fått rett til å knytte seg til samskipnadene. Dette har ført til at en ny
gruppe studenter med potensielt andre behov representeres i Velferdstinget. Til nå er det 2 fagskoler
som er med, men det forespeiles at minst 4 fagskoler til vil knytte seg til samskipnaden i løpet av
høsten.

Norsk Studentorganisasjon (NSO)
Denne våren har Velferdstinget diskutert prinsipielt hvordan kontingenten fra studentdemokratiene
som er medlemslag av NSO skal betales. I forbindelse med denne saken deltok fire av seks fra NSO
sitt arbeidsutvalg i salen. Etter vedtak fra Velferdstinget jobbes det nå for at det nasjonalt skal
endres. Denne ballen spilles nå til NSO og vi håper at deres deltakelse på Velferdstingets møte vil
være nyttig i dette arbeidet.
I forbindelse med Velferdstingene i Norges sitt møte 15.mars i Oslo ble det avholdt et møte sammen
med Velferds- og Likestillingsansvarlig Fam Karine Heer Aas angående Velferdspolitisk Plattform som
skulle diskuteres på landsmøtet til NSO. Dette var et konstruktivt og godt møte hvor ViN fikk oppklart
flere spørsmål, og kommet med innspill.

Hovedstyret og SiO
Studentrepresentantene til SiOs Hovedstyre blir valgt på konstituerende møte i Velferdstinget. Leder
av Hovedstyret er en av studentrepresentantene. Arbeidsutvalget har jevnlig dialog med hovedstyrets
representanter. Før hvert hovedstyremøte møter arbeidsutvalget studentrepresentantene i
hovedstyret for å gå gjennom sakene på deres dagsorden. Dette er en god mulighet for hovedstyret å
få velferdstingets perspektiver. Møtene har blitt holdt én til to dager før HS-møtene.
I løpet av semesteret har arbeidsutvalget og studentrepresentantene i hovedstyret sett på hvordan
forholdet mellom hovedstyret og Velferdstinget har vært, og hvordan vi kan øke Velferdstingets
kunnskap om hva Hovedstyrets mandat er både for Velferdstinget og samskipnaden. Dette ble
spesielt aktuelt da det i februar ble stilt mistillit mot 4 av 5 studenter i styret på bakgrunn av uenighet
rundt vedtak i saker fattet i hovedstyret. Arbeidsutvalget har derfor i samarbeid med hovedstyret tatt

opp en del prinsipielle saker i Velferdstinget. Samarbeidet med studentrepresentantene i hovedstyret
anses som godt, og vi ser fram til de framtidige diskusjonene og løsningene vi vil finne sammen.
Hver måned møter arbeidsutvalget på konsernlunsj med SiO. Lunsjen er annethvert møte i SiO sine
kontorer og VTAU sine kontorer. Dette er et lavterskelmøte hvor vi spiser lunsj og kommer med
generelle innspill til SiO og blir orientert om større saker som angår konsernet og studentene i Oslo.
Ordningen fungerer strålende i dag og arbeidsutvalget opplever at vi får mye utbytte av møtene og
har en god arena for å spille inn saker og tiltak. I starten av semesteret ble det satt en møteplan som
fungerte for både oss og direktørene i SiO. Dette anbefales å videreføres av neste arbeidsutvalg, for å
sikre at kontinuiteten og kommunikasjonen mellom ledelsen og AU forblir god.

6. Politikk
SHoT
Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse blir gitt ut hver fjerde år, og i 2018 kom den tredje
rapporten. Rekordmange studenter svarte på undersøkelsen, over 50 000. Dette ga et godt innblikk i
hvordan studentene har det.
Undersøkelsen har vært svært nyttig å ha i politiske møter da dette gir mye mer grunnlag enn før å
fortelle ikke bare hva vi trenger, men hvorfor. Rapportene har blitt brukt mye i etterkant, og det har
vært gledelig å se at politikere inviterer til samtale etter å ha blitt informert om rapporten.
I løpet av våren merker vi at denne undersøkelsen fortsatt blir brukt og henvist mye til, både i
samarbeid med politikere og andre relevante aktører. Vi hadde ønsket at det kom flere forslag til tiltak
med midler, samt en større satsning på studenthelse, fra nasjonalt og kommunalt hold. Dette
kommer vi til å fortsette å kjempe for.

SALUTT-kurs
I mai 2018 vedtok Oslo bystyre at alle som serverer alkohol etter kl. 01:00 skal ha gjennomført et
SALUTT-kurs. SALUTT er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og utelivsbransjen, og står for
“Sammen gjør vi utelivet tryggere”. Kurset er et heldagskurs som har en egenandel på 500,-.
Vedtaket ble fattet etter en høringsrunde der ingen studentorganer eller -foreninger ble invitert til å
delta.
Vedtaket gjør det vanskelig for studentpubene å drifte, da egenandelen er en betydelig økonomisk
påkjenning som hverken foreningene selv eller de frivillige personlig har anledning til å ta på seg.
Videre er det utfordringer knyttet til å motivere samtlige frivillige til å gjennomføre et heldagskurs for
å kunne drive med frivillig aktivitet. Derfor har foreningene som drifter studentpubene i Oslo gått
sammen og tilknyttet seg hjelp fra både Velferdstinget og Studentparlamentet ved UiO.
I løpet av høsten har det blitt gjennomført møter med Næringsetaten der representant fra
studentpubene og SPAU-UiO har deltatt. Videre har det blitt gjennomført møter i studentpubnettverket der nestleder i VTAU har deltatt. Saken har også blitt løftet av VTAU i møte med ordfører.
Parallelt med dette har studentpubene diskutert hvordan man kan hindre liknende saker i fremtiden,

og VTAU har stilt seg til disposisjon for å finne en løsning som innebærer lite merarbeid for
studentpubene.
I januar deltok arbeidsutvalget på en deputasjon hos Finanskomiteen i Oslo kommune sammen med
Peter L. Hessen i SPAU-UiO og Adrian Helle, representant for studentpubene. Etter deputasjonen
oppstod det misforståelser ved kommunens side som gjorde at saken lå stille en periode. Kommunen
har rettet opp feilen. Venstres representant i Finanskomiteen sendte et skriftlig spørsmål til Byråden
for næring og eierskap. I mai ga byråden tilbake et relativt negativt svar, der vi oppfatter at hun ikke
tar studentenes bekymringer på alvor. Hun svarte grundig på våre forespørsler, men kom ikke til å
instruere Næringsetaten til å etterfølge de ønskene vi stilte. Likevel skulle hun finne mer informasjon,
blant annet om det faktisk er slik at studentpuber drevet av frivillige er trygge steder for studenter å
oppholde seg, selv uten strenge krav til SALUTT-kurs.
Veien videre blir at vi må få endelige svar fra byråden på om hun vil redusere prisen på kursene, og
om hyppigheten kan økes noe. Dersom disse svarene ikke viser seg studentvennlige, eller at det tar
for lang tid, vil vi anbefale å endre taktikk. Målet er fremdeles at studentfrivilligheten skal få et unntak
fra den generelle bestemmelsen om at alle som serverer alkohol etter kl 01:00 skal ha SALUTT-kurs,
men at det settes et minstekrav til antall av personalet som serverer som har bestått kurset.

Arbeid med politikere
Denne våren ble Campusstrategien som Oslo Kommune har jobbet med i flere år, ferdigstilt. Dette
skal være en satsning på deres rolle som vertskaps-by, mottak for både internasjonale og norske
studenter, og ansvaret de har for byutvikling og campusstrategi til det beste for
utdanningsinstitusjonene, kommunen, samskipnaden og aller viktigst; studentene. Arbeidsutvalget er
glade for mulighetene vi har fått til å gi innspill til Campusstrategien. Engasjementet til Kommunen for
studentene håper vi fortsetter ut valgåret.
Høsten 2019 er det kommune- og fylkestingsvalg. I den anledning utarbeider alle de politiske partiene
sine valgprogrammer for perioden 2019-2023. Dette er en gylden anledning til å påvirke politikk
lokalt, så arbeidsutvalget har sendt innspill til partiprogrammene med Velferdstingets politikk. Mange
av innspillene våre har blitt tatt til følge, mens andre innspill ikke ble plukket opp av noen partier. Det
er også store variasjoner i hvor mye studentpolitikk Oslo-partiene har i programmene sine. Det er
også stor variasjon i når partiene offentliggjorde sine programmer, med et spenn på oktober 2018 til
mai 2019. Politikk- og medieansvarlig har samlet en oversikt over alle partiene og hvilke innspill de
ulike har tatt med seg. Dette blir viktig frem mot valget, og vil bli jobbet videre med i løpet av
sommeren og høsten før valget.
I vår la daværende Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen frem regjeringens Folkehelsemelding.
I forarbeid med folkehelsemeldingen deltok leder og politikk- og medieansvarlig på innspills-møte til
meldingen høsten 2018. Her fikk vi gitt muntlige innspill, og etterpå sendt inn en skriftlig høring. I lys
av SHoT 2018 er det på tide at “studenthelse” blir definert som et begrep. Rapporten ble lansert i
april, og arbeidet med denne vil fortsette i tiden fremover.
I samarbeid med SiO har arbeidsutvalget ved leder vært på møter med alle partiene i Oslo Kommune
for å snakke om studentboliger, nærmere bestemt Brenneriveien 11. Vårt hovedbudskap var at det
må bygges i høyden for å få en tilstrekkelig mengde studentboliger for at det skal være mulig for
studenter å betale leien, at studenter i sentrum vil være positivt og at rekkefølgekravene som ble
etterspurt var urimelige. Endelig avgjørelse fra politisk hold vil ikke skje før i juni og arbeidsutvalget
håper politikerne snur i sin innstilling om å kutte i antall studentboliger.
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9. Handlingsplanen 2019
Her må vi legge inn tabell med hvert punkt, status, og hvordan de er gjennomført.
Vi har fargekodet status; Gjennomført; Under arbeid; Ikke gjennomført
1. Arbeidsutvalget skal, i samarbeid med relevante aktører, arbeide for at det opprettes en oversikt
over ressurser for foreninger.
Status: Under arbeid
Kommentar: Dette jobbes med kontinuerlig i samarbeid med større foreninger og kulturstyret. AU
ser det som hensiktsmessig å jobbe videre og ferdigstille dette arbeidet over sommeren.
2. Velferdstinget skal i samarbeid med relevante aktører, arrangere seminar om håndtering av varsler
om seksuell trakassering rettet mot studenttillitsvalgte.
Status: Ikke gjennomført
Kommentar: Arbeidsutvalget mener dette er et seminar det vil gi størst effekt dersom det
arrangeres på høsten, slik at tillitsvalgte får muligheten til å delta tidlig i sin periode.
3. Velferdstinget skal invitere studentidretten til samarbeid og jobbe for at studentidrett prioriteres
hos Oslo idrettskrets og Oslo kommune.
Status: Under arbeid
Kommentar: Arbeidsutvalget har kontakt med idrettsforeningene i studentidrettsrådet, og har
arrangert møter med de større idrettsforeningene og NSI. Neste steg i prosessen er opprette kontakt
og møte med OIK. Her venter vi nå på OIK.
4. Velferdstinget skal bistå studentpubene i Oslo med arbeidet med å få tilpasset regelverket rundt
SALUTT-kurs tilpasset til frivillig drift.
Status: Under arbeid
Kommentar: Dette punktet følges kontinuerlig opp av nestleder og politikk- og medieansvarlig. Siste
utvikling er at byråden har sendt representant fra Venstre et svar på spørsmål fra representanten
som avfeier studentenes bekymringer. Vi følger videre opp i samarbeid med SP-UiO og
studentpubene.
5. Arbeidsutvalget skal utarbeide en oversikt over hvordan studentdemokratiene ved de mindre
institusjonene tilknyttet SiO finansieres, og bistå disse med organisasjonsutvikling og sikre at
institusjonene tar sitt ansvar for å legge til rette for demokratiene.
Status: Under arbeid
Kommentar: Dette er et arbeid som har vært jobbet med helt siden VT avviklet støtte til
studentdemokratier i 2015. Samarbeidsansvarlig har opparbeidet en viss oversikt, men det vil trolig
måtte jobbes med utover dette samt oppdateres løpende.
6. Velferdstinget skal utarbeide og distribuere en infopakke på norsk og engelsk om Velferdstinget,
SiO og Kulturstyret til studentdemokratiene tilknyttet SiO.
Status: Ikke gjennomført
Kommentar: Arbeidsutvalget vurderer at arbeid med dette punktet bør legges til sommeren.
7. Velferdstinget skal revidere boligpolitisk dokument.
Status: Gjennomført
8. Velferdstinget skal revidere helsepolitisk dokument.

Status: Gjennomført
9. Velferdstinget skal revidere sine politiske dokumenter som omhandler studentkultur, kultur, SiO
Foreninger og SiO Karriere.
Status: Under arbeid
Kommentar: Dokumentet om studentkultur er under arbeid og vil bli levert til høstseminaret. Det
ses som hensiktsmessig at Velferdstinget har et separat dokument om karrieretjenester.
10. Velferdstinget skal revidere Reglement for valgforsamlingen til Velferdstinget i Oslo og Akershus.
Status: Gjennomført
11. Arbeidsutvalget skal fullføre fase 2 av forprosjektet for studenthus i sentrum og følge opp vedtak
i saken som blir gjort i løpet av 2019.
Status: Under arbeid
Kommentar: Velferdstinget har vedtatt at forprosjektets fase 2 avsluttes 1. juni. Første møte etter
dette er høstseminaret og det vil være naturlig å ta opp saken da.
12. Velferdstinget skal gjennomgå prosessen rundt tildeling av midler fra semesteravgift og komme
frem til en skriftlig avtale med SiO som setter rammene for tildelingen. Tildelingsrammen bør
langsiktig heves.
Status: Under arbeid
Kommentar: Velferdstinget har signert en skriftlig avtale med SiO om hvordan rammen for
tildelingsprosessen skal være. Det bør likevel jobbes internt med prosessen rundt tildelingsmøtet frem
til neste år. Tildelingsreglementet bør revideres etter at ny prosess er fastsatt.
13. Arbeidsutvalget skal jobbe politisk opp mot partier og andre relevante beslutningstakere i Oslo og
Akershus i forbindelse med lokalvalget i 2019.
Status: Under arbeid
Kommentar: Arbeidsutvalget har gjort et godt forarbeid med partiene og deres respektive
partiprogrammer før høstens valg. Nå gjenstår det jobber for at disse blir fulgt opp på høsten, og vi
kan ikke anse punktet som gjennomført før etter valget.
14. Velferdstinget skal kartlegge hvilke temaer som bør belyses og avholde relevante kampanjer
gjennom året.
Status: Under arbeid
Kommentar: Arbeidsutvalget har begynt å kartlegge temaer for kampanjer, men grunnet en god del
tidssensitive saker har det ikke vært kapasitet til å holde disse enda. Det anbefales at det nye AUet
gjennomfører dette handlingsplanpunktet.
15. Velferdstinget skal jobbe for mer miljøvennlig mat i SiOs kantiner, blant annet ved å øke utvalget
av plantebasert mat.
Status: Under arbeid
Kommentar: AU har fremmet ønsket både til direktør og til styremedlemmer i SiO Mat og Drikke.
16. Arbeidsutvalget skal kartlegge hvilke tjenester og tilbud den internasjonale studenten har behov
for.
Status: Ikke gjennomført
17. AU skal jobbe aktivt for at studenter skal få rabatt tilsvarende honnør på kollektivtrafikk i Oslo og
Akershus.

Status: Ikke gjennomført
18. Velferdstinget skal sammen med Skedsmo kommune, SiO og andre relevante aktører arbeide for
utvidet og økt velferdstilbud i Akershus.
Status: Under arbeid
Kommentar: Arbeidsutvalget var på et møte med OsloMet Campus Kjeller og SP-OMU i høst og
satte i gang en prosess med dette. I løpet av våren har det ikke skjedd mye på dette området, men vi
jobber med saken både mot Skedsmo (Lillestrøm) kommune og samskipnaden. Det er krevende å
skulle være konkret i innspill til SiO og kommune før OMU får klarhet i hvilke studenter som skal
oppholde seg på campus Kjeller.
19. Velferdstinget skal jobbe for at ansatte i SiO Helse og SiO Rådgivning kurses i Rosa kompetanse.
Status: Gjennomført
Kommentar: Dette punktet ble fremmet på en konsernlunsj og det avholdes kurs hos SiO Helse i
løpet av senvåren.
20. Velferdstinget skal i samarbeid med SIO jobbe for at det blir opprettet gjenbruksstasjoner ved
studentbyene.
Status: Under arbeid
Kommentar: Arbeidsutvalget har løftet saken under konsernlunsj. SiO er i dialog med IKEA om
utleie av IKEA-møbler og gjenbruksløsninger for IKEA-varer. Arbeidsutvalget følger opp punktet
videre.
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Innledning
Dette er en halvårsrapport fra Velferdstingets arbeidsutvalg som sitter perioden 2019-2020.
Rapporten tar for seg høsten 2019. Formålet med rapporten er å synliggjøre
arbeidsutvalgets fremdrift og gjennomslag med Velferdstingets politikk og med
handlingsplanen 2019, samt å orientere om annen relevant aktivitet.
Arbeidsutvalget vil takke det foregående arbeidsutvalget for god overlapp. Både
overlappsperioden og overlappsnotatene har vært til god hjelp. Her må vi også rette en liten
takk til arbeidsutvalget 17/18 som laget et helhetlig overlappsnotat som kan bygges videre
på og brukes i flere år fremover.
Høsten 2019 har i stor grad blitt preget av mye politisk virksomhet, hovedsakelig internt,
men også eksternt. Tildelingsprosessen har også i år vært krevende, selv om
arbeidsutvalget ser det som tidsbesparende at arbeidet med tilskuddsrammen allerede var
gjort på våren. Nestleder brukte mye tid på en omfattende prosess, der det blant annet ble
avholdt tre forskjellige møter med hver søker, i forkant av arbeidsutvalgets innstilling.
Internt fordelte resten av arbeidsutvalget søknadene seg imellom for å bistå nestleder med
arbeidet. I etterkant av tildelingsmøtet, har det også gått med tid til å evaluere
søknadsprosessen for å finne ut hvordan den bør legges opp i fremtiden. I forbindelse med
dette blir også Velferdstingets kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier revidert.
En annen sak som har tatt opp en del tid, er arbeidet med et potensielt nytt studenthus i
sentrum. Forrige arbeidsutvalg la frem rapporten fra forprosjektets fase 2 før sommeren og
nåværende arbeidsutvalg la frem en sak om videre prosess på Velferdstingets høstseminar.
Arbeidsutvalget har lagt mye arbeid i å skrive så forståelige og kortfattede sakspapirer som
mulig til denne saken, da det er en sak med lang saksgang og mye informasjon. I løpet av
høsten har arbeidsutvalget også lagt frem en sak der innhold i et potensielt nytt studenthus
skulle konkretiseres. I forkant av det møtet ble det sendt ut en spørreundersøkelse der
studenter, studentforeninger og studentdemokratier kunne svare på hva de ønsket seg i et
nytt hus. I etterkant ble svarene evaluert og sammenfattet i et sakspapir som Velferdstinget
tok utgangspunkt i da de vedtok hvilket innhold de ønsker i et potensielt nytt studenthus.
Videre skal arbeidsutvalget se på hvordan man best setter ned en komité som skal jobbe
med drift og driftsform.
I tillegg har det vært valg. Prosessen med å påvirke partiene begynte allerede med forrige
arbeidsutvalg, og nåværende arbeidsutvalg har fulgt opp det som ble påbegynt da.
Til slutt vil arbeidsutvalget takke for samarbeidet med Velferdstingets representanter så
langt, og alle andre samarbeidsaktører. Vi gleder oss til fortsettelsen og ønsker nye
representanter i Velferdstinget velkommen.

Møter
Internt i arbeidsutvalget (AU)
I likhet med tidligere arbeidsutvalg, mener nåværende arbeidsutvalg at uformelle
kontormøter er den mest effektive møteformen. Det har kun blitt innkalt til AU-møter når det
har vært nødvendig å fatte vedtak. Dette har hovedsakelig vært for å slippe formalitetene
ved et AU-møte der det ikke er nødvendig.
Vi har hatt faste kontor- eller AU-møter en gang i uka, med enkelte unntak, gjennom
semesteret. I møtene har det blitt diskutert hva som har skjedd og hva som har blitt gjort
siden sist, hva som skjer og bør gjøres den neste tiden og innstillinger og politiske
diskusjoner som har krevd vedtak i arbeidsutvalget der det har vært nødvendig. Til forskjell
fra tidligere år har vi valgt å ha administrasjonen til stede på både kontormøter og AUmøter, selv om de kun har møteplikt på AU-møter. Dette er etter ønske fra administrasjonen
selv, da de mener det er hensiktsmessig at også administrasjonen er oppdatert på det
arbeidsutvalget jobber med.

Velferdstingsmøter
Innen slutten av semesteret vil det være avholdt fire møter, hvorav ett av dem var
kombinert med et heldagsseminar, og en valgforsamling for de mindre høyskolene denne
høsten.
7. september
14. oktober
11. november
9. desember
16. desember

Høstseminar, Thon Hotel Ullevaal
Velferdstingsmøte, OsloMet – storbyuniversitetet
Velferdstingsmøte, Universitetet i Oslo
Velferdstingsmøte, MF vitenskapelig høyskole
Valgforsamling, Universitetet i Oslo

Oppsummering fra høsten 2019
På høstseminaret ble handlingsplanen revidert og det ble lagt til et par nye punkter.
Velferdstingets vedtekter har siden januar blitt tatt opp på fire møter, hvorav to av dem var
nå på høsten. På vårsemesteret ble det vedtatt at Velferdstingets konstituering skulle flyttes
fra siste møte på høsten til første møte på våren, og vedtektene måtte endres for å passe
med dette. Velferdstinget har nå et valgmøte på høsten som refereres til som
“høstvalgmøtet” og et på våren som refereres til som “vårvalgmøtet”.
I våres ble det levert inn et endringsforslag til Velferdstingets økonomireglement. Saken ble
tatt opp nå i høst og det ble vedtatt å øke arbeidsutvalgets lønn fra lønnstrinn 20 til
lønnstrinn 25.

Studenthus
Et potensielt nytt studenthus i sentrum har også blitt diskutert to ganger. Det er vedtatt at
Velferdstinget støtter opp om SiOs konklusjon om kjøp av St. Olavs gate 32 (SO32), samt en
konkretisering av hva slags innhold Velferdstinget mener at et nytt studenthus bør ha. I
tillegg er det vedtatt at arbeidsutvalget skal jobbe mot å legge frem en sak om drift og
driftsform av huset, i løpet av våren, og det er ytret et ønske om at det skal settes ned en
komité.

Tildelinger
Tildelingsmøtet ble som vanlig gjennomført i oktober. Det var godt oppmøte, både i salen og
på bakbenken. Rammen var satt i forkant av møtet og kunne derfor ikke endres av
forsamlingen. Fordeling mellom søkerne ble endret fra arbeidsutvalgets innstilling og det ble
flyttet 100 000 kr fra Velferdstingets foreslåtte driftsbudsjett som deretter kunne fordeles på
andre søkere. Tilsammen ble det fordelt 15 600 000 kr.
På Velferdstingets møte i november ble det vedtatt at Velferdstinget skal fortsette å søke en
ramme fra SiO på våren og at man ønsker å beholde tildelingsmøtet på høsten.
Søknadsrammen vil bestemmes ut ifra langtidsbudsjetter levert med tidligere søknader,
samt kommunikasjon med foreningene.
På møtet i desember skal Velferdstingets kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier
revideres. Saken har allerede vært oppe til diskusjon på møtet i november.

SiO Helse
SiO vurderer å innføre en liten egenandel på sine psykiske helsetjenester. I den forbindelse
ble det tatt opp en sak hvor følgende vedtak ble gjort:

“Velferdstinget ønsker at det opprettes en prøveordning med egenandel. Velferdstinget vil
vente med den endelige avgjørelsen om egenandel som fast ordning til man har fått
resultatet av evalueringen av denne prøveordningen. Prøveordningen må ivareta de mest
utsatte studentene på en minst like god måte som i dag, og det er derfor viktig at de
foreslåtte tilleggene blir gjennomført. Inntektene fra egenandelen skal utelukkende gå
tilbake til SiOs psykisk helsetilbud og med disse midlene forsøke å kutte køene og øke
kompetansenivået til behandlerne og antall behandlere.”

Resolusjoner vedtatt:
-

Velferdstinget skal ha mulighet til å avsette egne valgte representanter

Valgforsamling for de mindre institusjonene
Mandag 16. desember skal det avholdes valgforsamling for de mindre institusjonene.
Valgforsamlingen ble flyttet etter original innkalling, da arbeidsutvalget og administrasjonen

ble gjort oppmerksomme på at det må leveres valgprotokoller to uker før valgforsamlingen
for at den skal være vedtaksdyktig. Fordi valgforsamlingen ikke er avholdt enda, foreligger
det lite informasjon per dags dato.

Organisasjon og drift
Arbeidsutvalget
Det har ikke skjedd store omveltninger i arbeidsutvalget denne høsten. Vi fordeler
arbeidsoppgavene mellom oss på en måte som gjør at det viktigste blir gjort.

Administrasjon
Velferdstingets administrasjon har over lengre tid hatt et ubalansert forhold mellom
arbeidskapasitet og arbeidsmengde. Forrige høst ble det bestemt at det skulle ansettes en
stilling til i administrasjonen for å gi ekstra kapasitet. Den nye administrasjonskonsulenten
på 30 % fungerer hovedsakelig som sekretær for Kulturstyret. Dertil ansatte vi denne
høsten en økonomi- og administrasjonskonsulent i et 100% vikariat.

Styrer og råd
Kulturstyret
Kulturstyret vil i løpet av høstsemesteret ha avholdt fire møter. Høstens første møte var et
helgeseminar der alle medlemmer og varaer var invitert. Der ble det gitt opplæring i
økonomi og søknadslesing i tillegg til selve møtet. Det har blitt laget en egen KS-flyer som
har blitt delt ut på stand, og til de mindre høyskolene. KS-leder har i tillegg holdt to kurs om
søknadsskriving i samarbeid med SiO Foreninger. Samarbeidet med SiO Foreninger fungerer
godt, og vi ser at flere søkere benytter seg av søknads- og økonomiveiledningen de tilbyr.
Kommunikasjonen mellom KS-leder og AU har også vært god, noe begge parter ser på som
positivt.

Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen har vært tilstede på samtlige møter i Velferdstinget, på AU-møter der det
har vært nødvendig, samt på møter i Studentidrettsrådet. Kontrollkomiteen har også bistått
Arbeidsutvalget i revideringen av vedtekter og økonomireglement, samt svart på
henvendelser fra både Arbeidsutvalget, administrasjonen, representanter og andre
henvendelser som vedrører Velferdstingets regelsamling. Både arbeidsutvalget og
kontrollkomiteen opplever kommunikasjonen som god.

Valgkomiteen
Dette semesteret har Valgkomiteen bestått av:

Marius Frans Linus Hillestad (UiO) –Leder
Jeanett Andersen (OsloMet)
Felix Volpe (BI)
William Sæbø (OsloMet)
Øystein Martin Dulsrud Klungnes (DMH)
Valgkomiteen startet semesteret med å innstille på ny leder til Kulturstyret. Valgkomiteen
har gjennomført både møter og intervjuer i forkant av høstvalgmøtet, og innstilt på alle
valgene de skal innstille på etter vedtektene. Kommunikasjonen mellom VK og AU har
fungert uten problemer.

Studentidrettsrådet
Studentidrettsrådet har hatt to møter. Disse møtene har vært uformelle, da rådet ikke har
hatt nok oppmøtte til å konstituere seg. De to største foreningene, OSI og BIA, har
arrangert “kampen om hovedstaden”. De andre idrettsforeningene i rådet var fornøyd med
arrangementet og håper det kan arrangeres igjen.
Foreningene synes det er fint å ha en felles arena, men savner muligheten for
kommunikasjon med blant annet SiO Athletica. SiO Athletica har til nå stilt seg negative til å
skulle møte som observatør i studentidrettsrådet, da de mener det ikke er god bruk av
arbeidstid. Nestleder i arbeidsutvalget jobber med å sjekke hvordan studentidrettsråd
fungerer andre steder i landet for å se hvilke endringer vi kan gjøre her i Oslo.

Samarbeid
Velferdstingene i Norge (ViN)
Velferdstingene i Norge er et organ der det tidligere hovedsakelig har vært ledere av
Velferdsting som møtes for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. I år har vi blitt enige
om å i større grad inkludere hele arbeidsutvalg, selv om selve møtene hovedsakelig vil være
ledersamlinger.
Leder var på ViN overlapp 6.-7. juni i Kristiansand og deltok på ledersamling den 9. oktober i
Stavanger. Mellom de fysiske møtene, har VT-lederne også hatt skype-møter.
2.-3. november var det samling for alle arbeidsutvalgene, i Bergen. Her ble det diskutert hva
ViN skal være fremover, utvekslet erfaringer og kunnskap om hvordan Velferdstingene rundt
i Norge fungerer og snakket om hvordan vi kan bistå hverandre best mulig. I tillegg ble det
satt opp små foredrag og workshops der det ble gitt kunnskap og inspirasjon om hvordan
man for eksempel jobber for å få gjennomslag politisk.

Kunnskap Oslo (KO)
Kunnskap Oslo var et samarbeidsorgan mellom Oslo Kommune og byens
kunnskapsinstitusjoner og -miljøer. Her satt studentene med to representanter. I fjor var det
leder av Velferdstinget og leder av DNS som satt. På våren ble Kunnskap Oslo lagt ned, og
vi vet enda ikke hva som vil dukke opp i stedet.

Studenthovedstaden (SH)
Studenthovedstaden har tidligere avholdt møter, ment som formøter til Kunnskap Oslo. Etter
at Kunnskap Oslo ble nedlagt har Studenthovedstaden i større grad vært et
samarbeidsorgan for ledere av studentdemokratier i Oslo og Akershus, samt leder av DNS.
Det har vært avholdt ett møte denne høsten. Det ble i stor grad brukt til å diskutere sakene
som skulle tas opp på studentpolitisk toppmøte.

Studentdemokratiene
Samarbeidet med de forskjellige studentdemokratiene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo
og Akershus har fortsatt. Dette er et arbeid som er sterkt personavhengig og vi har opplevd
det som lettere å opprettholde kontakt med de demokratiene som opererer med honorerte
styreverv. Mange av de mindre og mellomstore høyskolene har noe kjennskap til
Velferdstingets eksistens, men ikke god nok kjennskap til vårt arbeid, hvordan de selv kan
påvirke og hvordan vi kan bistå dem i deres arbeid. For å sikre et enda tettere bånd
fremover er arbeidsutvalget i kontinuerlig dialog med disse studentdemokratiene for å
kartlegge hvilke behov de har, samt å opplyse om deres egen påvirkningskraft opp mot
egen institusjon, samskipnad og kommune. På handlingsplanen for 2019, har vi jobbet med
å få en oversikt over finansieringen av de forskjellige studentdemokratiene. Dette arbeidet
var større enn antatt, mye fordi flere av studentdemokratiene selv ikke har budsjett og
regnskap, men heller opererer på en dag til dag basis når det gjelder økonomien.
I forbindelse med starten av en ny periode med et nytt arbeidsutvalg, har
samarbeidsansvarlig vært på møter med nesten alle studentdemokratiene i Oslo og
Akershus. Møtene har foregått ved studentdemokratienes egne lærersteder og det har vært
veldig givende for arbeidsutvalget å få innsikt i hvordan de driftes og hvilke ønsker de har.
I juli 2018 ble det vedtatt at fagskolene skal ha rett til å bli medlem av en samskipnad
dersom de ønsker det. I løpet av 2019 har det som konsekvens av dette blitt inkludert fire
fagskoler i SiO; Einar Granums kunstfagskole, Fagskolen Oslo Akershus, Noroff Oslo og
Norsk fagskole for lokomotivførere. Det er forespeilet at det vil bli inkludert flere i løpet av
2020. Samarbeidsansvarlig har hatt møter med alle fire og ser frem til videre samarbeid.

Organisasjonen for Norske fagskolestudenter - ONF
Som en følge av inkluderingen av fagskolene i samskipnadene har arbeidsutvalget startet et
samarbeid med organisasjonen for norske fagskolestudenter. Dette er for å forsikre oss om
at vi kan gjøre en god nok jobb for alle studentene tilknyttet Samskipnaden i Oslo og
Akershus. Fagskolene har egne problemstillinger som arbeidsutvalget ikke er vant med, noe
som har gjort dette samarbeidet viktig.
Samarbeidsansvarlig har jobbet mye med å starte en dialog som arbeidsutvalget anser som
gunstig. Hun var blant annet tilstede på ONFs høstkonferanse, hvor hun hadde et eget
innlegg om Velferdstingene og Samskipnadene.

Norsk studentorganisasjon - NSO
Leder hadde i starten av sin periode et møte med Velferds- og likestillingsansvarlig i NSO,
Fam Karine Heer Aas. Utover dette har det hovedsakelig kun vært mer uformell kontakt med
NSO. Arbeidsutvalget har relativt god oversikt over arbeidet som gjøres i NSO gjennom
representasjon i sentralstyret og velferd- og likestillingspolitisk komité. Vi har hatt god bruk
for oppdateringer fra NSO, blant annet i forbindelse med statsbudsjettet og tall for boligkø.

Hovedstyret og SiO
Arbeidsutvalget har jevnlig dialog med studentrepresentantene i SiOs hovedstyre. Før hvert
hovedstyremøte møter arbeidsutvalget studentrepresentantene i hovedstyret for å gå
gjennom sakene som er på dagsorden. Møtene har blitt avholdt en til to dager før selve
hovedstyremøtet og arbeidsutvalget ser på formøtene som en viktig arena både for å lære
mer om SiO og for å komme med Velferdstingets perspektiver i konkrete saker.
Hver måned har vi i arbeidsutvalget lunsj med konsernledelsen i SiO. Dette er et
lavterskelmøte der det i stor grad er arbeidsutvalget som setter dagsorden. Det er også en
mulighet for SiO til å orientere om større saker som angår konsernet. Vi opplever et godt
utbytte av møtene og føler det bidrar til bedre kommunikasjon mellom SiO ledelsen og
arbeidsutvalget.

Økonomi
I endelig regnskap for 2019 forventes det et underskudd på 194 353 kr. Kulturstyret har
dette året ikke budsjettert med å bruke av egenkapitalen; så det forventede underskuddet
på 194 353 kr er resultatet for Velferdstinget.
Driftsinntektene som hovedsakelig består av tilskuddet fra SiO, er på rundt 15.1 millioner kr i
forventet regnskap for inneværende år. 3,2 millioner kr går til Velferdstingets egen drift og
resten er øremerket til tildelingsordningen. I totale driftsinntekter er tilskuddet vi får fra Oslo

Kommune inkludert. Det er et tilskudd som skal finansiere at Velferdstingets administrasjon
også har fungert som sekretariat for Kunnskap Oslo.
Kulturstyret bygget over lengre tid opp en egenkapital, som de nå har bygget ned igjen. I år
har de derimot ikke delt ut like mye som forventet, blant annet på grunn av uteblitte
søknader fra større søknader, samt at de fikk mer penger som kompensasjon for at de fikk
SBIO som ny søker, enn det som er delt ut til nevnte søker. Kulturstyret har per nå delt ut 2
374 000 kr sammenliknet med 2 336 000 i fjor. De 2 374 000 utgjør 92 % av budsjett, i fjor
bevilget Kulturstyret totalt 2 694 000 kroner.
Samlet driftskostnader forventes å være på 3,6 millioner kr. Velferdstingets utgifter har økt
de siste årene i form av lønn. Nå er i tillegg arbeidsutvalget blitt lønnet fremfor honorert og
lønnen er økt fra lønnstrinn 20 til lønnstrinn 25. Fordi støtten til Velferdstingets drift ble
kuttet med 100 000 kr fra ønsket beløp, har arbeidsutvalget begynt å se på sparetiltak.

Politikk
Vi har hovedsakelig rettet oss etter handlingsplanen i hvilke politiske saker har jobbet med
denne høsten. På Høstseminaret 2019 ble det lagt til et punkt om at arbeidsutvalget skal
jobbe for at Oslo og Lillestrøm kommune skal bidra til finansieringen av studentenes
psykiske helsetilbud. Derfor har vi denne høsten valgt å prioritere dette og rabatt på
kollektivtrafikk.

Valg
Det har vært lokalvalg og i forbindelse med det kjørte vi en “hva er dine tre viktigste
studentsaker” med alle partier som ville møte oss. Dette var ikke bare et morsomt
promoteringsprosjekt, men det kan brukes for å få gjennomslag senere. Det satte oss også i
kontakt med relevante samarbeidspartnere innad i partiene. Etter valget sendte vi inn
forslag til byrådsplattformen som byrådspartiene utformet. Der fikk vi gjennomslag for
ønsket om nytt studenthus i sentrum og ønsket om flere studentboliger.

Salutt
Arbeidsutvalget har med lite hell forsøkt å få Kommunen til å lempe på kravene om
obligatorisk kurs for alle som jobber på utesteder etter kl. 1. Det er et ønske om å få til et
unntak for studentkjellere, da de ofte har mange på jobb om gangen, og det er hverken
kapasitet på kursene eller økonomi hos foreningene til å sende alle på kurs. Enn så lenge
har vi dessverre ikke klart å komme noen vei.

Oslo-budsjettet
Arbeidsutvalget har levert inn innspill til Oslo-budsjettet og vært på deputasjon for å legge
frem de viktigste punktene. Her fokuserte vi på at vi ønsker at Kommunen går inn og støtter

studentenes psykiske helsetjenester, slik de gjør i Trondheim og Bergen, og at vi ønsker at
studenter får rabatt på kollektivtransport, tilsvarende honnør.

Ruter
I starten av semesteret tok Ruter kontakt med oss for å informere om at det kommer til å bli
permanente nattbusser i fadderukene heretter.
Vi fikk i august beskjed om at direktebussen mellom Oslo og Kjeller var erstattet av et
dårligere tilbud. Denne tilbakemeldingen tok vi med oss i samtaler med Studentparlamentet
ved OsloMet, hvor vi besluttet å ta saken videre opp med Ruter for å prøve å reversere
tilbudet. Som en følge av dette arbeidet ble vi satt i kontakt med Kunnskapsbyen Lillestrøm
som har vært en viktig samarbeidspartner. Etter mye om og men har saken nå kommet opp
i Formannskapet i Skedsmo kommune.

Kampanjer
Det siste halve året har det vært et par kampanjer. Vi har jobbet mye opp mot
kommunevalget, spesielt med fokus på Oslo. Av den grunn hadde vi en video-kampanje
med representanter fra de forskjellige lokalpolitikerne i Oslo. Disse videoene er å finne på
Velferdstingets sider både på Facebook og på Instagram.
Utover dette har vi hatt en kampanje om studenters seksuelle helse. Dette var en
opplysende kampanje med fokus på å samle informasjon. Tanken var at studenter lett skulle
kunne skaffe seg en oversikt over hvilke tilbud en har rett på. I den anledning var vi tilstede
på stand for å dele ut gratis selvtesting av klamydia på Universitetet i Oslo, OsloMet Storbyuniversitetet og Handelshøyskolen BI.
Vi har også en liten adventskalender i form av en “Tolv dager med studentpolitikk!”. I løpet
av disse tolv dagene skal vi prøve å vise frem deler av Velferdstinget som organisasjon. Vi
håper dette vil bidra til å vise frem alle de fine sidene ved studentpolitikken i VT og i Oslo.

Medielogg
https://khrono.no/finansieringen-av-studentboliger-trenger-enrehabilitering/421203?fbclid=IwAR1T8vWzaihsVYzcTS4GzskVP2UNIT0dUrcDu1acAP3naOna60WhTf2S6o
Nestleder skriver om tilskuddsordningen for studentboliger sammen med leder av VT Vest.
21.11.2019
https://universitas.no/nyheter/66366/full-vegetar-splid-i-velferdstinget/ Leder kommenterer
valget av vegetarma på julebordet. 7.11.2019
https://www.convenience.no/serverer-blodpannekaker-og-insekter-til-studentene/ Nestleder
spiser muffins med melorm og snakker om bærekraft. 30.10.2019
Radio: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA01020819/29-102019 Nestleder er på Radioen og snakker om bærekraft. Det ble servert blodpannekaker og
muffins med melorm. 29.10.2019
TV: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheteroestlandssendingen/201910/DKOA99102919/avspiller#t=5m58s Nestleder er på NRK for å
snakke om bærekraft. Det ble servert blodpannekaker og muffins med melorm. 29.10.2019
https://universitas.no/nyheter/66293/slik-vil-du-merke-det-nye-byradet-i-oslo/ Leder
kommenterer byrådsplattformen. 25.10.2019.
https://universitas.no/debatt/66269/velferdstingets-tildelinger-sett-fra-en-annen-vink/ Nestleder
kommenterer Velferdstingets tildelinger i Universitas. 17.10.2019
https://universitas.no/nyheter/66258/slik-ble-semesteravgiftspengene-fordelt-mellomstu/Universitas skriver om hvordan semesteravgiftspengene ble fordelt. Leder kommenterer.
16.10.2019
https://universitas.no/nyheter/66232/velferdstinget-i-oslo-og-akershus-oker-stotten-til/
Universitas skriver om tildelingen. Leder kommenterer. 14.10.2019
http://www.unikumnett.no/2019/10/krangler-om-rett-til-mistillit-studentdemokratiet-er-truet/
Leder blir sitert i Unikum, om mistillit mot studentrepresentanter. 08.10.2019
https://universitas.no/debatt/66213/statsbudsjettet-fortsatt-forbedringspotensial/ Leder
kommenterer statsbudsjettet i Universitas. 08.10.2019
Radio: https://soundcloud.com/studentnyhetene/4okt#t=16:07 , sak på Radio Nova. Leder
kommenterer Oslo-budsjettet. 04.10.19.
https://khrono.no/henrik-amadeus-bjorndalen-meninger-oslo/skal-studentene-bare-gi-men-ikkefa-noe-igjen/408521 sak i Khrono. Politikk- og medieansvarlig kommenterer Oslo budsjettet
1.10.19

Radio:https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA01017919/18-092019#t=59m27.48s sak på NRK Radio. Leder kommenterer videokonsultasjon for fastleger.
18.09.19.
https://universitas.no/baksiden/66186/velferdstinget-hardt-ut-mot-oslobudsjettet-direkte/ sak i
Universitas. Leder kommenterer Oslo budsjettet 2020. 27.09.19
https://universitas.no/debatt/66110/helsedirektoratet-ma-ta-ansvar-for-studentene/ sak i
Universitas. Samarbeidsansvarlig kommenterer Helsedirektoratets avslag på SiOs søknad om
midler til en helsestasjon rettet mot studenter. 25.09.19
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/studenter-far-time-med-fastlegen-pa-video-1.14707184
sak på NrK.no. De skriver om SiO Helses nye digitale system. Leder er med som prøvekanin.
18.09.19
ssTV: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheteroestlandssendingen/201909/DKOA99091819/avspiller sak i NRK Østlandsending. Leder tester SiO
helses nye digitale løsning. 18.09.19
https://universitas.no/nyheter/66127/sio-helse-med-nytt-studenthelsetilbud-alle-skal-ku/ sak i
Universitas. De skriver om SiO Helses nye digitale system. Leder er med som prøvekanin.
18.09.19
https://universitas.no/nyheter/66132/vil-fjerne-retten-til-a-fremme-mistillitsforslag-m/ sak i
Universitas. Universitas skriver om Samskipnadsrådets forslag til endring i UH-loven. Leder
kommenterer. 18.09.19
https://universitas.no/kultur/65970/ol-quiz-debatt-og-knuste-rekorder/ sak i Universitas. Leder
kommenterer Salutt i en artikkel. 24.08.19
Radio: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA02015219/12-082019#t=2h32m30.52s, sak på NRK Radio. Leder intervjues om Faddervaktordningen. 12.08.19.
https://khrono.no/meninger-salutt-studentpub/kjaere-oslo-byrad-ikke-odeleggstudentfrivilligheten/295494 sak i Khrono. Leder svarer byrådssekretær Zaineb Al-Samarai.
8.08.2019
https://universitas.no/debatt/65898/studentboligmangel-det-blir-rett-og-slett-for-dumt/ sak i
Universitas. Nestleder kommenterer bolligkøtallene 29.7.2019
https://khrono.no/kommunevalget-meninger-velferdstinget/velferdstinget-i-oslo-og-akershustriller-terning-pa-oslo-partiene/293151 sak i Khrono Leder og politikk og medieansvarlig triler
terning over partiprogram 27.7.2019
https://khrono.no/22-juli-ekstremisme-meninger/sammen-om-kunnskap-motekstremisme/293022 Sak i Khrono. I anledning 22. juli skrev leder sammen med lederne for
studentparlamente på OsloMet og UiO et leserinnleg. 22.7.2019
https://khrono.no/fadderuke-faddervaktordning-oslo/hastetiltak-i-oslo-etter-hoye-legevakt-tall-ifadderuken-ifjor/292495?fbclid=IwAR3NUp7HG2pI_MLhKFF_4_qRrSnmPBTgqjMrCkzOfIGJKWtTF_NP7HcBvOA
Sak i Khrono. Leder kommenterer faddervaktordningen i en artikkel. 16.07.2019

Radio: https://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj/NPUB33014019/16-072019?fbclid=IwAR3F7ec2Wu3S7AsC31s34ArS_f4V-j31C8ka6Alk02a3vqGQ_bJhj4GYa4#t=39m30.8s Sak i nyhetslunsj. Leder tar opp faddervaktordningen.
16.7.2019
https://khrono.no/2019-gard-loken-frovoll-sommer/studentleder–akademia-ma-sikreoppslutning-om-det-liberale-demokratiet/291993?fbclid=IwAR2yb4YLrk8hM5nsu1j_alHJDnj4zRRMBWCew6UBH15guRdIf5_TFyFyrc. sak i Khrono. Portrettintervju med
leder av Velferdstinget Gard Løken Frøvoll. 10.07.2019.
https://universitas.no/nyheter/65891/sio-vedtar-millionbelop-til-vt-fantastiske-nyheter/, sak i
Universitas. Hovedstyret innvilget full søknadssum, leder kommenterer. 01.07.2019.

Handlingsplanen 2019
Under ser dere en oversikt over hvert punkt i handlingsplanen for 2019 sammen med status
for punktet og informasjon om hvordan de er jobbet med eller gjennomført.
Vi har fargekodet status: Gjennomført, delvis gjennomført og ikke gjennomført
1. Arbeidsutvalget skal, i samarbeid med relevante aktører, arbeide for at det opprettes en
oversikt over ressurser for foreninger.
Status: Gjennomført
Kommentar: Det er fortsatt arbeid som kan gjøres med formattering og liknende, men det
er lastet opp en oversikt over ressurser for foreninger på Velferdstingets hjemmeside under
“Kulturstyret”. Vi anser derfor punktet som gjennomført. Dokumentet slik det ser ut nå
ligger her: http://www.studentvelferd.no/dokumenter/2019/07/KS-ressurs.pdf
2. Velferdstinget skal i samarbeid med relevante aktører, arrangere seminar om håndtering
av varsler om seksuell trakassering rettet mot studenttillitsvalgte.
Status: Gjennomført
Kommentar: Det ble gjennomført et seminar om håndtering av varsler om seksuell
trakassering, rettet mot studenttillitvalgte den 2. september. Seminaret ble holdt i samarbeid
med likestillings- og diskrimineringsombudet.
3. Velferdstinget skal invitere studentidretten til samarbeid og jobbe for at studentidrett
prioriteres hos Oslo idrettskrets og Oslo kommune.
Status: Delvis gjennomført
Kommentar: Før sommeren ble det avholdt et møte mellom OSI og Oslo idrettskrets, der vi
fikk inntrykk av at det er kapasitetsmangel på baner i hele Oslo, ikke bare for studentene.
Barneidretten vil alltid prioriteres hos kommunen, men det er mulig å jobbe for å prioriteres
foran bedriftsidretten.
4. Velferdstinget skal bistå studentpubene i Oslo med arbeidet med å få tilpasset regelverket
rundt SALUTT-kurs tilpasset til frivillig drift.
Status: Delvis gjennomført
Kommentar: Dette punktet har vært fulgt opp kontinuerlig gjennom året av nestleder og
politikk- og medieansvarlig. Saken har vært tatt opp på deputasjon, det har blitt skrevet
leserinnlegg, vi har deltatt i diverse møter og vært på telefon med næringsetaten. Dessverre
har arbeidet så langt ikke ført frem, og vi er på samme sted som vi startet.
5. Arbeidsutvalget skal utarbeide en oversikt over hvordan studentdemokratiene ved de
mindre institusjonene tilknyttet SiO finansieres, og bistå disse med organisasjonsutvikling og
sikre at institusjonene tar sitt ansvar for å legge til rette for demokratiene.
Status: Delvis gjennomført
Kommentar: Forrige samarbeidsansvarlig opparbeidet en viss oversikt som nåværende
samarbeidsansvarlig har jobbet videre med. Da enkelte av studentdemokratiene ikke har et
årsbudsjett eller årsregnskap har det vært noe vanskeligere enn tiltenkt å innhente all

informasjonen om finansiering. Organisasjonsutvikling er en kontinuerlig prosess som vi aldri
tror kan bli helt ferdig. Det ligger ikke i Velferdstingets mandat å kunne sikre at
institusjonene tar sitt ansvar, men vi kan bistå studentdemokratiene med vår kompetanse
for å kunne legge til rette for at de gjør det selv.
6. Velferdstinget skal utarbeide og distribuere en infopakke på norsk og engelsk om
Velferdstinget, SiO og Kulturstyret til studentdemokratiene tilknyttet SiO.
Status: Gjennomført
Kommentar: Arbeidsutvalget har satt sammen en mengde flyere med informasjon om
Velferdstinget, SiO og Kulturstyret. Disse har i første omgang blitt delt ut til de mindre
studentdemokratiene da vi opplever at de større demokratiene allerede har god kjennskap til
hva Velferdstinget, SiO og Kulturstyret gjør. Vi har også funnet og oppdatert en gammel
tillitsvalgthåndbok der det står utfyllende informasjon om det å være tillitsvalgt og om
Velferdstinget. Denne vil sendes ut til alle nye representanter før oppstartsseminaret på
våren.
7. Velferdstinget skal revidere boligpolitisk dokument.
Status: Gjennomført
Kommentar: Revidert boligpolitisk dokument ble vedtatt 28. februar 2019.
8. Velferdstinget skal revidere helsepolitisk dokument.
Status: Gjennomført
Kommentar: Revidert helsepolitisk dokument ble vedtatt 23. april 2019.
9. Velferdstinget skal revidere sine politiske dokumenter som omhandler studentkultur,
kultur og SiO Foreninger.
Status: Delvis gjennomført
Kommentar: Arbeidsutvalget hadde til oktobermøtet lagt frem en sak der revidering av de
overnevnte dokumentene skulle diskuteres. Vedlagt lå et forslag til nytt dokument.
Velferdstinget besluttet å utsette saken og arbeidsutvalget håper derfor at det nye
Velferdstinget som tropper på til våren også ønsker å revidere disse dokumentene.
10. Velferdstinget skal revidere Reglement for valgforsamlingen til Velferdstinget i Oslo og
Akershus.
Status: Gjennomført
Kommentar: Revidert reglement for valgforsamlingen ble vedtatt 23. april 2019.
11. Arbeidsutvalget skal fullføre fase 2 av forprosjektet for studenthus i sentrum og følge
opp vedtak i saken som blir gjort i løpet av 2019.
Status: Delvis gjennomført
Kommentar: Fase 2 av forprosjektet for studenthus ble fullført våren 2019 og rapporten
ligger her: https://www.studentvelferd.no/2019/06/28/rapporten-fra-forprosjekt-omstudenthus-i-st-olavs-gate-er-her/

Arbeidsutvalget har fulgt opp vedtaket, gjort på høstseminaret, ved å legge frem en sak der
Velferdstinget har fått vedta en konkretisering av innhold. Det neste som må gjøres er å se
på drift og driftsform, og det arbeidet er hovedsakelig lagt opp til å foregå på våren.
12. Velferdstinget skal gjennomgå prosessen rundt tildeling av midler fra semesteravgift og
komme frem til en skriftlig avtale med SiO som setter rammene for tildelingen.
Tildelingsrammen bør langsiktig heves.
Status: Gjennomført
Kommentar: Arbeidsutvalget 18/19 inngikk våren 2019 en skriftlig avtale med SiO om
tildeling av midler fra semesteravgift. Tildelingsrammen økte fra tilskuddsåret 2019 til
tilskuddsåret 2020.
13. Arbeidsutvalget skal jobbe politisk opp mot partier og andre relevante beslutningstakere
i Oslo og Akershus i forbindelse med lokalvalget i 2019.
Status: Gjennomført
Kommentar: Arbeidsutvalget 18/19 gjorde et godt forarbeid med å påvirke partiene og
deres respektive partiprogrammer før sommeren. Nåværende arbeidsutvalg har så godt vi
har klart prøvd sørge for at innspillene har blitt fulgt opp.
14. Velferdstinget skal kartlegge hvilke temaer som bør belyses og avholde relevante
kampanjer gjennom året.
Status: Gjennomført
Kommentar: Dette punktet henger litt sammen med et senere punkt om å gjennomføre en
kampanje om seksuell helse. Arbeidsutvalget avlyste en planlagt kampanje om ensomhet og
kjørte heller en kampanje om seksuell helse da dette punktet ble lagt til. I tillegg kommer
det til å legges ut en julekampanje. Kampanjen om ensomhet er foreløpig lagt til våren, men
før Velferdstingets vårseminar. Det ble også gjort en liten kartlegging av hvilke temaer
Velferdstinget tenker kan passe seg i kampanjer, på høstseminaret, og arbeidsutvalget vil ta
med seg disse ideene videre.
15. Velferdstinget skal jobbe for mer miljøvennlig mat i SiOs kantiner, blant annet ved å øke
utvalget av plantebasert mat.
Status: Delvis gjennomført
Kommentar: Dette er et kontinuerlig arbeid og både forrige og nåværende arbeidsutvalg
har fremmet ønsket i møter med relevante personer.
16. Arbeidsutvalget skal kartlegge hvilke tjenester og tilbud den internasjonale studenten
har behov for.
Status: Delvis gjennomført/gjennomført
Kommentar: Dette er et stort handlingsplan-punkt som ikke ble påbegynt før på høsten.
17. AU skal jobbe aktivt for at studenter skal få rabatt tilsvarende honnør på kollektivtrafikk
i Oslo og Akershus.
Status: Ikke gjennomført

Kommentar: Arbeidsutvalget prioriterte dette som én av to hovedprioriteringer i Oslo
kommunes budsjettprosess. Vi vet i skrivende stund ikke om byrådet vil følge vårt ønske.
18. Velferdstinget skal sammen med Skedsmo kommune, SiO og andre relevante aktører,
arbeide for utvidet og økt velferdstilbud i Akershus.
Status: Ikke gjennomført
Kommentar: Dette punktet sto som delvis gjennomført før sommeren, men da
arbeidsutvalget ikke har kommet noe særlig videre siden da, settes det som “ikke
gjennomført”. Problemstillingen er tatt opp i flere møter med SiO.
19. Velferdstinget skal jobbe for at ansatte i SiO Helse og SiO Rådgivning kurses i kjønnsog seksualitetsmangfold.
Status: Gjennomført
Kommentar: SiO avholdt kurs i Rosa kompetanse på senvåren 2019.
20. Velferdstinget skal i samarbeid med SIO jobbe for at det blir opprettet
gjenbruksstasjoner ved studentbyene.
Status: Delvis gjennomført
Kommentar: Forrige arbeidsutvalg løftet saken på konsernlunsj før sommeren og
nåværende arbeidsutvalg har fulgt opp saken nå i høst. Den siste beskjeden som er gitt er
at det skal opprettes en prøveløsning i samarbeid med foreningen Friendsjå oppe på
Kringsjå. Grunnen til at det ikke er blitt opprettet gjenbruksstasjoner i regi av SiO er at det
medfølger et ganske stort ansvar med tanke på sanitering av tingene.
21. Velferdstinget skal arbeide for at SiO helse og rådgivning skal tilby kurs på engelsk for
internasjonale studenter som har behov for dette.
Status: Delvis gjennomført
Kommentar: Dette punktet ble først lagt til på høstseminaret. Arbeidsutvalget har løftet
problemstillingen på konsernlunsj og fått beskjed om at SiO jobber med å innføre flere kurs
på engelsk, og at de har gjennomført flere kurs på engelsk i 2019. Arbeidsutvalget ønsker å
følge opp dette videre i 2020.
22. Arbeidsutvalget skal bidra kulturstyrets leder i promoteringen av Kulturstyret.
Status: Delvis gjennomført
Kommentar: Dette er et pågående arbeid. Arbeidsutvalget prøver å være flink å spre
informasjon om Kulturstyret, spesielt til mindre institusjoner.
23. Velferdstinget skal gjennomføre en kampanje rettet mot seksuell helse, der seksuell og
reproduktiv helse, studentkultur og rettigheter står i fokus.
Status: Gjennomført
Kommentar: Arbeidsutvalget gjennomførte en kampanje om seksuell helse fra 4. - 8.
november.
24. Velferdstingets arbeidsutvalg skal jobbe for at Oslo og Lillestrøm kommune skal bidra
med finansiering til studentenes psykiske helsetilbud.

Status: Delvis gjennomført
Kommentar: Arbeidsutvalget har spilt inn dette som ett av sine hovedpunkter under Oslos
budsjettprosess. Saken er også tatt opp i andre relevante samtaler. Om det kommer med i
budsjettet gjenstår å se. Dessverre er det ikke jobbet like mye opp mot Lillestrøm kommune.
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Kulturpolitisk visjon og målsetninger
Mediepolitisk visjon og målsetninger
Velferdstingets rolle
§1 – Definisjoner
§ 1.1 – Kulturinstitusjoner
§ 1.2 – Studentmedier
§ 2 – Kriterier for støtteberettigelse
§ 2.1 – Felles kriterier for å kvalifisere til støtte fra Velferdstinget
§ 2.2 – Særegne kriterier for kulturinstitusjoner
§ 2.3 – Særegne kriterier for studentmedier
§ 3 – Søknadsfrist
§ 4 – Krav til søknader og dokumentasjon
§ 5 – Innstilling og behandling
§ 6 – Inhabilitet
§ 7 – Orientering om vedtak
§ 8 – Utbetaling av støtte
§ 9 – Krav til begrunnelse ved avslag og avvikende bevilgninger
§ 10 - Klagebehandling
§ 11 – Krav om tilbakeføring av støtte
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Velferdstinget er basert på prinsipper om den enkelte students mulighet til deltakelse, påvirkning
og medbestemmelse. Et godt og fritt kulturtilbud bidrar til det studentsosiale miljøet og til å
skape studentidenitet.
For at denne muligheten skal være reell, er studenter avhengig av å ha frie og inkluderende
institusjoner å skape kulturuttrykk i. Sentrale kulturinstitusjoner for studentene spiller her en
vesentlig rolle. Velferdstinget ønsker at studentenes kulturinstitusjoner skal stimulere til
mangfoldige studentkulturelle aktiviteter ved å synliggjøre studentforeninger og deres arbeid, og
skape arrangementer av og for studenter.
Kulturinstitusjonene skal legge til rette for et kulturtilbud av høyest mulig kvalitet, men aktiviteten
bør i hovedsak være basert på frivillighet.
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En fri presse bidrar til offentlig gjennomsiktighet og fungerer som et kritisk korrektiv til sittende
makthavere og samfunnstopper. Velferdstinget er basert på prinsipper om den enkelte students
mulighet til deltakelse, påvirkning og medbestemmelse. For at denne muligheten skal være reell,
er studenten avhengig av tilgang på uhildet og etterrettelig informasjon. En tilstedeværende og
uavhengig studentpresse spiller her en vesentlig rolle. Velferdstinget ønsker at medieaktørene
skal stimulere til mangfoldige studentkulturelle aktiviteter ved å synliggjøre studentforeninger og
deres arbeid, og informere om arrangementer av og for studenter. Mediene skal gi nyheter av
høy kvalitet, samt relevant informasjon til studentene, bidra til debatt, sette fokus på viktige saker
og fremme studentkultur i all sin form.
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VELFERDSTINGETS ROLLE
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Velferdstinget skal sikre kulturinstitusjonene og studentmedienes økonomiske stabilitet og gode
rammevilkår.
Velferdstinget vedtar kriterier for tildeling av støtte til kulturinstitusjonene/studentmediene, samt
har myndighet til å trekke tilbake støtte til kulturinstitusjoner/medier som ikke oppfyller disse
kravene. Påvirkning av kulturinstitusjonens/studentmedienes strategier og økonomiske
disposisjoner utøves gjennom Velferdstingets representasjon i
kulturinstitusjonens/studentmediets styringsstrukturer.
Velferdstingets kulturpolitiske målsetninger:
• SiO skal bevilge penger fra semesteravgiften til drift og støtte av kulturinstitusjoner.
• Lærestedene skal bidra med nødvendig fristasjon for kulturinstitusjonene.
• Lærestedene og SiO skal tilrettelegge for synliggjøring av kulturinstitusjonene.
Velferdstingets mediepolitiske målsetninger:
• SiO skal bevilge penger fra semesteravgiften til drift av studentmedier.
• SiO og lærestedene følger de åpenhetsregler som gjelder for institusjoner underlagt
offentlighetsloven.
• Lærestedene skal bidra med nødvendig fristasjon for mediene.
• Lærestedene og SiO skal tilrettelegge for god distribusjon og synliggjøring av
studentmediene.
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§ 1 - DEFINISJONER
§ 1.1 - Kulturinstitusjoner
Som kulturinstitusjoner regnes de organisasjoner av og for studenter som kan søke om og få
støtte direkte fra Velferdstinget. Kulturinstitusjoner har et bredt kulturtilbud som ikke er rettet
mot en eller flere spesielle undergrupper, men har et bredere fokus og er rettet mot hele eller
større deler av studentmassen tilknyttet SiO.
Foreninger og organisasjoner som kan søke støtte fra Kulturstyret er ikke støtteberettiget fra
Velferdstinget. Som støtteberettiget fra Kulturstyret regnes sosiale- og kulturelle foreninger av og
for studenter ved enkeltfakulteter, interesseforeninger og studentforeninger eller lignende som
fokuserer på å gi én type tilbud til en begrenset del av studentmassen.

§ 1.2 – Studentmedier
Som studentmedier regnes de medieorganisasjoner som kan søke om og få støtte direkte fra
Velferdstinget. Studentmedier er publikasjoner som ikke er rettet mot en eller flere spesielle
undergrupper, men har et bredere fokus og er rettet mot og når ut til hele studentmassen
tilknyttet SiO.
Publikasjoner og andre studentmedier som kan søke støtte fra Kulturstyret er ikke
støtteberettiget fra Velferdstinget. Som studentpublikasjon regnes fag- og interessetidsskrift,
mindre aviser av og for studenter ved fakulteter, studentforeninger eller lignende som fokuserer
på faglig debatt, diskusjon og interessefelt. Som andre studentmedier regnes tv-, radio- eller
trykte medier av og for studenter som fokuserer på et begrenset saksfelt, en begrenset del av
SiOs studentmasse eller på annen måte har en redaksjonell profil som ikke faller innenfor
kriterium § 2d) i de mediepolitiske tildelingskriteriene.

§ 2 – KRITERIER FOR STØTTEBERETTIGELSE
§ 2.1 – Felles kriterier for å kvalifisere til støtte fra Velferdstinget
Søkere må:
a) være av og for studenter ved læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og
Akershus. Kulturinstitusjonen/mediet må være åpen for deltagelse fra alle studenter
tilknyttet SiO.
b) være en selvstendig organisasjon, forening, stiftelse eller aksjeselskap registrert i
Brønnøysundregistrene, med egne vedtekter vedtatt av kulturinstitusjonens/mediets
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høyeste organ. Vedtektene skal inneholde bestemmelser om hvordan aktiva disponeres
ved en eventuell avvikling av aktiviteten.
c)

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

d) være religiøst og politisk uavhengig.
e) la studenter komme til orde, og legge til rette for og stimulere til fritt ordskifte, ytringer og
debatt blant studenter.
f)

driftes innenfor gjeldende lover og regler.

g) etterstrebe en jevn kjønnsbalanse i lønnede stillinger.
h) utvise åpenhet om drift. Styremøter skal være åpne, så fremt ikke tungtveiende hensyn
taler for lukking i enkeltsaker. Sakspapirer for styret, regnskap, årsberetninger og andre
relevante dokumenter for studentoffentligheten skal gjøres tilgjengelig på nett.
Alle studentmedier som tidligere har fått tildelt støtte, må oppfylle tildelingskriteriene på
søknadstidspunktet og gjennom perioden det gis støtte for.

§ 2.2 – Særegne kriterier for kulturinstitusjoner
Søkere må:
a) sikre Velferdstinget representasjon i kulturinstitusjonens høyeste organ eller årsmøte og
representasjon i styringsstrukturen etter nærmere avtale med Velferdstingets
Arbeidsutvalg.
b) levere et kulturtilbud som oppleves som relevant av studentene
c)

ha fast arrangementsfrekvens gjennom hele studieåret

d) ha et reelt tilbud til for internasjonale studenter som ikke behersker norsk
e) i all hovedsak være basert på frivillighet
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)
på søknadstidspunktet. § 2.1 bokstav b) og h), § 2.2 bokstav a) må være oppfylt innen 1. februar.
Dersom kriteriene ikke oppfylles innen fristen, kan det ikke utbetales støtte.

§ 2.3 – Særegne kriterier for studentmedier
Søkere må:
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a) sikre Velferdstinget representasjon i mediets høyeste organ eller årsmøte og ha negativt
flertall når det gjelder vedtektsendringer.
b) levere en politisk uavhengig dekning av nyheter og informasjon fra nasjonal og
internasjonal utdannings- og studentpolitikk, egne læresteder, Studentsamskipnaden i
Oslo og Akershus og om studentkulturelle aktiviteter.
c)

følge Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten, tekstreklameplakaten og praksis fra
Pressens Faglige Utvalg.

d) ha fast utgivelsesperiode eller sendeskjema gjennom hele studieåret.
e) sørge for at 10 % av tilbudet er engelskspråklig
Nye søkere om støtte må oppfylle § 2.1 bokstav a), c), d), e), f) og g), og § 2.3 bokstav b) og c) på
søknadstidspunktet. § 2.1 bokstav b) og h), og § 2.3 bokstav a), d) og e) må være oppfylt innen 1.
februar. Dersom kriteriene ikke oppfylles innen fristen, kan det ikke utbetales støtte.

§3 - SØKNADSFRIST
Velferdstingets arbeidsutvalg setter frister for innsendelse av søknader og plikter å offentliggjøre
fristene minimum tre måneder før fristen utløper.

§4 – KRAV TIL SØKNADER OG DOKUMENTASJON
En søknad om tildeling skal inneholde:
a) En synliggjøring av kulturinstitusjonens/mediets langsiktige målsettinger, og som
muliggjør en vurdering av virksomhet i forhold til Velferdstingets kulturpolitikk.
b) Et langtidsbudsjett for 3 år som angir en retning for driften de kommende
tildelingsperiodene.
c)

En beretning for forrige tildelingsperiode, hvor de siste to godkjente regnskaper inngår,
samt siste årsmelding godkjent av generalforsamlingen. Alle regnskaper skal være
gjennomgått av godkjent revisor, og en uttalelse fra denne skal foreligge i søknaden.
Unntak fra dette kan gis for førstegangssøkere, samt for andre dersom det foreligger
særlige grunner for det.
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d) For kulturinstitusjoner/medier som tidligere har fått tildeling fra Velferdstinget skal
beretningen synliggjøre i hvilken grad målsetningene beskrevet i tidligere søknader er
oppfylt.
e) Alt øvrig skriftlig materiale som kan være relevant for behandling av søknaden skal være
tilgjengelig.
f)

Underskrift av juridisk og økonomisk ansvarlig for søknaden.

g) For foreninger som tidligere har fått tildeling fra Velferdstinget skal beretningen
synliggjøre hvordan § 5 profilering er oppfylt.
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§5 – PROFILERING
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Organisasjonen skal gjøre det kjent at den mottar midler fra Velferdstinget ved å ha
Velferdstingets logo synlig på sine nettsider, på skriftlig informasjonsmateriell (tidsskrift, plakater,
brosjyrer, flyers eller linkende), samt på bekledning brukt for å representere organisasjonen
(idrettsdrakter, gensere, t-skjorter og liknende). Arbeidsutvalget kan gi dispensasjon for dette i
spesielle tilfeller. Alle søkere plikter å legge ved en oversikt/beretning som viser til hvilken grad
profilering er gjennomført.
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Søkere som mottar midler fra Velferdstinget skal være tilknyttet SiOs arrangementskalender der
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det er mulig.

§6 – INNSTILLING OG BEHANDLING
Alle innsendte søknader med alle vedlegg skal være tilgjengelig for offentlig gjennomsyn.
Opplysninger som søkeren vurderer som personsensitive og opplysninger av strategisk art kan
bli trukket fra offentlig gjennomsyn dersom søkeren uttrykkelig ber om det i søknaden.
Arbeidsutvalget innstiller på søknadene fra kulturinstitusjonene/mediene etter at
Kontrollkomiteen har gått igjennom de økonomiske premissene for søknaden. Innstillingen
legges frem for Velferdstinget som vedtar tildeling.
Velferdstinget kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller. Vedtak der dette skjer, skal
grunngis spesifikt.
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§7 - INHABILITET
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Medlemmer av Velferdstingets Arbeidsutvalg skal ikke sitte i styret til et studentmedium/en
kulturinstitusjon som mottar støtte fra Velferdstinget.
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Velferdstingets medlemmer som sitter i styret (inkl. varaer) eller andre deler av den sentrale
styringsstrukturen, som for eksempel redaksjonen til et studentmedium, kan ikke delta i
behandling av søknader om støtte til kulturinstitusjoner/medier eller revidering av kulturpolitisk
eller mediepolitisk dokument.
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§8 – ORIENTERING OM VEDTAK
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Arbeidsutvalget skal orientere om sine innstillinger om tildelinger i brev til alle
kulturinstitusjoner/medier som søker, minst ti dager før behandling i Velferdstinget.
Arbeidsutvalget skal orientere om Velferdstingets tildelinger i brev til alle
kulturinstitusjoner/medier som søker støtte.
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§9 – UTBETALING AV STØTTE

240
241
242

Arbeidsutvalget plikter å informere støttemottaker om endelig tildeling så snart det lar seg gjøre
etter SiOs budsjetter er vedtatt. Utbetaling av støtte skjer to ganger i året. Halvparten av støtten
utbetales 20. februar. Det resterende beløpet skal utbetales innen 20. september.
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§10 – KRAV TIL BEGRUNNELSE VED AVSLAG OG AVVIKENDE
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BEVILGNINGER
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Eventuelle avslag på søknad om bevilgning, og eventuelle radikale avvik i tildelt sum i forhold til
langtidsbudsjettet kulturinstitusjonen/mediet er tildelt bevilgning på bakgrunn av, skal spesifikt
begrunnes i tilbakemelding til kulturinstitusjonene/mediene.
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§11 - KLAGEBAHANDLING
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Alle søkere har en klagefrist på to uker fra de har blitt meddelt Velferdstingets vedtak. Det er kun
adgang til å klage på bakgrunn av formelle feil ved saksbehandling. Dersom støttemottakerne
klager innenfor fristen, behandles denne først av Kontrollkomiteen, før den sendes til
Velferdstinget til ny behandling.
Ved klage skal VT på påfølgende møte først ta stilling til om det har forekommet formelle feil.
Dersom VT gir medhold i klagen behandles den ved at hele Velferdstingets budsjettsøknad tas
opp til ny behandling.
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§12 – KRAV OM TILBAKEFØRING AV STØTTE
Velferdstinget kan kreve støttebeløp helt eller delvis tilbakeført dersom en kulturinstitusjon/et
studentmedium ikke lenger oppfyller kriteriene for støtteberettigelse, eller ikke lenger driver i
samsvar med den søknaden som lå til grunn for tildeling.
Driftsoverskudd oppad begrenset til den årlige støtten fra Velferdstinget kan ikke utbetales til
andre organisasjoner, foreninger, stiftelser eller aksjeselskap.
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INNLEDNING
Til vervene på valg i år har antall kandidater stemt med antall ledige verv. Dette oppleves som noe
dumt ettersom det gjør at valgkomiteens arbeid føles noe overflødig. Valgkomiteen oppfordrer
fremtidige arbeidsutvalg og styremedlemmer til å gjøre en innsats i å fremme det gode arbeidet man
gjør som styremedlem og viktigheten av å ha et mangfold blant de tillitsvalgte, også i tyngre verv.
Valgkomiteen har gjennomført intervjuer med alle kandidatene og har tillitt til at kandidatene vil
gjøre en god jobb i de vervene de er innstilt på.
SiOs hovedstyre
Styremedlem 1 år: Jonas Danielsen Virtanen - Enstemmig innstilt
Jonas er lidenskapelig opptatt av studentvelferden i Oslo og Akershus og arbeidet SiO gjør for å
ivareta studentenes beste. Han reflekterer godt og viser stor forståelse for utfordringer og
muligheter samskipnaden har, og retninger man må styre mot i fremtiden. Valgkomiteen er også
imponert over hans tanker rundt rollen som styreleder og kontakten mellom hovedstyret og
Velferdstinget.
Personlig vara: N/A
Styremedlem 2 år: Elisabeth Holien - Enstemmig innstilt
Elisabeth er en travel kvinne med mange baller i luften samtidig. Hun viser en god forståelse for SiO
sine langsiktige prosjekter og arbeid, og ønsker å være med å synliggjøre samskipnaden som
studentvelferdsaktør for alle studentene i Oslo og Akershus. Valgkomiteen har full tiltro til at med
god planlegging er Elisabeth en godt egnet kandidat til dette vervet.
Personlig vara: Linn Beate Løland Skyum
Styremedlem 2 år: Stine Johannessen - Enstemmig innstilt
Til tross for en kort fartstid i Oslos studentpolitikk viser Stine en sterk forståelse for alle områdene i
SiO og imponerer med sine tanker og refleksjoner rundt utviklingen av disse. Med erfaringen hun har
fra en annen studieby tror vi at Stine kan bidra med nye synspunkter og at hun vil bidra til å utvikle
SiO i en positiv retning.
Personlig vara: June Wanderås Fossum
Styremedlem 2 år: Peter Linge Hessen - Innstilt
I samtale med valgkomiteen viser Peter for Oslo som studentby. Han har en lang erfaring med
langsiktig styrearbeid både fra partipolitikken, det offentlige og som tillitsvalgt for studentene ved
Universitetet i Oslo. Valgkomiteen merker seg at Peter innehar styreverv som kan komme i konflikt i
enkelte saker, men har tiltro til at han er bevisst sine roller og vil handle deretter.
Personlig vara: N/A
Leder for hovedstyre 1 år: Jonas Danielsen Virtanen - enstemmig innstilt etter innstilling fra SiOs
hovedstyre.
SiO Mat og Drikke:
Styremedlem 2 år: Axel Klanderud - Enstemmig innstilt
Axel viser et stort engasjement for studentenes mattilbud og har store tanker rundt utviklingen av
SiO Mat og drikke. Han ønsker å være en pådriver for bærekraftig og næringsrik mat. I samtale med
valgkomiteen viser han også et engasjement for å strategisk utvikle spisestedene og kafeene til å bli
de sosiale møteplassene de har potensialet for.
Personlig vara: Kristine Odgaard Jacobsen
Kulturstyret:
Leder 1 år: Henrik Hung Haram - Enstemmig innstilt

Kontrollkomite for SiO Barnehage:
Styremedlem 1 år: Dorthea Enger - Enstemmig innstilt
Personlig vara: Timm Seitz
Styremedlem 1 år: Det har ikke stilt noen kandidater til dette vervet.
Klagenemnda for tildeling av bolig
Styremedlem 2 år: Det har ikke stilt noen kandidater til dette vervet.

