
telefon      228 44 389  Velferdstinget i Oslo og Akershus 
e-post       post@studentvelferd.no  Villa Eika, Problemveien 5, 0313 Oslo 
nettside    www.studentvelferd.no  Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo 
org. nr.      987 695 595 
 
 

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 
 

 
 

Innkalling til Velferdstingets Vårseminar 2020 
 

Lørdag 8. februar kl. 9:00-17:00 
Søndag 8. februar kl. 9:00-17:00 

 
Sted: Thon Hotel Oslofjord, Sandvika 

 
 

http://www.studentvelferd.no/


  
 
 

 
 
 

2 

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 VELFERDSTINGETS VÅRSEMINAR 8. & 9. FEBRUAR 2020 
 
Dette er innkalling til Velferdstingets vårseminar med oppmøte lørdag 8. februar klokken 09:15.  
Seminaret finner sted på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika. Kart. 
 
Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærerstedene.  
 
Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din 
lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, hvis 
du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. 
 
Representanter valgt via valgforsamlingen må ved forfall ta kontakt med Velferdstingets administrasjon, for 
å finne vara.  

https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/sandvika/thon-hotel-oslofjord/
mailto:adm@studentvelferd.no
mailto:adm@studentvelferd.no
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FORKORTELSER 
 
 
AU, VTAU: Arbeidsutvalget 
A-lista: Arbeiderbevegelsens studentliste 
BDM: Barrat Due musikkinstitutt 
BH: Bjørknes høyskole 
BI: Handelshøyskolen BI 
BISO Oslo: BI studentorganisasjon Oslo 
DMI: De mindre utdanningsinstitusjonene 
DNS: Det Norske Studentsamfund 
GjL: Gjestelista 
GL: Grønn liste 
HK: Høyskolen Kristiania 
HS: Hovedstyret 
KK: Velferdstingets kontrollkomité 
KS: Velferdstingets Kulturstyre 
LL: Liberal liste 
MD: SiO Mat & Drikke 
MF: MF vitenskapelige høyskole 
ML: Moderat liste 
 

 
 
NIH: Norges idrettshøgskole 
NLA: NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 
NMH: Norges musikkhøyskole 
NSO: Norsk studentorganisasjon  
ONF: Organisasjonen for norske fagskoler 
OSI: Oslostudentenes idrettsklubb 
OsloMet: OsloMet – storbyuniversitetet 
PBE: Plan- og bygningsetaten 
PHS: Politihøgskolen 
RL: Realistlista 
SH: Studenthovedstaden 
SiO: Studentsamskipnaden SiO 
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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 1 
Saks nr.: Saker: Type sak: Kategori: Side: 
001-20/02 Valg av ordstyrer og referent Vedtakssak Møtekonstituering 5 
002-20/02 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Møtekonstituering 5 
003-20/02 Godkjenning av dagsorden og 

kjøreplan 
Vedtakssak Møtekonstituering 5 

004-20/02 Godkjenning av referat Vedtakssak Møtekonstituering 6 
005-20/02 Konstituering Vedtakssak Møtekonstituering 6 
006-20/02 Godkjenning av Valgforsamling Vedtakssak Møtekonstituering 8 
007-20/02 Orienteringer fra 

Arbeidsutvalget 
Orienteringssak Orienteringer 9 

008-20/02 Orientering fra Hovedstyret Orienteringssak Orienteringer 16 
009-20/02 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 18 
010-20/02 Årsrapport Orienteringssak Organisasjon 19 
011-20/02 Supplering til valgkomiteen Valgsak Valg 20 
012-20/02 Fastsettelse av mandat, 

medlemmer og leder for 
redaksjonskomite 

Vedtakssak Møtekonstituering 22 

013-20/02 Revidering av politisk 
grunndokument 2019-2022 

Vedtakssak Politikk 24 

014-20/02 Handlingsplan 2020 Vedtakssak Politikk 45 
015-20/02 Godkjenning av Kulturstyrets 

Handlingsplan for 2020 
Vedtakssak Godkjenninger 49 

016-20/02 Studenthuskomité Vedtakssak Politikk/Organisasjon 50 
017-20/02 Velferdstingets driftsbudsjett 

2020 - revidert 
Vedtakssak Økonomi 52 

018-20/02 Egenandel SiO psykisk helse og 
rådgivning 

Vedtakssak Politikk 53 

019-20/02 Kulturpolitisk dokument Diskusjonssak Politikk 54 
020-20/02 Møtedatoer for våren 2020 Vedtakssak Organisasjon 61 
021-20/02 Resolusjoner  Resolusjoner  
022-20/02 Eventuelt  Eventuelt  

 2 
 3 

NB! Tidsplan og program for vårseminaret kommer som eget dokument. 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 14 
 15 

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 16 
_______________________________________________________________________________________________________________ 17 
 18 
Saksnummer: 001-20/02 19 
Type sak: Vedtakssak 20 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 21 
 22 
Arbeidsutvalgets innstilling: 23 
Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 24 
 25 
Forslag til vedtak: 26 
Ordstyrer: Jens R. Solbakken og Mads Andreas Danielsen  27 
Referent: Silje Hals og Sarah Sørensen 28 
 29 
 30 
_______________________________________________________________________________________________________________ 31 
 32 

GODKJENNING AV INNKALLING 33 
_______________________________________________________________________________________________________________ 34 
 35 
Saksnummer: 002-20/02 36 
Type sak: Vedtakssak 37 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 38 
 39 
Forslag til vedtak: 40 
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 41 
 42 
 43 
_______________________________________________________________________________________________________________ 44 
 45 

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 46 
_______________________________________________________________________________________________________________ 47 
 48 
Saksnummer: 003-20/02 49 
Type sak: Vedtakssak 50 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 51 
 52 
Arbeidsutvalgets innstilling: 53 
Dagsorden og kjøreplan godkjennes. 54 
 55 
Forslag til vedtak: 56 
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 57 
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 58 
 59 
_______________________________________________________________________________________________________________ 60 
 61 

GODKJENNING AV REFERAT   62 
_______________________________________________________________________________________________________________ 63 
 64 
Saksnummer: 004-20/02 65 
Type sak: Vedtakssak 66 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 67 
 68 
Forslag til vedtak: 69 
Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 70 
 71 
Referatet finner dere på www.studentvelferd.no 72 
 73 
 74 
_______________________________________________________________________________________________________________ 75 
 76 

KONSTITUERING   77 
_______________________________________________________________________________________________________________ 78 
 79 
Saksnummer: 005-20/02 80 
Type sak: Vedtakssak 81 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 82 
Vedlegg: Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og Akershus 83 
 84 
Arbeidsutvalgets innstilling: 85 
Forretningsorden vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. 86 
 87 
Forslag til vedtak: 88 

• Valgprotokoller godkjennes. 89 
• Forretningsorden vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. F1, F2 og F3 i dette 90 

dokumentet, samt forslag innsendt skriftlig mellom sakspapirfrist og forslagsfrist. 91 

 92 

SAKSOPPLYSNINGER 93 
 94 
Forretningsorden skal ifølge Velferdstingets vedtekter, i paragraf 3-2, behandles under konstitueringen av 95 
et nytt Velferdsting. Dette gjøres på det første møtet i Velferdstinget for perioden.  96 
 97 
Forretningsordenen er regler for hvordan Velferdstingets møter skal gjennomføres. Eksempelvis presiserer 98 
den regler for taletid, votering og personvalg. Forretningsorden ble laget slik at man ikke lenger behøver å 99 
overstyre egne vedtekter underveis i møtet. 100 
 101 

http://www.studentvelferd.no/
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 102 
 103 
 104 
 105 

ENDRINGSFORSLAG 106 
 107 

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

Linje  12 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Endring 

 Forretningsorden (sak 010-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

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

Ny tekst Innledere har fire - 4 - minutter taletid, og det er anledning til å stille spørsmål.   

Begrunnelse  På bakgrunn av at det er svært sjeldent at de som innleder en sak bruker fem minutter 
på dette. Vi anser derfor det som hensiktsmessig å kutte ned på tid avsatt til dette.  

VEDTAK   

  108 
 109 

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

Linje  13 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  endring 

Forretningsorden (sak 010-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

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

Ny tekst Innlegg i debatten har to - 2 - minutter taletid med adgang til to - 2 - replikker på ett - 1 
- hver og svarreplikk på ett - 1 - minutt.  

Begrunnelse  Velferdstinget opererer allerede med to minutter taletid, av den grunn ønsker vi å 
harmonisere reglementet med vanlig praksis.  
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VEDTAK   

 110 
 111 

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

Linje  26 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Tillegg 

Forretningsorden (sak 010-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Forslag som leveres under møtet skal også fremmes muntlig fra talerstolen. Innlegg 
som skal fremme forslag prioriteres i talerlisten. 

Begrunnelse  Dette er en fastsettelse av hva som allerede er praksis i Velferdstingets møter slik de 
forekommer i dag.  

VEDTAK   

 112 
 113 
 114 
 115 
 116 
 117 
 118 
_______________________________________________________________________________________________________________ 119 
 120 

GODKJENNING AV VALGFORSAMLING 121 
_______________________________________________________________________________________________________________ 122 
 123 
Saksnummer: 006-20/02 124 
Type sak: Vedtakssak 125 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 126 
 127 
Forslag til vedtak: 128 
Valgforsamling med delegater fra de mindre institusjonene godkjennes. 129 
  130 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 131 
 132 

ORIENTERINGER  133 
_______________________________________________________________________________________________________________ 134 
 135 
Saksnummer: 007-20/02 136 
Type sak: Vedtakssak 137 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 138 
Vedlegg:  139 
 140 
Forslag til vedtak: 141 
Saken tas til orientering. 142 
 143 
 144 

ARBEIDSUTVALGET: GENERELL ORIENTERING 145 
 146 
Denne orienteringen går fra perioden 10. desember 2019 til 23. januar 2020.  147 
 148 
Juleferie 149 
Arbeidsutvalget tok ut juleferie fra 19. og 20. desember, og returnerte til kontoret 6. januar. Dette medfører 150 
at det var lite aktivitet i denne perioden. Dagene etter ferien gikk til å komme i gang igjen. 151 
 152 
Julebord 153 
Det har allerede vært orientert en del om Velferdstingets julebord i tidligere orienteringer. Julebordet ble 154 
avholdt 13. desember og vi synes at det gikk fint. Organiseringen av julebordet tok en del kapasitet fra både 155 
arbeidsutvalget og administrasjonen, men resultatet ble bra.  156 
 157 
Høringer  158 
Vi har fått tilsendt tre høringer i løpet av desember, i tillegg til at vi ble tipset om en fjerde. To av disse 159 
høringene omhandler studiestøtte, den tredje tar opp alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo i perioden 160 
2020 til 2024 og den siste var en forespørsel om en deputasjon om psykisk helse i lys av strategien “Psykt 161 
bra by”.  162 
 163 
Den siste av disse høringene sendte vi inn i midten av januar. I høringen fokuserte vi på mangelen av 164 
studenter og unge i strategien, ettersom at dette var ekstremt mangelfullt.  165 
 166 
Evalueringer  167 
Vi jobbet i desember mye med evalueringer av året som har vært, både internt og eksternt. Etter siste 168 
høstvalgmøtet, som var forrige Velferdstings siste møte, ble det sendt ut en evaluering til alle som på en 169 
eller annen måte har vært en del av organisasjonen det siste året. Vi fikk inn 16 svar som vi håper vil hjelpe 170 
oss for å sørge for at møtene i Velferdstinget blir bedre.  171 
 172 
Internt har vi evaluert hvordan vi opplever at vårt første halvår har vært, hva som kan gjøres bedre det 173 
kommende halvåret og hvordan vi best mulig kan tilrettelegge for et nytt arbeidsutvalg.  174 
 175 
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Planlegging av våren  176 
I tillegg til å jobbe med evalueringer har vi planlagt våren. Dette arbeidet har gjort oss mer rustet for hva vi 177 
har å forholde oss til i perioden fremover. Vi har satt ned en rekke mål og ønsker for hva året skal bringe, 178 
men avventer en vedtatt handlingsplan før vi legger konkrete planer.  179 
 180 
Vårseminar  181 
Mye av tiden til nestleder og samarbeidsansvarlig har gått til planlegging av vårseminaret. Dette gjennom å 182 
lage dagsorden, møteplan og arbeidet med påmelding. Vi håper at delegasjonslederne føler de har fått noe 183 
jevnere oppfølging fra arbeidsutvalget. Utover dette har mye tid gått til utforming av sakspapirer, i tillegg til 184 
å ha en jevn dialog med kontrollkomiteen og ordstyrere.   185 
 186 
Møteaktivitet  187 
Leder og politikk- og medieansvarlig har vært i en rekke møter denne perioden med diverse politikere. 188 
Intensjonen bak disse møtene har vært å få politikerne i Oslo til å ta innover seg det ansvaret de har overfor 189 
studentene, spesielt med tanke på psykisk helse.   190 
 191 
Før jul var vi også i et møte med konsernledelsen i SiO hvor det ble diskutert studentboliger, SiO Foreninger 192 
i henhold til Rosa kompetanse og bærekraftig mat hos SiO Mat og drikke. Dette var et spennende møte.  193 
 194 
Nestleder, samarbeidsansvarlig og politikk- og medieansvarlig var i et møte med velferd- og 195 
likestillingsansvarlig i NSO, for å diskutere flere forskjellige aspekter ved studentvelferd. Det var spesielt et 196 
hovedfokus på tilskuddsordningen til studentboliger.   197 
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ARBEIDSUTVALGET: GARD LØKEN FRØVOLL (LEDER)   198 
 199 
Før jul 200 
Planlegging av våren, VT-julebord, internevaluering, møter med gruppeledere i bystyret. Før jul møtte politikk- 201 
og medieansvarlig og jeg gruppelederne til FNB og Venstre i bystyret. Her tok vi opp følgende saker:  202 
 203 
1. Alkoholpolitisk handlingsplan og SALUTT. Byrådet la før jul frem et forslag til ny alkoholpolitisk 204 
handlingsplan. Etter en rekke mediesaker fra vår side om temaet i løpet av det siste året har vi blitt en 205 
høringsinstans for høringen. Salutt-kravet er ikke foreslått endret av byrådet, så nå jobber vi opp mot bystyret 206 
for å skaffe et flertall for vårt og studentpubenes syn. Både FNB og Venstre er enige med oss i denne saken, 207 
og vil jobbe for gjennomslaget vi ønsker. 208 
 209 
2. Økonomisk støtte til studenters psykiske helsehjelp, ønsker 1 million kroner fra kommunen til SiO. Dette 210 
fikk vi ikke gjennom i budsjettbehandlingen, så vi jobber med å få dette så tidlig som mulig på politikernes 211 
agenda slik at det kanskje kommer i neste års budsjett eller revidert budsjett. Forståelsen er der fra både FNB 212 
og Venstre, men de påpeker at SiO må ha en søknad inne for at saken bedre kan behandles politisk. Dette 213 
jobber vi med opp mot SiO. 214 
 215 
3. Flere idrettsarealer og bedre studenttilgang for studentidretten på eksisterende arealer. Dette kravet 216 
skyldes de lange ventelistene studentidretten opplever, kombinert med at idrett er helsebringende og sosialt, 217 
så idrett er noe vi prioriterer høyt. Dette kravet er nok det vanskeligste vi jobber for, ettersom kapasiteten i 218 
idrettsarealene i Oslo allerede er sprengt, og nye anlegg bygges primært for bruk av skoleelever, som også 219 
har store udekte behov. Likevel jobber vi pr. nå for dette, ettersom problemet vi ser er såpass stort at vi 220 
trenger å finne en løsning, selv om det er utfordrende. Ingen partier er imot idrettsanlegg, ei heller ikke FNB 221 
og Venstre, men arealpresset i Oslo gjør at ingen kan love noe. Venstre pekte på oppussing av 222 
kunstgressbanen ved Domus Athletica som en mulig del-løsning, men pengene vil i så fall gå fra SiO Athleticas 223 
budsjetter. 224 
 225 
Juleferie 226 
I likhet med resten av kontoret hadde jeg juleferie i to uker.   227 
 228 
Etter jul 229 
Etter jul har det vært en del forberedelser til vårseminaret, samt naturligvis å skrive sakspapirene. I tillegg har 230 
politikk- og medieansvarlig møtt flere gruppeledere, fra Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, samt 231 
ordfører Marianne Borgen fra SV og en ung bystyrerepresentant fra Arbeiderpartiet. På disse møtene har vi 232 
tatt opp de samme sakene som vi gjorde før jul, og fått jevnt over fått tilsvarende respons. Vi skal sende 233 
høringssvaret vårt på Alkoholpolitisk handlingsplan til samtlige partier, slik at de får se våre meninger før de 234 
skal behandle saken. Forhåpentligvis vil dette gjøre politikerne mer tilbøyelige til å etterkomme våre krav. 235 
Møter med MDG, Rødt og FrP skjer så snart vi får avtalt møtedato med dem.  236 
 237 
En del tid har også gått til mediearbeid, og Velferdstinget utgjorde en stor del av første og delvis andre utgave 238 
av Universitas. Det har vært saker om Oslo-budsjettet, ønske om nytt studentråd i Oslo, nedleggelsen av 239 
direktebuss Oslo-Kjeller, egenandel på psykisk helse, og offentlighetsloven og SiO. Spesielt saken om 240 
direktebuss Oslo-Kjeller var viktig, ettersom nedleggelsen av denne bussen har skapt mye frustrasjon blant 241 
studenter og ansatte på Kjeller.  242 
 243 
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Det har vært arrangert et møte i Studenthovedstaden, med ganske godt oppmøte. Der diskuterte 244 
studentlederne på møtet flere saker, blant annet hvordan man kan se for seg et studentråd i Oslo. Man landet 245 
ikke på noen konklusjon, men jeg fikk flere gode innspill på veien videre, og fikk forankret ønsket om et 246 
studentråd i Oslo. 247 
 248 
Sees på vårseminaret! 249 
 250 
 251 

ARBEIDSUTVALGET: IDUN KLØVSTAD (NESTLEDER) 252 
 253 
Siden forrige velferdstingsmøte har det troppet på et nytt Velferdsting. Jeg håper alle som er nye (eller 254 
gamle for den saks skyld) spør dersom det er noe dere ikke forstår, eller noe dere lurer på i denne 255 
orienteringen. Jeg kan kontaktes på nestleder@studentvelferd.no.  256 
 257 
Før jul 258 
Før jul gikk mesteparten av tiden på internevalueringer og planlegging av våret. Ut over det gikk noe tid til 259 
planlegging og gjennomføring av julebord, og forberedelse og deltakelse på jurymøte for SiOs idépris. Jeg 260 
tok juleferie fra 20. desember.  261 
 262 
Ferie 263 
Som varslet på Velferdstingets siste møte før jul, har jeg tatt ut mesteparten av min ferie i perioden januar 264 
og februar. Jeg har vært på jobb hver tirsdag og uken 20. - 24. januar. Jeg har derfor ikke fått gjort like mye 265 
som jeg pleier, og håper på forståelse for det. Jeg kommer til å jobbe mer og mer fremover og fra 17. 266 
februar er jeg tilbake på jobb på fulltid.  267 
 268 
Velferdstingets vårseminar 269 
Jeg har brukt noe tid på å sette opp utkast til tidsplan og møteplan for vårseminaret, samt å forberede meg 270 
på arbeidet med redaksjonskomiteen. Dersom det er noen som ønsker å sitte i redaksjonskomiteen som 271 
har spørsmål angående dette så svarer jeg på melding, mail og over en kaffe, så bare ta kontakt.  272 
 273 
Sakspapirer har selvfølgelig også tatt noe tid. Både egne sakspapirer, men også felles arbeid med politisk 274 
grunndokument og handlingsplan som er ekstremt viktige dokumenter.  275 
 276 
Høringer 277 
Arbeidsutvalget har i samarbeid jobbet med både høring om utdanningsstøtte og angående Oslos 278 
handlingsplan for skjenkepolitikk. Jeg har fokusert på å lese gjennom handlingsplanen for skjenkepolitikk og 279 
gi innspill til politikk- og medieansvarlig på ting jeg mener er relevant å løfte i et høringssvar. Grunnen er at 280 
jeg hadde mest med dette området å gjøre i høst.  281 
 282 
Kulturstyrets vårseminar 283 
Dette har Kulturstyreleder i all hovedsak administrert selv, men jeg har bidratt der det har vært spørsmål. 284 
Jeg kommer også til å delta på seminaret 25. januar. Sammen med administrasjonssekretær for Kulturstyret 285 
har jeg satt sammen et internbudsjett som de skal ta stilling til på seminaret.  286 
 287 
 288 
 289 

mailto:nestleder@studentvelferd.no
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Møte med NSO 290 
Før jul hadde jeg noe kontakt med Velferds- og likestillingsansvarlig i NSO angående tilskudd til 291 
studentboligbygging og over jul var tre av fire i arbeidsutvalget på et møte der vi blant annet diskuterte og 292 
fikk innsikt i NSOs syn og hvordan og hvorfor det skiller seg fra det vi i Velferdstinget har ment. Vi diskuterte 293 
også levekårsundersøkelsen som er annonsert og studiestøtte forskriften som er ute på høring.  294 
 295 
 296 

ARBEIDSUTVALGET: EVA STRØMME MOSHUUS (SAMARBEIDSANSVARLIG) 297 
 298 
Studentdemokrati 299 
I perioden mellom Høstvalgmøte og sakspapirfrist har det vært relativt lite aktivitet i denne delen av mitt 300 
arbeid. Dette har mye å gjøre med avviklingen før jul og juleferien. Det var derimot en del kontakt med tanke 301 
på valgforsamlingen 18. desember.  302 
 303 
Jeg har jobbet noe med å se på hvordan vi best kan tilrettelegge for fagskolene. Sånn det foreligger nå kan 304 
fagskolene ikke bli inkludert i valgforsamlingen før etter at de har vært en del av SiO i over ett år. Dette er 305 
fordi vi først da har korrekt antall studenter som betaler semesteravgift til SiO. Denne problemstillingen 306 
jobber jeg nå med å få oversikt over.  307 
 308 
Utover dette har politihøgskolen fått et kutt i antall studieplasser, fra 240 til 90. Dette medfører at de i løpet 309 
av de neste årene vil bli en del av valgforsamlingen fremfor å få en egen representant i Velferdstinget.  310 
 311 
Jeg legger også til at jeg i denne perioden refererte et møte i Studenthovedstaden, som er et 312 
samarbeidsforum underlagt VT som samler lederne for de forskjellige studentdemokratiene tilknyttet oss.  313 
 314 
Valgforsamling 315 
Mandag 18. desember avholdt jeg Velferdstingets årlige valgforsamling. Her var det 15 stykker som møtte 316 
opp. Det vil si at valgforsamlingen var vedtaksdyktige. Det ble valgt fire nye faste representanter og ni varaer.  317 
 318 
Valgforsamlingen er derimot enda ikke godkjent ettersom det ikke ble sendt inn nok valgprotokoller to uker 319 
før møtet. De valgte representantene kan derfor ikke godkjennes før på dette seminaret.  320 
 321 
Kjeller 322 
Jeg har jobbet en del med Kjeller og studietilværelsen der, i løpet av høsten. Dette spesielt med tanke på den 323 
nedlagte direktebussen mellom Blindern og Kjeller. Jeg jobbet en del med å skaffe studenter til en mediesak 324 
om temaet, dette arbeidet tok Gard over. Det resulterte i en mediesak i Universitas i den første 325 
januarutgaven.   326 
 327 
Kampanje 328 
Vi har hatt en liten kampanje før jul. Den het tolv dager med studentpolitikk. Vi fikk bidrag fra flere hold, noe 329 
som resulterte i en fin liten kampanje. Bildene kan dere finne på Velferdstingets facebookside.  330 
 331 
Utover det har jeg jobbet med å lage en engelsk flyer, som skal være generisk. Dette er for å favne om de 332 
internasjonale studentene, som ofte kan være i en utsatt posisjon.  333 
 334 
 335 
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Arrangementer 336 
Før jul hadde vi et arrangement. Det var Velferdstingets eget julebord. Det var rundt førti stykker som deltok, 337 
noe som gjorde at det ble god stemning. Her ble det servert vegetarmat. Jeg jobbet med mye av det praktiske 338 
før og under julebordet. Jeg tror hele arbeidsutvalget er enig i at det ble en suksess.  339 
 340 
Etter jul har vi hatt en åpen dag. Her serverte vi vafler, kakao og kaffe. Dette var veldig hyggelig. Det kom ti 341 
stykker og jeg håper alle koste seg. Intensjonen bak var å skape et møtepunkt der man kunne møte andre 342 
representanter, før vårseminaret.. Det var jeg som hadde hovedansvaret for dette. 343 
 344 
 345 

ARBEIDSUTVALGET: HENRIK BJØRNDALEN (POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG) 346 
 347 
Før jul 348 
Etter siste Velferdstingsmøte inviterte jeg gruppelederne til de forskjellige partiene i bystyret til møter. Vi 349 
fikk raskt svar av FNB og Venstre, og jeg og leder møtte dem i midten av desember.  350 
 351 
Grunnen til at jeg ønsket å få til møter, er at det er en fin måte for dem å bli kjent med oss som 352 
organisasjon, og vi med dem. Noen av dem vi møtte visste godt hvem vi var, mens andre gjorde det ikke. Vi 353 
fikk pratet litt om hva Velferdstinget er og hva vi jobber med. Samtidig tok vi opp tre saker som vi jobber 354 
med. Jeg refererer til leders orientering hvis man vil ha mer informasjon om sakene.   355 
 356 
Som alle andre på kontoret tok jeg to uker juleferie.  357 
 358 
Etter jul  359 
Etter jul fortsatte jeg og leder å møte flere gruppeledere, fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. SV 360 
valgte å sende ordfører Marianne Borgen, på dette møtet var det også en representant fra Arbeiderpartiet. 361 
Alt i alt vil jeg si at vi møter en god del positiv feedback. Men det gjenstår å se om vi får gjort om det til 362 
politiske gjennomslag når ny Alkoholpolitisk plattform skal vedtas denne våren. Som en del av vårt arbeid 363 
med studenttilpassede Salutt-kurskrav har Velferdstinget blitt en høringsinstans for Alkoholpolitisk 364 
handlingsplan. Jeg har derfor brukt tid på å lese høringsbrevet og har hatt et møte med Adrian Helle som er 365 
leder for kjellernettverket på Universitetet i Oslo. Her la vi opp veien videre angående høringen. I midten av 366 
januar var jeg, nestleder og samarbeidsansvarlig i et møte med Fam Karine Heer Aas, Velferdsansvarlig i 367 
NSO. Til slutt har det vært en god del sakspapirer som måtte skrives.          368 
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MEDIELOGG 369 
 370 
https://universitas.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/media/pdf/ec65cb24387b11eabcfc0242ac1a0004/univ371 
ersitas_2020-1.pdf Leder kommenterer egenandel på Psykisk helse. 16.01.2020 372 
 373 
https://universitas.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/media/pdf/ec65cb24387b11eabcfc0242ac1a0004/univ374 
ersitas_2020-1.pdf Leder kommenterer om SiO skal være underlagt offentlighetsloven. 16.01.2020     375 
 376 
https://www.studvest.no/i-oslo-ma-studentane-no-betale-for-psykolog/ Leder sitert i Studvest om 377 
egenandel psykisk helse. 17.1.2020 378 
 379 
https://universitas.no/nyheter/66503/jeg-frykter-det-gar-utover-studentenes-psykiske-he/ Leder 380 
kommenterer kollektivtilbudet mellom Kjeller og Oslo. 17.01.2020 381 
 382 
https://universitas.no/nyheter/66502/nederlag-i-oslo-budsjettet-studentene-blir-glemt/ Leder er i 383 
Universitas og snakker om vårt ønske om en møteplass mellom Studenter og Byrådet. 19.01.2020  384 
 385 
https://universitas.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/media/pdf/b75aed5c3d5211eabcfc0242ac1a0004/uni386 
versitas_2020-2.pdf Leder følger om egenandel på psykisk helse. 23.01.2020 387 
 388 
 389 
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 390 
 391 
Siden sist VT-møte har det ikke vært styremøte. Det har vært styreopplæring og seminar for alle 392 
styremedlemmer og første styremøte for 2020 vil være 12. Februar.  393 
 394 
Egenandeler SiO Helse. 395 
I tråd med vedtak gjort i velferdstinget har hovedstyret besluttet å innføre en egenandel. Vi har valgt å 396 
innføre egenandelen på et likt nivå for de aktuelle tjenestene, dette for å ikke skape et inntrykk av at nivået 397 
på kvaliteten eller kompetansen er differensiert. Vi tror dette vil skape minst mulig misforståelser når en 398 
egenandel først skal innføres.  399 
 400 
Egenandelen til rådgiver, psykolog, psykologspesialist, psykiater og psykomotorisk fysioterapeut er kr 100.- 401 
pr konsultasjon, med tak på 300.- kroner. Taket på kr 300.- er pr kalenderår og uavhengig av om du bruker 402 
en eller flere av nevnte tjenester i perioden. Beløpet sees ikke i sammenheng med bruk av andre tjenester 403 
med egenandel som fastlege og tannlege. 404 
 405 
Gruppetilbud defineres som behandling og vil omfattes av ordningen med egenandel. Det påløper ikke 406 
ekstra egenandel ved utvidet konsultasjonstid eller behandling med ko-terapeut.  407 
 408 
Unntatt fra egenandel er:  409 

• Inntakssamtale for kartlegging av behov for videre oppfølging.  410 
• Enkeltkonsultasjon for å avklare praktisk hjelp og bistand (i hovedsak rådgiver).  411 
• Korte avklaringer (mindre enn 20 min).  412 
• Pasienter med særskilt vanskelig livssituasjon og sårbarhet kan fritas egenandel.  413 

 414 
Piloten skal evalueres innen 31.12.2020 415 
 416 
Ventelistetall SiO Helse: 417 
PR 21.01.2020: 418 
 419 

• Psykisk helse, 7 dager til inntak, 8 uker til oppstart hos psykolog, 152 på venteliste 420 
• Rådgivningen, 1,5 uke ventetid 421 
• Tannhelse, 5 dager ventetid 422 
• Fastlegene, 1 dag for vaksine, 1 dag til helsesykepleier, 2.1 virkedag i snitt. Tilbud om 423 

videokonsultasjon gir kort ventetid. Det er noe lenger ventetid til ordinær time. Dette er avklart med 424 
bydelsoverlegen og SiO har fått aksept for at ventetid kan beregnes som et snitt av begge.  425 

 426 
Sios idepris 427 
Den 16. Januar offentligjorde SiO vinneren av SiOs idèpris for 2020. Vinneren ble kåret av jury bestående av 428 
representanter valgt av velferdstinget og styreleder i hovedstyret. Høsten 2019 ble konkurransen lyst ut og 429 
juryen mottok denne gangen 19 spennende forslag. Nå er det klart at ideen «Lommejuristen» er vinneren 430 
og mottar prispengene på 100 000 kroner. 431 
 432 
 433 
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Høymos prosjekt er å utvikle appen «Lommejuristen». Den skal fungere som en automatisert jurist for de 434 
problemstillingene det ikke kreves en advokat for løse. Brukeren stilles en rekke spørsmål, slik en jurist ville 435 
gjort i møte med en klient, og veileder på den måten vedkommende til den regelen som gjelder på 436 
forholdet samt en presis og forståelig forklaring av hva det innebærer. 437 
 438 
SiO Bolig 439 
Nå i januar hadde vi 82 familieboliger på Kringsjå ferdige, og vi bygger over 300 ettromsleiligheter i 440 
Blindernveien 6. Det er forventet at innflytting i Blindernveien vil være første halvår av 2021. SiO har søkt 441 
om tilskudd til å bygge 600 boliger. Vi har flere byggeplaner, blant annet på Kringsjå hvor vi har søkt om 442 
tilskudd til å bygge ytterligere 300 studentboliger og på Lillestrøm hvor vi har søkt om 300. Søknader for 443 
boligtildeling i tidsrommet 1.1.20 - 22.1.20: 1761, sammenlignet med samme periode året før: (1.1.19 - 444 
22.1.19: 1116) 445 
 446 
Rivning av Olav M. Troviks vei 28-30 447 
I februar 2020 starter arbeidene med å rive Olav M. Troviks vei 28-30. Grunnen til dette er at bygningen har 448 
nådd endt teknisk levetid og møter ikke dagens krav. Samtidig gjør bærekonstruksjon og plassering det 449 
svært krevende å gjøre om bygget til moderne standard. Det skal tilstrebes å ivareta miljøhensynet. Dette 450 
omfatter høy grad av gjenvinning av bygningsmaterialer, og lavest mulig støybelastningen for beboere og 451 
barnehage på området. 452 
 453 
Sio mat og drikke 454 
Det har blitt investert i nytt kassesystem, grunnet utdatert system og manglende kapasitet. Vi så oss derfor 455 
nødvendig å investere i nye kasser og systemer for å kunne møte behovet og unngå kapasitetsproblemer. 456 
Med den nye kasseløsningen følger det at lojalitetsordningen/stemplene har blitt omgjort til en app løsning. 457 
Dette kommer av at løsningen om at lojalitetskortet som skulle knyttes opp mot betalingskort ikke ville 458 
fungere optimalt med dagens kasser og hadde en betydelig kostnad som ikke ville være gunstig for SiO mat 459 
og drikkes drift og prisnivå. App løsningen er derfor den enkleste og rimeligste løsningen. Det jobbes med å 460 
kommunisere ut den nye løsningen og gjøre studentene oppmerksomme på dette.  461 
 462 
Bike kitchen blir dessverre ikke videreført etter prøveordningen i 2019, stedet vil settes tilbake i opprinnelig 463 
stand. SiO vil fortsette satsingen på sykkelmobilitet blant studenter og vil utforske muligheter for å etablere 464 
sykkelverksted tilknyttet studentboliger og studentbyene. Det vil legges opp til at bymiljøetaten også kan 465 
være en samarbeidspartner her som tidligere. SiO vil også støtte opp under etablering av nytt 466 
sykkelverksted i samarbeid med institusjonene og potensielt bymiljøetaten dersom dette skulle bli aktuelt 467 
på et senere tidspunkt.   468 
 469 
Det er selvfølgelig leit å erkjenne at piloten med sykkelverksted og kafedrift ikke fungerte etter hensikten og 470 
ambisjonen. Lokalet har ikke vært fullt ut egnet og tilfredsheten med stedet har sunket betraktelig. Samtidig 471 
har omsetningen gått ned og kostnadsnivået vært for høyt til å forsvare videre drift fra SiO mat og drikkes 472 
side. SiO har ikke mottatt tilbakemeldinger på at de skal tilbakeføre lokalene til UiO for videre drift av 473 
sykkelverksted uten kafe.  474 
 475 
Som alltid - still veldig gjerne spørsmål!  476 
På vegne av styrestudentene,  477 
Jonas Virtanen 478 
 479 
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 480 

KULTURSTYRETS ORIENTERING 481 
 482 
Det foreligger ingen skriftlig orientering.  483 
 484 
 485 

SIO MAT OG DRIKKE 486 
 487 
Det foreligger ingen skriftlig orientering.  488 
 489 
 490 

UNIVERSITAS 491 
 492 
Det foreligger ingen skriftlig orientering.  493 
 494 
 495 

RADIO NOVA 496 
 497 
Det foreligger ingen skriftlig orientering. 498 
 499 
 500 

ARGUMENT 501 
 502 
Det foreligger ingen skriftlig orientering. 503 
 504 
 505 
 506 
 507 
 508 
 509 
 510 
 511 
 512 
 513 
 514 
 515 
 516 
 517 
 518 
 519 
 520 
 521 
 522 
 523 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 524 
 525 

ÅRSRAPPORT 526 
_______________________________________________________________________________________________________________ 527 
 528 
Saksnummer: 010-20/02 529 
Type sak: Orienteringssak 530 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 531 
Vedlegg: Årsberetning for VTOA 2019 532 
 533 
Arbeidsutvalgets innstilling: 534 
Saken tas til orientering. 535 
 536 
Forslag til vedtak: 537 
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker. 538 
 539 

SAKSOPPLYSNINGER 540 
 541 
Det sittende arbeidsutvalget har besluttet å skrive årsberetning for 2020 som to halvårsrapporter. Dette 542 
begrunnes i at Velferdstingets arbeidsutvalg sitter fra 1. juli til og med 30. juni, og følgelig er det to ulike 543 
arbeidsutvalg som har arbeidet vårhalvåret og høsthalvåret.  544 
 545 
Arbeidsutvalgets vurdering er at det vil gi et bedre bilde av arbeidet som er gjort gjennom året når 546 
Velferdstinget får presentert både halvårsrapporten for vår 2019 som den ble skrevet av forrige 547 
arbeidsutvalg, og halvårsrapport for høst 2019 som skrevet av sittende arbeidsutvalg.  548 
 549 
Statusrapport for handlingsplan vil gås gjennom muntlig under møtet. Arbeidsutvalget har tatt til seg 550 
kommentarer som har kommet til tidligere årsberetning, og utarbeidet fargekoding for statusrapport for 551 
handlingsplan slik at fargekodingen også er lesbar for fargeblinde.  552 
 553 
Arbeidsutvalget oppfordrer representantene til å stille spørsmål til årsberetningen, og minner om at det er 554 
anledning til å sende inn spørsmål i forkant både til vt-au@studentvelferd.no 555 
 556 
Årsberetningen er vedlagt innkallingen. 557 
 558 
 559 
 560 
 561 
 562 
 563 
 564 
 565 
 566 
 567 
 568 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 569 
 570 

SUPPLERING TIL VALGKOMITEEN 571 
_______________________________________________________________________________________________________________ 572 
 573 
Saksnummer: 011-20/02 574 
Type sak: Valgsak 575 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 576 
Vedlegg:  577 
 578 
Arbeidsutvalgets innstilling: 579 
Kandidater fremmes og Velferdstinget velger et medlem til Valgkomiteen. 580 
 581 
Forslag til vedtak: 582 
Det velges ett medlem til Valgkomiteen. 583 
 584 

SAKSOPPLYSNINGER 585 
 586 
Siden høstvalgmøtet har Jeanette Andersen trukket seg fra vervet som medlem av Velferdstingets valgkomité. 587 
Av den grunn må Velferdstinget velge en ny representant til komiteen.  588 
 589 
Valgkomiteens funksjon og mandat er beskrevet i vedtektenes kapittel 8: 590 
 591 

KAPITTEL 8 VALGKOMITEEN 592 
 593 

§ 8-1 Myndighet 594 
Valgkomiteen i Velferdstinget skal innstille på verv som angitt i § 8-3. 595 

 596 
§ 8-2 Sammensetning 597 
Valgkomiteen består av fem - 5 - medlemmer. Velferdstinget velger leder blant de fem medlemmene. 598 
Komiteen konstituerer seg selv utover dette. 599 
Valgperiode og valg av valgkomiteen er regulert i § 11-6-7 600 

 601 
§ 8-3 Oppgaver 602 
§ 8-3-1 Innstillinger til høstvalgmøtet 603 
Til høstvalgmøte skal valgkomiteen innstille på: 604 

1. studentrepresentanter til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 605 

2. styreleder til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus blant 606 
studentrepresentanter  607 

i. Hovedstyret innstiller på styreleder til valgkomiteen 608 
ii. Hovedstyrets innstilling til styreleder legges ved valgkomiteens innstilling til 609 

høstvalgmøte 610 
3. Leder av Velferdstingets Kulturstyre 611 
4. studentstyremedlem til Urban boligutleie (URBO) 612 
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5. studentstyremedlem til SiO Mat og Drikke 613 
6. studentstyremedlem til klagenemnda for tildeling av bolig 614 
7. studentstyremedlemmer til kontrollkomiteen for barnehager 615 

§ 8-3-2 Innstillinger til vårvalgmøtet 616 
Til vårvalgmøtet skal valgkomiteen innstille på: 617 

a.   Helhetlig forslag til nytt arbeidsutvalg 618 
b.  Medlemmer til Velferdstingets Kulturstyre 619 
c.   Leder av valgkomiteen 620 
d.   Medlemmer til Velferdstingets kontrollkomité 621 

 622 
 § 8-3-3 Suppleringsvalg 623 
Valgkomiteen innstiller ved suppleringsvalg til verv valgt av Velferdstinget etter § 8-3-1 og § 8-3-624 
2.Valgkomiteen innstiller ikke på suppleringsvalg til valgkomiteen. 625 

 626 
 § 8-3-4 Vurdering av kandidater 627 
Valgkomiteen skal etterstrebe kjønnsmessig lik fordeling ved innstilling til verv, komiteer, organer og 628 
styrer med mer enn en [KAA1] representant. Det skal også etterstrebes at innstillingen representerer 629 
flere utdanningsinstitusjoner. 630 

 631 
§ 8-4 Presentasjon av innstillinger 632 
Valgkomiteen skal legge frem innstillingen sin for Velferdstinget. 633 

 634 
 § 8-5 Konfidensialitet 635 
Alle forslag valgkomiteen mottar, samt all informasjon kandidatene ikke selv godkjenner at 636 
videreformidles, skal behandles konfidensielt og makuleres i etterkant av gjennomført valg. 637 

 638 
 § 8-6 Øvrige bestemmelser 639 
Medlemmer av valgkomiteen skal ikke behandle innstillinger på verv i organer de selv stiller til. 640 

Valgkomiteen ledes av Marius Hillestad. Øvrige medlemmer er Felix Volpe, William Sæbø og Øystein 641 
Klungnes. 642 

Arbeidsutvalgets vurdering 643 
Arbeidsutvalget besluttet at siden det fremdeles er god tid til Valgkomiteen begynner sitt arbeid før 644 
valgmøtet, var det ikke nødvendig å oppnevne et nytt medlem umiddelbart, og valget gjøres på alminnelig 645 
måte i Velferdstinget. 646 
 647 
 648 
 649 
 650 
 651 
 652 
 653 
 654 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 655 
 656 

FASTSETTELSE AV MANDAT, MEDLEMMER OG LEDER FOR 657 

REDAKSJONSKOMITE 658 
_______________________________________________________________________________________________________________ 659 
 660 
Saksnummer: 012-20/02 661 
Type sak: Vedtakssak 662 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 663 
Vedlegg:  664 
 665 
Arbeidsutvalgets innstilling: 666 
Velferdstinget vedtar regler og mandat for redaksjonskomité og velger denne etter fastsatte retningslinjer. 667 
 668 
Forslag til vedtak: 669 

• Mandatet ligger vedlagt i saksnotatet. 
• Kandidater til redaksjonskomiteen fremmes og velges under møtet 

 670 
 671 

SAKSOPPLYSNINGER 672 
 673 
Generelle regler for redaksjonskomite.  

• Det opprettes én redaksjonskomité. 
• Velferdstinget vedtar mandat og sammensetning etter innstilling fra fraksjonene. 
• Hver fraksjon inviteres til å stille ett medlem til redaksjonskomiteen. 
• Redaksjonskomiteene skal sammenstille og presentere innkomne forslag for Velferdstinget. De kan 

også gis mandat til å foreslå bedre ordlyd og innstille på forslag. 
 
 
MANDAT FOR REDAKSJONSKOMITEEN: 

1. Komiteen skal bestå av: 
a. Opptil 7 representanter fra minst 3 ulike institusjoner 
b. En representant fra AU uten stemmerett fungerer som sekretær. 

 
2. Komiteen skal samordne innkomne forslag ved å: 

a. Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert. 
b. Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom forslag med samme 

intensjon. 
c. Dele opp forslag der det er naturlig. 
d. Komiteen skal innstille på hvorvidt forslag skal vedtas, avvises, eller ikke realitetsbehandles. 
e. Komiteen skal, på innstillinger der det er uenighet, redegjøre for både flertallets innstilling og 

mindretallets dissens. 
f. Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er nødvendig. 
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g. Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse Velferdstinget om 
motstridende forslag som blir foreslått. 

 
1. Samarbeid: 

a. Komiteen skal utarbeide voteringsorden i samråd med ordstyrer og kontrollkomité. 
b. Komiteen skal forhøre seg med kontrollkomitéen om et forslag kan realitetsbehandles 

dersom det er tvil. 
c. Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være hensiktsmessig, som 

forslagsstiller, arbeidsutvalget og forberedende komitéer. 
 

2. Valg: 
a. Hver lærestedsgruppering kan oppnevne ett medlem dersom gruppen selv ønsker dette. 
b. Velferdstinget velger så resten av redaksjonskomiteen 
c. Redaksjonskomiteen velger en leder blant sine valgte medlemmer. 

 674 
 675 
 676 
 677 
 678 
 679 
 680 
 681 
 682 
 683 
 684 
 685 
 686 
 687 
 688 
 689 
 690 
 691 
 692 
 693 
 694 
 695 
 696 
 697 
 698 
 699 
 700 
 701 
 702 
 703 
 704 
 705 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 706 
 707 

REVIDERING AV POLITISK GRUNNDOKUMENT 2019-2022 708 
_______________________________________________________________________________________________________________ 709 
 710 
Saksnummer: 013-20/02 711 
Type sak: Vedtakssak 712 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 713 
Vedlegg: Politisk grunndokument 2018-2022 714 
 715 
Arbeidsutvalgets innstilling: 716 
Redaksjonskomiteen innstiller på alle innsendte forslag etter førstegangsdebatt. Forslagene voteres over 717 
etter andregangsdebatt. 718 
 719 
Forslag til vedtak: 720 
Forslag 1-36 i sakspapiret, samt forslag innsendt mellom sakspapirfrist og forslagsfrist.  721 
 722 

SAKSOPPLYSNINGER 723 
 724 
Velferdstinget skal jf. Velferdstingets vedtekter § 3-4 behandle politisk grunndokument på vårseminaret etter 725 
innstilling fra arbeidsutvalget. 726 
 727 
Politisk grunndokument omhandler overordnet politikk for Velferdstinget. Det er nyttig å stadfeste 728 
prinsipper og overordnede tanker man ønsker at Velferdstingets politikk skal være i tråd med i politisk 729 
grunndokument, da dette dokumentet er øverst i dokumenthierarkiet. All annen politikk som VT har skal 730 
være i tråd med politisk grunndokument 731 
 732 
Det er vanlig at politisk grunndokument kun omhandler overordnet politikk og prinsipper. Velferdstinget har 733 
imidlertid mange politiske dokumenter, og det kan være praktisk vanskelig å rekke å oppdatere alle 734 
politikkområdene der man ser behov for å etablere ny politikk, rett og slett fordi tiden ikke strekker til. En 735 
løsning på dette kan være å vedta punkter som er mer detaljerte og konkrete enn hva som er vanlig i politisk 736 
grunndokument. Dette er mulig siden politisk grunndokument tas opp for revidering på hvert vårseminar. 737 
 738 
Arbeidsutvalgets vurdering 739 
I revidering av Politisk grunndokument legger arbeidsutvalget opp til at vi tar inn saker og problemstillinger 740 
som er aktuelle å jobbe med i årene som kommer.  741 
 742 
Arbeidsutvalget har også valgt å flytte enkelte setninger og underkapitler for å gjøre dokumentet enklere å 743 
navigere. 744 
 745 
 746 
 747 
 748 
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ENDRINGSFORSLAG TIL POLITISK GRUNNDOKUMENT 749 
 750 
Mandat: 751 

Forslag nr. 1 Dokument Politisk grunndokument Linje  5 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Endring 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

Studentsamskipnaden I Oslo og Akershus 

Ny tekst Studentsamskipnaden SiO 

Begrunnelse SiO har byttet navn til Studentsamskipnaden SiO. Våre dokumenter burde derfor 
reflektere dette. 

VEDTAK   

 752 

Forslag nr. 2 Dokument Politisk grunndokument Linje  5 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Endring 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. 

Ny tekst  Kommuner med studiesteder tilknyttet SiO og Viken fylkeskommune. 

Begrunnelse Arbeidsutvalget mener at denne formuleringen dekker realiteten at Akershus ikke 
lenger eksisterer.  

VEDTAK   

 753 
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Forslag nr. 3 Dokument Politisk grunndokument Linje  75 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Endring  
 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere utdanning. Prinsippet 
skal også gjelde for internasjonale studenter. 
 

Ny tekst Setningen flyttes fra linje 75 til linje 8. 

Begrunnelse Arbeidsutvalget ønsker å flytte setningen på linje 75 opp til linje 8 fordi vi mener det 
hører mer hjemme der.  

VEDTAK   

 754 
Velferdstilbudet: 755 

Forslag nr. 4 Dokument Politisk grunndokument Linje  20 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Tillegg 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

Studentenes grunnleggende velferdsbehov skal dekkes på områder som 
studiefinansiering, bolig, barnehage, helse, idrett/trening og frivillige aktiviteter, og slik 
muliggjøre prinsippet om heltidsstudenten.  

Ny tekst Studentenes grunnleggende velferdsbehov skal dekkes på områder som 
studiefinansiering, bolig, barnehage, helse, idrett/trening, samferdsel og frivillige 
aktiviteter, og slik muliggjøre prinsippet om heltidsstudenten.  

Begrunnelse God samferdsel er viktig for studenter. Arbeidsutvalget anser samferdsel som en viktig 
del av studenters grunnleggende velferdsbehov og mener derfor det hører hjemme i 
denne oppramsingen.  

VEDTAK   

 756 
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Forslag nr. 5 Dokument Politisk grunndokument Linje  27 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  endring 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

Derfor har staten og kommunen et viktig ansvar som garantist for sentrale 
velferdsordninger som studentboligbygging, helsetjenester for studenter, 
studiefinansiering, barnehagefinansiering og sosiale stønadsordninger. 

Ny tekst Derfor har staten og kommunen et viktig ansvar som garantist for sentrale 
velferdsordninger som studentboligbygging, helsetjenester for studenter, 
studiefinansiering, barnehagefinansiering, et godt kollektivtransporttilbud og sosiale 
stønadsordninger. 

Begrunnelse Et godt og rimelig kollektivtransporttilbud er en viktig sak for studenter i Oslo og Viken.  Vi 
mener derfor det bør inkluderes her.  

VEDTAK 
 

 757 

Forslag nr. 6 Dokument Politisk grunndokument Linje  30 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Endring 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

Oslo og Akershus som vertskommune og -fylke har 

Ny tekst  Oslo og Viken som vertskommune og -fylke har 

Begrunnelse  Akershus har slått seg sammen med andre fylker og blitt Viken  

VEDTAK   

 758 
 759 
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Forslag nr. 7 Dokument Politisk grunndokument Linje 30  

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Strykning 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

som vertskommune og -fylke har i tillegg et særskilt ansvar i å anerkjenne den ressursen 
som studenter utgjør.  

Ny tekst Oslo og Viken som vertskommune og -fylke har et særskilt ansvar i å anerkjenne den 
ressursen som studenter utgjør.  

Begrunnelse Redaksjonell endring. Arbeidsutvalget mente at “i tillegg” var unødvendig.  

VEDTAK   

 760 

Forslag nr. 8 Dokument Politisk grunndokument Linje  31 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Endring 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for Oslo som en 
studenthovedstad. 

Ny tekst I samarbeid med studentene skal Oslo kommune jobbe for å utvikle byen som en 
studenthovedstad. 

Begrunnelse Viken fylke har i dag flere samskipnader og det er unaturlig at Viken skal jobbe for Oslo 
som en studenthovedstad.   

VEDTAK   

 761 
 762 
 763 
 764 
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Forslag nr. 9 Dokument Politisk grunndokument Linje 32 

  Levert av Arbeidsutvalget Type Tillegg 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Det skal til enhver tid eksistere et felles møtepunkt mellom studentene og kommunen. 

Begrunnelse Et felles møtepunkt vil gjøre det lettere for oss studenter å gi politikerne et innblikk i våre 
behov. Arbeidsutvalget synes et slikt møtepunkt er så viktig at vi ønsker å legge inn denne 
setningen i politisk grunndokument.  

VEDTAK   

 765 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus: 766 

Forslag nr. 10 Dokument Politisk grunndokument Linje 39 

  Levert av 
 

Type Endring 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig tekst Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 

Ny tekst Studentsamskipnaden SiO 

Begrunnelse SiO har byttet navn 

VEDTAK   

 767 
 768 
 769 
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Forslag nr. 11 Dokument Politisk grunndokument Linje  55 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Tillegg 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

  

Ny tekst Om semesteravgiften skal endres må dette gjøres etter vedtak i Velferdstinget.  
 

Begrunnelse Velferdstinget er studentenes øverste påvirkningsorgan opp mot SiO. Pengene fra 
semesteravgiften går til studentenes velferdstilbud og bør derfor kun endres dersom det 
er et ønske fra studentene.  

VEDTAK   

 770 
Bolig: 771 

Forslag nr. 12 Dokument Politisk grunndokument Linje  86 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Endring 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

 4000 

Ny tekst  3000 

Begrunnelse  Arbeidsutvalget mener at Velferdstinget burde ligge på samme nivå som andre 
studentorganisasjoner for å unngå å skape forvirring og muliggjøre mer samarbeid. 

VEDTAK   

 772 
 773 
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Forslag nr. 13 Dokument Politisk grunndokument Linje  93 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Endring  

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

Det skal alltid etterstrebes å bygge så billig som mulig, og boligmiksen må være tilpasset 
forskjellige livsstiler med hensyn til plassering, størrelse og pris. 

Ny tekst Det skal alltid etterstrebes å bygge så bærekraftig som mulig med fokus på løsninger som 
er billige å drifte over tid, og boligmiksen må være tilpasset forskjellige livsstiler med 
hensyn til plassering, størrelse og pris. 

Begrunnelse Arbeidsutvalget ønsker et fokus på bærekraftige boliger framfor billig, men slik at prisen 
på vedlikehold er lavt over tid. På sikt tror vi ikke denne løsningen øker studentenes leie.  

VEDTAK   

 774 

Forslag nr. 14 Dokument Politisk grunndokument Linje  104 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Tillegg 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

  

Ny tekst En studentbolig er ikke funksjonell til evig tid, selv med godt vedlikehold. Når det ikke 
tildeles tilskudd til rehabiliteringsprosjekter går det ut over studentenes leie. Det er viktig 
at staten tar et ansvar for å legge opp en god ordning slik at samskipnadene også kan søke 
om støtte til rehabilitering av boliger der det ikke er hensiktsmessig å rive og bygge nytt.  

Begrunnelse Det at samskipnaden ikke får støtte til rehabilitering, går ut over studentenes leie. Per i 
dag må man også betale tilbake tilskudd dersom man river noe man tidligere har fått 
tilskudd til, selv om bygget er falleferdig og hensikten er å bygge nytt og bedre. 
Arbeidsutvalget tror det blir viktig fremover at Velferdstinget tar stilling til om de ønsker 
en tilskuddsordning der det kan søkes om støtte til rehabilitering.  

VEDTAK   

 775 
 776 
 777 
 778 
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Forslag nr. 15 Dokument Politisk grunndokument Linje  104 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Tillegg 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Stat og kommune må legge til rette for et godt leiemarked, gjennom en aktiv 
leieboligpolitikk. De fleste studenter bor i privat utleide boliger, noe som medfører at det 
også må være et fokus på dette området. Leiemarkedet må være mer forutsigbart, pris- 
og standardregulert. Studenters egen kompetanse må heves slik at de til enhver tid er 
sikre på egne rettigheter.  

Begrunnelse Arbeidsutvalget ønsker at Velferdstinget skal ha politikk for den større andel av studenter 
tilknyttet VT og SiO. Leiepolitikk har tidligere ikke vært tilstedeværende i det politiske 
grunndokumentet, men for å favne en større andel av studentmassen ønsker 
arbeidsutvalget at dette også skal nevnes i politisk grunndokument.  

VEDTAK   

 779 

Forslag nr. 16 Dokument Politisk grunndokument Linje  109 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Tillegg 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

  

Ny tekst • Stat og kommune må legge til rette for en mer forutsigbar, pris- og 
standardregulert privat leiesektor gjennom en aktiv leieboligpolitikk. 

Begrunnelse En aktiv leieboligpolitikk vil føre til mer forutsigbarhet og bedre boligforhold for de 
studentene som leier på det private markedet.     

VEDTAK   

 780 
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Forslag nr. 17 Dokument Politisk grunndokument Linje 110 

  Levert av Arbeidsutvalget Type Tillegg 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst • Tilskuddsordningen må tilpasses slik at det kan gis støtte til rehabilitering av 
studentboliger.  

Begrunnelse Arbeidsutvalget mener det burde være mulig å søke om tilskudd til rehabilitering av 
studentboliger.  

VEDTAK   

 781 
Helse: 782 

Forslag nr. 18 Dokument Politisk grunndokument Linje 139 

  Levert av Arbeidsutvalget Type Tillegg 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

  

Ny tekst  og at kommunen bidrar til studenters psykiske helse tilbud. 

Begrunnelse Kommunen har et ansvar for alle sine innbyggere. SHoT-undersøkelsen fra 2018 viser at 
det er et stort antall studenter som har psykiske plager og er ensomme. Arbeidsutvalget 
mener derfor at kommunen burde bidra til studentenes Psykiske helse tilbud.  

VEDTAK   

 783 
 784 
 785 
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Forslag nr. 19 Dokument Politisk grunndokument Linje 154 

  Levert av Arbeidsutvalget Type Tillegg 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

  

Ny tekst • Det skal arbeides for at det skal gis kommunale tilskudd til studentenes psykiske 
helsetjeneste.  

Begrunnelse Kommunen har et ansvar for alle sine innbyggere inkludert studenter. Ved at kommunen 
bidrar åpner det muligheter for at SiO kan fokusere mer på det forebyggende.  

VEDTAK   

 786 

Forslag nr. 20 Dokument Politisk grunndokument Linje  154 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Strykning 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

• Det må arbeides for løsninger som gjør at studenter kan ha to fastleger. 

Ny tekst 
 

Begrunnelse Dette vil være vanskelig å gjennomføre i praksis på grunn av journaler og 
personvern.  Punktet vil fortsatt være bevart i helsepolitisk dokument.  

VEDTAK   

 787 
 788 
 789 
 790 
 791 
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Studiefinansiering: 792 

Forslag nr. 21 Dokument Politisk grunndokument Linje  165 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Tillegg 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

  

Ny tekst Det bør legges til rette for at studenter skal kunne få barn i studietiden, og rett etter endt 
studietid. Det må innføres rett til foreldrestipend for søkere som er i overgangsfasen 
mellom avsluttet utdanning og yrkesaktivitet. 

Begrunnelse For å få tilgang på foreldrestipend må man ha jobbet for opparbeide seg rettigheter. 
Studenter har som regel ikke hatt mulighet til å opparbeide seg dette. Derfor havner de i 
en økonomisk ulempe i forhold til jevnaldrende ikke-studenter.      

VEDTAK   

 793 

Forslag nr. 22 Dokument Politisk grunndokument Linje  170 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Tillegg 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

  

Ny tekst • Studenter med barn skal motta studiestøtte som er 2 ganger grunnbeløpet i 
folketrygden. 

Begrunnelse Det er dyrt å være foreldre. For å slippe å havne i økonomisk uføre ønsker arbeidsutvalget 
å øke studiestøtten for studenter med barn til 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden.  

VEDTAK   

 794 
 795 
 796 
 797 



  
 

 
 36 

Forslag nr. 23 Dokument Politisk grunndokument Linje  170 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Tillegg 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

  

Ny tekst • Det må innføres rett til foreldrestipend for søkere som er i overgangsfasen 
mellom avsluttet utdanning og yrkesaktivitet. 

Begrunnelse For å få tilgang på foreldrestipend må man ha jobbet for opparbeide seg rettigheter. 
Tilbudet med foreldrestipend burde derfor utvides til å gjelde de som er i overgangsfasen 
mellom studier og arbeid.  

VEDTAK   

 798 
 799 
 800 
 801 
 802 
 803 
 804 
 805 
 806 
 807 
 808 
 809 
 810 
 811 
 812 
 813 
 814 
 815 
 816 
 817 
 818 
 819 
 820 
 821 
 822 
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Studenter med barn: 823 

Forslag nr. 24 Dokument Politisk grunndokument Linje  202 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Endring 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

 Studenter med barn 
Det skal være mulig å få barn i løpet av studietiden uten å måtte avbryte studieløpet. 
Derfor må stat og kommune ha gode støtteordninger for studenter med barn. 
Studentsamskipnaden må ha gode tilbud til studenter med barn som muliggjør 
tilværelsen som småbarnsforelder som studerer fulltid. 
Velferdstinget mener at: 

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

• For foreldrepar der en eller begge foreldrene studerer, skal far/med mor ha rett 
til «fedrekvote». 

• For studenter med barn skal studiestøtte og forsørgerstipend utbetales over 12 
måneder. 

Ny tekst  Hele avsnittet flyttes til linje 170 

Begrunnelse Arbeidsutvalget ønsker og flytte hele underkapittelet om studenter med barn fra linje 202 
til 170 i Politisk grunndokument. Grunnen er at vi føler avsnittet er sterkt knyttet til 
avsnittet om finansiering.  

VEDTAK   

 824 
 825 
 826 
 827 
 828 
 829 
 830 
 831 
 832 
 833 
 834 
 835 
 836 
 837 
 838 
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Serveringstilbud til studenter: 839 

Forslag nr. 25 Dokument Politisk grunndokument Linje  177 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Endring  

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig tekst  Miljøvennlige  

Ny tekst  Bærekraftige 

Begrunnelse Miljøvennlig og bærekraftig brukes litt om hverandre. Arbeidsutvalget har prøvd å 
legge seg på en linje der det er «bærekraftig» som hovedsakelig brukes i dokumentet. 

VEDTAK   

 840 

Forslag nr. 26 Dokument Politisk grunndokument Linje 180 

  Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

Det må det tilbys lengre åpningstider hos SiO Mat og Drikke, generelt, men også spesielt 
i eksamensperiodene, da det både er ønskelig og et faktum at studenter tilbringer mer 
tid på skolen.  

Ny tekst Det må det tilbys lengre åpningstider hos SiO Mat og Drikke, spesielt i 
eksamensperiodene, da det både er ønskelig og et faktum at studenter tilbringer mer tid 
på skolen.  

Begrunnelse  “generelt, men også” er etter arbeidsutvalgets mening overflødig og det vil ikke endre 
meningen i teksten og fjerne det.  

VEDTAK   

 841 
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Forslag nr. 27 Dokument Politisk grunndokument Linje  186 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Tillegg 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

  

Ny tekst • SiO skal ha som mål å ha serveringssteder på de mindre institusjonene 
tilknyttet dem. 

Begrunnelse  Alle studenter som betaler semesteravgift til SiO skal ha tilgang på de samme godene.  

VEDTAK   

 842 

Forslag nr. 28 Dokument Politisk grunndokument Linje  186 

  Levert av Arbeidsutvalget Type  Tillegg 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

  

Ny tekst • Samskipnaden skal ha utvidede åpningstider i eksamensperioden. 
 

Begrunnelse Det er et behov for utvidede åpningstider i eksamensperioden, slik at studenter slipper 
å bruke tid på å finne mat andre steder.  

VEDTAK   

 843 
 844 
 845 
 846 



  
 

 
 40 

Forslag 
nr. 29 

Dokument Politisk grunndokument Linje  186 

  Levert av Arbeidsutvalget Type  Tillegg 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

  

Ny tekst • Samskipnaden må gjøre det enkelt å velge plantebasert. 

Begrunnelse Et fokus på bærekraftig og miljøvennlig mat er viktig hvis studentene skal kunne ta 
ansvar for miljøet og fremtidig generasjoner.   

VEDTAK   

 847 
Kollektivtransport og samferdsel: 848 

Forslag nr. 30 Dokument Politisk grunndokument Linje  196 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Tillegg 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

  

Ny tekst Studentrabatten på kollektivtransport må ligge på samme nivå som honnørrabatten, og 
studenter som bor og studerer i forskjellige soner bør kunne reise sonefritt til og fra 
studiestedet.  

Begrunnelse En av de største utfordringene som møter studenter i dag er levekostnader. Ved å 
redusere prisen på kollektivtransport og innføre sonefri reiser vil dette bidra til en bedre 
økonomi for studentene.   

VEDTAK   

 849 
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Forslag nr. 31 Dokument Politisk grunndokument Linje  201 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Tillegg 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

  

Ny tekst Velferdstinget mener at:  
• Studentrabatt på kollektivtransport må ligge på nivå med honnører  
• Studenter som bor og studerer i forskjellige soner må kunne reise sonefritt til og 

fra studiestedet om det er behov for det  
• Det må finnes gode nattbusstilbud 
• Infrastruktur og byutvikling skal være tilrettelagt for studenter 

 

Begrunnelse Arbeidsutvalget ønsker en satsning på kollektivtilbudet for studenter og ønsker en mer 
studentvennlig by. Kollektivtilbud har også vært et fast punkt på handlingsplanen de siste 
årene.  

VEDTAK   

 850 
 851 
 852 
 853 
 854 
 855 
 856 
 857 
 858 
 859 
 860 
 861 
 862 
 863 
 864 
 865 
 866 
 867 
 868 
 869 
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Trening og idrett: 870 

Forslag nr. 32 Dokument Politisk grunndokument Linje  224 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Tillegg 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

  

Ny tekst SiO Athletica er et viktig og effektivt tilbud for studenter. Det er viktig at dette tilbudet blir 
godt tilrettelagt studenter og deres behov. SiO Athletica må utover dette legge til rette for 
studentidretten, blant annet ved å tilby relevante arealer til gode tidspunkter. SiO Athletica 
har også et ansvar for å sørge for at de forskjellige idrettslagene er tildelt treningstider for 
kampavvikling før forbundenes frister, slik at det ikke påløper ekstragebyrer i forbindelse 
med dette.  

Begrunnelse Arbeidsutvalget mener det er relevant å nevne SiO Athletica i sammenheng med trening 
og idrett.  

VEDTAK   

 871 
Oslo som studentby: 872 

Forslag nr. 33 Dokument Politisk grunndokument Linje  245 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Tillegg 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Et sentralt plassert studenthus er en måte å skape en ny felles møteplass. Et nytt 
studenthus handler om å løse felles utfordringer for institusjonene, foreningene i Oslo og 
Oslo som studentby, på en effektiv måte. Det skal arbeides for et studenthus i sentrum 
som er tilgjengelig og gratis for alle studenter i Oslo og Lillestrøm. Det er derimot viktig at 
dette huset ikke skal stå i konflikt med andre mulige studenthus i Oslo og Lillestrøm. 

Begrunnelse 
 

VEDTAK   

 873 
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Forslag nr. 34 Dokument Politisk grunndokument Linje  245 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Endring 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

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

Ny tekst Det viktig at byen forøvrig anerkjenner studentene som den ressursen de er. 

Begrunnelse Redaksjonell endring: Siden det er foreslått lagt til et avsnitt er det også foreslått en 
omformulering her.  

VEDTAK   

 874 
Demokrati og deltakelse: 875 

Forslag nr. 35 Dokument Politisk grunndokument Linje  252 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type  Strykning 

 Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig 
tekst 

Det skal arbeides for at institusjonene tar sitt ansvar for finansiering av de lokale 
studentdemokratiene. 

Ny tekst   

Begrunnelse Arbeidsutvalget mener at denne setningen gir en uheldig fullmakt til å gripe inn i tvister 
mellom studentdemokrati og institusjon.     

VEDTAK   

 876 
 877 
 878 
 879 
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Redaksjonell fullmakt:  880 

Forslag nr. 36 Dokument Politisk grunndokument Linje   

  Levert av  Arbeidsutvalget Type 
 

Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (sak 014-20/02) 

Opprinnelig tekst 
 

Ny tekst Arbeidsutvalget får redaksjonell fullmakt til ferdigstilling av dokumentet 

Begrunnelse 
 

VEDTAK   

 881 
 882 
 883 
 884 
 885 
 886 
 887 
 888 
 889 
 890 
 891 
 892 
 893 
 894 
 895 
 896 
 897 
 898 
 899 
 900 
 901 
 902 
 903 
 904 
 905 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 906 
 907 

HANDLINGSPLAN 2020 908 
_______________________________________________________________________________________________________________ 909 
 910 
Saksnummer: 014-20/02 911 
Type sak: Vedtakssak 912 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 913 
Vedlegg:  914 
 915 
Arbeidsutvalgets innstilling: 916 
Det er redaksjonskomiteen som innstiller på dette dokumentet.  917 
 918 
Forslag til vedtak: 919 
Handlingsplan 2020 920 

1. Arbeidsutvalget skal i samarbeid med Oslo kommune opprette et studentråd der studenttillitsvalgte 921 
jevnlig møter beslutningstakere for diskusjon om relevante saker for Oslo som studentby. 922 

2. Velferdstinget skal videreføre arbeidet med nytt studenthus i sentrum. 923 
3. Arbeidsutvalget skal sammen med Lillestrøm kommune, SiO og andre relevante aktører, arbeide for 924 

utvidet og økt velferdstilbud også utenfor Oslo.  925 
4. Arbeidsutvalget skal videreføre og videreutvikle Faddervaktordningen i samarbeid med relevante 926 

aktører. 927 
5. Arbeidsutvalget skal jobbe for at kollektivtilbudet skal være rimelig og tilrettelegges en 928 

studenthverdag. 929 
6. Arbeidsutvalget skal jobbe for at kunstgressbanen ved Domus Athletica opprustes til en mer brukbar 930 

standard. 931 
7. Arbeidsutvalget skal jobbe for at studenter får tilgang på kommunale idrettsanlegg 932 
8. Arbeidsutvalget skal jobbe for at det opprettes en ny kulturkalender eller liknende der studenter 933 

samlet kan få en oversikt over byens mange studentarrangemeter og aktiviteter. 934 
9. Arbeidsutvalget skal jobbe for at den nye kommunale alkoholpolitiske handlingsplanen blir mer 935 

studentvennlig, herunder en oppmykning av SALUTT-kravet 936 
10. Arbeidsutvalget skal arbeide for at studenter får flere faste rabatter på kulturarrangementer i 937 

regionen. 938 
11. Arbeidsutvalget skal jobbe for mer miljø- og dyrevennlig mat i SiOs kantiner, herunder en fortsatt økt 939 

satsning på bærekraftige og plantebaserte alternativer 940 
12. Arbeidsutvalget skal gjennomføre minst to relevante kampanjer. 941 
13. Arbeidsutvalget skal jobbe for at fagskolene tilknyttet SiO representeres i Velferdstinget på lik linje 942 

med de mindre høyskolene tilknyttet SiO. 943 
14. Arbeidsutvalget skal jobbe for at alle tilbud til internasjonale studenter samles på ett sted. 944 
15. Velferdstinget skal revidere egne dokumenter omhandlende kultur og karriere. 945 
16. Velferdstinget skal revidere sitt miljøpolitiske dokument. 946 

 947 
 948 
 949 
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SAKSOPPLYSNINGER 950 
 951 
Velferdstinget skal jf. Velferdstingets vedtekter § 3-4 vedta en handlingsplan på vårseminaret etter innstilling 952 
fra arbeidsutvalget. 953 
 954 
Handlingsplanen skal legge retningslinjer og mål for Velferdstinget og arbeidsutvalgets aktivitet i 2020. 955 
Arbeidsutvalget har tatt utgangspunkt i fjorårets handlingsplan og i tillegg sett på hva som trolig blir aktuelle 956 
saker det kommende året når vi har jobbet med dokumentet. Fullstendig forslag til handlingsplan finner dere 957 
under “forslag til vedtak”.  958 
 959 
Arbeidsutvalgets vurdering 960 
Utforming 961 
Det er viktig å huske at arbeidsutvalget bør ha noe handlingsrom til å jobbe med aktuelle, større saker som 962 
er hjemlet i grunndokumentet. Det ses derfor som hensiktsmessig at punktene i handlingsplanen varierer 963 
mellom tiltak som er målbare, og lett kan bestemmes om er utført, og større tiltak som vil kreve at man jobber 964 
langsiktig. Velferdstinget bør også være bevisst på at en handlingsplan som er uoppnåelig lang, vil føre til at 965 
enkelte punkter blir nedprioritert. Det anbefaler derfor å ikke legge til alt for mange punkter uten å også 966 
fjerne noen.  967 
 968 
Innhold 969 
Punkt 1: “Arbeidsutvalget skal i samarbeid med Oslo kommune opprette et studentråd der studenttillitsvalgte 970 
jevnlig møter beslutningstakere for diskusjon om relevante saker for Oslo som studentby.” 971 
 972 
Arbeidsutvalget mener et fast møtepunkt mellom studenter og politikere vil gjøre det lettere å få gjennomslag 973 
for Velferdstingets politikk. Vi mener det er viktig at studenter blir ivaretatt i flere av sakene i bystyret. 974 
 975 
Punkt 2: “Velferdstinget skal videreføre arbeidet med nytt studenthus i sentrum.” 976 
 977 
Velferdstinget har vedtak som legger opp til å fortsette arbeidet med nytt studenthus i sentrum i løpet av 978 
våren 2020. Arbeidsutvalget mener derfor at arbeidet med studenthus skal videreføres i 2020, styrt av 979 
Velferdstingets vedtak. 980 
 981 
Punkt 3: “Arbeidsutvalget skal sammen med Lillestrøm kommune, SiO og andre relevante aktører, arbeide for 982 
utvidet og økt velferdstilbud også utenfor Oslo.” 983 
  984 
Arbeidsutvalget mener det er viktig å jobbe for studentvelferd for alle studenter som betaler semesteravgift 985 
til SiO. 986 
 987 
Punkt 4: “Arbeidsutvalget skal videreføre og videreutvikle Faddervaktordningen i samarbeid med relevante 988 
aktører.” 989 
 990 
Faddervaktordningen var en suksess i 2019, og kan bli enda bedre i 2020. Arbeidsutvalget mener arbeidet 991 
med ordningen bør videreføres og forankres i handlingsplanen for 2020.  992 
 993 
 994 
 995 
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Punkt 5: Arbeidsutvalget skal jobbe for at kollektivtilbudet skal være rimelig og tilrettelegges en studenthverdag. 996 
 997 
Det har de siste årene både vært jobbet for rabatt tilsvarende honnør og at studenter som bor og studerer i 998 
forskjellige soner skal kunne reise sonefritt. Arbeidsutvalget mener at dette punktet åpner mer for dialog 999 
med ruter om hva de mener er mulig å gjøre av tilpasninger.  1000 
 1001 
Punkt 6: “Arbeidsutvalget skal jobbe for at kunstgressbanen ved Domus Athletica opprustes til en mer brukbar 1002 
standard.”  1003 
 1004 
Det ble gjort en tilstandsrapport i høst som viser at kunstgressbanen utenfor Domus er i dårlig stand. Da 1005 
dette per dags dato er den eneste kunstgressbanen der studenter er prioritert mener arbeidsutvalget at det 1006 
bør jobbes for å få den opprustet.  1007 
 1008 
Punkt 7: “Arbeidsutvalget skal jobbe for at studenter får tilgang på kommunale idrettsanlegg” 1009 
 1010 
Leder av finansutvalget i Oslo uttalte nylig at utbygging av idrettsanlegg bidrar til å føre en studentvennlig 1011 
politikk. Arbeidsutvalget mener det bør jobbes for at studentidretten skal få tilgang på disse anleggene.  1012 
 1013 
Punkt 8: “Arbeidsutvalget skal jobbe for at det opprettes en ny kulturkalender eller liknende der studenter samlet 1014 
kan få en oversikt over byens mange studentarrangementer og aktiviteter.” 1015 
 1016 
I Oslo er det utrolig mye som skjer for studenter, men informasjonen over hva som skjer hvor og når er spredt 1017 
så mye at det kan være vanskelig å forholde seg til. Arbeidsutvalget ønsker at det opprettes et sted der 1018 
studenter i Oslo kan få samlet informasjon om studentaktiviteter i byen.  1019 
 1020 
Punkt 9: “Arbeidsutvalget skal jobbe for at den nye kommunale alkoholpolitiske handlingsplanen blir mer 1021 
studentvennlig, herunder en oppmykning av SALUTT-kravet” 1022 
 1023 
Det siste året har det blitt jobbet for en oppmykning av SALUTT-kravet, et krav som krever at alle som jobber 1024 
på et utested etter kl 01.00 må ha gjennomgått et kurs som koster 500 kr per hode. Arbeidsutvalget mener 1025 
det er relevant å fortsette dette arbeidet i forbindelse med at den nye kommunale alkoholpolitiske 1026 
handlingsplanen er lagt ut på høring.  1027 
 1028 
Punkt 10: “Arbeidsutvalget skal arbeide for at studenter får flere faste rabatter på kulturarrangementer i regionen.” 1029 
 1030 
Dette er et punkt som har stått i flere handlingsplaner, som arbeidsutvalget mener det er relevant å 1031 
videreføre da den type arbeid tar mer enn en periode.  1032 
 1033 
Punkt 11: “Arbeidsutvalget skal jobbe for mer miljø- og dyrevennlig mat i SiOs kantiner, herunder en fortsatt økt 1034 
satsning på bærekraftige og plantebaserte alternativer.” 1035 
 1036 
Arbeid for miljø, bærekraft og dyrevelferd er noe arbeidsutvalget ser på som viktig. SiO mat og drikke har 1037 
gjort en satsning det siste året og arbeidsutvalget ønsker å fortsette å presse for en fortsatt økt satsning på 1038 
dette området.  1039 
 1040 
 1041 
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Punkt 12: “Arbeidsutvalget skal gjennomføre minst to relevante kampanjer.” 1042 
 1043 
I løpet av et år er det naturlig å skulle gjennomføre noen kampanjer. Arbeidsutvalget foreslår at det skal 1044 
gjennomføres minst to relevante kampanjer. Det betyr derimot ikke at det ikke kan gjennomføres flere.  1045 
 1046 
Punkt 13: “Arbeidsutvalget skal jobbe for at fagskolene tilknyttet SiO representeres i Velferdstinget på lik linje med 1047 
de mindre høyskolene tilknyttet SiO.” 1048 
 1049 
Flere fagskoler er nå blitt tilknyttet SiO. Arbeidsutvalget mener derfor det er viktig å prioritere å jobbe for at 1050 
disse representeres i Velferdstinget.  1051 
 1052 
Punkt 14: “Arbeidsutvalget skal jobbe for at alle tilbud til internasjonale studenter samles på ett sted.” 1053 
 1054 
Arbeidsutvalget har erfart at internasjonale studenter ofte blir en kasteball i systemet. De som er her mer 1055 
enn et år må for eksempel innom tre forskjellige kontorer på tre forskjellige steder, gjerne flere ganger, for å 1056 
få opprettet en bankkonto. Det å samle tilbud på ett sted tror vi er et stort arbeid som vil ta flere perioder, 1057 
men det er noe vi ønsker å begynne arbeidet med.  1058 
 1059 
Punkt 15: “Velferdstinget skal revidere egne dokumenter omhandlende kultur og karriere.” 1060 
 1061 
Dette sto på handlingsplanen for 2019, men ble ikke gjennomført. Det er lenge siden dokumentene var oppe 1062 
til revidering sist, og arbeidsutvalget mener det er viktig at dette gjøres.  1063 
 1064 
Punkt 16: “Velferdstinget skal revidere sitt miljøpolitiske dokument.” 1065 
 1066 
Velferdstingets miljøpolitiske dokument ble sist revidert i 2015. Arbeidsutvalget mener derfor det bør opp til 1067 
revidering i løpet av året.  1068 
 1069 
 1070 
 1071 
 1072 
 1073 
 1074 
 1075 
 1076 
 1077 
 1078 
 1079 
 1080 
 1081 
 1082 
 1083 
 1084 
 1085 
 1086 
 1087 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 1088 
 1089 

GODKJENNING AV KULTURSTYRETS HANDLINGSPLAN FOR 2020 1090 
_______________________________________________________________________________________________________________ 1091 
 1092 
Saksnummer: 015-20/02 1093 
Type sak: Vedtakssak 1094 
Saksansvarlig: Kulturstyret v/leder, Henrik Haram 1095 
Vedlegg: Kulturstyrets handlingsplan 2020 1096 
 1097 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1098 
Arbeidsutvalget har ikke innstilt i denne saken. 1099 
 1100 
Forslag til vedtak: 1101 

• Kulturstyrets handlingsplan for 2020 godkjennes 1102 
• Kulturstyrets handlingsplan for 2020 godkjennes ikke 1103 

 1104 

SAKSOPPLYSNINGER 1105 
 1106 
Velferdstinget godkjenner hvert vårseminar Kulturstyrets handlingsplan. Denne gangen blir det for året 2020, 1107 
 1108 
 1109 
 1110 
 1111 
 1112 
 1113 
 1114 
 1115 
 1116 
 1117 
 1118 
 1119 
 1120 
 1121 
 1122 
 1123 
 1124 
 1125 
 1126 
 1127 
 1128 
 1129 
 1130 
 1131 
 1132 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 1133 
 1134 

STUDENTHUSKOMITÉ 1135 
_______________________________________________________________________________________________________________ 1136 
 1137 
Saksnummer: 016-20/02 1138 
Type sak: Vedtakssak 1139 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 1140 
Vedlegg: 1141 
 1142 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1143 
Arbeidsutvalget innstiller på at det opprettes en komité og at mandat vedtas med de endringer som 1144 
fremkommer på møtet. Det innstilles også på at Arbeidsutvalget får fullmakt til å sette sammen en komité 1145 
basert på søknader fra kandidater. 1146 
 1147 
Forslag til vedtak: 1148 

• Velferdstinget velger at det skal opprettes en komité for å arbeide med forslag til drift i et potensielt 1149 
nytt studenthus i sentrum.  1150 

• Forslag til mandat for komiteen:  1151 

“Komiteen skal kartlegge hvilken type drift og intern organisering som fungerer for andre, liknende 1152 
organisasjoner. De skal sammenfatte og legge frem forslag til hva de mener vil fungere best i et nytt 1153 
studenthus i sentrum for Velferdstinget.” 1154 

• Arbeidsutvalget får fullmakt til å sette sammen en komité på maksimalt 7 personer, basert på 1155 
søknader fra kandidater. Nestleder i arbeidsutvalget skal fungere som sekretær for komiteen. 1156 
Komiteen legges frem for godkjenning av Velferdstinget ved neste møte.  1157 

 1158 

SAKSOPPLYSNINGER 1159 
 1160 
Velferdstinget har over lengre tid jobbet for et nytt studenthus i Oslo sentrum. For mer utdypende 1161 
informasjon om prosjektet henviser vi til tidligere sakspapirer, blant annet fra Velferdstingets høstseminar 1162 
7. september 2019 og fra møtet 11. november 2019.  1163 
 1164 
På møtet i november ble det gjort et vedtak som fastsetter hva Velferdstinget mener at et nytt studenthus 1165 
skal inneholde. I den sammenheng ble det etterspurt å sette ned en komité som skal jobbe med drift og 1166 
driftsform for et potensielt nytt studenthus. Dersom Velferdstinget velger å nedsette en komité vil det være 1167 
hensiktsmessig at dens oppgave er å følge opp deler av vedtaket vedtatt på Velferdstingets høstseminar i 1168 
2019 som sier følgende:  1169 
 1170 
“Vi støtter opp om SiOs konklusjon om kjøp av SO32. Velferdstinget ber arbeidsutvalget tydeliggjøre studentenes 1171 
behov og legge frem en sak i løpet av høsten hvor innhold i et potensielt studenthus konkretiseres. Det legges til 1172 
grunn at det skal være en deltakende prosess. Muligheter og utfordringer må belyses. Arbeidet med mulig 1173 
driftsform- og organisasjon påbegynnes i samarbeid med eventuelle relevante aktører, med sikte på nytt vedtak 1174 
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våren 2020. Erfaringer fra studentforeninger med koordineringsrolle i eksisterende studentinitiativ skal innhentes i 1175 
sammenheng med arbeidet. Arbeidsutvalget ber SiO arbeide med mulig finansiering, byggtekniske vurderinger og 1176 
risikovurderinger.” 1177 
 1178 
Arbeidsutvalget legger derfor frem følgende forslag til mandat:  1179 

“Komiteen skal kartlegge hvilken type drift og intern organisering som fungerer for andre, liknende organisasjoner. 1180 
De skal sammenfatte og legge frem forslag til hva de mener vil fungere best i et nytt studenthus i sentrum for 1181 
Velferdstinget.” 1182 

Når det kommer til valg av komitémedlemmer legges det frem et forslag om søknadsprosess. Grunnen er 1183 
at det legges opp til et stort arbeid som ikke bare krever engasjement, men også en viss kompetanse i bunn 1184 
for å kunne være effektive.  1185 

Med mindre det er et stort ønske fra Velferdstinget ønsker ikke arbeidsutvalget å ha noen fra SiO eller 1186 
ansatte ved institusjonene inn i komiteen, men heller sørge for god dialog på siden.  1187 

 1188 

 1189 
 1190 
 1191 
 1192 
 1193 
 1194 
 1195 
 1196 
 1197 
 1198 
 1199 
 1200 
 1201 
 1202 
 1203 
 1204 
 1205 
 1206 
 1207 
 1208 
 1209 
 1210 
 1211 
 1212 
 1213 
 1214 
 1215 
 1216 
 1217 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 1218 
 1219 

VELFERDSTINGETS DRIFTSBUDSJETT 2020 - REVIDERT 1220 
_______________________________________________________________________________________________________________ 1221 
 1222 
Saksnummer: 017-20/02 1223 
Type sak: Vedtakssak 1224 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 1225 
Vedlegg: (Vedlegg ettersendes)  1226 
 1227 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1228 
(Saken ettersendes)  1229 
 1230 
Forslag til vedtak: 1231 
 1232 
 1233 

SAKSOPPLYSNINGER 1234 
 1235 
(Saken ettersendes)   1236 
 1237 
 1238 
 1239 
 1240 
 1241 
 1242 
 1243 
 1244 
 1245 
 1246 
 1247 
 1248 
 1249 
 1250 
 1251 
 1252 
 1253 
 1254 
 1255 
 1256 
 1257 
 1258 
 1259 
 1260 
 1261 
 1262 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 1263 
 1264 

EGENANDEL SIO PSYKISK HELSE OG RÅDGIVNING 1265 
_______________________________________________________________________________________________________________ 1266 
 1267 
Saksnummer: 018-20/02 1268 
Type sak: Vedtakssak 1269 
Saksansvarlig: Adrian Leander Skagen 1270 
Vedlegg: Referat VT-8-19, Universitas 23/01/2020, s. 7 1271 
 1272 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1273 
Saken ble levert til arbeidsutvalget så tett opptil utsendelse av sakspapirer at arbeidsutvalget ikke rakk å 1274 
innstille. 1275 
 1276 
Forslag til vedtak: 1277 
F1: Velferdstinget ønsker å behandle saken «Egenandel psykisk helse og rådgivning» slik den forelå i 1278 
innkallingen til VT-8-19 på nytt 1279 
 1280 

SAKSOPPLYSNINGER 1281 
 1282 
Bakgrunn for saken 1283 
[I VT-8-19 ble det vedtatt en resolusjon om en egenandel for psykisk helse og rådgivning (se Referat VT-8-19). 1284 
Under debatten var et ofte brukt argument at psykologene i SiO helse selv ønsket dette. I Senere tid har det 1285 
kommet frem at dette ikke stemte. Personalet var splittet i spørsmålet (se vedlagt artikkel fra Universitas). 1286 
 1287 
Saksopplysninger 1288 
 Å behandle en sak på nytt kan ta unødvendige ressurser fra VTs side. Vedtaket bør respekteres slik 1289 
representantene ønsket det. Det kan imidlertid se ut som at til at vedtaket ble gjort på feil grunnlag. Dersom 1290 
en slik avgjørelse blir stående, vil det kunne svekke VTs autoritet, spesielt på grunn av 1291 
medieoppmerksomheten saken har fått i student-nyhetskanalene. 1292 
 1293 
Saksbehandlers vurdering 1294 
På bakgrunn av saksopplysningene bør saken behandles på nytt ASAP, slik at man kan ta et nytt og bedre 1295 
opplyst vedtak som er i tråd med alles interesser 1296 
 1297 
 1298 
 1299 
 1300 
 1301 
 1302 
 1303 
 1304 
 1305 
 1306 
 1307 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 1308 
 1309 

KULTURPOLITISK DOKUMENT 1310 
_______________________________________________________________________________________________________________ 1311 
 1312 
Saksnummer: 019-20/02 1313 
Type sak: Diskusjonssak 1314 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 1315 
Vedlegg: Kulturpolitisk dokument, politisk dokument om studentkultur og Velferdstingets retningslinjer for SiO 1316 
Studentliv 1317 
 1318 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1319 
Saken diskuteres i Velferdstinget. 1320 
 1321 
Forslag til vedtak: 1322 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 1323 
 1324 

SAKSOPPLYSNINGER 1325 
 1326 
Bakgrunn for saken 1327 
Under forrige arbeidsutvalg ble det påbegynt et arbeid med å revidere Velferdstingets dokumenter 1328 
omhandlende studentkultur. Dette innbefatter alle de tre vedlagte dokumentene. Reglement for SiO 1329 
Foreninger som ble vedtatt i 2016 er ikke med i revideringen.  1330 
 1331 
Forslag til kulturpolitisk dokument ble lagt frem i vår, da uten den biten som omfatter studentkultur. Man 1332 
tenkte at politisk dokument om studentkultur skulle bli et eget dokument. Slik vi forsto det ønsket salen heller 1333 
å ha ett kulturpolitisk dokument, og det er derfor det som legges frem her.  1334 
 1335 
Det ble satt ned en komite for å jobbe med dokumentet som har hatt flere møter. Møtereferater, notater og 1336 
de tre vedlagte dokumentene om kulturpolitikk ligger til grunn for forslaget som legges frem her.  1337 
 1338 
Velferdstingets vedtekter sier:  1339 
“Politiske og organisatoriske dokumenter vedtas og endres av Velferdstinget over to møter, med unntak av møter 1340 
som varer mer enn en – 1 – dag. “ 1341 
 1342 
Saken legges derfor frem for diskusjon på dette møtet og skal vedtas på neste møte.  1343 
 1344 
 1345 
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Kulturpolitisk dokument 1346 

Studentkultur er velferd 1347 

Studentkulturen er en essensiell del av studentlivet. Å engasjere seg i studentforeninger og andre 1348 

studentspesifikke kulturelle aktiviteter er unike tilbud og opplevelser man kun får i denne 1349 

livsfasen. Det skal være enkelt, tilgjengelig og billig å både delta i og opprette kulturtilbud for 1350 

studenter under Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). For Velferdstinget omfatter 1351 

studentkulturen primært, men langt fra utelukkende, foreningslivet ved lærestedene og under 1352 

SiO.  1353 
 1354 
Studentlivet har flere dimensjoner enn kun den faglige. En sterk studentkultur med gode vilkår for 1355 

frivillig aktivitet og studentdrevne initiativer av varierende slag er av stor verdi for studentene, og i 1356 

forlengelse av det for lærestedene, samskipnaden og samfunnet forøvrig. Studentkulturen og -1357 

frivilligheten skaper viktige sosiale og kulturelle arenaer. De kulturelle arenaene bidrar til å gjøre 1358 

studiestedet og -byen attraktiv. De sosiale arenaene er sentrale for å gi studenter vennskap og 1359 

nettverk i og utenfor eget fagmiljø.  1360 

 1361 

Å engasjere seg i studentinitiativer som studentforeninger gir lærdom utover det et studium kan 1362 

gi. Mulighetene for faglig, profesjonell og personlig utvikling er enorme, og det er viktig at utbyttet 1363 

studenter kan få av engasjementet er synlig.  1364 

 1365 

Studentkulturen og -frivilligheten er også et godt verktøy for å fremme trivsel og mestring, og er i 1366 

så måte et viktig verktøy i arbeidet med å fremme god studenthelse. SHoT-undersøkelsene har 1367 

synliggjort utbredt ensomhet og utfordringer knyttet til psykisk helse i studentmassen. Dette er 1368 

en utfordring som må besvares med flere tiltak, og en styrking av studentkulturen og -1369 

frivilligheten er ett av disse.  1370 

Studentene 1371 

Studentmassen kan deles i fire grupper basert på i hvilken grad de involverer seg i 1372 

studentkulturen. Disse gruppene er ment som et hjelpemiddel for å beskrive studentgrupper, og 1373 

er i så måte en forenkling av virkeligheten. Det vil for eksempel være studenter som befinner seg i 1374 

både gruppe 1, 2 og 3 samtidig. 1375 
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Gruppe 1 - internforeningen 1376 

Studentene i denne gruppen er aktive i organisert aktivitet som retter seg utelukkende mot 1377 

foreningens aktive medlemmer.  1378 

 1379 

Gruppe 2 - arrangementsforeningen 1380 

Studentene i denne gruppen er aktive i foreninger som har som en stor del av sitt virke å lage 1381 

arrangementer som er åpne for studentmassen utover de som er aktive i foreningen. 1382 

 1383 

Gruppe 3 - studentkulturkonsumentene 1384 

Studentene i denne gruppen er brukere av arrangementene som gruppe 2 lager.  1385 

 1386 

Gruppe 4 - utenforstående 1387 

Studentene i denne gruppen deltar ikke i organisert aktivitet i regi av foreninger, og heller ikke på 1388 

foreningsarrangementer.  1389 

 1390 

Det må være et mål at ingen studenter skal befinne seg i gruppe 4 ufrivillig. For å oppnå dette, må 1391 

både vertskommunene, studiestedene og samskipnaden samarbeide med studentkulturen og -1392 

frivilligheten om informasjonsarbeid og tilgjengeliggjøring. Det må også sørges for at studentene 1393 

har tilgang på det øvrige kulturtilbudet i området, ikke kun det de organiserer selv.  1394 

 1395 

Studentbyene og det offentlige 1396 

Takket være statlige, kommunale og private kulturaktører har Oslo og Akershus et rikt og 1397 

mangfoldig kulturtilbud. Det gode kulturtilbudet er et av Oslos fremste fortrinn i kampen for å 1398 

være Norges beste studieby. Dessverre har studenter som gruppe dårligere kjøpekraft enn resten 1399 

av befolkningen, og tiltak som tilgjengeliggjør kulturtilbudene er nødvendig. Som hovedregel skal 1400 

kulturtilbud ha studentrabatt ved fremvisning av gyldig semesterbevis. For at kulturtilbudet skal 1401 

være tilgjengelig for studenter må det ikke bare være økonomisk tilgjengelig, det må også være 1402 

kjent blant studenter at tilbudet eksisterer til en studentvennlig pris.  1403 

 1404 
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Studentkultur og -frivillighet inngår i den generelle kulturen og frivilligheten. Dermed har det 1405 

offentlige like mye ansvar for å støtte studentkulturen og -frivilligheten som for den generelle 1406 

kulturen og frivilligheten. Kommunene bør være seg bevisst hvilke fordeler studentkultur skaper.  1407 

 1408 

Det offentlige kan bidra til å skape et bedre studentkulturliv i Oslo og Akershus, både gjennom 1409 

fasiliteter, økonomisk støtte og tettere samarbeid mellom det offentlige kulturlivet og 1410 

studentforeningene.  Det må også sørges for at det finnes gratis eller billige flater i bybildet som 1411 

studentforeninger kan reklamere på.  1412 

 1413 

Kommuner som er vertskap for høyere utdanningsinstitusjoner har et særskilt ansvar for å støtte 1414 

opp under studentkulturen slik at studentene kan bidra til det kulturelle livet i byen. 1415 

 1416 

Det er essensielt at offentlige instanser erkjenner at frivillig drift er fundamentalt forskjellig fra 1417 

kommersiell drift. Det er nødvendig å ta hensyn til disse forskjellene når man utformer lover og 1418 

forskrifter, både på nasjonalt og lokalt nivå.  1419 

Oslo 1420 

Velferdstinget erkjenner at Oslo sitt byliv ikke er avhengig av studenter på samme måte som 1421 

Trondheim eller Bergen. Samtidig finnes det et mangfold og omfang av studentaktivitet i byen 1422 

som få andre byer kan måle seg med. Oslo har også flere læresteder enn samtlige andre byer i 1423 

Norge.  1424 

 1425 

Fordi studentmassen er spredt ut gjennom hele byen, er det krevende å danne en felles 1426 

studentidentitet i Oslo. For å kunne bygge en slik felles identitet er det blant annet nødvendig å 1427 

løfte frem studentaktiviteten som finnes i byen. 1428 

 1429 

Lillestrøm 1430 

Lillestrøm er en betydelig mindre by enn Oslo, og har som følge av dette en forholdsvis liten 1431 

studentmasse. Uavhengig av dette skal studentene i Lillestrøm-området ha like gode muligheter 1432 

til å bedrive studentkultur og -frivillighet som studenter i Oslo. En tydelig tilstedeværelse av 1433 

studenter vil gagne både byen og studentene, og må derfor tilrettelegges for.  1434 

 1435 
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Velferdstinget mener derfor at: 1436 

● Vertskommunene for høyere utdanningsinstitusjoner er ansvarlige for å legge til rette for 1437 

aktører innen studentkultur og -frivillighet på lik linje som for øvrige aktører innenfor 1438 

kulturlivet og frivilligheten. 1439 

● Det skal tas hensyn til ulikhetene mellom frivillig og kommersiell drift når det utformes 1440 

lover og forskrifter som kan påvirke driften av studentinitiativ. 1441 

● Studentaktører må kunne dra nytte av støtteordninger for kultur og frivillighet på lik linje 1442 

med andre. 1443 

● Det offentlige kulturlivet må åpne for tettere samarbeid med studentforeningene.  1444 

● Det offentlige kulturlivet skal som en hovedregel tilby rabatt ved fremvisning av gyldig 1445 

semesterbevis og tilbudet må være kjent blant studentene.  1446 

 1447 

Studiestedene 1448 

En sterk studentkultur og -frivillighet gagner institusjonene ved å gi studentene mulighet til 1449 

utfoldelse og utvikling ved siden av det det rent faglige. Ved å bygge gode fellesskap bidrar man til 1450 

å gjøre studiestedene mer attraktive. Deltakelse i studentkultur og -frivillighet bidrar også til 1451 

dannelse.  1452 

 1453 

Studiestedene har et ansvar for å tilrettelegge for studentkultur og -frivillighet for egen 1454 

studentmasse. Dette kan blant annet innebære gratis tilgang til lokaler i tidsrom der de likevel 1455 

ikke er i bruk, for eksempel gjennom utlån eller fristasjon. Det er viktig at studentkulturen og -1456 

frivilligheten blir hørt og ivaretatt 1457 

 1458 

Studentfrivillighet kan ta mye tid og krefter dersom man sitter i et ledende verv. Det bør derfor 1459 

legges til rette for at studenter i slike verv kan få permisjon fra studiene, samtidig som de regnes 1460 

som studenter og har anledning til å betale semesteravgift. Hvilke verv dette angår skal avklares i 1461 

dialog med institusjonens studentdemokrati. Der erfaringer fra verv kan knyttes sterkt til 1462 

studieretninger, for eksempel administrasjon og ledelse, bør det innføres ordninger der frivillige 1463 

kan få studiepoeng for arbeidet.  1464 
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Velferdstinget mener derfor at: 1465 

● Den enkelte utdanningsinstitusjon har et særskilt ansvar for å tilrettelegge for og ivareta 1466 

studentkulturelle og -frivillige initiativ tilknyttet institusjonen. 1467 

● Studentene skal lyttes til i saker som angår studentkulturen og -frivilligheten. 1468 

● Utdanningsinstitusjonene har, i samarbeid med studentdemokratiet, ansvar for at 1469 

studentforeningene ved studiestedet har et felles kontaktpunkt.  1470 

● Institusjonene skal kunne veilede studentforeninger til ressurser som er tilgjengelige og 1471 

nyttige for drift og aktivitet. 1472 

Samskipnaden 1473 

Samskipnaden har et særskilt ansvar for å se studentkulturen og -frivilligheten i Oslo og Akershus 1474 

i sammenheng.  1475 

 1476 

SiO Foreninger skal være en aktør som bidrar til kompetanseheving og tilrettelegger for sunn drift 1477 

i studentforeninger. Det er derfor viktig at studentene får den kompetansen og opplæringen som 1478 

muliggjør frivillighet og senker terskelen for å engasjere seg. SiO Foreninger må ha kompetanse til 1479 

å rådgi foreninger i alle størrelsesordener og i alle faser av organisasjonsutviklingen. Det bør 1480 

kontinuerlig vurderes hvilke nye kurs som kan tilbys, og om det er kurs som bør fjernes eller 1481 

endres. Kursmateriell og maler bør være tilgjengelig på nett.  1482 

 1483 

 1484 

 1485 

Alle SiOs institusjoner og foreninger skal ha kjennskap til SiO Foreninger og deres tilbud, 1486 

uavhengig av lærested.  1487 

 1488 

SiO må være med å legge til rette for at studentene får informasjon om kulturtilbud rettet mot 1489 

studenter i sitt område, for eksempel via sine egne kommunikasjonskanaler. Det har tidligere 1490 

eksistert en arrangementskalender der alle SiO-registrerte foreninger kunne legge inn 1491 

arrangementer. Om mulig bør denne relanseres.  1492 

 1493 

Det er positivt at SiO arrangerer egne kulturtilbud for studenter, men der det er hensiktsmessig 1494 

bør de gjøre dette i samarbeid med relevante studentforeninger.  1495 

 1496 
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Velferdstinget mener derfor at: 1497 

● Samskipnaden har et særskilt ansvar for å se studentkulturen og -frivilligheten i Oslo og 1498 

Akershus i sammenheng.  1499 

● SiO Foreningers tilbud skal være kjent for alle SiOs institusjoner og foreninger uavhengig 1500 

av lærested.  1501 

● SiO må være med å legge til rette for at studentene får informasjon om kulturtilbud rettet 1502 

mot studenter i sitt område 1503 

● SiO bør samarbeide med relevante studentforeninger der det er mulig, når de lager egne 1504 

kulturelle arrangementer for studenter.  1505 
 1506 
 1507 
 1508 
 1509 
 1510 
 1511 
 1512 
 1513 
 1514 
 1515 
 1516 
 1517 
 1518 
 1519 
 1520 
 1521 
 1522 
 1523 
 1524 
 1525 
 1526 
 1527 
 1528 
 1529 
 1530 
 1531 
 1532 
 1533 
 1534 
 1535 
 1536 
 1537 
 1538 
 1539 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 1540 
 1541 

MØTEDATOER FOR VÅREN 2020 1542 
_______________________________________________________________________________________________________________ 1543 
 1544 
Saksnummer: 020-20/02 1545 
Type sak: Vedtaksak 1546 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 1547 
Vedlegg:  1548 
 1549 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1550 
Arbeidsutvalget innstiller på at møtedatoene for våren 2020, med de endringene som fremkommer på møtet. 1551 
 1552 
Forslag til vedtak: 1553 
 Onsdag 4. mars 1554 
 Onsdag 1. april 1555 
 Mandag 4. mai 1556 
 Onsdag 27. mai 1557 
 1558 

SAKSOPPLYSNINGER 1559 
 1560 
For at vi i arbeidsutvalget skal ha best mulig utgangspunkt til å både lage gode sakspapirer og å følge opp 1561 
andre saker på en god måte; har vi foreslått en møteplan vi mener går godt sammen med andre oppsatte 1562 
møter og arrangementer. 1563 
 1564 
Derimot mener vi også at det er viktig at en møtedato flyttes dersom det viser seg at hele eller store deler av 1565 
en delegasjon ikke har mulighet til å møte på en av de foreslåtte datoene. Vår innstilling er derfor at 1566 
møteplanen vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. 1567 
 1568 

 1569 

 1570 

 1571 

 1572 

 1573 

 1574 

 1575 

 1576 
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MØTEPLAN FOR VELFERDSTINGET VÅREN 2020 1577 

 1578 

DATO TID EMNE FØRSTE INNKALLING ENDELIG INNKALLING 

Onsdag 4. mars Kl. 17:00-21:00 

 

19. februar 26. februar 

Onsdag 1. april Kl. 17:00-21:00   18. mars 25. mars 

Mandag 4. mai Kl. 17:00-21:00 

 

20. april 27. april 

Onsdag 27. mai Kl. 17:00-21:00  Vårvalgmøte 20. mai 13. mai 

 1579 
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FORRETNINGSORDEN FOR VELFERDSTINGET I OSLO 1 

OG AKERSHUS 2 

Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016. 3 
Revidert 10.02.2018 4 
Revidert 10.02.2019 5 

Velferdstingets forretningsorden vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen er underlagt 6 

Velferdstinget i Oslo og Akershus’ øvrige vedtekter og reglement. 7 

KAPITTEL 1 VELFERDSTINGETS MØTER 8 

Velferdstingets møter er regulert i vedtektenes kapittel 3. Disse bestemmelsene er supplerende til 9 
vedtektene. 10 

§ 1-1 Taletid 11 

Innledere har fem - 5 - minutter taletid, og det er anledning til å stille spørsmål. 12 

Innlegg i debatten har tre - 3 - minutter taletid med adgang til to - 2 - replikker på ett - 1 - minutt hver 13 
og svarreplikk på ett - 1 - minutt. 14 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå endringer i taletid og replikkveksling i enkeltsaker, 15 
eller for hele møtet. Møteledelsen kan foreslå å kutte replikker dersom inntegnet liste overskrider avsatt 16 
tid til debatten. 17 

§ 1-2 Inntegning 18 

Inntegning skjer ordinært ved fremvisning av stemmeskilt: Skiltets to sider viser til henholdsvis innlegg 19 
og replikk. Møteledelsen kan åpne for skriftlig inntegning. 20 

En tegner seg til orden ved å legge en vannrett hånd over stemmeskiltet. Den som tegner seg til orden 21 
skal få ordet umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet. Taletiden er da ett – 1 – 22 
minutt, uten adgang til replikk. 23 

 24 

§ 1-3 Levering av forslag under møtet 25 
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Forslag som fremmes under møtet skal leveres skriftlig til møteledelsen. 26 

§ 1-4 Sette strek 27 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at strek settes. Dette vedtas med alminnelig 28 
flertall. Når det er vedtatt at strek skal settes gis det anledning til å tegne seg i løpet av neste talers 29 
innlegg, før talerlisten så leses opp og strek er satt. 30 

Alle endringsforslag må være levert, eller trukket, før strek settes. 31 

Kontantstrek kan vedtas med kvalifisert flertall. Ved kontantstrek avsluttes debatten umiddelbart og alle 32 
resterende navn på talerlisten strykes. 33 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at strek oppheves. Dette vedtas med kvalifisert 34 
flertall. 35 

§ 1-5 Lukking av møtet 36 

Lukking av møter er regulert av vedtektenes § 13-6. 37 

§ 1-6 Permisjon 38 

Velferdstingets representanter har møteplikt i henhold til vedtektenes § 3-10. 39 

Søknad om permisjon fra møtet skal leveres skriftlig. Søknadene behandles fortløpende av 40 
kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen orienterer møteledelsen om eventuelle endringer i antall 41 
stemmeberettigede i møtet. 42 

Beslutning om avvising av en permisjonssøknad kan ankes til Velferdstinget innen møteslutt. 43 

§ 1-7 Fraksjonsmøte 44 

Enhver møtende representant kan kreve fraksjonsmøte i inntil femten minutter. Velferdstingets møte 45 
blir da midlertidig hevet. Det kan ikke kreves fraksjonsmøte etter at voteringene i en sak har begynt. 46 

KAPITTEL 2 VOTERING 47 

§ 2-1 Definisjoner 48 

Definisjoner ved votering er regulert i vedtektenes § 12-1. 49 
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§ 2-2 Gjennomføring av voteringer 50 

Voteringer gjennomføres slik som beskrevet i vedtektenes § 12-2. 51 

Votering skjer ordinært ved fremvisning av stemmeskilt. En votering skal gjennomføres skriftlig dersom 52 
minst en av Velferdstingets representanter ber om det. 53 

KAPITTEL 3 PERSONVALG 54 

§ 3-1 Kandidater 55 

Kandidater stiller til valg ved å melde sitt kandidatur innen gitt frist. 56 

§ 3-2 Gjennomføring av valg 57 

Valgmåte er regulert av vedtektenes § 11-2: 58 

Suppleringsvalg er regulert av vedtektenes § 11-5: 59 

§ 3-3 Offentliggjøring av valgresultat 60 

Kontrollkomiteen kunngjør hvem som er valgt. Stemmetallene offentliggjøres ikke, men den enkelte 61 
kandidat kan etterspørre sitt eget stemmetall. 62 

KAPITTEL 4 SLUTTBESTEMMELSER 63 

§ 4-1 Spørsmål som ikke er regulert 64 

Dersom et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsordenen, eller gjennom vedtektene, avgjør 65 
Velferdstinget hvilken praksis som skal gjelde. 66 

§ 4-2 Fravik fra forretningsordenen 67 

Velferdstinget kan, med kvalifisert flertall, endre eller fravike forretningsordenen i løpet av møtet. 68 



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 2018-

2019 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 studentpub-

nettverket 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 AU-

møter, 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 Høstseminar, Thon Hotel Ullevaal 

14. oktober Velferdstingsmøte, OsloMet – storbyuniversitetet 

11. november Velferdstingsmøte, Universitetet i Oslo 

9. desember Velferdstingsmøte, MF vitenskapelig høyskole  

16. desember 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-en-

rehabilitering/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 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/DKOA01020819/29-10-
2019 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/distriktsnyheter-
oestlandssendingen/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-mellom-
stu/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-ikke-
fa-noe-igjen/408521 sak i Khrono. Politikk- og medieansvarlig kommenterer Oslo budsjettet 
1.10.19 

https://khrono.no/finansieringen-av-studentboliger-trenger-en-rehabilitering/421203?fbclid=IwAR1T8vWzaihsVYzcTS4GzskVP-2UNIT0dUrcDu1acAP3naOna60WhTf2S6o
https://khrono.no/finansieringen-av-studentboliger-trenger-en-rehabilitering/421203?fbclid=IwAR1T8vWzaihsVYzcTS4GzskVP-2UNIT0dUrcDu1acAP3naOna60WhTf2S6o
https://khrono.no/finansieringen-av-studentboliger-trenger-en-rehabilitering/421203?fbclid=IwAR1T8vWzaihsVYzcTS4GzskVP-2UNIT0dUrcDu1acAP3naOna60WhTf2S6o
https://universitas.no/nyheter/66366/full-vegetar-splid-i-velferdstinget/
https://www.convenience.no/serverer-blodpannekaker-og-insekter-til-studentene/
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA01020819/29-10-2019
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA01020819/29-10-2019
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/201910/DKOA99102919/avspiller#t=5m58s
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/201910/DKOA99102919/avspiller#t=5m58s
https://universitas.no/nyheter/66293/slik-vil-du-merke-det-nye-byradet-i-oslo/
https://universitas.no/debatt/66269/velferdstingets-tildelinger-sett-fra-en-annen-vink/
https://universitas.no/nyheter/66258/slik-ble-semesteravgiftspengene-fordelt-mellom-stu/
https://universitas.no/nyheter/66258/slik-ble-semesteravgiftspengene-fordelt-mellom-stu/
https://universitas.no/nyheter/66232/velferdstinget-i-oslo-og-akershus-oker-stotten-til/
https://universitas.no/nyheter/66232/velferdstinget-i-oslo-og-akershus-oker-stotten-til/
http://www.unikumnett.no/2019/10/krangler-om-rett-til-mistillit-studentdemokratiet-er-truet/
http://www.unikumnett.no/2019/10/krangler-om-rett-til-mistillit-studentdemokratiet-er-truet/
https://universitas.no/debatt/66213/statsbudsjettet-fortsatt-forbedringspotensial/
https://soundcloud.com/studentnyhetene/4okt#t=16:07
https://soundcloud.com/studentnyhetene/4okt#t=16:07
https://khrono.no/henrik-amadeus-bjorndalen-meninger-oslo/skal-studentene-bare-gi-men-ikke-fa-noe-igjen/408521
https://khrono.no/henrik-amadeus-bjorndalen-meninger-oslo/skal-studentene-bare-gi-men-ikke-fa-noe-igjen/408521


Radio:https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA01017919/18-09-
2019#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/distriktsnyheter-
oestlandssendingen/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/DKOA02015219/12-08-
2019#t=2h32m30.52s, sak på NRK Radio. Leder intervjues om Faddervaktordningen. 12.08.19. 

https://khrono.no/meninger-salutt-studentpub/kjaere-oslo-byrad-ikke-odelegg-
studentfrivilligheten/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-akershus-
triller-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-mot-
ekstremisme/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-i-
fadderuken-i-
fjor/292495?fbclid=IwAR3NUp7HG2pI_MLhKFF_4_qRrSnmPBTgqjMrCkzOfIGJKWtTF_NP7HcBvOA 
Sak i Khrono. Leder kommenterer faddervaktordningen i en artikkel. 16.07.2019 

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA01017919/18-09-2019#t=59m27.48s
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA01017919/18-09-2019#t=59m27.48s
https://universitas.no/baksiden/66186/velferdstinget-hardt-ut-mot-oslobudsjettet-direkte/
https://universitas.no/debatt/66110/helsedirektoratet-ma-ta-ansvar-for-studentene/
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/studenter-far-time-med-fastlegen-pa-video-1.14707184
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/201909/DKOA99091819/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/201909/DKOA99091819/avspiller
https://universitas.no/nyheter/66127/sio-helse-med-nytt-studenthelsetilbud-alle-skal-ku/
https://universitas.no/nyheter/66132/vil-fjerne-retten-til-a-fremme-mistillitsforslag-m/
https://universitas.no/kultur/65970/ol-quiz-debatt-og-knuste-rekorder/
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA02015219/12-08-2019#t=2h32m30.52s
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA02015219/12-08-2019#t=2h32m30.52s
https://khrono.no/meninger-salutt-studentpub/kjaere-oslo-byrad-ikke-odelegg-studentfrivilligheten/295494
https://khrono.no/meninger-salutt-studentpub/kjaere-oslo-byrad-ikke-odelegg-studentfrivilligheten/295494
https://universitas.no/debatt/65898/studentboligmangel-det-blir-rett-og-slett-for-dumt/
https://khrono.no/kommunevalget-meninger-velferdstinget/velferdstinget-i-oslo-og-akershus-triller-terning-pa-oslo-partiene/293151
https://khrono.no/kommunevalget-meninger-velferdstinget/velferdstinget-i-oslo-og-akershus-triller-terning-pa-oslo-partiene/293151
https://khrono.no/22-juli-ekstremisme-meninger/sammen-om-kunnskap-mot-ekstremisme/293022
https://khrono.no/22-juli-ekstremisme-meninger/sammen-om-kunnskap-mot-ekstremisme/293022
https://khrono.no/fadderuke-faddervaktordning-oslo/hastetiltak-i-oslo-etter-hoye-legevakt-tall-i-fadderuken-i-fjor/292495?fbclid=IwAR3NUp7HG2pI_MLhKFF_4_qRrSnmPBTgqjMrCkzOfIGJKWtTF_NP7HcBvOA
https://khrono.no/fadderuke-faddervaktordning-oslo/hastetiltak-i-oslo-etter-hoye-legevakt-tall-i-fadderuken-i-fjor/292495?fbclid=IwAR3NUp7HG2pI_MLhKFF_4_qRrSnmPBTgqjMrCkzOfIGJKWtTF_NP7HcBvOA
https://khrono.no/fadderuke-faddervaktordning-oslo/hastetiltak-i-oslo-etter-hoye-legevakt-tall-i-fadderuken-i-fjor/292495?fbclid=IwAR3NUp7HG2pI_MLhKFF_4_qRrSnmPBTgqjMrCkzOfIGJKWtTF_NP7HcBvOA


Radio: https://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj/NPUB33014019/16-07-
2019?fbclid=IwAR3F7ec2Wu3S7AsC31s34ArS_f4V-j31C8ka6Alk-
02a3vqGQ_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-sikre-
oppslutning-om-det-liberale-demokratiet/291993?fbclid=IwAR2yb4YLrk-
8hM5nsu1j_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. 
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https://khrono.no/2019-gard-loken-frovoll-sommer/studentleder--akademia-ma-sikre-oppslutning-om-det-liberale-demokratiet/291993?fbclid=IwAR2yb4YLrk-8hM5nsu1j_alHJDnj4zRRMBWCew6UBH15guRdIf5_TFyFyrc
https://khrono.no/2019-gard-loken-frovoll-sommer/studentleder--akademia-ma-sikre-oppslutning-om-det-liberale-demokratiet/291993?fbclid=IwAR2yb4YLrk-8hM5nsu1j_alHJDnj4zRRMBWCew6UBH15guRdIf5_TFyFyrc
https://universitas.no/nyheter/65891/sio-vedtar-millionbelop-til-vt-fantastiske-nyheter/


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

http://www.studentvelferd.no/dokumenter/2019/07/KS-ressurs.pdf


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-om-

studenthus-i-st-olavs-gate-er-her/

https://www.studentvelferd.no/2019/06/28/rapporten-fra-forprosjekt-om-studenthus-i-st-olavs-gate-er-her/?fbclid=IwAR2aCWIZZxA3SXcWPIHifdhl4xbkGUjl7yJQYfiI5eUPw03pAud0RmMJRHI
https://www.studentvelferd.no/2019/06/28/rapporten-fra-forprosjekt-om-studenthus-i-st-olavs-gate-er-her/?fbclid=IwAR2aCWIZZxA3SXcWPIHifdhl4xbkGUjl7yJQYfiI5eUPw03pAud0RmMJRHI


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 kjønns- 

og 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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POLITISK GRUNNDOKUMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 

2018 – 2022  2 

Mandat 3 
Velferdstinget i Oslo og Akershus er en interesseorganisasjon og øverste studentpolitiske organ i 4 
velferdsspørsmål tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Oslo kommune og 5 

Akershus fylkeskommune.  6 

Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for Velferdstingets 7 
politikk. Utdanningssystemet skal være noe mer enn en forberedelse til arbeidslivet; det skal 8 
være et element i samfunns- og demokratibygging. Det er derfor sentralt at ulik økonomisk, 9 
sosial og kulturell bakgrunn ikke påvirker evnen og muligheten til å ta utdanning. 10 

Velferdstinget skal høres i alle saker av betydning for samskipnaden og studentenes 11 
velferdstilbud. Velferdstingets tillitsvalgte skal til enhver tid arbeide for at Velferdstingets vedtatte 12 

politikk fremmes. 13 

SiO er en av landets største samskipnader. Dermed har Velferdstinget et nasjonalt ansvar for å 14 
arbeide for studenters levekår, men med et særlig fokus på de lokale og regionale utfordringer 15 
som finnes i sammenheng med å ligge i et storby- og pressområde. 16 
 17 
Velferdstilbudet 18 
Studentenes grunnleggende velferdsbehov skal dekkes på områder som studiefinansiering, bolig, 19 
barnehage, helse, idrett/trening og frivillige aktiviteter, og slik muliggjøre prinsippet om 20 
heltidsstudenten. Velferdstilbudet skal være fleksibelt og tilrettelagt studentenes ulike 21 
forutsetninger og behov. For at alle samskipnadens tjenester skal være tilgjengelig for alle 22 
studenter, må det finnes et kjønnsnøytralt alternativ for all registrering hos SiO. 23 
Studentsamskipnadens tilbud skal være et supplement til det ordinære kommunale og statlige 24 
velferdstilbudet, og ikke en erstatning. Derfor har staten og kommunen et viktig ansvar som 25 
garantist for sentrale velferdsordninger som studentboligbygging, helsetjenester for studenter, 26 
studiefinansiering, barnehagefinansiering og sosiale stønadsordninger. 27 

Studenter har på mange områder ikke fulgt befolkningens generelle velstandsøkning. Derfor er 28 
det viktig at stat, kommune og andre aktører tar et større ansvar for studentenes velferd og på 29 
denne måten sikrer reell lik rett til utdanning. Oslo og Akershus som vertskommune og -fylke har 30 
i tillegg et særskilt ansvar i å anerkjenne den ressursen som studenter utgjør. I samarbeid med 31 
studentene skal fylke og kommune jobbe for Oslo som en studenthovedstad. 32 

Det enkelte lærested har et ansvar for å støtte opp om samskipnaden og velferdstilbudet for sine 33 
studenter. Dette skal skje gjennom blant annet gode fristasjonsordninger, direkte subsidiering av 34 
samskipnadens tjenester og tilrettelegging for et godt fysisk, psykososialt læringsmiljø og 35 
studentkultur. Studentforeninger er et viktig bidrag til studentenes velferdstilbud. Både SiO, 36 
utdanningsinstitusjonene, og kommunale og statlige instanser har ansvar for å legge til rette for 37 
og støtte opp om studentkulturen.  38 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 39 
Tilgangen til SiOs velferdstilbud skal under enhver omstendighet gis slik at prinsippet om lik rett 40 
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til utdanning ivaretas og fremmes. SiO skal som en av landets største studentsamskipnader 41 
etterstrebe å være en foregangsmodell for studentvelferd i Norge. 42 

SiO skal gi studentene et tilrettelagt tilbud med økonomisk gunstige velferdsordninger. SiO skal 43 
sørge for lik tilgang til samskipnadens velferdsgoder, uavhengig av hvilken medlemsinstitusjon 44 
man tilhører, hvilken utdanning man tar, hvilket land man kommer fra, funksjonsevne og hvilken 45 
livssituasjon man befinner seg i. 46 

Det er studentene som er både eiere og brukere av SiO og betaler for store deler av tjenestene 47 
gjennom semesteravgift og egenbetaling. Studentenes flertall i Hovedstyret er en grunnleggende 48 
del av brukerstyringen, som er et viktig prinsipp i samskipnaden. Dette prinsippet understrekes 49 
ved Velferdstinget sine innspill til hovedstyret, og det er dermed viktig at studentene i styret gjør 50 
sitt ytterste for å ta hensyn til Velferdstingets politikk. Samskipnaden er best tjent med en reell 51 
studentstyring – det er studentene slev som vet best hva slags velferdstilbud studentene trenger. 52 
Studentene skal ha mulighet til å medvirke i alle ledd i samskipnaden. 53 

Semesteravgiften er en viktig inntektskilde for SiO. Det er viktig at denne holdes på et nivå som 54 

opprettholder et godt velferdstilbud. 55 

Siden SiO er et studentdrevet konsern, skal det ha en relativt flat lønnsstruktur for å ivareta 56 
studentenes interesser. Dette skal implementeres gjennom en regel som sier at direktørlønninger 57 
ved kontraktsinngåelse ikke skal overstige 3 ganger gjennomsnittslønnen i SiO. Denne regelen skal 58 
implementeres ved fremtidige lønnskontrakter. SiO skal bidra til å skape et arbeidsmarked hvor 59 
forskjellene i arbeidslivet er små, og det blir mindre bakkeavstand i SiO mellom de som styrer og de 60 
som jobber på gulvet når det kommer til lønn. 61 

Velferdstinget ønsker en fleksibel, serviceorientert, bærekraftig, sterk og effektiv samskipnad, og 62 

vil gjennom et konstruktivt samarbeid legge rammebetingelser for SiOs videre drift. 63 

Samskipnaden skal være partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig. 64 
 65 
Bolig 66 
Studentenes ønsker og behov skal til enhver tid være førende for Velferdstingets boligpolitikk. 67 
Studentboliger er først og fremst et viktig utdanningspolitisk tiltak for å bidra til å sikre lik tilgang 68 
til høyere utdanning i Norge. Videre er det et godt boligpolitisk virkemiddel som bidrar til at både 69 
presset og prisene i det private utleiemarkedet dempes. I tillegg bidrar bygging av flere 70 
studentboliger til å bedre studenters økonomi og en realisering av heltidsstudenten. 71 
Dekningsgraden i Oslo og Akershus bør ligge på minst 20%. Å bygge gode studentboliger handler 72 
både om pris, beliggenhet og byggekvalitet. SiO skal etterstrebe å være best egnet til å 73 
imøtekomme alle disse behovene.  74 

Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere utdanning. Prinsippet skal 75 
også gjelde for internasjonale studenter. For å kunne ivareta studentene som kommer fra andre 76 
land for å studere i Norge på en god måte, er det essensielt at de får et sted å bo. Internasjonale 77 
studenter og utvekslingsstudenter er potensielt sårbare grupper, og må prioriteres i 78 
samskipnadens studentboligtildeling.  79 



 
 

3 
 

Tilstrømningen av studenter til Oslo ser ikke ut til å stanse i nær fremtid, og byggehastigheten må 80 
planlegges deretter. Kommunale prosesser må effektiviseres og forenkles for å sikre 81 
tilfredsstillende byggehastighet. 82 

Samskipnadens boliger skal være et trygt, rimelig og grønt boligtilbud til studentene. Boligkøene i 83 
Oslo er i en særstilling, men mange andre studiesteder sliter med liknende problemer. 84 
Velferdstinget skal sammen med andre velferdsting, studentpolitiske organisasjoner og 85 
samskipnader over hele landet, jobbe for å nå et mål om bygging av 4000 studentboliger med 86 
tilskudd nasjonalt hvert år frem til målet om nasjonal dekningsgrad på 20% er nådd. 87 

Boliger som bygges med tilskudd vil alltid være å foretrekke, ettersom det reduserer kostnaden 88 
for studentene gjennom husleien. Det er viktig at kostnadsrammen for statlig tilskudd til 89 
studentboligbygging er av en størrelse som gjør det mulig å bygge med tilskudd, også i 90 
presseområder. Tilskuddsnivået må være slik at egenbetalingen studentene gjøre gjennom 91 
husleien ikke blir for stor. Tilskuddsandelen skal ikke overskride 49%, for å sikre SiOs eierskap 92 
over studentboligene. Det skal alltid etterstrebes å bygge så billig som mulig, og boligmiksen må 93 
være tilpasset forskjellige livsstiler med hensyn til plassering, størrelse og pris. 94 

Samskipnaden må fortsette å ta sin del av ansvaret for å redusere klimabelastningen gjennom å 95 
bygge boliger som er energieffektive, bruke bærekraftige materialer og legge til rette for at 96 
studentene som bor i boligene skal kunne ta miljøvennlige valg. Boligene skal bygges i tilknytning 97 
til kollektivruter, institusjoner og der studenter oppholder og beveger seg mest.  98 

Med et enormt press på samskipnadens boliger vil nye boligløsninger alltid ønskes velkommen. 99 
Nye kreative løsninger på bo- og livsutfordringer kan være positivt, men skal ikke nødvendigvis 100 
pålegges samskipnaden. Deres oppgave er å bygge rimelige, grønne og trygge boliger for 101 
studenter. Det er studentenes behov som til enhver tid skal ligge til grunn for utvikling av 102 
samskipnadens boligportefølje. 103 

Velferdstinget mener at: 104 

 Samskipnaden skal arbeide for avtaler med institusjonene som sikrer internasjonale 105 
studenter og utvekslingsstudenter et sted å bo. 106 

 Kommunale prosesser rundt studentboligbygging skal effektiviseres og forenkles. 107 
 Kostnadsramme- og tilskuddsrammen må tilpasses pressområder. 108 
 Alle nybygg i SiO skal ha grønne løsninger, og skal fortrinnsvis være av plusshus-standard, 109 

minimum nullenergi-standard. 110 
 Både boligbygging og boligmiks skal være basert på studentenes ønsker og behov. 111 
 Det skal foreligge gode rutiner for oppfølging av beboere. 112 
 Alle nybygg skal ha energimerking A. 113 

 114 
Utover dette er eksisterende politikk på området utdypet i boligpolitisk dokument.  115 
 116 
Helse 117 
Studenters helse, både psykisk og fysisk, skiller seg veldig fra resten av befolkningen - også andre 118 
i samme aldersgruppe. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2018 viste at studenter er 119 
langt mer utsatt for alvorlige psykiske symptomplager. Hvorfor dette er tilfelle er fremdeles 120 
uklart. Arbeidet med oppfølging av studenters psykiske helse må styrkes.  121 
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Det er nødvendig med et tiltak fra politisk hold som legger bevisste føringer for det videre 122 
arbeidet og som kartlegger hvilke områder forskjellige studenthelseaktører skal legge innsatsen 123 
på. Dette vil være behjelpelig for å koordinere innsatsen fra flere aktører på studentvelferd, slik 124 
at man får maksimalt ut av midlene man disponerer. 125 

SiO Helse spesialiserer seg innenfor studenthelse, og vil derfor ofte være det beste alternativet 126 
studenter har. Tjenestene skal lokaliseres slik at de er best mulig tilgjengelig for studenter. 127 
Samskipnaden skal ha som mål å være en helhetlig tilbyder av helsetjenester for sine studenter. 128 
Frem til det offentlige tar sitt ansvar for studentenes tannhelse, skal dette også inkludere 129 
tannhelsetjenester. 130 

Internasjonale studenter og utvekslingsstudenter har ikke de samme rettighetene når det 131 
kommer til helsetilbud som norske studenter. Dette gjør at deres studiehverdag kan oppleves 132 
mindre trygg. Det må arbeides for å ha et helhetlig tilbud også for internasjonale studenter. 133 

Samskipnaden besitter en unik spisskompetanse på studenters psykiske helse. Derfor trenger vi 134 
at staten bevilger tilstrekkelige midler til samskipnadenes helsetjenester.  SiO skiller seg fra andre 135 
private helseaktører ved at deres mål er å utgjøre et helhetlig og tilrettelagt tilbud for studentene 136 
som samfunnsgruppe, og ikke nødvendigvis å være en aktiv konkurrent. Derfor skal 137 
Velferdstinget arbeide for en forutsigbar statlig tilskuddsordning for å øke kapasiteten i den 138 

psykiske helsetjenesten i samskipnadene.  139 

 140 

Velferdstinget mener at: 141 

 Arbeidsutvalget skal jobbe på tvers av SiOs tjenesteområder, samt opp mot det offentlige, 142 
for å forebygge og behandle psykisk uhelse hos studenter i Oslo og Akershus. 143 

 Studenthelse skal defineres som et eget begrep, og det skal bygge videre på definisjonen 144 
som følger av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. 145 

  nasjonale myndigheter må ta større ansvar for finansiering og koordinering av 146 
studenthelsetjenester. 147 

 Samskipnadens helsetjenester skal være lokalisert der studentene ferdes og oppholder 148 
seg. 149 

 Det må arbeides for at internasjonale studenter og utvekslingsstudenter også får et godt 150 
helsetilbud mens de oppholder seg i Norge. 151 

 Det skal arbeides for en forutsigbar statlig tilskuddsordning for å øke kapasiteten i den 152 
psykiske helsetjenesten særlig. 153 

 Det må arbeides for løsninger som gjør at studenter kan ha to fastleger. 154 
 155 
Utover dette er eksisterende politikk på området utdypet i helsepolitisk dokument. 156 
 157 
Studiefinansiering  158 
Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for Velferdstingets 159 
politikk. Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere utdanning. 160 
Studiestøtten må reflektere de reelle utgiftene studentene har. Studiestøtten må tilpasses slik at 161 
alle studenter får muligheten til å være fulltidsstudenter. Det faktum at studenter er i en sårbar 162 
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økonomisk situasjon skal ikke være hovedårsaken til at studenter arbeider ved siden av studiene. 163 
Det burde være et valg den enkelte student kan ta selv.  164 
 165 
Velferdstinget mener at:  166 

 Det skal utbetales 12 måneders studiestøtte. 167 
 Studiestøtten skal festes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 168 
 Alle friske midler til studiefinansiering skal gå til økt kjøpekraft gjennom studieløpet. 169 

 170 
Serveringstilbud til studenter 171 
Serveringsstedene til samskipnaden skal være selvfinansierende og skal ikke subsidieres av 172 
semesteravgiftsmidler.  SiO Mat og Drikke skal være tilpasset studentenes behov. Dette 173 
innebærer at det skal være   varierte tilbud som tar hensyn til forskjellige matintoleranser, -174 
allergier og –preferanser i alle SiOs matutsalgssteder. Spesielt må de plantebaserte alternativene 175 
alltid inneholde en proteinkilde. 176 

Samskipnaden skal fortsette arbeidet med å gjøre studentenes serveringstilbud miljøvennlige, 177 

gjennom videreføring av f.eks. Kutt Gourmet og innføring av nye løsninger. 178 

Samskipnaden skal ha som mål å ha serveringssteder også på mindre institusjoner.  179 

Noen studenter har lengre skoledager og har dermed behov for lenger åpningstid hos SiO Mat og 180 
Drikke. Derfor må det tilbys lengre åpningstider hos SiO Mat og Drikke generelt, men også 181 
spesielt i eksamens periodene, da det både er ønskelig og et faktum at studenter tilbringer mer 182 
tid på skolen.  183 

Velferdstinget mener at:  184 

 Studentene skal ha innsyn i SiO Mat og Drikkes budsjetter  185 

Utover dette er eksisterende politikk på området utdypet i “Retningslinjer for SiO Mat og Drikke” og i 186 
utvalgte resolusjoner.  187 
 188 
Kollektivtransport og samferdsel  189 
Byens studenter skal ha et godt kollektivtilbud. Kollektivtilbudet skal være rimelig og tilrettelegges 190 
en studenthverdag. Det må gå kollektivruter til og fra stedene der studenter bor, oppholder seg 191 
og ferdes.  Vertskommune og –fylke må ta ansvar for at alle studenter skal kunne dra nytte av et 192 
bredt kollektivtilbud med godt rabatterte priser, også på nattestid. 193 

 Studentpris på transporttjenester må tilpasses slik at den samsvarer med studenters kjøpekraft 194 
sammenliknet med andre grupper i samfunnet. Det skal være mulig for studenter å pendle 195 
mellom studiested og bosted uten å måtte ha svært høye utgifter til kollektivtransport.  196 

Studenter benytter seg også i stor grad av gang- og sykkelveier. Infrastrukturen må være 197 
utformet slik at byen er tilgjengelig og oppleves trygg. Kommunen må legge til rette for at 198 
studenter på en enkel og trygg måte kan bevege seg mellom bo- og studiested ved sykling 199 
og/eller gange. 200 
 201 
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Studenter med barn 202 
Det skal være mulig å få barn i løpet av studietiden uten å måtte avbryte studieløpet. Derfor må 203 
stat og kommune ha gode støtteordninger for studenter med barn. Studentsamskipnaden må ha 204 
gode tilbud til studenter med barn som muliggjør tilværelsen som småbarnsforelder som 205 
studerer fulltid.  206 
Velferdstinget mener at: 207 

 SiO Barnehager skal være et eksempel til etterfølgelse hva gjelder standard på utstyr, 208 
utearealer og bygninger.  209 

 For foreldrepar der en eller begge foreldrene studerer, skal far/med mor ha rett til 210 
«fedrekvote».  211 

 For studenter med barn skal studiestøtte og forsørgerstipend utbetales over 12 måneder. 212 
Studenter med barn skal motta studiestøtte som er 2 ganger grunnbeløpet i 213 
folketrygden. 214 

Trening og idrett 215 
Å legge til rette for gode trenings- og idrettstilbud for alle studenter er et viktig 216 
helseforebyggende tiltak. Målet er å få flere studenter i aktivitet. Fysisk aktivitet fremmer bedre 217 
helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av 218 
en rekke diagnoser og tilstander. I mange tilfeller skaper aktivitetstilbud, spesielt de som er 219 
drevet av idrettsforeningene, i tillegg en viktig sosial arena for studenter. 220 

Studentidretten blir ofte nedprioritert. Kommunen, bydelene og idrettskretsene må anerkjenne 221 
studentidretten som en svært viktig videreføring av ungdomsidretten og en rekrutteringsarena 222 
for voksenidretten, og dermed legge til rette for denne både gjennom økt finansiering og innpass 223 
på kommunale anlegg. 224 

Utover dette er eksisterende politikk på området utdypet i idrettspolitisk dokument. 225 
 226 
Kultur og frivillighet  227 
Et godt og levende kulturliv er viktig for trivsel og velvære. Studenter som trives i byen de bor i, 228 
trives også bedre som studenter, som vil kunne virke positivt inn på studiene. Som landets 229 
hovedstad har Oslo et rikt kulturliv. Dessverre er det for få studenter som benytter seg av 230 
tilbudene.  231 

I Oslo og Akershus eksisterer det mer enn 450 studentforeninger. Foreningene gir studentene et 232 
unikt arrangementstilbud og aktivitetene foregår på studentenes eget initiativ, og er bygget på 233 
studenters frivillige engasjement. Engasjement og trivsel kan vanskelig konstrueres, men gode 234 
rammevilkår øker muligheten for utfoldelse. Studentforeninger og studentkultur er ikke bare 235 
med på å skape en identitet og tilhørighet til studentmiljøet og til utdanningsinstitusjonen, men 236 
spiller også en viktig rolle i studentenes kompetansebygging utover de rammene 237 

utdanningsløpet setter.  238 

Utover dette er eksisterende politikk på området utdypet i kulturpolitisk dokument. 239 
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Oslo som studentby 240 
Velferdstinget mener Oslo skal være Norges beste studentby. Det er viktig å anerkjenne at Oslo 241 
har andre forutsetninger enn andre studentbyer, som gir ulike utfordringer, men også mange 242 
muligheter. Velferdstinget mener det er sentralt at Oslos studenter har felles møteplasser der 243 

man kan møtes på tvers av utdanningsinstitusjoner og faglig tilhørighet.  244 

Samtidig er det viktig at byen forøvrig anerkjenner studentene som den ressursen de er. 245 
Kommune, næringsliv, institusjoner og andre samfunnsaktører skal legge til rette for at 246 
studentene kan bidra konstruktivt til samfunnsutviklingen både i nærmiljøet, nasjonalt og globalt.   247 

Demokrati og deltakelse 248 
Alle har rett til å få sin stemme hørt i beslutningsprosesser som påvirker deres liv. Studenter er 249 
eksperter på eget liv og utfordringer. Studentstyring som prinsipp baserer seg på dette. En viktig 250 
oppgave for Velferdstinget er å støtte opp om de lokale studentdemokratiene som er tilknyttet 251 
samskipnaden, særlig organisatorisk. Det skal arbeides for at institusjonene tar sitt ansvar for 252 
finansiering av de lokale studentdemokratiene. 253 

Velferdstingets politikk skal til enhver tid være forankret i studentmassen, og vår aktivitet og 254 
politikk skal være tilgjengelig for studentmassen.  255 

 256 

Vedtatt av Velferdstinget 10. februar 2019. 257 



 

 

Handlingsplan for 2020 

Temaer er ikke lagt opp i prioritert rekkefølge, men vektes likeverdig. 

 

Kulturstyrets internprioriteringer 

 

I. Kulturstyret vil promotere sitt virke for å bli mer synlige 
 Spesielt i studentmasser og studiesteder der Kulturstyrets tilbud er mindre kjente. 

 Ved å være mer tilstede på sosiale medier. 
 

II. Kulturstyret vil være mer tilgjengelig for søkerne 
 Ved å fortsette å gå inn for å forbedre og forenkle kontaktmulighetene.  

 Ved å fortsette å forenkle og forbedre informasjonen på hjemmesiden sin, for at 

relevante punkter skal bli mer tydelige. 

 Ved å etterstrebe at relevant informasjon er tilgjengelig på engelsk.  

 Ved å jobbe for å forbedre SiOs søknadsportal. 
 

 

Kulturstyrets eksternprioriteringer 

Kulturstyret vil prioritere: 

I. Inkludering 
 Foreninger og tiltak som omfatter mange studenter. 

 Foreninger og tiltak egnet til å fremme kontakt mellom nasjonale og internasjonale 

studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo. 

 Foreninger med høy arrangementsfrekvens. 

 Foreninger som prioriterer tiltak som bidrar til samarbeid på tvers av foreninger og 

institusjoner. 
 

II. Forutsigbarhet 

 Foreninger som utgjør et tyngdepunkt i sitt miljø.  

 Foreninger som driftes ansvarlig over tid.  
 

III. Utfordre det etablerte 

 Bredde i studentkulturen, spesielt ved å prioritere foreninger som omfatter studenter ved 

studiesteder der studentkulturelle tilbud er en mangelvare.  

 Nye foreninger som gir et kvalitativt nytt tilbud eller dekker nye behov.  

 Foreninger som bidrar til det offentlige ordskiftet. 

 Foreninger som drifter ressurseffektivt. 
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REFERAT FRA VELFERDSTINGMØTET 
 
Dato:   11. november 2019 
Tid:  klokken 17:00 
Sted:  UiO 
 
 
Møtet satt d. 11. november 2019 kl. 17:06. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. 
 

DELEGATER: 
 
 

DE MINDRE HØGSKOLENE 
1 Rebekka Opsal (MF) (vara) 
2 Henriette Seim (NLA) (vara)  
3 Øystein Martin Dulsrud Klungnes (BMD) 
4 Johan Christian Torsvik Bruun (NMH) 
 
POLITIHØGSKOLEN 
5 Julie Hjermstad 

 
HØYSKOLEN CAMPUS KRISTIANIA 
6 Torgrim Lauritzen  
7 Jeanette Dahle (kom senere) 
8 Hanne Haaseth (vara)  
 
HANDELSHØYSKOLEN BI 
9 Jonas Økland  
10 Sondre Ørbog  
11 Felix Volpe  
12 Victor Larsson (vara)/Kristoffer Bjordal (f.kl.19.40)  
 
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 
13 Sigrid Fu Skjelbostad (vara) 
14  Kaja Sofie T. Lorentzen  
15 Rune Keisuke Kosaka (vara) 
16 Ola Gimse Estenstad 
17 Marius Toresen 
18 Ida Ljøner Johnsen 
19 Anna Rebekka Løvmo (vara) 
20 Karianne Sveistrup 
21 Vilde Henningsgård (vara) 
22 Hedda Marie Westlin 
23 Amalie Dale 
 

 
UNIVERSITETET I OSLO 
Grønn liste 
24 Eirik Winness 
25 Sindre Johan Cottis Hoff (vara)  
 
Venstrealliansen 
26 Martine Moen  
27 Jørgen Hammer Skogen 
28 Ezgi Kutal (vara)  
29 Øystein Fossbraaten 
 
Liberal liste  
30 Markus Christopher Barkenæs (vara) 
 
Realistlista 
31 Adrian Helle   
32 Johannes Vincent Meo 
 
A-lista 
33 Eivind Yrjan Stamnes 
34 Johanne Thunes 
 
Fremskrittslisten 
35 Johannes Saastad (VA) (vara)  
 
Blå liste 
36 Sindre Høllesli 
 
Gjestelista 
37 Eskild Berge (permisjon fra kl.21.30)  
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TALE- OG FORSLAGSRETT: 
Møteplikt med tale- og forslagsrett 
 
KULTURSTYRET 
40 Henrik Hung Haram, nestleder 
 
VALGKOMITÈEN 
41  Marius Frans Linus Hillestad, leder 
 
KONTROLLKOMITÈEN 
42 Kari Anne Andersen  
43 Markus Leira Asprusten 
44  Frida Rasmussen 
 
 

HOVEDSTYRET 
45  Vetle Bo Saga, leder 
46 Audun Foyn, nestleder 
47 Jonas Virtanen 
48 Ingvild Leren Stensrud 
 
ARBEIDSUTVALGET 
50 Gard Løken Frøvoll, leder 
51 Idun Kløvstad, nestleder 
52 Henrik Bjørndalen, Politikk- og medieansvarlig 
53 Eva Moshuus, samarbeidsansvarlig 

 
 

OBSERVATØRER:
 
54 Kristine Petrine Olthuis (DNS) 
55 Erik Schmidt (NGI)  
56 Betina Lyng (NGI)   
57 Frøydis Paterson (JURK) 
58 Justus Weiss (Steinerhøyskolen)  
59 Eirik Knutsen, leder (Bjørknes) 
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FORKORTELSER  
AHO: Arkitektur- og designhøgskolen 
AL: A-lista 
AMH: Atlantis Medisinske Høgskole 
AU: Arbeidsutvalget 
BDM: Barrat Due Musikkinstitutt 
BH: Bjørknes Høyskole 
BI: Handelshøyskolen BI 
BL: Blå Liste  
DMH: De mindre Høgskolene 
DNS: Det Norske Studentersamfund 
EGK: Einar Granum Kunstfagskole 
FIH: Fjellhaug internasjonale Høgskole 
GjL: Gjestelista 
GL: Grønn liste 
HF: HF-lista  
HFD: Høyskolen for Dansekunst 
HK: Høyskolen Kristiania 
HLT: Høyskolen for Ledelse og Teologi 
HS: Hovedstyret 
IL: Internasjonallista 
KHIO: Kunsthøgskolen i Oslo 
KK: Velferdstingets kontrollkomite  
KS: Velferdstingets Kulturstyre 
LDH: Lovisenberg Diakonale høgskole 
LL: Liberal Liste 
MD: SiO Mat & Drikke 
MF: MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og 
samfunn 
MTH: Musikkteaterhøyskolen 

NDH: Norges Dansehøyskole 
NGH: Norsk Gestaltinstitutt 
NIH: Norges Idrettshøgskole 
NITH: Norges Informasjonstekniske høgskole 
NLA: NLA Høgskolen Staffeldtsgate 
NM: Norges Musikkhøgskole 
NMBU: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 
Campus Adamstuen 
NSKI: Norsk Skuespillerinstitutt 
NSO: Norsk Studentorganisasjon  
OSI: Oslostudentenes Idrettsklubb 
OsloMet: OsloMet - storbyuniversitetet 
PBE: Plan og Bygningsetaten 
PHS: Politihøgskolen 
RL: Realistlista 
SBiO: Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI 
SH: Steinerhøyskolen 
SH: Studenthovedstaden 
SHA: Studenthovedstadens arbeidsgruppe 
SiO: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 
SP-OsloMet: Studentparlamentet ved OsloMet 
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 
STUDiO: Studentfestivalen i Oslo 
SVL: SV-lista 
VA: Venstrealliansen 
VK: Valgkomite  
VT: Velferdstinget 
WOA: Westerdals Oslo AC
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Klokken 17:06 1 
VT 01 MØTEKONSTITUERING 2 
 3 
 4 
Sak 1a) Valg av ordstyrer og referent 5 
AU innstilte på følgende personer: Jens Solbakken som ordstyrer, og Sarah Sørensen som referent. 6 
 7 
VEDTAK: AUs innstilling ble vedtatt 8 
 9 
 10 
Sak 1b) Godkjenning av innkalling 11 
AU innstilte på at innkallingen godkjennes med de merknader som kom frem på møtet. 12 
 13 
Arbeidsutvalgets leder, Gard Løken Frøvoll orienterte om åpent brev fra DNS. 14 
 15 
VEDTAK: Innkalling ble godkjent. 16 
 17 
 18 
Sak 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 19 
AU innstilte på følgende dagsorden og kjøreplan.   20 
 21 
 22 

DAGSORDEN 23 
VT 01 MØTEKONSTITUERING 24 
1a) Valg av ordstyrer og referent  Vedtakssak 25 
1b) Godkjenning av innkalling  Vedtakssak 26 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan  Vedtakssak 27 
1d) Godkjenning av referat  Vedtakssak 28 
1e) Godkjenning av valgprotokoller  Vedtakssak 29 
 30 
VT 02 ORIENTERINGER 31 
2a) Arbeidsutvalgets orientering  Orienteringssak 32 
2b) Hovedstyrets orientering  Orienteringssak 33 
2c) Andre orienteringer  Orienteringssak 34 
 35 
VT 03 ORGANISASJON                            36 
3a) Revidering av tildelingskriterier  Diskusjonssak 37 
3b) Revidering av tildelingsprosess  Diskusjon/Vedtak 38 
 39 
VT 04 POLITIKK 40 
4a) Innhold studenthus  Diskusjon/Vedtak 41 
4b) Egenandel psykisk helse og rådgivning  Vedtakssak 42 
 43 
VT 05 ØKONOMI   44 
 45 
VT 06 GODKJENNINGER OG VALG 46 
6a) Ettergodkjenning av oppnevning til jury til SiOs Idépris  Valgsak 47 
 48 
VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER 49 
  50 
VT 08 EVENTUELT 51 
 52 
 53 
 54 
 55 
 56 
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FORSLAG TIL KJØREPLAN: 57 
 58 
16:30    Matservering  59 
  60 
17:00   Møtestart med opprop  61 
  Konstituering og orienteringer 62 

1a) Valg av ordstyrer og referent 63 
1b) Godkjenning av innkalling 64 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 65 
1d) Godkjenning av referat      66 
1e) Godkjenning av valgprotokoller 67 

 68 
17:10   2a) Arbeidsutvalgets orientering 69 

2b) Hovedstyrets orientering 70 
2c) Andre orienteringer  71 

   72 
17:25  6a) Ettergodkjenning av oppnevning til jury til SiOs idépris   73 
 74 
17:30  4a) Innhold studenthus – diskusjon 75 
 76 
19:15   Pause 10 min 77 
 78 
19:25  4a) Innhold studenthus – vedtak 79 
 80 
19:40  3b) Revidering av tildelingsprosess – diskusjon   81 
 82 
20:40  3b) Revidering av tildelingsprosess – vedtak 83 
 84 
20:55  3b) Revidering av tildelingskriterier 85 
 86 
21:25  4b) Egenandel psykisk helse og rådgivning 87 
 88 
21:50  8) Eventuelt  89 
 90 
22.00   Møteslutt  91 
 92 
 93 

Idun Kløvstad (AU) orienterte om feil i sakspapirene under; revidering av tildeling 3a)  94 
 95 

Forslag nr.2 Levert av: Jonas Økland (BI) Type Endring 

1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 

Endre fra  

Endre til Flytte 10 minutter frå sak "Revidering av tildelingsprosess" kl 19:40 til "Revidering 
av tildelingskriterier" kl 20:55 

Begrunnelse  

VEDTAK Vedtatt 

 96 
VEDTAK: Dagsorden og kjøreplan ble godkjent med endringene som kom fram på møtet.  97 
 98 
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 99 
Sak 1d) Godkjenning av referat  100 
Det ble innstilt på at referatet godkjennes med de merknader som kom frem på møtet. 101 
 102 
VEDTAK: Referatet ble godkjent. 103 
 104 
 105 
Sak 1e) Valgprotokoller 106 
Det er ingen valgprotokoller.  107 
 108 
 109 

Klokken 17:17 110 
VT 02 ORIENTERINGER 111 
 112 
Sak 2a) Arbeidsutvalgets orientering 113 
Arbeidsutvalgets leder, Gard Løken Frøvoll orienterte, i tillegg til skriftlig orientering i sakspapirene. 114 
 115 
Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 37, Eskild Berge (GjL, UiO), nummer 45, Vetle Bo Saga (HS).  116 
Gard svarte.  117 
 118 
Sak 2b) Hovedstyrets orientering 119 
Hovedstyret v/Vetle Bo Saga orienterte, i tillegg til skriftlig orientering i sakspapirene.  120 
 121 
Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 3, Øystein Martin Dulsrud Klungnes (BMD). 122 
Vetle svarte. 123 
 124 
Sak 2c) Andre orienteringer 125 
Kort orientering om julebord og julekalender fra AU. 126 
 127 
SiO Mat & Drikke v/Jonas Virtanen (HS) orienterte, i tillegg til skriftlig orientering i sakspapirene. 128 
 129 
Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 29, Øystein Fossbraaten (VA UiO). 130 
Jonas svarte.  131 
 132 
 133 

Klokken 17:30 134 
 135 
VT 06 GODKJENNINGER OG VALG 136 
 137 
6a) Ettergodkjenning av oppnevning til jury til SiOs Idépris 138 
AU v/Eva innledet saken. 139 
 140 
Det var ingen oppklarende spørsmål.  141 
 142 
VEDTAK: Godkjent.  143 
 144 
 145 
 146 

Klokken 17:32 147 
 148 
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VT 04 POLITIKK                            149 
 150 
4a) Innhold Studenthus - debatt 151 
AU v/Idun Kløvstad innledet saken 152 
 153 
Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 15, Rune Keisuke Kosaka (OsloMet).  154 
Idun svarte. 155 
 156 
KK tegner seg til dagsorden og kommer med en oppklaring.  157 
Ordstyrer kommer med en oppklaring. 158 
  159 
Idun ønsker en prøvevotering på om det innstilte forslag fra AU skal være til grunn for avstemming. 160 
Velferdstinget stemte for dette.  161 
 162 
Debatt av saken 163 
Følgende tegnet seg til debatt  164 
Delegat nummer 3, Øystein Martin Dulsrud Klungnes (BMD), nummer 4, Johan Christian Torsvik Bruun (NMH), 165 
nummer 11, Felix Volpe (BI), nummer 15, Rune Keisuke Kosaka (OsloMet), nummer 17, Marius Toresen 166 
(OsloMet), nummer 19, Anna Rebekka Løvmo (OsloMet), nummer 21, Vilde Henningsgård (OsloMet), nummer 167 
28, Ezgi Kutal (VA, UiO), nummer 31, Adrian Helle (RL, UiO), nummer 35, Johannes Saastad (VA, UIO), nummer 168 
37, Eskild Berge (GjL, UiO), nummer 51 Idun Kløvstad (AU).  169 
 170 

Klokken 18:16 171 
 172 

Det ble tildelt talerett til leder av DNS, Kristine Petrine Olthuis. 173 
 174 
Debatt av saken fortsetter. 175 
 176 
Debatt av saken 177 
Følgende tegnet seg til debatt  178 
Delegat nummer 13, Sigrid Fu Skjelbostad (OsloMet), nummer 45, Vetle Bo Saga (HS), nummer 54, Kristine 179 
Petrine Olthuis (DNS).  180 
 181 
Nummer 15, Rune Keisuke Kosaka (OsloMet), tegner seg til dagsorden. 182 
 183 
Ordstyrer foreslår å flytte pausen til nå, 18.29, blir vedtatt. 184 
 185 

Pause klokken 18:29-18:43 186 
 187 
Debatt av saken fortsetter. 188 
 189 
Debatt av saken 190 
Følgende tegnet seg til debatt  191 
Delegat nummer 4, Johan Christian Torsvik Bruun (NMH), nummer 9, Jonas Økland (BI), nummer 11, Felix 192 
Volpe (BI), nummer 15, Rune Keisuke Kosaka (OsloMet), nummer 24, Eirik Winness (GL, Uio), nummer 28, 193 
Ezgi Kutal (VA, UiO), nummer 35, Johannes Saastad (VA, UiO), 29, Øystein Fossbraaten (VA, UiO), nummer 51, 194 
Idun Kløvstad (AU). 195 
 196 
 197 
Strek for debatt ble satt klokken 18:59 198 
 199 
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Pause til voteringsorden 19:00 – 19:06. 200 
 201 
4a) Innhold Studenthus - votering 202 
AUs forslag til vedtak legges til grunn.  203 
Det var ingen oppklarende spørsmål. 204 
 205 
Velferdstinget gikk til avstemning av forslagene. 206 
Det var 33 stemmeberettigede tilstede.  207 
 208 
Votering av forslag fremmet før og under møtet: 209 
 210 
Forslag fremmet i forkant av møte og under debatten. Rekkefølge og nummerering følger voteringsordenen. 211 

Forslag E15 Dokument:  Linje nr. 1046-
1062 

 Levert av: Ezgi Kutal (UiO - Venstrealliansen) Type Strykning 

4a) Innhold studenthus 

Endre fra  

Endre til  

Begrunnelse studentkulturen må prioritere studentene og frivilligheten først. Andre aktørers 
agendaer eller ønsker skal ikke overskride studentenes, og ettersom dette ikke er 
et ønske som har kommet frem fra studentene selv, gjennom innspillskjema, bør 
ikke Velferdstinget vedta det på deres vegne 

VEDTAK Ikke 
realitetsbehandlet. 

 212 
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Forslag E16 Dokument:  Linje nr. 874-876 

 Levert av: Ezgi Kutal (UiO - Venstrealliansen) Type Strykning 

4a) Innhold studenthus 

Endre fra  

Endre til  

Begrunnelse studentkulturen må prioritere studentene og frivilligheten først, dette punktet 
behøver ikke å være en del av prioriteringsområdene. 

VEDTAK Falt 

 213 

Forslag E17 Dokument:  Linje nr. 876 

 Levert av: Johannes Saastad (UiO - SPAU) Type Tillegg 

4a) Innhold studenthus 

Endre fra  

Endre til I vurderinger om hvem som skal få disponere arealer skal studentforeningenes 
behov alltid vektlegges. 

Begrunnelse Skulle bare mangle i et studenthus 

VEDTAK Vedtatt 

 214 
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Forslag E18 Dokument:  Linje nr. 883 

 Levert av: Johannes Saastad (UiO - SPAU) Type Tillegg 

4a) Innhold studenthus 

Endre fra  

Endre til I utformingen av byggets innhold burde man holde kontakt med DNS og andre 
relevante aktører for å ivareta det helhetlige perspektivet på oslostudentenes 
tilbud. 

Begrunnelse  

VEDTAK Vedtatt 

 215 
 216 

Forslag E19 Dokument:  Linje nr. 878 

 Levert av: Rune Keisuke Kosaka (OsloMet) Type Tillegg 

4a) Innhold studenthus 

Endre fra  

Endre til Arenaer som bidrar til å skape samskapning og styrke innovasjonsgraden blant 
studenter i Oslo ved å knytte til seg relevante arbeidslivsaktører som kan bidra til 
å nå de overordnede målene og bidra til finansiering av det øvrige tilbudet 

Begrunnelse  

VEDTAK Vedtatt. 

 217 



 
 

11 
 

Forslag E20 Dokument:  Linje nr. 878 

 Levert av: Sigrid Fu Skjelbostad (OsloMet) Type Tillegg 

4a) Innhold studenthus 

Endre fra  

Endre til Tekjøkkenfasiliteter som kan leies av studenter med tilhørende sittegrupper 

Begrunnelse Ser et behov blant studenter hvor de kan møtes for å lage mat/være sosiale. Er 
ofte utfordrende å invitere en gjeng hjem for å spise middag da studenter ofte 
bor i boliger med begrensende fasiliteter. Dette tekjøkkenet bør kunnes bookes 
på forhånd. 

VEDTAK Falt 

 218 

Forslag E21 Dokument:  Linje nr. 1056 

 Levert av: Axel Klanderud (UiO - Grønn liste) Type Tillegg 

4a) Innhold studenthus 

Endre fra  

Endre til Hvis næringslivet skal involveres på noen måte må det også selekteres nøye ut fra 
bærekraftige og miljøvennlige valg av hvilke næringslivspartnere man vil 
samarbeide med og gi tilgang til huset. Mer oatly. Mindre equinor. 

Begrunnelse Hvis næringslivet skal involveres må vi alliere oss med grønne aktører, og koble 
disse opp mot studenter. Men vi kan ikke tillate at grå selskaper får innflytelse og 
en lett inngang til studentmiljøer. 

VEDTAK Ikke 
realitetsbehandlet. 
Forslaget trukket.  

 219 
 220 
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Forslag E22 Dokument:  Linje nr. 1139 

 Levert av: Axel Klanderud (UiO - Grønn liste) Type Tillegg 

4a) Innhold studenthus 

Endre fra  

Endre til Vi vil avslutte med en sterk oppfordring om at bygget skal driftes så grønt som 
mulig. Man bør utrede for muligheter knyttet til solceller, utbedring av isolasjon 
og andre tiltak for at huset blir så klimanøytralt som mulig. Ingenting bør være 
mindre å forvente av Oslos fremtidige studenthus. 

Begrunnelse Fremtidens studenthus bør inkludere fremtidens løsninger. 

VEDTAK Ikke 
realitetsbehandlet. 
Forslaget trukket. 

 221 

Forslag E23 Dokument:  Linje nr. 883 

 Levert av:  Axel Klanderud (UiO - Grønn liste) Type Tillegg 

4a) Innhold studenthus 

Endre fra  

Endre til Hvis næringslivet skal involveres på noen måte må det også selekteres nøye ut fra 
studentrelevante, bærekraftige og miljøvennlige valg av hvilke 
næringslivspartnere man vil samarbeide med og gi tilgang til huset. 

Begrunnelse Oppdatert linjenummer med punkt om studentrelevanse. 

VEDTAK Falt. 

 222 
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Forslag E24 Dokument:  Linje nr. 874-876 

 Levert av: Martine Moen (UiO – Venstrealliansen) Type Tillegg 

4a) Innhold studenthus 

Endre fra   

Endre til Kommersielle aktører som studenthuset evt. leier ut lokaler til eller på andre 
måter samarbeider med, skal driftes etter arbeidsmiljøloven. 

Kommentar Dersom studenthuset skal åpnes for kommersielle aktører bør det være et 
minstekrav å ikke bidra til sosial dumping. 

VEDTAK Falt 

 223 

Forslag E25 Dokument:  Linje nr. 884 

 Levert av: Axel Klanderud (UiO - Grønn liste) Type Tillegg 

4a) Innhold studenthus 

Endre fra  

Endre til Vi vil avslutte med en sterk oppfordring om at bygget skal driftes så grønt som 
mulig. Man bør utrede for muligheter knyttet til solceller, utbedring av isolasjon 
og andre tiltak for at huset blir så klimanøytralt som mulig. Ingenting bør være 
mindre å forvente av Oslos fremtidige studenthus. 

Begrunnelse Riktig linjenummer. Angående innhold mener jeg at dette er relevant for innhold. 
Det er kanskje ikke akkurat studierelatert innhold, men innhold til byggets ifm 
byggets drift. 

VEDTAK Falt. 

 224 
VEDTAK: Helheten vedtatt. 225 
 226 
 227 

Klokken 19:19 228 
 229 
VT 03 ORGANISASJON 230 
 231 
3b) Revidering av tildelingsprosess – diskusjon 232 
AU v/Idun Kløvstad innledet saken. 233 
 234 
Det var ingen oppklarende spørsmål. 235 
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 236 
Debatt av saken 237 
Følgende tegnet seg til debatt: 238 
Delegat nummer 9, Jonas Økland (BI), nummer 12, Victor Larsson (BI), nummer 15, Rune Keisuke Kosaka 239 
(OsloMet), nummer 21, Vilde Henningsgård (OsloMet), nummer 4, Johan Christian Torsvik Bruun (NMH), 240 
nummer 29, Øystein Fossbraaten (VA UiO). 241 
 242 
Idun tegner seg til saksopplysning.  243 
 244 
Ordstyrer spurte om Velferdstinget vil gå til votering. Velferdstinget stemte for. 245 
 246 

Pause 19:32 - 19:40 247 
 248 
3b) Revidering av tildelingsprosess – vedtak 249 
 250 
Delegat nummer 9, Jonas Økland (BI), fremmer forslag om Kristoffer Bjordal som settevara.  251 
KK innstiller på at settevaraen ikke får stemmeskilt. 252 
Settevara blir stemt inn.  253 
 254 
Velferdstinget gikk til avstemning av forslagene fremmet av AU i sakspapirene. 255 
 256 
Ordstyrer informerte om voteringsorden.  257 
 258 
Voteringsorden:  259 
1. Forslag 1 mot forslag 3 260 
2. Forslag 2 mot forslag 3 261 
3. Tilleggsforslag 1 mot tilleggsforslag 2 262 
 263 
 264 

Forslag nr. 1 Levert av Arbeidsutvalget Type  Endring 

Sak: 3b) Revidering av tildelingsprosess 

Forslag Hele søknadsprosessen flyttes til våren, med søknadsfrist i april og vedtaksmøte i 
slutten av april eller starten av mai. 

Vedtak Falt i 1.runde 

 265 

Forslag nr. 2 Levert av Arbeidsutvalget Type  Endring 

Sak: 3b) Revidering av tildelingsprosess 

Forslag Velferdstinget fortsetter å søke rammen på våren og har søknadsfrist og 
tildelingsmøte på høsten. Rammen bestemmes ut ifra kvalifiserende søknader. 

Vedtak Falt i 2.runde 

 266 
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Forslag nr. 3 Levert av Arbeidsutvalget Type  Endring 

Sak: 3b) Revidering av tildelingsprosess 

Forslag Velferdstinget fortsetter å søke rammen på våren og har søknadsfrist og 
tildelingsmøte på høsten. Rammen bestemmes ved å se på foreningenes 
langtidsbudsjett, i tillegg til kommunikasjon med foreningene. 

Vedtak Vedtatt 

 267 

Tilleggsforslag nr. 
1 

Levert av Arbeidsutvalget Type  Endring 

Sak: 3b) Revidering av tildelingsprosess 

Forslag Tildelingene skal behandles på ett møte. 

Vedtak Vedtatt 

 268 

Tilleggsforslag nr. 
2 

Levert av Arbeidsutvalget Type  Endring 

Sak: 3b) Revidering av tildelingsprosess 

Forslag Tildelingene skal behandles over to møter. 

Vedtak Falt 

 269 
 270 
 271 

Klokken 19:45 272 
 273 
3a) Revidering av tildelingskriterier 274 
AU v/Henrik innledet saken. 275 
 276 
Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 35, Johannes Saastad (UiO). 277 
Idun svarte.  278 
 279 
Debatt av saken 280 
Følgende tegnet seg til debatt: 281 
Delegat nummer 9, Jonas Økland (BI), nummer 15, Rune Keisuke Kosaka (OsloMet), nummer 17, Marius 282 
Toresen (OsloMet), nummer 19, Anna Rebekka Løvmo (OsloMet), nummer 21, Vilde Henningsgård (OsloMet), 283 
nummer 24, Eirik Winness (GL, Uio), nummer 29, Øystein Fossbraaten (VA UiO), nummer 52, Henrik 284 
Bjørndalen (AU). 285 
 286 
Ordstyrer spurte om det skulle settes strek for debatten. Ble vedtatt. 287 
 288 
Strek for debatt ble satt klokken 20:22 289 
 290 
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Pause klokken 20:22-20:32 291 
 292 
Forslag fremmet i forkant av møte og under debatten.. 293 

Forslag nr. 3 Kapittel: 2.1 g Linje nr. 123 

 Levert av: Jonas Økland (BI) Type Strykning 

3a) Revidering av tildelingskriterier 

Endre fra Stryke setningen "g) etterstrebe en jevn kjønnsbalanse i lønnede stillinger" 

Endre til  

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

 294 

Forslag nr. 4 Kapittel: 2.2 c Linje nr. 142 

 Levert av: Jonas Økland (BI) Type Endring 

3a) Revidering av tildelingskriterier 

Endre fra Fjerne ordet "fast" 

Endre til Endre til ordet "høg" 

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

 295 

Forslag nr. 5 Kapittel: 2.3 e Linje nr. 169 

 Levert av: Jonas Økland (BI) Type Endring 

3a) Revidering av tildelingskriterier 

Endre fra sørge for at 10% av tilbudet er engelskspråkelig 

Endre til 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 

 296 
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Forslag nr. 6 Kapittel: 6, Andre avsnitt Linje nr. 219-220 

 Levert av: Jonas Økland (BI) Type Endring 

3a) Revidering av tildelingskriterier 

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

Endre til Leggje til "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. 

 297 

Forslag nr. 7 Kapittel: 7, Første avsnitt Linje nr. 232 

 Levert av: Jonas Økland (BI) Type Strykning 

3a) Revidering av tildelingskriterier 

Endre fra Stryke "mediepolitisk dokument" 

Endre til  

Begrunnelse Eg trur ikkje dette finnst lengre 
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Forslag nr. 8 Kapittel: 8, Fyrste avsnitt Linje nr. 234 

 Levert av: Jonas Økland (BI) Type Tillegg 

3a) Revidering av tildelingskriterier 

Endre fra  

Endre til "Arbeidsutvalget skal orientere om budsjettkomiteen sine innstillinger" 

Begrunnelse Ref. tidlegare endringsforslag 
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Forslag nr. 9 Kapittel: 2.1 h Linje nr. 125-126 

 Levert av: Jonas Økland (BI) Type Strykning 

3a) Revidering av tildelingskriterier 

Endre fra Stryke "Styremøter skal være åpne, så fremt ikke tungveiende hensyn taler for 
lukking i enkeltsaker" 

Endre til  

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. 

 300 

Forslag nr. 10 Kapittel: 2.2 a Linje nr. 136-138 

 Levert av:  Type Tillegg 

3a) Revidering av tildelingskriterier 

Endre fra  

Endre til "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. 
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Forslag nr. 11 Kapittel: §13 Redaksjonell fullmakt Linje nr. nederst 

 Levert av: Vilde Henningsgård (OsloMet) Type Tillegg 

3a) Revidering av tildelingskriterier 

Endre fra  

Endre til "§ 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. 
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Forslag nr. 12 Kapittel: 2.3 e Linje nr. 169 

 Levert av: Victor Larsson (BI) Type Endring 

3a) Revidering av tildelingskriterier 

Endre fra sørge for at 10 % av tilbudet er engelskspråklig 

Endre til sørge for at 20 % av tilbudet er engelskspråklig og 10% av tilbudet er nynorsk 

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. 
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Forslag nr. 13 Kapittel: 6, Andre avsnitt Linje nr. 219-220 

 Levert av: Jonas Økland (BI) Type Endring 

3a) Revidering av tildelingskriterier 

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

Endre til 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. 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. 
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Forslag nr. 14 Kapittel: Nytt kapittel 13 Linje nr. 265 

 Levert av: Victor Larsson (BI) Type Tillegg 

3a) Revidering av tildelingskriterier 

Endre fra  

Endre til "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. 
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Forslag nr. 27 Kapittel: KRITERIER FOR STØTTEBERETTIGELSE 2.3 Linje nr. 169 

 Levert av: Rune Keisuke Kosaka (OsloMet) Type Endring 

3a) Revidering av tildelingskriterier 

Endre fra sørge for at 10 % av tilbudet er engelskspråklig 

Endre til sørge for at 10 % av tilbudet er engelskspråklig og 10 % på begge målformer 

Begrunnelse  

 306 
  307 

Klokken 20:32 308 
 309 
VT 04 POLITIKK 310 
 311 
4b) Egenandel Psykisk Helse 312 
AU v/Gard innledet saken. 313 
 314 
Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 1, Rebekka Opsal (MF), nummer 11, Felix Volpe (BI), 315 
nummer 8, Hanne Haaseth (HK), nummer 13, Sigrid Fu Skjelbostad (OsloMet), nummer 19, Anna Rebekka 316 
Løvmo (OsloMet), nummer 29, Øystein Fossbraaten (VA UiO), nummer 35, Johannes Saastad (VA, UIO), 317 
nummer 37, Eskild Berge (GjL, UiO). 318 
 319 
Vetle og Gard svarte. 320 
 321 
Debatt av saken 322 
Følgende tegnet seg til debatt: 323 
Delegat nummer nummer 3, Øystein Martin Dulsrud Klungnes (BMD), nummer 4, Johan Christian Torsvik 324 
Bruun (NMH), nummer 8, Hanne Haaseth (HK), nummer 9, Jonas Økland (BI), nummer 10, Sondre Ørbog (BI), 325 
nummer 11, Felix Volpe (BI), nummer 12, Kristoffer Bjordal (BI), nummer 15, Rune Keisuke Kosaka (OsloMet), 326 
nummer 17, Marius Toresen (OsloMet), nummer 19, Anna Rebekka Løvmo (OsloMet), nummer 21, Vilde 327 
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Henningsgård (OsloMet), nummer 24, Eirik Winness (GL, Uio), nummer 26, Martine Moen (VA, UiO), nummer 328 
28, Ezgi Kutal (VA, UiO), nummer 31, Adrian Helle (RL, UiO), nummer 33, Eivind Yrjan Stamnes (AL, UiO), 329 
nummer 36, Sindre Høllesli (BL, UiO), nummer 37, Eskild Berge (GjL, UiO), nummer 45, Vetle Bo Saga (HS), 330 
nummer 50, Gard Løken Frøvoll (AU), nummer 51 Idun Kløvstad (AU).  331 
 332 
Strek for debatt ble satt klokken 21:25 333 
 334 

Klokken 21:42 335 
 336 
Velferdstinget gikk til avstemning av forslagene fremmet i sakspapirene. 337 
 338 
Det var 32 stemmeberettigede tilstede. 339 
 340 
Ordstyrer informerte om voteringsorden.  341 
 342 
Voteringsorden:  343 
1. Forslag nr. 1 mot forslag nr. 2 344 
2. Forslag nr. 2 mot forslag nr. 3 345 
3. Forslag nr. 26 346 
4.  Forslag med endring fra forslag nr. 26  347 
 348 
 349 
Forslag fremmet i forkant av møte og under debatten. 350 

Forslag nr. 1 Levert av Arbeidsutvalget Type  Endring 

4b) Egenandel Psykisk Helse 

Forslag Velferdstinget mener at psykisk helse og rådgivning fortsatt skal være uten 
egenandel. 

Vedtak Falt i 1.runde 

 351 

Forslag nr. 2 Levert av  Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak: 4b) Egenandel Psykisk Helse 

Forslag 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. 

Vedtak Videre i 1. runde. Videre i 2. runde. Vedtatt med endringer fra forslag nr. 26. 
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Forslag nr. 3 Levert av  Arbeidsutvalget Type Endring 

4b) Egenandel Psykisk Helse 

Forslag Velferdstinget støtter en innføring av en lav egenandel med et lavt tak, som skissert i 
forslaget. Dette er med forutsetningen om at ordningen ivaretar de mest utsatte 
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studentene på en minst like god måte som i dag, og at ordningen kan reverseres 
dersom de positive sidene ikke viser seg å oppveie de negative. Det er viktig at de 
foreslåtte tilleggene blir gjennomført. 

Vedtak Falt. 
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Forslag nr. 26 Dokument:  Linje nr. 1170 

 Levert av: Øystein Martin Dulsrud Klungnes (BMD) Type Tillegg 

4b) Egenandel psykisk helse og rådgivning 

Endre fra  

Endre til 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. 

Begrunnelse Forslag 2: Forslaget om prøveordning med egenandel kan være konstruktivt 
med de lave egenandelene foreslått. Det burde alikevel sikres at disse midlene 
går tilbake til tilbudet og er med på å løse problemene SiOs psykiske helsetilbud 
står overfor i dag. Derfor vil jeg legge til dette i forslag 2. 

VEDTAK Vedtatt 

 354 
 355 
 356 
VT 08 EVENTUELT 357 
Det var ingen saker til eventuelt 358 
 359 
Møtet ble avsluttet med møtekritikk. 360 

Møteslutt 21:45 361 
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Generasjon 
revolusjon?
I 

denne ukens Universitas kan du lese at Sosialistisk ung-

dom (SU) ønsker en drastisk økning i studiestøtten til 2,5 

G (2,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden). Dette tilsvarer 

en sum på 249.645 kroner, fordelt på årets tolv måneder. Det 

er på tide at noen tar tak og ber om den økningen studentene 

faktisk fortjener. For å si det med Andreas Sjalg Unneland 

(SU) sine ord:

«Det handler om at vi må ha større visjoner for studen-

tenes hverdag enn at de skal studere døgnet rundt og spise 

nudler og knekkebrød». Det er et klart og velfortjent stikk til 

regjeringen.

En mer «forbannet generasjon med studenter», som krever 

at flere legger press på de som forvalter pengekassa, er derfor 

nødvendig. I dag ligger den samlede årlige utbetalingen fra 

Lånekassen på 110.200 kroner, nesten 140.00 kroner un-

der EUs fattigdomsgrense. Dette er langt fra godt nok, da 

studiestøtten har ligget på samme nivå alt for lenge. Selv om 

opptrappingen til elleve måneders studiestøtte har medført at 

den gjengse student har 14.600 kroner mer i året å rutte med, 

er det et faktum at mange studenter sliter med å få hjulene til 

å gå rundt.

Heltidstudenten burde ikke være en levning fra forti-

den selv om vi krangler med et arbeidsmarked som stiller 

stadig høyere krav til praktisk arbeidserfaring. En økning i 

studiestøtten betyr ikke at studentene skal slutte å søke seg 

til relevante deltidsstillinger ved siden av studiene. Men øko-

nomiske utfordringer skal ikke være et hinder for dem som 

ønsker å studere. Studiestøtten skal kunne garantere at alle 

har tilstrekkelig med penger i lommeboka for å kunne gå opp 

til eksamen.

Leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark Pedersen, stiller 

seg kritisk til SUs høye ambisjoner og hevder at studentene 

«ikke kommer til å få noe nytte av liksompengene til Sosia-

listisk Ungdom». Han vil ha en mer realistisk inngang til 

spørsmålet, og trekker det fram som «åpenbart at SV ikke 

prioriterte studentene da de satt med makten». Studentene har 

derimot selv betalt og finansiert utvidelsen til elleve måneders 

studiestøtte gjennom regjeringens kutt i støtteordninger, samt 

den økte renten på studielånet. Vi har enda en lang vei å gå 

før bekymringer om husleie og ubetalte regninger ikke går på 

bekostning av studiegleden.

For at studentenes stemmer skal bli hørt, er de selv nødt til 

å engasjere seg i politikken som legger føringer for deres hver-

dag. En studentrevolusjon som Unnelands høres kanskje ro-

mantisk ut, men så lenge regningene holder studentene borte 

fra universitetene, er det i deres rett å si ifra. Dette burde være 

grunn nok til å vende blikket mot barrikadene.

torsdag 23. januar

Kommentar

Endre Ugelstad Aas, idé- og 

debattredaktør i Universitas

Forrige uke lanserte forsknings- og høyere utdan-
ningsminister Iselin Nybø (V) en ny klimakon-
kuranse for universitets- og høyskolesektoren 
(UH-sektoren). For å få fart på det grønne skiftet 
innenfor UH-sektoren skal institusjonene måles et-
ter et nytt vurderingssystem, som tar utgangspunkt i 
ni kategorier. Disse omfatter blant annet arealutnyt-
telse, avfallshåndtering, energiforbruk og flyreiser. 
I tillegg skal universitetene og høyskolene rappor-
tere om bærekraft i utdanningene og forskning på 
det grønne skiftet. Selv om det er opp til de enkelte 
institusjonene om de ønsker å delta eller ikke, stil-
ler flere rektorer ved landets største universiteter seg 
kritiske til forslaget. Blant skeptikerne er rektor ved 
Universitetet i Oslo, Svein Stølen, som i Uniforum 
16. januar spør hvordan det er mulig å måle bære-
kraft i utdanningen på en forsvarlig måte. Han pe-
ker på at det verken finnes kvalitative eller kvantita-
tive metoder for å bedømme hvor mye «bærekraft» 
et universitet produserer i løpet av et år. I en sektor 
som allerede preges av ekstrem målstyring i form av 
tellekanter og administrasjonskutt, skal nå også den 

grønne omstillingen inn i skjemaene.
Nybøs intensjoner er gode. Som hun sier i en 

pressemelding har universitetene og høyskolene «et 
stort ansvar, både for å kutte i egne utslipp, men også 
for å utstyre studentene med kunnskapen de trenger 
for å gjennomføre det grønne skiftet». Spørsmålet er 
derimot om en konkurranse om å oppnå flest mu-
lig stjerner i regjeringens utslippsbok vil overskygge 
satsningen på mer klimaorientert forskning og un-
dervisning. Som Stølen påpeker, vil regjeringens kli-
makonkuranse innebære «nok en ressurskrevende 
politisk og byråkratiserende øvelse» for sektoren. 
Mer registrering og rapportering gir ikke nødven-
digvis bedre forskning. Noe Nybø og co burde ha 
lært 15 år etter tellekantsystemet ble innført, er at 
kvantitet ikke er lik kvalitet.

En kritisk holdning til egen ressursbruk må inn i rygg-
margen til universitetene og høyskolene. Men Ny-
bøs forslag uttrykker en mistillit til universitetenes 
tradisjonelle autonomi, når hun tror at de må drives 
av ytre motivasjon for få ned utslippene. Universite-
tenes primære oppgave er å skape kunnskapen som 
bidrar til det grønne skiftet. Med forskning til grunn 
vil universitetene videre kunne stille seg kritiske til 
tendenser innenfor næringsliv og politikk, som kan 
hemme det grønne skiftet. Her har universitetene 
selv også en kritisk rolle som samfunnsaktør gjen-
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Arkivaren

Gnistene flyr 

Den 7. juni 2000 gikk brannalarmen ved Kjemisk institutt og ansatte ved instituttet, Per Fos-

tervold og Vidar Blekastad sa til Universitas den gang: «Vi vil ikke engang tenke på følgene 

av en fullt utviklet brann i kjemibygget. Men det er klart det ville ekspoldere her og der». Men 

«uhellet i sommer har uansett ført til innskjerping av brannrutinene», avsluttet Fostervold. Og 

godt er det, for brent barn skyr ilden akkurat nok til at det bare brant litt på søndag. 
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hets- og debattorgan for læreste-
dene tilknyttet Studentsamskip-
naden i Oslo og Akershus (SiO). 
Universitas skal drive kritisk og 
uavhengig journalistikk, og være 
partipolitisk nøytral. Universitas 
arbeider etter Vær Varsom-plaka-
tens regler for god presseskikk. 
Den som mener seg rammet av 
urettmessig omtale oppfordres til 
å kontakte redaksjonen.

MENINGER

Universitetene 
skal tenke, 
ikke telle

Konkurranse og målstyring må ikke 
skygge for universitetenes primære 
oppgaver i klimakampen.
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nom sine relasjoner til forvaltning og næringsliv. En klima-
konkurranse som kun tar utgangspunkt i tall og målbare 
resultater, må ikke ta oppmerksomheten fra universitetets 
viktigste oppgaver i klimasaken.

Mens det muligens lar seg gjøre å hente ut et sett med 
kvantitative data om miljøgevinsten ved en ny type vind-
mølleteknologi utviklet av forskere ved NTNU, er det 
vanskelig å måle de umiddelbare miljøgevinstene av fors-
kningsprosjekter i de myke vitenskapene. Et rigid poengsys-
tem kan også bidra til å stille relevansen av samfunnsviten-
skapene og humaniora under tvil. For hvordan måler man 
miljøgevinsten av et emne som «From Ancient Cosmology 
to Modern Anthropocene: Environmental Thinking in In-

tellectual History», som nylig ble satt opp på idéhistorie ved 
UiO? Historisk kunnskap om menneskets forhold til mil-
jøet er nødvendig, da det bringer alternative perspektiver 
inn i klimadebatten. Begrepet antropocen, den geologiske 
perioden hvor den menneskelige sivilisasjonen setter sine 
tydelige spor i jorden, er et brennaktuelt forskningsområde 
innenfor humaniora- og samfunnsvitenskapene.

De som skal utvikle ideene og teknologien som kan bringe 
oss nærmere nullutslippsmålet i 2050, er studentene som 
fyller opp dagens lesesaler. Forskningen som skal gjøre dem 
i stand til dette, produseres derimot av hodene som sitter 
i egne kontorer i etasjene over. For at denne skal bli best 

mulig er noen nødt til å spandere på seg en flytur eller to til 
viktige konferanser. På samme måte kan en studiereise be-
rike studentene med erfaring og kunnskap som trengs i ar-
beidet med å skape et mer bærekraftig samfunn her hjem-
me. Reisevirksomheten må gjøres mer miljøvennlig, men 
det skal være mulig for en stipendiat å måtte slippe å gå 
canossagang gjennom klasserommet etter å ha lagt fram en 
artikkel i London eller Paris. Selv om Nybø håper det nye 
poengsystemet vil inspirere i kampen mot utslippene, kan 
resultatet fort bli et nytt og unødvendig konkurransefokus.
debatt@universitas.no

Snusutveksling: Skruf fat slim fresh epic general rappe  nr. 69, takk!

Øyeblikket av Odin Drønen
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Universitas støttes av Velferdstinget, 
som står uten redaksjonelt ansvar. 

Ikke GS på GS 
Kanskje du kjenner litt på dårlig konsentrasjon allerede nå i 

semesteret, type dårlige vibber? Nei, det er ikke lett å være 

mønsterstudent.   Men frykt ikke, du har god grunn. Det er rett 

og slett for dårlig feng shui på Blindern. I oktober 2000 snakket 

Universitas med feng shui-ekspert, Torill Vraalstad. Etter en 

tur inn på Universitetsbiblioteket kunne Vraalstad meddele 

at den ene kortveggen «er full av øyne som stirrer på de som 

leser. Noe er galt med energistrømmene her». Storebror ser 

meg kanskje, men jeg viber ikke med plantegningen hans.

Universitas nr. 27, 2000

Historiske skråblikk av   
Ellisiv  «Snokern» Myrva
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Hasta la vista, baby

tekst Roya Shahibzadeh

foto Henrik Follesø Egeland

De ti siste årene har det vært en 
nedgang i fruktbarhetstall blant 
det norske folk - til et historisk 
lavt tall i 2018. Ferske tall fra en 
undersøkelse Sentio har gjort på 
vegne av Norsk studentorganisa-
sjon (NSO) og Universitas, viser 
at trenden kanskje ikke vil snu 
med det samme. 

I undersøkelsen kommer det 
frem at 57 prosent av studenter 
ønsker seg barn og hver femte 
student vil ikke ha barn. 

Kristin Engh Førde, antro-
polog og postdoktor i kjønns-
forskning ved Universitet i Oslo 
(UiO), forteller at andelen som 
ønsker barn blant studenter er 
lavere enn i undersøkelser gjort 
blant andre befolkningsgrupper. 
Hun viser til en rapport fra Insti-
tutt for samfunnsforskning hvor 
86 prosent av respondentene 
oppgir at de vil ha barn. 

Ti prosent flere kvinner enn 
menn ønsker å få barn. Det er 
ikke særlig oppsiktsvekkende, 
mener Førde.

– Også i andre studier har 
man funnet at  det å få barn er 
noe viktigere for kvinner enn for 
menn. Hver fjerde mann på 40 
har ikke barn, men vi vet selv-
følgelig ikke hvor mange av disse 
som er barnløse etter eget ønske. 

NSO vil øke studiestøtten
Kitten Kielland, som studerer 
spesialpedagogikk på UiO, ble 
alenemor under studiene. Det 
har vært vanskelig å tilpasse seg 
den nye hverdagen. Kielland me-
ner den økonomiske støtten Lå-
nekassen gir til studerende for-
eldre ikke er tilstrekkelig for å få 
endene til å møtes. Hun må jobbe 
i tillegg til studiene for å få hju-
lene til å gå rundt.

– Når du har to barn er det 
uaktuelt å ha havregryn til mid-
dag hver dag.

Hun tror ikke hun hadde hatt 
muligheten til å studere uten 
hjelp fra foreldrene sine.

– Fordi jeg har hatt familie 
rundt meg, har det vært gjen-

nomførbart. Jeg leier veldig billig 
av foreldrene mine, sier Kielland.

Marte Øien, leder i NSO, me-
ner den økonomiske byrden er 
noe de fleste stu-
denter føler på, 
men at den blir 
enda tyngre med 
barn.

Per i dag lig-
ger studiestøt-
ten for foreldre 

på 140.000 kroner i året. NSO 
ønsker å få beløpet opp til hele 
249.645 kroner.

– Det finnes noen ordninger 

som skal bidra litt at det skal bli 
enklere å ha barn, men ordnin-
gene er ikke på det nivået de må 
være, sier Øien.

Forsknings- og høyere ut-
danningsminister Iselin Nybø 
(V) trekker frem at opptrap-
ping av studiestøtten kan gjø-
re det enklere å ha barn mens 
man studerer.

– Regjeringen vil gjerne at 
flere får barn tidlig, og har lagt 

til rette for det blant annet ved å 
utvide retten til foreldrestipend, 
slik at det varer opptil sju måne-
der etter at studenter har fullført 
graden sin. Det er fordi man ikke 
alltid får jobb med det samme 
man har avsluttet studiene sine og 
da kan falle mellom to stoler.

Universitetene må tilrettelegge
Kielland, som ikke bor i Oslo, 
trekker eksamensperioden frem 

HVER FEMTE STUDEN
Regjeringen vil at flere 

skal få barn under stu-

dietiden, men kun 57 

prosent av studenter 

ønsker seg barn.

Når du har to barn er det 
uaktuelt å ha havregryn 
til middag hver dag

Kitten Kielland, mor og student

vikarierende nyhetsredaktør: Gina Grieg Riisnæs

grieggina@gmail.com 926 01 046NYHET

Motiverende: Jared Amanuel Amenai føler seg ikke alltid som en vanlig student, men får en ekstra motivasjon av sønnen, Idrees.
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som en spesielt vanskelig tid når 
man har små barn.

– Under hjemmeeksamen er 
det spesielt komplisert, selv for 
meg som har mye støtte rundt. 
Du mister mange timer fordi du 
har barn som skal kjøres og hen-
tes på skolen og i barnehage, og i 
tillegg må du lage mat, sier hun.

Kielland påpeker likevel at 
selve universitetet ikke har hjul-
pet mye med tilrettelegging i hen-

nes situasjon.
– Det er en utfordring med 

obligatoriske oppmøter, når se-
minartider endres.

NSO-leder Marte Øien mener 
universitetene også har et ansvar 
når det kommer til å tilrettelegge 
for studenter som er småbarnsfo-
reldre.

– Universitetene må legge til 
rette for at man ikke kan møte 
opp alle dager, og likevel ta del i 

studier.
– Er det realistisk at univer-

sitetene skal endre obligatoriske 
oppmøter for å imøtekomme 
behovene til studenter med 
barn?

– Ja, det er realistisk. Vi leg-
ger til grunn at universitetene 
vil det beste for studentene, 
og det er et felles ønske at alle 
skal kunne fullføre studiene. 
På flere områder kan ting bli 
bedre, men jeg tror det ligger 
en vilje til grunn for å gjøre 
ting overkommelig.

Når det gjelder behov for 
tilrettelegging i studiehver-
dagen, må studentene selv ta 
kontakt med sitt studiepro-
gram, opplyser UiO.

– Universitetet i Oslo er 
opptatt av å legge forhol-
dene til rette for studenter 
med barn, og dokumentert 
sykdom hos barnet vil kunne 
være gyldig fraværsgrunn på 
eksamen. Studenter med barn 
kan videre søke plass i SiOs 
barnehager, som har et særlig 
tilrettelagt tilbud, sier avde-
lingsdirektør Hanna Ekeli ved 
avdeling for studieadministra-
sjon.

Mer frihet i studietiden
Likevel opplever ikke Kielland 
mammatilværelsen som bare 
slit. Hun mener at det å kunne 
sette opp sin egen hverdag er 
den store fordelen med å ha 
barn mens man studerer.

– Jeg kommer til å savne 
den fleksibiliteten når jeg er 
ferdig på bachelor.

En annen som mener at 
fleksibiliteten som en fordel, 
er Nybø.

– Selv om du har mye å gjø-
re som student, er du på man-
ge måte friere når du studerer 
enn når du er i fast jobb. Det 
kan være en stor fordel med 
småbarn, sier hun.

En fremtid sammen
På samfunnsvitenskapelig fa-
kultet ved UiO studerer Jared 

Amanuel Amenai (28) sosialan-
tropologi. Når han er ferdig på 
forelesninger henter han sønnen, 
Idrees (2) i barnehagen.

– Jeg startet i motsatt ende av 
det som er normen i Norge. Jeg 
fikk barn før jeg begynte å stu-
dere, forteller han.

Kona til Amenai studerer 
fransk på samme universitet. 
Amenai peker på hjelp fra fami-
lie og godt samarbeid med kona, 

som også er Idrees sin mor, som 
en viktig årsak til at det har gått 
veldig bra å studere og være små-

barnsforelder samtidig.
I likhet med Kielland mener 

Amenai at det blir vanskeligere 
rundt eksamener, ettersom kona 
også er student.

– Noen ganger kan det gå flere 
uker uten at jeg leser pensum, 
og da blir det et større behov for 
hjelp. I eksamensperioden vil jeg 
og kona ofte bytte på hvem som 
har mest ansvar, og hører ofte 
med familie om noen kan passe 
på Idrees i et par timer mens vi 
leser.

I motsetning til Kielland føler 
Amenai at den økonomiske hjel-
pen de får sammen med deltids-
jobb er god nok til at penger ikke 

er en stor bekymring.
– Jeg synes det er mye tilret-

telegging for studenter med barn. 
Penger har ikke vært noe problem 
for oss.

– Føler du deg som en vanlig 
student?

– Både ja og nei. Jeg føler meg 

annerledes når jeg tar med Idrees 
på campus, men jeg får viet god 
tid til studier også.

I tillegg til den økonomiske 
støtten, er det spesielt én ting 
Amenai trekker frem som posi-
tivt ved å ha barn i studietiden.

– Det beste er den motivasjo-
nen jeg får hver morgen, når jeg 
ser ansiktet hans og tenker at jeg 
ikke bare gjør dette for min egen 
del, men at vi skaper en fremtid 
sammen.

– Anbefaler du å få barn mens 
man studerer?

– Ja. Hundre prosent, sier 
Amenai.

På grunn av utfordringene 
Kielland har møtt på som både 
fulltidsstudent og mor, er hun 
usikker på om hun kan anbefale å 
få barn i studietiden med mindre 
man har et nettverk rundt seg.

– Jeg kan ikke se for meg hvor-
dan det skal gå opp uten.

Tallene i artikkelen er rådata 
hentet fra en digital undersøkelse 
med 1009 respondenter tilknyttet 
studiesteder over hele landet. Un-
dersøkelsen har en feilmargin på 
1,9 prosentpoeng.

torsdag  23. januar 2020

NT VIL IKKE HA BARN

Universitetene 
må legge til 
rette for at man 
ikke kan møte 
opp alle dager, 
og likevel ta del 
i studier

Marte Øien, leder i NSO

Vil du ha barn?

57 prosent av studenter vil ha barn

6 prosent av studenter har allerede barn

1 prosent har allerede 

barn, men ønsker flere

17 prosent er usikre 

19 prosent vil ikke ha barn

Kilde: Undersøkelse Sentio har gjort 

på vegne av NSO og Universitas

+

+

+

+

+

Utfordrende: Alenemor og fulltids-
student, Kitten Kielland mener det er 
vanskelig å oppdra to barn med studi-
estøtten fra Lånekassen. 
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Viva la revolución

tekst og foto Gina Grieg Riisnæs

Et nytt år er for lengst i anmarsj. 
For Sosialistisk Ungdom (SU) 
innebærer dette radikale endrin-
ger. I disse dager er SU nemlig 
i full sving med å fornye sin 
politikk for høyere utdanning. 
Blant annet ønsker partiet å øke 
studiestøtten til hele 2,5 G (2,5 
ganger grunnbeløpet i folketryg-
den, tilsvarende 249 645 kroner) 
fordelt på årets tolv måneder. Til 
sammenligning krever Norsk stu-
dentorganisasjon (NSO) at studi-
estøtten økes til 1,5 G (tilsvarende 
149 787 kroner) fordelt på elleve 
måneder. Ønskelisten stopper 
slett ikke der: Partiet vil også at 60 
prosent av studiestøtten omgjøres 
til stipend etter avlagte studiepo-
eng. Og toppen av kransekaken: 
Pensum skal være gratis.

– Må kline til
– Det handler om at vi må ha stør-
re visjoner for studentenes hver-
dag enn at de skal studere døgnet 
rundt og spise nudler og knekke-
brød, sier Andreas Sjalg Unneland, 
leder i SU.

– Hvis man ser på dagens stu-
diestøtte er den betydelig under 
fattigdomsgrensen i Norge, vekt-
legger han.

Norge har ingen offentlig defi-
nisjon på fattigdomsgrense i dag. 
Derfor er det vanlig bruke EUs fat-
tigdomsgrense: Dersom man lever 
på 221.300 kroner i året, er man å 
regne som fattig.

– Hvis vi virkelig skal gjøre noe 
som monner, må vi ta kampen for 
å få studiestøtten opp til 2,5 G. Da 
snakker du virkelig om at heltids-
studenten, som et politisk mål, 
faktisk er gjennomførbart. Vi øn-
sker at alle skal ha muligheten til å 
studere. Da må vi virkelig kline til.

SU mener pensumet til studen-
tene er innenfor slagkraftig radius.

– Det er ingen hemmelighet at 
noen fagansvarlige tjener på å for-
nye og selge egne verker som pen-
sum, sier Unneland.

– Er dette et marked som burde 
reguleres bedre?

– Ja, og det er vi ikke fremmede 
for å gripe inn i. Det er ikke mange 
år tilbake elever måtte betale store 
summer for bøker på videregå-
ende. Da må det være mulig å få 
til en liknende endring i høyere ut-
danning nå. Det betyr gratis pen-
sum og da må vi samtidig etablere 
et system for innkjøp av pensum 
til studentene.

Vil bli størst
Ved forrige partibarometer i Uni-
versitas fikk Sosialistisk Venstre-
parti (SV) en oppslutning på 16,5 
prosent. Med det ligger de på tred-
jeplass bak Høyre og Arbeiderpar-
tiet – kun fire prosent fra å stå på 
toppen av studentenes politiske 
pall. Den plasseringen gir SU stjer-
ner i øynene.

– Målet vårt er helt klart å bli 
størst, og da trenger vi enda tydeli-
gere politikk innenfor feltet høyere 
utdanning, sier Unneland.

– Har synet av målstreken fått 
SU til å love mer enn dere kan 
holde?

– Som siste måling i Universitas 
viser har vi blitt veldig store blant 
studentene. Det synes jeg kommer 
med et ansvar. SV er tradisjonelt et 

parti for studenter og akademia og 
har et særlig ansvar for å løfte den 
gruppen. Det er en gruppe vi ser 
er hardt presset i dag der vi ser at 
klasseskillet blir mer tydelig. Da er 
det behov for å fornye den politik-
ken.

– Men er disse endringene realis-
tiske å gjennomføre?

– Med vilje er alt mulig.

For tiden sitter Unneland i SVs 
programkomité, som jobber med 
å utarbeide nytt stortingsprogram. 
Der vil han jobbe for å fremme 
studentenes interesser. Men han 
skulle også ønske studentene selv 
tok mer tak.

– Det er absolutt studenter som 
sier ifra, men jeg skulle ønske vi 
så enda mer furore blant studen-
ter mot at vi har en regjering som 
prioriterer skattelette i stedet for 
virkelig satsing på studentene. Jeg 
skulle ønske vi hadde en mer for-
bannet generasjon med studenter.

– Ønsker du deg en liten stu-
dentrevolusjon?

– Ja, det er fin måte si det på.

– Pissekonkurranse
Unge Venstres leder, Sondre Hans-
mark Persen, er svært skeptisk til 
forslagene.

– Jeg tror ikke studentene kom-
mer til å få noe nytte av liksom-
pengene til SU. Venstre har sørget 
for rekordmange studentboliger, 

elleve måneders studiestøtte og 
økt stipend, men det skjedde så 
godt som ingenting da SV satt i re-
gjering, skriver han i en e-post til 
Universitas.
Han peker på at studiestøtten har 
økt med nesten 15.000 kroner si-
den 2014, samt at partiet lyste ut 
tre ganger så mange studentboli-
ger som det SV gjorde i sin regje-
ringstid.

– Politikk handler om å prio-
ritere, og det er helt åpenbart at 
SV ikke prioriterte studentene da 
de satt med makten.  Fremover 
må vi jobbe for å sikre studentene 
enda bedre økonomi og tilgang på 
gode helsetjenester, men det er et 
resultat av politiske prioriteringer 
og ikke en pissekonkurranse fra et 
parti som har dårlig samvittighet 
for at de sviktet studentene sist de 
styrte i landet.

Kake på Stortinget
– Regjeringen sin satsing på stu-
dentene er en illusjon som studen-

– Vi har behov for en radikal 
endring i norsk studentpolitikk
Sosialistisk Ungdom fornyer politikken sin med 

drastiske tiltak. – Studentene har ikke nytte av 

liksompenger, sier leder i Unge Venstre.

Jeg skulle 
ønske vi 
hadde en mer 
forbannet 
generasjon 
med 
studenter

Andreas Sjalg Unneland,  

leder i Sosialistisk Ungdom 

Raddis: Andreas Sjalg Unneland, leder av Sosialistisk Ungdom, etterlyser større visjoner for studentenes hverdag.
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Psykisk helse

tekst Synnøve Berg Meisingset

I forrige utgave av Universitas ble det 
publisert en påstand fra Gard Løken 
Frøvoll, leder i Velferdstinget i Oslo og 
Akershus, om at initiativet til egenan-
del på psykisk helsehjelp hos SiO kom 
fra psykologene selv. Dette er feil. Uni-
versitas beklager.

I forrige uke kom det frem at det skal 
innføres en egenandel på det som tidli-
gere var et gratis tilbud om rådgivning 
og psykolog hos Studentsamskipnaden 
SiO. I samme sak uttalte leder i Vel-
ferdstinget i Oslo og Akershus, Gard 
Løken Frøvoll, at ønsket om egenandel 
i første omgang kom fra psykologene i 
SiO.
Dette stemmer derimot ikke, opplyser 
tillitsvalgt for SiO-psykologene, Shirley 
Stormyren. Hun avkrefter at initiativet 
kom fra psykologene, og forteller at de 
internt har delte meninger.

– Det som er korrekt å si er at psy-
kologene har gitt innspill i arbeidet 
med egenandeler, men vi har ikke tatt 
initiativ til dette tiltaket. Psykologene 
har delte meninger om dette, men ho-
vedsakelig er vi bekymret for om dette 
kan heve terskelen for å ta kontakt med 
psykolog og rådgiver i SiO Psykisk hel-
se, forteller Stormyren.

Jonas Virtanen, styreleder i SiOs ho-
vedstyre, anerkjenner at det foreligger 
faglig uenighet.

– Dette har også vært med i vår vur-
dering, derfor la vi vekt på at egenande-
len skulle være moderat og at det skulle 
være åpent for SiO Helse sitt personell 
å gjøre unntak fra bestemmelsen der de 
fant det nødvendig, sier han.

– Vi vil gjøre en grundig vurdering på 
bakgrunn av de erfaringene vi gjør oss i 
2020. Her vil også innspill fra psykologe-
ne bli tatt i betraktning.

Beklager feil

Frøvoll forteller til Universitas at det har 
skjedd en misforståelse som førte til de 
uriktige opplysningene.

– Utsagnet jeg kom med var basert på 
arbeidsutvalgets forståelse etter muntlige 

samtaler med studentmedlemmene i SiOs 
hovedstyre og konsernledelsen, skriver 
han i en e-post til Universitas.

– Vi tar full kritikk på at vi ikke har 
sørget for å dobbeltsjekke det vi trodde 
var fakta.
Videre opplyser han at dette argumen-
tet ikke ble brukt i sakspapirene som ble 
sendt ut til Velferdstinget i forbindelse 
med behandlingen av saken.

– Det kan virke som om Velferdstinget 
går imot ønskene til de ansatte i SiO Psy-
kisk helse?

– Verken arbeidsutvalget eller Velferds-
tinget var klar over at det gikk mot ønske-
ne til de ansatte i SiO Helse. Om vedtaket 
hadde blitt annerledes dersom vi hadde 
visst det, blir dessverre kun spekulasjoner, 
sier Frøvoll.

Et økende behov

Et av argumentene for å innføre egenande-
len, er at det vil øke studenters bevissthet 
rundt psykologtilbudet. Virtanten håper 
det kan føre til at flere studenter oppsøker 
andre kostnadsfrie lavterskeltilbud.

Stormyren forteller at SiO Helse job-
ber kontinuerlig med å utvikle tilbud til 
studenter.

– Det har skjedd mye bra det siste året. 
Vi har utviklet mange gode kurs og holder 
fortsatt på med å utvikle flere tilbud, blant 
annet gruppebehandling. Utfordringen vi 
som ansatte har, er å strekke til for å imø-
tekomme et økende behov for psykiske 
helsetjenester, sier hun.

– La oss håpe at egenandelen virker et-
ter hensikten. Det vil si at de som trenger 
å snakke med psykolog eller rådgiver ikke 
vegrer seg for å ta kontakt, samtidig som 
flere benytter seg av kurstilbudet vårt.

universitas@universitas.no

Splid om egenandel  
blant SiO-psykologer
– Verken arbeidsutvalget eller Velferdstinget var klar over at det gikk mot ønskene til de 

ansatte i SiO Helse, sier leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Får de gjennom 
dette på 
Stortinget skal 
vi møte opp 
med kake

Marte Øien,  

leder i Norsk Studentorganisasjon

Frykter høyere terskel: – Hovedsakelig er vi bekymret for om dette kan heve terskelen for å ta kontakt med 
psykolog, forteller Shirley Stormyren.

tene selv betaler for gjennom kutt 
i støtteordninger og økte renter på 
studielånet, sier Unneland som 
svar på kritikken fra Persen.

– Skal vi få til et skikkelig løft 
for studentene må dette priorite-
res. Det viser SV i sitt alternative 
statsbudsjett at vi får til. Grunnen 
til det er at vi ikke er redde for å 
øke skattenivået i Norge. Høyre-
siden har gjort en dårlig priorite-
ring ved å gi over 25 milliarder i 
skattekutt når vi heller kan bruke 
penger på å styrke fellesskapet.
Marte Øien, leder i NSO, er ikke 
like kritisk som Persen til forslaget. 
Hun synes det er positivt å at SU 
har store ambisjoner på satsingen 
for norske studenter, men:

– Med dagens situasjon vil jeg 
nok si at det ikke er realistisk, men 
jeg håper selvfølgelig at jeg tar feil, 
sier hun.

– Får de gjennom dette på Stor-
tinget, skal vi møte opp med kake.

universitas@universitas.no

Vi tar full 
kritikk på at 
vi ikke har 
sørget for å 
dobbeltsjekke 
det vi trodde 
var fakta

Gard Løken Frøvoll, leder i Velferdstinget 
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HONGKONG: Siden i fjor som-
mer har det vært omfattende 
demonstrasjoner i Hongkong.  
Universitas har tidligere skrevet 
om at voldelige sammenstøt ved 
landets universiteter har sendt 
studenter på flukt. Campus ble 
beskrevet som et fort av norske 
utvekslingsstudenter. Konflikten 
kan også gå ut over den psykis-
ke helsa til befolkningen, ifølge 
en ny studie. Under opprøret i 
2019 hadde mer enn hver femte 
innbygger tegn på depresjon el-
ler posttraumatisk stresslidelse 
(PTSD), skriver forskning.no. 
Tallene er omtrent like høye som 
i områder med krig, katastrofer 
eller terrorangrep. Andelen med 
depressive symptomer er også 
fem ganger større enn for ti år 
siden. 

universitas@universitas.no

Fungerende direktør i SiO Athle-
tica, Inger Hegstad Krüger, be-
krefter at de i desember fjernet 
badevektene på treningssentrene 
sine.

– SiO Athletica fokuserer på 
helse og treningsglede for alle og 
ønsker å ta et tydelig standpunkt 
i kampen mot økt kroppspress. 
Derfor har vi besluttet å fjerne 
badevektene. De vil kun benyt-
tes som verktøy av personlige 
trenere dersom vektoppfølging 
er en del av treningsopplegget, 
sier Krüger.

Gunn Engelsrud, professor 
i helsefagvitenskap ved Norges 
idrettshøgskole, er kritisk til at 
fjerning av badevekter skal ses 
på som et oppgjør mot kropps-
press.

– Ved å fjerne vekten kan en 
få inntrykk av at dette objektet 

er årsaken til det såkalte kropps-
presset. Kroppspress er et sosialt 
fenomen som mennesker bi-
drar til å skape og opprettholde 
sammen med kommersielle ak-
tører som har interesser i salg 
av ulike produkter. En badevekt 
fra eller til gjør ingen forskjell, 
men den har heller ikke noe på 
et treningssenter å gjøre. Om en 
slik symbolsk 
handling skal 
kunne ha ef-
fekt på dette 
såkalte presset 
gjenstår å se. 
Først var det 
retusjering som 
var fienden, så blir 
det badevekten – hva 
er det neste?

universitas@universitas.no

Pensjon

tekst Sofie Løchen Smedsrud
Foto Odin Drønen

Drømmer du om å tjene til pen-
sjon fra første krone i deltidsjob-
ben du haster til etter forelesning? 
Oslo-byrådet har vedtatt nettopp 
det. Fra 2021 vil medarbeidere 
i Oslo kommune få rett til pen-
sjonsoppsparing fra første tjente 
krone. Tidligere har de som jobbet 
under 20 prosent ikke hatt krav på 
dette – inntil nå. Ronja Gulbrand-
sen, leder for Venstrealliansen, 
anser dette som en stor seier for 
studenter med deltidsstillinger i 
Oslo kommune.

Kvinner og studenter utsatt

– Dette er et viktig steg i riktig ret-
ning, spesielt med tanke på hvem 
i arbeidslivet denne endringen vil 
gi mest utslag for, sier hun.

– Det er ofte kvinner, studen-
ter og helse- og omsorgspersonell 
som ansettes i mindre stillinger 
og har vært mest utsatt for å tjene 
opp mindre i pensjon tilsvarende 
yrkeserfaringen de har.

Unge kvinner er statistisk mest 
sannsynlige til å bli pensjonistta-
pere, bekrefter Gjensidige på sine 
sider. Kvinner har gjennomsnittlig 
lavere lønn, jobber oftere i deltids-
stillinger og lever lenger slik at 
pensjonen må spres ut mer.

Pensjonsordningen kan bidra 
til å opprette et trygghetsnett for 

de gruppene i samfunnet som 
tradisjonelt ikke har like god til-
gang til faste stillinger som an-
dre, mener Gulbrandsen.

– Hva betyr dette for studen-
tene?

– Det betyr at uavhengig av 
hva slags stilling du har eller hva 
slags arbeidsrutiner arbeidsgive-
ren din opererer med, så vil du 
ha en sikring i arbeidslivet. Det 
er sånn en god velferdsstat skal 
fungere. Du skal ikke bekymre 
deg for å bli gammel når du er 
ung.

Stresser ikke med pensjon

Men det gjør et fåtall studenter, 
ifølge Studentundersøkelsen fra 
2019. Der kommer det frem at 
under 4 av 10 studenter har be-
gynt å tenke på pensjon. I et le-
serinnlegg hos Universitas i fjor 
påpekte Venstrealliansen at egen 
pensjonssparing kan føles «lite 
nyttig» for studenter med lite øko-
nomisk handlerom og problemer 
med å få hverdagen til å gå rundt.
Men i det store løp kan pen-
sjonsoppsparing fra første krone 
utgjøre en betydelig økonomisk 

forskjell for studenter med del-
tidsjobb, sommerjobb eller vi-
kariatstillinger – uavhengig av 
stillingsprosent. Jo tidligere man 
sparer, jo større økonomisk ge-
vinst, råder Gjensidige.

– Derfor kan pensjonsoppspa-
ring fra første krone på én måte 
forhindre systematisk diskrimi-

nering av enkeltgrupper i arbeids-
livet, og jevnt over skape et tryg-
gere arbeidsliv og pensjonstid, sier 
Gulbrandsen.

Avhenger av kontrakten

Men den nye pensjonsordningen 
kommer ikke nødvendigvis til å 
favne alle studenter som svipper 

innom det kommunale arbeidsliv. 
Ivar Liabø, spesialrådgiver i by-
rådsavdelingen for finans i Oslo 
kommune, understreker at den 
nye ordningen gjelder for ansatte 
under tradisjonelle arbeidsfor-
hold. Derfor vil betydningen av 
ordningen for studenter avhenge 
av den respektive arbeidskontrak-
ten.

– Hvordan vil dette påvirke stu-
denter i praksisordninger?

– Det er vanskelig å svare på og 
vil avhenge av praksisforholdet. 
Studenter som har praksis gjen-
nom en utdanningsinstitusjon, 
for eksempel, vil ikke få pensjons-
opptjening ettersom ordningen 
gjelder ved et arbeidsforhold. 
Man må være ansatt i kommu-
nen, sier Liabø.

Studiepoeng neste?

Til tross for at Gulbrandsen er 
fornøyd med at studenter ansatt i 
kommunen kan høste godene av 
pensjon tidligere enn før, mener 
hun det fremdeles er en vei å gå. 
Venstrealliansen har tidligere gått 
til valg på at pensjonsoppsparing 
skal starte allerede ved inntjening 
av studiepoeng, som innebærer at 
man vil få pensjonspoeng utifra 
hvor mange studiepoeng en opp-
arbeider seg fra høyere utdanning. 
Dette håper Gulbrandsen blir det 
neste steget på vei mot en lysere 
fremtid som pensjonist for stu-
denter.

– Vi legger så mye tid i studier at 
det kan ha påvirkning på opptjente 
pensjonspoeng. Derfor er det vik-
tig at vi har ordentlige pensjons-
ordninger som gjør at man har et 
trygt arbeidsliv i vente, sier hun.

– Man skal ikke tape på å stu-
dere.

universitas@universitas.no

torsdag 23. januar 2020

Pensjon fra første krone: 
– Et viktig steg i riktig retning
Nå kan «fattige»  

studenter ansatt i Oslo  

kommune se mot en lys 

fremtid som pensjonist.

Nyttig å vite om pensjon

Som pensjonist kommer inntekten din 

normalt fra tre kilder: folketrygden, 

tjenestepensjon og privat sparing

Egen sparing kan være nøkkelen 

til god inntekt som pensjonist

Hyppige jobbskift og midlertidige 

stillinger kan påvirke pensjonen

Hvis du er student eller i 

etableringsfasen, er det greit 

å huske på at utdanning er en 

investering i fremtidig inntekt

Kilde: Gjensidige

+

+

+

+

Seier: Ronja Gulbrandsen, leder av Venstrealliansen, mener ordningen 
er en seier som helst burde vært på plass for lenge siden.

Økning i depresjon 
og PTSD etter uroAthletica fjerner badevekter
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Journalistutdanning

tekst Teresa Eltervåg Cissé og  
Gina Grieg Riisnæs
foto Iver Daaland Åse

– Jeg opplever, og har gjort det 
i tjue år, at mange som kommer 
fra journalistutdanningene  ikke 
er så påskrudd som vi bør  for-
vente, skriver Geir Terje Ruud, 
utviklingsdirektør i Norsk Tele-
grambyrå (NTB), i en e-post til 
Universitas.

Utdanningen av journalister 
havnet i ilden under Data-skup, 
den største konferansen innen 
graverende datajournalistikk i 
Norge, i høst. Under en panelde-
batt rettet flere sentrale skikkelser 
i Norges større mediehus pekefin-
geren mot mangler i utdanningen. 
Medier24 har tidligere omtalt sa-
ken.

I disse dager søker journalist-
studenter febrilsk på sommerjob-
ber hos landets mediehus. Er det 
håp for å kapre drømmejobben til 
tross for bransjens skepsis?

Ønske om fornying
– Jeg har noen ganger følt be-

hov for å avlære dem det de har 
lært for å hjelpe dem i riktig ret-
ning, fortsetter Ruud.

Under debatten kritiserte han 
journalistutdanningen for å være 
lite fremtidsrettet. Ruud var langt 
fra alene om å påpeke mangler 
ved studiet.

Gard Steiro, ansvarlig redaktør 
i VG, var blant dem som innledet 

diskusjonen under konferansen. 
Selv oppfattet han ikke at de var 
særlig kritiske, men:

– Samtlige hadde ønske om 
fornying. Det signalet oppfattet 
jeg at institusjonene forstår, skri-
ver han til Universitas.

Steiro mener utfordringen er å 
være relevant i en tid med store 
omveltninger.

– Hvordan utdanne fremtidens 
journalister når man ikke vet hva 
som kreves om få år? spør han.

Steen Steensen, instituttleder 
ved Institutt for journalistikk og 
mediefag på Oslomet, oppfattet en 
del av kritikken som kom under 
konferansen som ufortjent.

– Det var mye av det som ble 
sagt under konferansen som jeg 
ikke synes var helt riktig og litt 
fordomsfull, forteller han.

– Premisset om at utdanningen 
er gammeldags er jeg ikke enig i. 
Journalistutdanningen har endret 
seg mye og endrer seg stadig. Men 
det tar tid å gjøre endringer i ut-
danningssystemet.

Steensen opplyser at endringer 
i utdanningen må varsles om inn-
til ett år i forveien. Årsaken ligger 
i lovverk og forskrifter som er på 
plass for å gi studenter oversikt 
over hva studiet de søker seg til 
inneholder.

Sjeldent enige
Steensen synes dialogen mellom 
utdanningen og bransjen er god. 
For to år siden ble et eget bran-
sjeråd opprettet for å forbedre 

nettopp kommunikasjonen mel-
lom de to partene. En til to gan-
ger i året møtes åtte redaktører fra 
mediebransjen og ansatte på Oslo-
met for å diskutere utdanningen.

– De er sjeldent enige. Men 
poenget er at vi utdanner journa-
lister til et bredt spektrum. Vi må 
forholde oss til hele spekteret av 
arbeidsgivere. Hos Oslomet læres 
studentene opp på tvers av medier. 
De unge og lovende skal blant an-
net innom radio, tv og papir- og 
nettavis, forteller Steensen.

– Kritikken kommer fra et be-
stemt sted i bransjen som ikke er 
like gyldig fra et annet sted. Det er 
helt fair. Jeg synes jo primært den 
diskusjonen og det som kom frem 
var positivt. Jeg liker godt engasje-
ment for utdanningen og interesse 
for det vi gjør. Men det er ikke all-
tid kritikken treffer like bra.

Torsdag denne uken samles rå-
det til et av sine to årlige møter. Et 
av punktene på programmet er å 
diskutere tilbakemeldingene fra 
konferansen, opplyser Steensen.

Steiro synes det er positivt at 
Oslomet tar til seg signalene fra 
bransjen.

– Det lover godt for studentene.

Erfaring vs. utdannelse
Oslomet forsøker å hjelpe fremti-
dens fjerde statsmakter i jobb ved 
å videreformidle tilbud om som-
merens stillinger. I tillegg sender 
de studentene ut på praksis i med-
iehusene. Men hva kan journa-
liststudenter som fremdeles uroer 
seg for ikke å være påskrudde nok 
etter konferansen, gjøre for å bukt 
med bekymringene?

Ruud mener mediebransjen 
har behov for nyutdannede som 
hjelper dem videre. Selv vektleg-
ger han ikke nødvendigvis utdan-

nelse mer enn erfaring når ar-
beidskontrakter legges på bordet.

– Jeg vil egentlig heller ha en 
som har studert noe annet og 
fått bredere erfaring fra organisa-
sjons- og arbeidsliv enn en som 
kun har studiespesialisering og 
journalistutdanning. Har du i til-
legg vært så heldig at du har fått 
jobbe i en lokalavis  med dyktige 
kolleger, lærer du mye om journa-
listikk på kort tid, sier han.

Ruud råder studenter til å være 
interesserte samt følge med på 
samfunnsdebatten og utviklingen.

– Les og se hva dine mulige ar-
beidsgivere  holder på med. Skaff 
deg erfaring fra et eller annet som 
kan være relevant for din fremti-
dige karriere. Kom med ideer til 
hvordan vi kan utvikle oss og bli 
opplevd som relevante for din ge-
nerasjon, vektlegger han.

Et av punktene på ønskelisten 
til Steiro er studenter som kan 
jobbe i skjæringspunktet mellom 
teknologi og journalistikk.

– Mange medier etterspør den-
ne kompetansen.

Han opplyser at de i dag må lete 
andre steder enn ved de tradisjo-
nelle journalistutdanningene for 
å finne nettopp dette. Steiro råder 
studenter til å:

– Ta en solid utdannelse. Stu-
der gjerne noe annet enn journa-
listikk også. Kombiner dette med 
å skaffe deg relevant praksis. Vær 
så innstilt på å jobbe deg inn og 
opp. De færreste går rett fra sko-
lebenken til fast jobb i en stor re-
daksjon, fortsetter han.

– Du kan gjerne ha en ambi-
sjon om å bli utenrikskorrespon-
dent, men vit at veien dit er lang 
og krevende. Innsats lønner seg. 
Alltid.

universitas@universitas.no

torsdag 23. januar 2020

I ilden: Journalistutdanningen møter hard kritikk fra en rekke større mediehus. Er det tid for å fornye utdanningen?

Kritiserer journalistikkutdanningen: 
– Har følt behov for å avlære dem
Utdanningen til fremtidens fjerde statsmakt 

havnet under lupen i høst. Henger den med i tiden?
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Er dette Iselin Nybøs 

siste uke som  

forsknings- og høyere 

utdanningsminister? 

Universitas har spurt 

studentledere, rektorer 

og politikere om  

statsrådens fremtid. 

Kabal

tekst Jakob Bjørnøy, Endre Ugelstad 
Aas, Sofie Løchen Smedsrud og Roya 
Shahibzadeh
foto Iver Daaland Åse

En aldri så liten politisk tsunami 
feide over landet mandag etter-
middag da Fremskrittspartiet (Frp) 
valgte å trekke seg ut av regjerin-
gen. Etter lengre tid med politisk 
turbulens «rant begeret over», for 
å si det med partileder Siv Jensens 
egne ord, da regjeringen besluttet å 
hente hjem den såkalte IS-kvinnen 
og hennes to barn. Nå pågår arbei-
det med å legge en ny statsrådska-
bal. Løsningen er ventet å komme 
på fredag. Ifølge VG opplyser en 
sentral kilde at Venstre krever å få 
rollen som kunnskapsministeren, 
mest sannsynlig med Trine Skei 
Grandes hender på rattet. Vil et-
terdønningen av regjeringen som 
sprakk lyde helt ut til deg på lese-
salen?

– Juniorpost

Da Venstre gikk inn i regjering 
med Høyre og Frp i 2017, opprettet 
Erna Solberg flunkende nye stats-
rådsposter til sine nye regjerings-
feller. En av dem fikk Iselin Nybø, 
som i dag er forsknings- og høyere 
utdanningsminister.

– Det var ren matematikk at 
Iselin Nybøs ministerpost først ble 
opprettet, sier Lars West Johnson, 
politisk redaktør i Dagsavisen.

Han tror det er sannsynlig at 
Nybøs ministerpost ikke vil over-
leve omrokkeringene.

– Det er ikke en statsrådpost det 
er tradisjon for å ha, så nå vurde-
rer de nok å slå den sammen med 
kunnskapsministerposten og lage 
én tyngre post, sier Johnson.

Han tror i så fall det er mest 
sannsynlig at Nybø går inn i rol-
len som kunnskapsminister.

– Nyhetsorganet Rett24 har spe-
kulert i at Nybø er en kandidat til å 
overta justisministerposten. Mener 
du det er sannsynlig?

– Instinktivt tenker jeg at Svein-
ung Rotevatn er en mer aktuell 
kandidat. Han har jobbet på feltet 
og har bakgrunn derfra, sier han.

Jens Jungblut, førsteamanuensis 
i statsvitenskap ved Universitetet 
i Oslo (UiO), peker på at Solberg 
sannsynligvis vil redusere antall 
statsråder og at å kun ha en stats-
råd i Kunnskapsdepartementet er 
en enkel løsning.

– Forsknings- og høyere utdan-

ningsminister er en slags «junior-
post», og det er mulig Nybø kom-
mer lenger opp i hierarkiet. Til sist 
koker det ned til hva hennes prefe-
ranser er, hvilke posisjoner Venstre 
vil ha og hvordan Solberg omrok-
kerer ministerpostene, sier han.

Universitas har vært i kontakt 
med Venstre og Statsministerens 
kontor, men ingen ønsker å kom-
mentere det eventuelle utfallet. Det 
er derimot ikke mangel på topper 
i høyere utdanningssfære som spe-
kulerer rundt fremtiden til Nybøs 

Dette kan «Frexit» bety for studentenes sta

Forsknings- og høyere 
utdanningsminister er en slags 
«juniorpost»

Jens Jungblut, førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiO

Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister

Spekulasjoner: Det er usikkert hva som skjer med statsrådsposten til Iselin Nybø når regjeringskabalen skal gå opp

Venstre har 
kjempet hardt 
for studenter, 
utdanning og 
forskning både 
i og utenfor 
regjering
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stilling.

– Kan påvirke
Blant dem som er positive til å la 
stillingen stå, er Ola Gimse Esten-
stad, leder av Studentparlamentet 
ved Oslomet.

– Med en egen ministerpost for 
forskning og høyere utdanning får 
man mulighet til å påvirke på en 
måte som man ellers ikke ville ha 
hatt. Høyere utdanning er struk-
turert på en helt annen måte enn 
barnehager, grunnskole og videre-
gående. Derfor er det lurt med en 
slik post, sier han.

Christen Andreas Wroldsen, 
leder for Studentparlamentet ved 
UiO, har et positivt inntrykk av 
Nybø, men er litt delt i synet på 
om det burde være en eller to stats-
råder på kunnskapsfeltet. Han er 
også usikker på hvor mye makt 
Nybøs post har.

– Jeg mistenker at kunnskaps-
ministeren i større grad rår over 
pengesekken. Vi er enige med 
Nybø og Venstre i mye, men det 
hjelper ikke om ikke regjeringen 
gir tilstrekkelig finansiering, sier 
Wroldsen.

Marte Øien, leder for Norsk 
studentorganisasjon (NSO) sier 
hun ser fordeler med både en og to 
statsråder, men mener det siste året 
har båret preg av Nybøs særlige fo-
kus på høyere utdanning.

– Vi har helt klart fått løftet 
viktige studentsaker på dagsorden 
mye takket være engasjementet til 
statsråd Nybø. Det er fordeler og 
ulemper med begge deler, men det 
viktigste for NSO og studentene er 
at regjeringens statsråder investe-
rer i kunnskap og ser hele utdan-
ningsløpet, sier Øien.

To er bedre enn én?
Rektor ved Høyskolen Kristiania, 
Arne Krumsvik, mener utdan-
ningssektoren får positiv politisk 
oppmerksomhet ved å ha en egen 
statsråd.

– Ulempen er at den smale por-
teføljen ikke fenger like godt i den 
allmenne offentligheten. En stats-
råd med hele kunnskapsporteføl-
jen vil få økt tilgang til mediene, 
noe som hjelper når man ønsker 
å sette forskning og høyere utdan-
ning på agendaen.

Rektor ved Oslomet, Curt Rice, 
forteller at han lever godt med 
begge løsningene, og at det viktig-
ste for ham er at regjeringen satser 
ambisiøst på forskning og høyere 
utdanning.

Han forteller at han har hatt et 
godt og konstruktivt arbeid med 
Nybø, og at han opplever at hun 
har gjort mye for Oslomets stu-

denter.
Svein Stølen, rektor ved UiO 

mener at det viktigste er at de som 
får ansvaret for høyere utdanning 
forstår viktigheten av uavhengig-
het akademisk frihet og institusjo-
nell autonomi.

– Kan jeg velge, velger jeg en 
statsråd som er villig til å kjempe 
for universitetenes uavhengighet 
inkludert valgt rektor i en tid hvor 
mange ønsker å styre oss. Dette er 
en kamp vi må kjempe kontinuer-
lig.

Vil kutte posten

Hvorvidt statsrådposten er nød-
vendig, har også vært gjenstand 
for politisk diskusjon. Blant dem 
som er på nei-siden er leder i Unge 
Høyre Sandra Bruflot.

– Kunnskapsministeren kan ha 
ansvar for høyere utdanning. Det 
må ikke en egen minister til for at 
en regjering skal synes noe er vik-
tig.

Også Marit Knutsdatter Strand, 
stortingsrepresentant for Senter-
partiet, er negativ til å ha to stats-
råder. Partiet ønsker å slå sammen 
postene.

– Det sparer skattebetalerne for 
en ekstra økonomisk belastning 
ved at de slipper å betale enda en 
statsrådlønn. I tillegg har det ikke 
så mye å si politisk. Det er ikke 

mye uenighet i politikken på høy-
ere utdanning og for studentvel-
ferd. Sånn sett har vi ikke hatt stort 
utbytte av en egen høyere utdan-
ningsminister, og kampen for å 
sikre et desentralisert høyere ut-
danningstilbud er en kamp vi må 
ta uansett.

Sondre Hansmark, leder i Unge 
Venstre, forteller at han er fornøyd 
så lenge det er en fra Venstre som 
overtar posten.

– Jeg håper det er gode mulig-
heter for at Grande overtar posten 
som kunnskapsminister, men så 
lenge det blir en fra Venstre er vi 
i Unge Venstre fornøyde. Kunn-
skapsposten har alltid vært svært 
viktig for partiet.

Nybø ønsker ikke å kommen-
tere om studentene får en ny fors-
knings- og høyere utdanningsmi-
nister før de nye ministerpostene 
er klare. Hun er fornøyd med det 
partiet har fått til for studentene.

– Kommer Frps avgang fra re-
gjeringen til å påvirke studentene 
og regjeringens politikk for høyere 
utdanning?

– Venstre har kjempet hardt for 
studenter, utdanning og forskning 
både i og utenfor regjering, uttaler 
Nybø til Universitas gjennom en 
e-post.

– Elleve måneder studiestøtte, 
tusenvis av flere studentboliger,og 
to stortingsmeldinger som løfter 
kvaliteten i høyere utdanning er 
gode eksempler på det. Denne re-
gjeringen har virkelig levert for 
studentene, og vi fortsetter å styre 
på samme politiske plattform. Vi 
kommer til å fortsette arbeidet for 
studenter, utdanning og forskning 
selv om det gjøres endringer i re-
gjeringen.

y for studentenes statsråd

Vi har ikke hatt stort 
utbytte av en egen høyere 
utdanningsminister

Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Senterpartiet

Nybøs skryteliste 
En skryteliste med ti punkter ble før helgen delt på Facebook av Iselin Nybø.  
Dette er punktene som trekkes fram:

 

11 måneders studiestøtte: Man har fullført innfasingen av 11 måneders studi-

estøtte, og gitt studentene 14.600 kroner mer utbetalt i året siden  

regjeringsskiftet

Høyere utdanning i distriktene: Det er nå lyst ut 90 millioner kroner til å få på 

plass studietilbud utenfor campus

Grønt skifte: Klimaperspektivet har blitt løftet hos universiteter og høyskoler, 

og det er satt i gang en konkurranse om hvem som er grønnest på utdanning, 

forskning og drift

Åpen tilgang og Plan S: Man har begynt en stor satsing på åpen tilgang til 

forskningsresultater

Langtidsplanen: Det har blitt lagt fram en ny langtidsplan for forskning og 

høyere utdanning. «Vi har forpliktet regjeringen til å satse til sammen 1,5 milliar-

der kroner over fire år på teknologi, forskning i næringslivet og kvalitet i høyere 

utdanning,» står det i listen

To stortingsmeldinger: Det er satt i gang et arbeid med to stortingsmeldinger.  

En om utveksling og en om samarbeid med arbeidslivet

Vikingtidsmuseet: Byggingen av Vikingtidsmuseet på Bygdøy har begynt

Studentboliger: Et høyt byggenivå av studentboliger har blitt opprettholdt.

Studenters levekår: Det trekkes frem at man har løftet studenters psykiske 

helse som et viktig tema for regjeringen, og at man nå har satt i gang arbeidet 

med en ny levekårsundersøkelse

Campus NTNU og Ocean Space Center: Arbeidet med å få nytt campus ved 

NTNU i Trondheim og Ocean Space Center er satt i gang
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Overflødig: Leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, mener at en egen statsråd for høyere utdanning ikke er nødvendig.
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Virusfare

tekst Mylena Kifle, Endre Ugelstad Aas 
og Gina Grieg Riisnæs

Siden starten på nyåret har det 
mye omtalte coronaviruset herjet. 
Etter at det første tilfellet oppsto 
i Kina, har viruset spredd seg til 
Sør-Korea, Thailand og Japan. Ett 
tilfelle er bekreftet i USA, og i dag 
meldte Dagbladet om en mulig 
smittet franskmann. Dette er i så 
fall det første mistenkte tilfellet i 
Europa. Viruset smitter mellom 
mennesker og fører til lungebe-
tennelse og luftveisinfeksjoner 
hos de smittede. Onsdag kveld er 
17 personer hittil bekreftet døde, 
ifølge China News Service, og 
kinesiske helsemyndigheter har 
bekreftet 440 tilfeller av smitte. 
Nå er Association of Norwegian 
Students Abroad (Ansa) bekymret 
for norske studenter som opphol-
der seg i land med smittefare.

Munnbind utsolgt
Ingvild Friis Bjerkeli studerer po-
litikk på Universitet i Shanghai. 
Hun forteller til Universitas at hun 
opplever situasjonen som svært 
bekymringsverdig.

– Vi tør ikke gjøre alt vi ellers 
ville gjort, som å dra på restauran-
ter og kjøpesentre. Det er særlig 
mye bekymring rundt spredning 
etter kinesisk nyttår, ettersom det 
er mange som reiser bort da.

Bjerkeli forteller at myndig-
hetene råder folk å unngå store 
folkemengder, vaske hendene og 
bruke munnbind.

– Man må kjøpe munnbindene 
selv. Enten så har de blitt utsolgt 
eller så har butikkene satt prisen 
kraftig opp.

Jobber med beredskap
For øyeblikket er det registrert 151 
norske studenter i Kina gjennom 
Ansa. Om lag sytti prosent av nor-
ske studenter som oppholder seg 
i utlandet registrerer seg gjennom 
organisasjonen.

– Vi har en del norske studen-
ter der, da det blir et stadig mer 
populært land å ta utdanning i og 
reise på utveksling til, sier Håkon 
Randgaard Mikalsen, politisk råd-
giver og kommunikasjonsrådgiver 
i Ansa.

Han anbefaler studenter å re-
gistrere seg om de er i utlandet så 
de kan få bistand dersom de be-
finner seg i land med smittefare.

– Vi jobber med beredskap for 
ulike land. Som i dette tilfellet 
med utbruddet av coronavirus. 
Det regner vi som en sak som vi 
må følge med på og som er viktig 
for våre medlemmer å få informa-
sjon om.

Ansa overvåker situasjonen 
gjennom kontakt med norske 
myndigheter, Folkehelseinstituttet 
(FHI), Verdens helseorganisasjon 
(WHO), Utenriksdepartementet 
og Sjømannskirken.

Fraråder ikke reise
Tirsdag formiddag opprettet Ansa 
en egen side med informasjon 
om viruset. Organisasjonens be-
redskapsgruppe jobber nå med å 
opplyse samt svare på henvendel-
ser fra bekymrede studenter og 
foreldre. Mikalsen forteller likevel 
at faren ikke er altfor stor.

– Er det grunnlag for å hente 
folk hjem?

– Nei, på ingen måte, sier han.
WHO og FHI fraråder ikke 
reisende å ta turen til Kina 
som følge av utbruddet.  

Kinesiske myndigheter i landet 
anbefaler derimot innbyggere å 
ikke reise inn eller ut av byen Wu-
han, der utbruddet oppsto.

– Hva gjør dere hvis en norsk 
student blir smittet?

– Det må vi se an. Men vi prø-
ver i beste forstand å bistå studen-
ter og til dels familier, sier Mikal-
sen og legger til:

– Vi ser det kommer nyheter 
om at viruset har spredd seg til 
ulike land. Men det er heller ikke 
grunn til å bekymre seg for det. 
Det virker som om de helsean-
svarlige i Kina har veldig god kon-
troll på smittekilden.

– Mange er bekymret
Fredrik Berteus Kroken (22) stu-
derer næringsliv i Shanghai og 
er hjemme i Norge på ferie, men 
opplever at medstudenter i Kina 
er bekymret.

– Det varierer jo hvordan folk 
tar slike nyheter, men det har vært 
mye snakk om det og det har do-
minert nyhetsbildet ganske kraf-
tig. Skolen sender nye oppdate-
ringer og beskjeder gjennom hele 
dagen.

Kroken opplever at mediene i 
Norge og Kina dekker sprednin-
gen av coronaviruset på svært 
ulike måter.

– Mens kinesiske medier rap-
porterer om situasjonen på en 
kontrollert måte, bidrar vestlige 
medier til å gjøre det til en større 
krise enn det egentlig er. Det re-
flekterer ikke situasjonen så godt 
og skaper et dårlig bilde av Kina.
Kroken skal tilbake til Kina og 
studiene i starten av mars.

– Er du bekymret for å dra til-
bake?

– Foreløpig ikke, det er fort-
satt tidlig, så jeg tar det med ro så 
langt. 400 mennesker er smittet 
og det er mye, men sammenlig-
net med befolkningstallet er det jo 
fortsatt lite.

Kroken forteller at han kom-
mer til å høre på rådene som har 
blitt gitt av myndighetene når han 
vender tilbake.

– Vi har blant annet blitt bedt 
om å gå med munnbind, forbe-
rede maten vår godt og ikke opp-
søke store folkemengder.

– Kritisk til mediedekningen
Antoine de Bengy Puyvallée, 
forsker ved Senter for utvikling 
og miljø ved Universitet i Oslo, 
forteller til Universitas at han er 
kritisk til mediedekningen av vi-
ruset.

– Man vet fortsatt veldig lite, 
men likevel har det blitt en stor 
«mediehype» rundt det, sier Puy-
vallée. Ikke ta tabloide titler som 
varsler om den neste katastrofen 
seriøst.

Puyvallée skjønner at folk blir 
bekymret, men ønsker at man 
skal fokusere på hva man faktisk 
vet om viruset nå.

– Det er mange som er bekym-
ret, men det er viktig å huske at 
det er få som faktisk har dødd av 
viruset, sier han.

– Hva er det verste som kan 
skje?

– At det blir en genetisk muta-
sjon på viruset og at det dermed 
blir farligere for mennesker. Dette 
blir mer sannsynlig dersom viru-
set spres på en ukontrollert måte.

Puyvallée understreker likevel 
at overreaksjon og panikk også er 
farlig, og enda mer sannsynlig at 
skjer.

– Hvis land begynner å stenge 
grenser og begrense reiser, kan det 
ende med å ha store konsekvenser 

for den globale økonomien, og 
særlig den kinesiske.

– Har du noen tips til norske 
studenter i Kina?

– Følg nøye med på hva de ki-
nesiske myndighetene sier, og hva 
Verdens helseorganisasjon anbe-
faler. Og ikke la deg lure av medi-
edekningen av viruset.

Norge i beredskap
Onsdag ettermiddag meldte NTB 
at Helse-Norge forbereder seg 
på hva som kan skje dersom det 
smittsomme viruset inntar landet. 

WHO møtes onsdag kveld for å 
vurdere situasjonen. Deretter vil 
Helsedirektoratet og FHI møtes 
for å vurdere mulige tiltak mot vi-
ruset i Norge.

– Det er laget planverk fra øver-
ste nivå helt ut i alle kommuner for 
å kunne håndtere en smitteverns-
hendelse. I disse er det blant an-
net definert hvem som har ansvar 
for å skal koordinere og hvordan 
arbeidet skal foregå, skriver Trine 
Hessevik Paulsen, lege hos FHI, i 
en e-post Universitas.

universitas@universitas.no

torsdag 23. januar 2020 

Norske studenter i fa
– Vi tør ikke gjøre alt vi ellers ville gjort, forteller en norsk student i Kina.

Håkon Mikalsen
kommunikasjonsrådgiver i 

ANSA

Det er mange som er bekymret, 
men det er viktig å huske at det 
er få som faktisk har dødd av 
viruset

Antoine de Bengy Puyvallée, forsker ved Senter for 

utvikling og miljø ved Universitet i Oslo

Som pesten: Hittil er det bekreftet 17 dødsfall og over 400 smittetilfeller i Kina, ifølge Wall Street Journal.
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TEKST OG FOTO: GINA GRIEG RIISNÆS

– Det er to år siden vi sist hørte fra 
ham, forteller Soira.

Økonomien i Tadsjikistan har aldri 
blitt det samme etter at sovjets jern-
neve slapp tak om landet i 1991. År-
lig fører søken etter arbeid tusenvis 
av unge tadsjikere til Russland. Men 
ikke alle er begeistret for arbeidskraf-
ten fra sør. I 2018 ble det registrert 966 
dødsfall blant tadsjikere som opphol-
der seg i landet. De dør i ulykker på 
usikrede arbeidsplasser, på mistenke-
lig vis i politiets varetekt, skutt ned i 
sidegater. Men mørketallene er store.  

TADSJIKISTANS 
TAPTE SØNNER

Hvert år reiser tusenvis av unge tad-

sjikiske menn for å søke jobblykken i 

nabolandet Russland. Hvert år vender 

flere hundre hjem i kister.
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Hos noen familier slutter telefonen simpelthen å 
ringe, uten at de får svar på hvorfor.

Etter to år frykter Soira det verste.
– Jeg vil vite hva som har skjedd med sønnen 

min, fortsetter Soira.
Nå bor hun med sin siste gjenlevende datter på 

15 år i en toroms steinhytte.
– Samtidig frykter jeg hva svaret er.
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Båtliv

tekst Synne Hellevang

foto Synne Hellevang og  

Thomas Stavø Johnstone

Skyene ligger som et grått teppe 
over Oslofjorden. Gradestokken 
nærmer seg null, og vinden river 
lett i huden. Sjøen i Frognerkilen, 
en trang vik mellom Skøyen og 
Bygdøy, skvulper jevnt mot hun-
drevis av seilbåter som står på 
rekke og rad.

– Det bor folk i nesten alle bå-
tene her, sier Jørgen Jensås (26).

Steinbrygga leder mot Christi-
ania Roklubs klubbhus, Kongen, 
et gotisk bygg omringet av sjø-
vannet. Tvers over Frognerkilen 
ligger Kongelig Norsk Seilforen-
ings tidligere klubbhus, Dronnin-
gen. Sammen danner de naturlig 
et par, «Kongen og Dronningen».

De fleste seilbåtene ved brygga 
er dekket med gule Glava-matter, 
et tegn på at båten er noens hjem.

– Det er noen par, noen ens-
lige, noen studenter. Og noen 
folk som er litt mer på den slitne 
siden, sier Syver Flem (24).

– Hva mener du med «den slit-
ne siden»?

– Hehe, noen har hatt et røft 
liv. Alle har sin egen historie.

Han skynder seg med å fortelle 
at folkene som bor på marinaen 
alltid er hjelpsomme og trivelige.

– Vi kan alltid stikke innom 
på besøk når som helst. Det blir 
på en måte et lite samfunn, sier 
Flem.

Guttekollektivet
Det er nesten to år siden Jensås 
flyttet inn på lugar hos Flem. 
Sammen går de siste året på Film 

og TV-studiet på Westerdals ved 
Høyskolen Kristiania. Båten eies 
av faren til Flem. For tolv kva-

dratmeter, strøm og mulighet 
til å bytte beliggenhet når de vil, 
betaler guttene 3500 kroner i må-
neden.

– Jeg hadde rotet bort studi-
elånet mitt i Trondheim, så når 
jeg flyttet til Oslo, måtte jeg finne 
et billig alternativ, sier Jensås og 
legger til:

– Da en i klassen sa han hadde 
en ledig lugar, tenkte jeg først og 
fremst at det hadde vært mor-
somt å prøve.

Den lille stuen er utstyrt med 
en smal sofa formet som en hes-
tesko. Hyllene er proppfull av 
gamle DVD’er. De har TV og 
Playstation, med wifi-tilkobling 
som fungerer sånn noenlunde. 
Ved døren står en Rema-pose 
med tomme ølbokser. En svak 
duft av fukt ligger i luften som 
forøvrig er varmet opp av en tap-
per liten vifteovn.

– Til tross for at det er liten 
plass er det mange smarte løs-
ninger som gjør det mulig å ha 

mange ting her, forklarer Jensås 
mens han styrer med å få ned et 
tørkestativ med sokker og under-
bukser fra taket.

På veggen bak sofaen henger 
en liten værstasjon med barome-
ter som måler atmosfærisk luft-
trykk og et gammelt hygrometer. 
Under henger et A4-ark trykket 
med bokstavene «R.I.P» og et 
bilde av slipperser.

– Vi har mistet mye greier 
overbord. Nøkler, solbriller og 
tøflene til Flem, sier Jensås og pe-
ker på arket.

– Det er rart at det ikke har 
skjedd noe mer alvorlig her 
egentlig.

Vær og vind
Første gang Jensås fikk se båten, 
var en sen februarkveld. Flem 
skulle feire bursdagen sin og had-

kulturredaktør: Mylena Kifle

mylenakifle@live.com 974 83 042KULTUR

Med studentlivet i seilene
I en 46 fot seilbåt på Kongen Marina bor Jørgen Jensås (26) 

sammen med studiekompis Syver Flem (24) – året rundt.

Vi har mistet 
mye greier 
overbord. 
Nøkler, 
solbriller og 
tøflene til 
Syver Jørgen Jensås, student

Kahytt med byssegutt: Jørgen Jensås lever livet som student i maritime og minimale omgivelser. 
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de invitert tretti gjester ombord i 
skuta.

– Det var mørkt og glatt uten-
for. Når man først hadde klart å 
komme seg på båten, så skulle vi 
drikke, sier Jensås.

Han forteller at hjertet satt 
høyt i halsen første gang han 
skulle klatre over broen på båten 
og at det har vært flere nestenu-

hell. Høst og vinter byr på en del 
utfordringer. De siste to årene 
har de hatt flere møter med ek-
stremvær. Vind og regn fører til 
høy vannstand, som potensielt 
kan ødelegge båter som denne.

– Da ligger vi litt ekstra våken 
om natten. Plutselig begynner 
det å rive skikkelig og man blir 
slengt frem og tilbake.

Jensås renser halsen, legger ar-
mene i kors og har den ene foten 
over kneet.

– Mamma er litt bekymret for 
meg faktisk, fortsetter han og 
smiler blygt.

– Hun har tilbudt å hjelpe med 
husleien dersom jeg flytter i kol-
lektiv på land.

Frodige omgivelser
Båten gynger. Det er vanskelig å 
vite om den har gjort det hele ti-
den eller om det startet akkurat 
nå, men undertegnede kjenner 
på akutt sjøsyke og må ha litt luft.
– Tenker du ikke av og til at det er 
stress å bo i båt?

– Jo, av og til, svarer Jensås.
– Det som er dritt, er når det 

blir mugg. Det er mye fukt og det 
blir kondens i veggene. Når det 
ligger klær eller noe sånt inntil, 
så blir det mugg på det.

Han sikter til en rød skjorte 
som henger i en liten gang ved 
døren til lugaren sin.

– Den måtte jeg vaske i går 
fordi det kom flekker med mugg. 
Og så under madrassen for ek-
sempel. Det er det verste, sier 
han.

Utenfor glimter solen så vidt 
gjennom det grå skydekke, rett 
over horisonten i Oslofjorden. Et 
slik bilde man finner på postkort.

Tvungen minimalisme
I nærmeste nabobåt bor Stina 
Haugen (30) sammen med kjæ-
resten. Hun blir spurt om livet på 
marinaen, og svarer med glede:

– Da jeg flyttet i båt, visste jeg 
ikke hva som var styrbord og hva 
som var babord, og jeg hadde 
aldri tatt i en motor før. Jeg var 

helt avhengig av hjelp og allerede 
første dagen merket jeg hvor be-
hjelpelig folk var.

Hun forteller at folk nærmest 
strømmet til for å hjelpe med hva 
enn det skulle være.

Haugen beskriver det fine som 
idyllisk, men hun slår fast at båt-
livet slett ikke er for alle og legger 
ikke skjul på de gangene det har 
vært litt ekstra tøft. Med jevnlige 
lekkasjer i taket, ingen vaskemas-
kin og ingen dusj.

– Det var tomt for vann en 
morgen i fjor vinter og jeg had-
de dårlig tid før jobb. Jeg måtte 
da opp på kaien for å fylle, men 
korken på kranen hadde kilt seg 
fast. Så da sto jeg der. I bare truse 
og ullsokker, og alt jeg ville var å 
pusse tennene, forteller hun og 
ler.

– Hvis det ikke er dusj i båten, 
hvor dusjer dere da?

– Vi får bruke dusjene og toa-
lettene på klubbhuset til roklub-
ben. Ellers er jeg en flittig bruker 
av dusjene og badstuen på Athle-
tica treningssenter ved skolen på 
Vulkan, sier Jensås.

– Det å bo i båt er nesten som 
å være tvunget til å leve minima-
listisk. Man innser at alt du tror 
du trenger, trenger du egentlig 
ikke.

Landgang
Dette er trolig siste vinteren. Lu-
garlivet nærmer seg slutten for 
både Haugen, Jensås og Flem. Til 
våren planlegger Haugen å selge 
båten sin. Det er vemodig, men 
riktig, mener hun.

– I sommer er vi begge ferdig 
på studiet, og da er det mulig at 
livet krever at vi flytter ut, fortel-
ler Jensås.

– Har dere noen øyeblikk dere 
husker ekstra godt fra årene dere 
har bodd her?

– Det må være en av turene vi 
har hatt. Vi har vært i Irland og 
Færøyene med denne båten, for-

teller Flem.
– Ja, men også de små turene 

her i Oslo, legger kompisen til.
På sommeren blir venner og 

naboer med på seilas. De mimrer 
tilbake til sol på himmelen og øl 
i kjøleskapet.

– Det er litt som å dra på hyt-
tetur, bare at man slipper å pak-
ke, sier Jensås.

universitas@universitas.no

Det å bo i båt 
er nesten som 
å være tvunget 
til å leve 
minimalistisk

Mamma har 
tilbudt å hjelpe 
med husleien 
dersom 
jeg flytter i 
kollektiv på 
land

Jørgen Jensås, student

Jørgen Jensås, student

Trangt: Men manhullet er på plass.  

Køye: Noen ganger kan bølgene vugge en i søvn.

Til tørk: Fukten ligger i veggene, og sokkene henger fra taket.
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 Arbeidsglede 
– Mange studenter velger å 
kun studere og ikke jobbe, 
skriver skribent Marthe E. 
Wilhelmsen i studentavisa 
Unikum. Mens heltidsstu-
denten er en utdøende rase 
her i hovedstaden, lever han 
åpenbart i beste velgående 
på Sørlandet. Likevel finnes 
det mange gode grunner til å 
skaffe seg en deltidsjobb, skal 
vi tro Wilhelmsen: 

– Jeg er som regel svært tid-
lig ferdig med oppgaver og ar-
beidskrav siden jeg har så mye 
å gjøre, vel det er jo en fin ting 
å holde hjula i gang. 

Men hvordan går man 
egentlig frem om man er på 
utkikk etter en deltidsjobb og 
ikke helt vet hvilken ende man 
skal begynne i? 

–Jeg har bare vært på ett 
jobbintervju noensinne, som 
egentlig viste seg å ikke være et 
intervju, bare en info om job-
ben som jeg ikke visste jeg al-
lerede hadde fått, lyder svaret 
fra Unikum-skribenten. Hvis 
det er så enkelt, skal jeg i hvert 
fall ikke bruke unødvendig tid 
og krefter på intervjutrening 
på Karriesenteret. 

– Se gjennom debatt-tåken, er 
den klare oppfordringen fra 
Frida Jerve, leder ved Studen-
tersamfundet i Trondheim når 
vi nå beveger oss inn i et nytt 
år. Men hvordan skal vi skjøn-
ne om «debatten om debatten 
skjuler den ekte debatten bak 
debatten»? At mange av fjor-
årets debatter «sporet av til å 
handle om ytringsfrihet», kan 
godt stemme, men hvem er det 
som tar disse debattene? For 
hvis det finnes en debatt om 

debatten, men ikke en ekte de-
batt bak debatten om debatten, 
hvem er det da som står for de-
batten om debatten? Men hva 
om den ekte debatten egentlig 
er debatten om debatten? Nei, 
det er ikke godt å vite. 

–Jeg er uenig i det du sier, 
men jeg anerkjenner motvil-
lig din rett til å si dumme ting, 
avslutter Jerve. Her snakker du 
altså om den ekte debatten bak 
debatten?

Kjør debatt!

Ukas tweets:

Shoutout til Karen, Lille Marius og 

Skipper Wors

 Himmelen er uskyldig blå.

Men kan han forskjellen på dativ og akkusativ?

Alexander L. Kielland @akielland

 Hei, mitt navn er (hvad?), Mitt navn er (hvem?) Mitt navn er 

(tsjikka tsjikka) A. Kielland.

Lina @Lykwoah

 Alle mine favorittskyer er et varsel om klimakrise.

Per-Jarle Heggelund @heggelund7

Erling Braut Haaland har scoret 40 mål på sine 26 

siste kamper. Han er tenåring.

Debattregler i Universitas

Vil du få din mening på trykk i 
Universitas? 
Send innlegget ditt på e-post til 

debatt@universitas.no

Typiske innlegg er mellom 
1500 og 2000 tegn, inkludert 
mellomrom. Lengre innlegg 
kan vurderes i noen tilfeller

 � Vi trykker ikke innlegg 
som har vært på trykk i 
andre aviser, eller som er 
hatske og trakasserende

 � Vi tar oss retten til å 
fortkorte innlegg

 � Frist for innsending av 
innlegg er søndag kl. 17

 � Legg ved et portrettfoto 
av deg selv i e-posten

debattredaktør: Endre Ugelstad Aas

debatt@universitas.no 901 95 375DEBATT
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Veien mot Norges 
mest sexy universitet

Derfor er det egenandel 
hos SiO psykisk helse

Studentliv

Jonas Virtanen,  

styreleder i Studentsamskipnaden SiO

Som vi kunne lese i forrige ukes Universitas er det 
delte meninger om egenandel blant studentene, slik 
det også er blant fagfolk. Styret har vurdert saken 
fra flere sider. Psykologer og rådgivere i SiO har gitt 
viktige innspill til saken om mulige negative effek-
ter. Jeg mener styret 
har vedtatt en soli-
darisk ordning som 
i stor grad imøte-
kommer bekym-
ringen.

Egenandeler inngår 
i satsingen vår på 
psykisk helse SiO  
som bruker bety-
delig ressurser på 
psykisk helse. Både 
kurs- og behandlingstilbudet er styrket i 2019, og vi 
fortsetter i 2020. Vi kan være stolte av satsingen på 
tilbudet til oslostudentene på dette området, som 
kommer etter initiativ fra studentene. Det er leit å 
erkjenne, men per i dag er det flere som tar kontakt 

og ber om hjelp enn vi har kapasitet til å hjelpe. Vi 
som styre måtte derfor ta grep, og håper at en bru-
kerfinansiert del kan være med på å sørge for at vi 
kan hjelpe enda flere.

Et viktig mål med å innføre egenandel var nettopp å 
øke bevisstheten om bredden i tilbudet vårt når man 
søker hjelp. Vi håper studenter i større grad vurde-
rer andre tilgjengelige lavterskeltilbud som er gratis, 
der vi potensielt kan hjelpe enda flere for mindre 
ressursbruk. For Hovedstyret er det viktig at egen-
andeler etableres på en slik måte at studenter ikke 

utsetter eller unn-
går å ta kontakt. 
Det skal være lav 
terskel, og derfor 
er inntaksamtalen 
fortsatt gratis.

Etter inntaksamtale 

vil de som har be-
hov for behandling 
betale maksimalt 
300 kroner per år, 
også om de får flere 

behandlingsløp eller bytter behandler. Hovedstyret 
vedtok egenandel som et ettårig prøveprosjekt, og 
ordningen skal evalueres grundig om ett år. Da skal 
vi gjøre en ny vurdering på bakgrunn av erfaringene 
vi gjør oss i 2020.

universitas@universitas.no

For Hovedstyret er det viktig at 
egenandeler etableres på en slik 
måte at studenter ikke utsetter 
eller unngår å ta kontakt. Det 
skal være lav terskel, og derfor er 
inntakssamtalen fortsatt gratis

Studentliv

Christen Andreas Wroldsen, 

 leder ved Studentparlamentet ved UiO

Universitetet i Oslo (UiO) ser seg selv som landets 
beste universitet. Ingen over, ingen ved siden. «Et 
nos petimus astra» (også vi søker stjernene), som det 
så fint heter i UiOs gjeldende strategi. Men for å nå 
stjernene må vi snakke om studentopplevelse.

Studentopplevelse (eng. student experience) 
handler om hvordan studenter opplever det å være 
student ved en utdanningsinstitusjon, inkludert de-
res erfaringer og utbytte av undervisningen, fagmil-
jøet, læringsmiljøet, støtteapparatet og livet rundt 
studiene.

Studentparlamentet mener UiO i større grad må ha 
et helhetlig perspektiv på dette, og veie dette tungt 
i sitt strategiske arbeid. Vår ambisjon kan ikke være 
mindre enn å bli Norges beste studiested sett fra et 
studentperspektiv. For å klare dette holder det ikke 
å være best på forskning. Det holder ikke engang å 
være best på utdanning, selv om utdanningskvalitet 
selvsagt står sentralt. Vi må jobbe målrettet for å sikre 
at vi har de mest fornøyde studentene, både faglig og 
sosialt.

Å legge til rette for studentdrevet aktivitet og 
foreningsliv er en forutsetning for dette, men stu-
dentene må også inkluderes aktivt i et akademisk 

fellesskap som ikke opphører ved endt studium. For 
å få til dette trengs det muligens en kulturendring i 
fagmiljøene, men et universitet som sikter mot stjer-
nene må også våge å gå nye veier. Studentopplevelse 
handler til dels om trivsel, men det rommer så mye 
mer enn det. Kampen om den gode studentopplevel-
sen er kampen om studentenes hjerter og sinn, og jeg 
ser det som svært sannsynlig at en langsiktig satsing 
på dette ville styrke både rekruttering og gjennom-
føring.

Videre er jeg overbevist om at UiO har et enormt uut-
nyttet potensial. Med sin spesielle rolle i norsk akade-
mia og samfunnsliv, har UiO alle forutsetninger for 
å kunne tilby en helt unik studentopplevelse i norsk 
sammenheng. Både plasseringen i Oslo, nærhet til 
potensielle arbeidsgivere, det sterke fagmiljøet og 
mangfoldet av innflytelsesrike alumni i samfunnet er 
alle elementer som spiller i universitetets favør.

Dersom UiO lykkes med en slik satsning på stu-
dentopplevelse, kan det føre til at universitetet i frem-
tiden ikke kun topper forskningstunge rangeringer, 
men også troner alene som Norges mest sexy og at-
traktive universitet for studenter. Et universitet der 
studentene føler stolthet og tilhørighet, og der de 
gladelig vender tilbake for å bidra til det akademiske 
fellesskapet lenge etter fullført studieløp.

universitas@universitas.no
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Petit

Av Endre Ugelstad Aas

Her om dagen opplevde jeg for første gang 
et generasjonsbrudd. Som barn av den 
sene milleniumsgenerasjonen har jeg rik-
tignok også et nervesystem bestående av 
kretskort og mikrotransmittere. Men at 
den digitale utviklingen har festet et så 
sterkt grep om den såkalte generasjon Z, 
de som er født etter tusenårsskiftet, hadde 
jeg ikke trodd.

I forsøket på å lære et knippe skolelever 
å uttrykke de ulike klokkeslettene på tysk, 
slo det meg at det finnes 15-åringer i 
2020 som ikke har lært seg den ana-
loge klokken.

Er det bare jeg som har blitt gammel 
eller har det klassiske armbåndsuret 
utspilt sin rolle i møtet med bi-
nærsystemet? Tidligere Mor-
genblad-orakel og professor 
emeritus i idéhistorie. Trond 
Berg Eriksen, omtalte det en 

gang på 90-tallet – da digitaliseringen 
for alvor skjøt fart – som «en anarkis-
tisk protesthandling å gå uten arm-
båndsur i våre dager». Betyr dette at 
alle som ikke har lært seg å følge 
visernes gang er hardbarka anar-
kister? Selvfølgelig ikke. Som 
mange gamle innretninger har 
tannhjulene måttet konkurre-
re mot nye digitale løsninger.

 

I klokkas tilfelle stilles det 
høye krav til presisjon. 

Men med mobi-
len som 

følgesvenn trenger du ikke engang be-
kymre deg for om den er stilt til riktig 

tid. De yngre generasjonene er til-
hengere av enkle løsninger.

Det moderne mennesket føyer 
seg etter klokka. Det er den 

som bestemmer rytmen i våre 
liv, deler opp hverdagen og 
gjør at vi kan møtes til be-

stemte tidspunkter uten 
å måtte konsultere sola, 
månen eller skyggen 

om hjelp. For alle barn 
er det derfor en 

stor mi-

lepel i oppveksten å lære seg visernes mys-
terier. Fra den dagen styres vi ikke bare av 
foreldrene og barnehagelærernes overvå-
kende hender. Vi står plutselig friere til å 
inngå egne avtaler og får et nytt innblikk 
i de voksnes verden. For mange er det et 
stort øyeblikk å kunne feste sitt første arm-
båndsur rundt håndleddet.

Samtidig spørs det om ikke tiden er ute 
for oss tannhjulnostalgikere. Selv om jeg 
aldri vil glemme dagen jeg fikk mitt første 
– og hittil eneste – verdifulle armbåndsur 
av merket Certina med vanntetthet ned til 
150 meter, er det godt mulig at en Apple 

Watch med Spotify og pulsmåler har 
like stor affeksjonsverdi for Z-gene-
rasjonens disipler. Kanskje er de nye 
anarkistene de som fortsatt stoler på 
visernes pålitelighet. Det er i så fall et 

selskap jeg gjerne vil være en del av.

Studentpolitkk

Bjørn Winquist, Gjestelista

Studentene har rett til å vite hva SiO holder 
på med. Vi fortjener å få vite hvordan de 
forvalter semesteravgiftene og skattepen-
gene våre. Men minst like mye fortjener vi 
studentledere som argumenterer på et rik-
tig faktagrunnlag som fremmer studente-
nes interesser.

SiOs struktur minner mye om offentlig 
forvaltning. De livnærer seg på studente-
nes semesteravgifter og skattepenger. Men 
på grunn av den juridiske konstruksjonen 
«studentsamskipnad» kan de nekte innsyn 
etter eget ønske. Før jul gikk Studentparla-
mentet, etter forslag fra Gjestelista, inn for å 
kreve at SiO underlegges offentlighetsloven 
for å sikre innsyn, og at dette arbeidet skal 
prioriteres høyt. Det samme kan Velferds-
tinget kreve når som helst.

Det er imidlertid dårlige utsikter for det. I 
Universitas 16. januar uttaler leder av Vel-
ferdstinget, Gard Frøvoll «at SiO skulle 
vært underlagt offentlighetsloven, som om 
de var en del av offentlig forvaltning, virker 
lite formålstjenlig» og trekker i tillegg frem 
kostnader. Det er forståelig at det er lite for-
målstjenlig for SiO 
som lenge har drevet 
hemmelighold. Men 
for studentene som 
har interesse av at 
pengene deres bru-
kes best mulig, er det 
ikke bare formåls-
tjenlig, men også 
prinsipielt riktig. 
Gjennomsiktighet 
i SiO øker tillit, an-
svarliggjør SiO-ledelsen og reduserer risi-
koen for korrupsjon.

Når det gjelder kostnader knyttet til 
innsynsløsninger, burde man være villig til 
å ta denne kostnaden for å sikre åpenhet. 

At Frøvoll bruker dette som argument mot 
innsynsrett, men samtidig gladelig forvarer 
massive økninger til Velferdstingets drifts-
budsjett, tyder på en inkonsekvent hold-
ning, der oppbygging av et unødvendig 
studentbyråkrati er viktigere enn gjennom-
siktighet i selve byråkratiet.

I samme sak utta-
ler styreleder i SiOs 
hovedstyre, Jonas 
Virtanen, at «[SiO] 
er pålagt å drive for-
retningsmessig for-
svarlig og dette kan 
komme i konflikt 
med kravene i offent-
lighetsloven». Offent-
lighetsloven innebæ-

rer ikke at organer som er underlagt den 
automatisk er pålagt til å gi innsyn i alt. 
Loven har en rekke unntak. Det er tilstrek-
kelig med unntaksregler til at for eksempel 
SiO Athletica ikke trenger å blottlegge alle 

forretningshemmeligheter for Sats. Etter lo-
ven er det ikke bare en rett, men en plikt til 
å holde unna forretningsopplysninger som 
konkurrenter kan utnytte til sin fordel. Det 
er også anledning til å unnta opplysninger 
av hensyn til forsvarlig økonomiforvaltning 
,og visse dokumenter i anbudssaker kan 
man vente med å gi innsyn , til valget av le-
verandør er gjort.

Dette betyr at Virtanen enten ikke vet 
hva loven han argumenterer mot innebæ-
rer, eller så vet han det og villeder debat-
ten med overlegg. Begge deler er rimelig 
nedslående, ettersom det ene insinuerer 
manglende kompetanse, mens det andre 
insinuerer at han lyver for å verne om SiO-
administrasjonens rett til hemmelighold.

La oss krysse fingrene for at 2020 blir året vi 
endelig får underlagt SiO offentlighetslo-
ven, og året vi får kompetente studentledere 
som setter studentene i førersetet.

universitas@universitas.no

FORSKERINTERVJUET

SiO villeder offentligheten

De nye klokkeanarkistene

Gi meg tannhjul og visere fremfor binærtall og Apple Watch!

Personlig vil jeg si at det som gjør Trondheim til Nordens beste studentby er de 
kvalitative sidene ved byen og universitetet

Ukas sitat

Sondre Aksnes Yggeseth, journalist i Under Dusken

Når det gjelder 
kostnader knyttet til 
innsynsløsninger, burde 
man være villig til å ta 
denne kostnaden for å 
sikre åpenhet
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De fleste av oss er nok kjent med Henrik Ibsens «Gengange-
re» fra skolebenken, men i Operaens ballettoppsetning får 
dramaet nytt liv. Gengangere ble først satt opp som ballett 
ved Nasjonalballetten i 2014, og har siden da reist jorden 
rundt. Nå har den kjente balletten endelig vendt hjem for 
en ny oppsetning. Stykket forteller historien om familien 
Alving og deres mørke hemmeligheter om sykdom, incest 
og det som verre er.

Koreografien til Cina Espejord er forestillingens bærebjelke. 
Forholdene mellom de forskjellige karakterene er interes-
sante å følge gjennom dans. Også bruken av scenegulvet 
er spennende: Ettersom «Gengangere» er et stykke hvor 
handlingen utspiller seg i både nåtid og fortid, fortelles his-
toriene parallelt på scenen, ved at det alltid foregår noe i 
bakgrunnen. Dette skaper flere kraftfulle numre der du ser 
den samme karakterens tragedie gjenta seg.

Sterkest inntrykk gjør Grete Sofie Borud Nybakken i rollen 
som Regine. Scenene hun gjør sammen med Kàri Freyr 
Bjørnsson, som spiller Engstrand, og Silas Henriksen, i 
rollene som Osvald og Herr Alving, er så uttrykksfulle at 

Ibsens ikoniske drama kommer til sin fulle rett. Jeg vil også 
rose Melissa Hough som åpner showet med en rå portret-
tering av Fru Alving, der du blir vitne til den vanskelige 
dualiteten i karakteren.

Likevel var scenografien, laget av Even Børsum, noe av det 
som gjorde sterkest inntrykk. I begynnelsen er scenegulvet 
bart, men plutselig stiger et tre etasjer høyt hus opp fra gul-
vet. Det er ikke kun pynt, men blir tatt i bruk gjennom hele 
forestillingen. Sammen med en kraftfull og forklarende 
koreografi, og ikke minst gode prestasjoner fra danserne, 
glemmer en fort at replikkene er tatt bort.

Hvis du ser etter noe annet å gjøre enn å gå på kino, er dette 
virkelig en oppsetning jeg kan anbefale. Stykket, som kun 
varer en drøy time, er en ypperlig forestilling også for en 
som ennå ikke føler seg som hjemme i Operaen. Det er en 
glimrende måte å begynne det nye kulturtiåret.

Ballett:

Fra ikoniske replikker til kraftfulle 
uttrykk gjennom dans: Nasjonal-
ballettens Ibsen-suksess har blitt 
en gjenganger vi aldri går lei.

Ibsen – best som ballett Gengangere
Hvor: Operaen

Koreograf: Cina Espejord

Regi: Marit Moum Aune

anmelderredaktør:     Selma Stormyren Larsen

anmeldelser@universitas.no 954 51 978ANMELDELSER
Teater:

Hvordan tok foreldre «praten» med bar-
net sitt på slutten av 1800-tallet? Skal en 
tro «Vårløysing» droppet de det helt, og 
voksengenerasjonens prippenhet skulle få 
enorme konsekvenser for ungdommene.

På det norske Teateret kan du oppleve et 
humoristisk og brutalt tilbakeblikk. «Vår-
løysing» kan på mange måter minne om 
NRK-suksessen «Skam». Med en ung 
skuespillerstab fortelles historien om ung-
domskultur slik vi kjenner den: full av for-
elskelse, seksualitet, konflikt, depresjon, 
vennskap og ikke minst nysgjerrighet. En 
fuktig fyllefest skal imidlertid snu alt på 
hodet. Det hele eskalerer til å bli ren katas-
trofe for flere av karakterene, som sviktes 
av en livredd foreldregenerasjon og et au-
toritært skolesystem.

Til tross for sterke scener om både selvmord 
og voldtekt klarer stykket å balansere lett-
het og humor med blodig alvor. Det fun-
gerer for det meste utmerket og uten at de 
distanserer seg helt fra de brutale temaene 
som tas opp. Scenografien presenterer en 
nesten drømmeaktig verden, hvor de naive 
ungdommene i kjoler og knickers glir rett 
inn. Stykkets romantiske profil, med idyl-

liske trær og fargerike blomster, forsterkes 
av vakre musikk-komposisjoner som står i 
en spennende kontrast til den mørke hand-
lingen.

«Vårløysing» kunne likevel ha unnet seg mer 
tid. Det presenteres syv karakterer, alle med 
en kompleks historie, og stykket kan tidvis 
oppleves forhastet. Kanskje ville det gjort 
seg bedre i to akter. Publikum får ikke de 
nødvendige pusterommene til å fordøye de 

sterke inntrykkene, før historien beveger 
seg videre til neste dramatiske scene. Dette 
er spesielt fremtredende i stykkets siste del, 
hvor intensiteten oppleves overveldende og 
høytidelig.

På det beste oppleves likevel «Vårløysing» 
som brutal, mektig, levende og full av humor. 
Det favner bredt, og i store deler av stykket blir 
man sugd inn i den paradoksale ungdomskul-
turen. Tittelen betegner naturens overgang fra 

vinter til vår – en fase hvor det frigjøres nye 
krefter. Sånn sett er det et dekkende begrep 
både for stykkets handling, men også rollein-
nehaverne. De unge skuespillerne fortjener ros 
og beundring for å gi troverdighet til karakte-
renes tøffe skjebner. Til tross for hastverket er 
«Vårløysing» både medrivende, befriende og 
fullt av energi, og om du er i tvil: Du kommer 
garantert ikke til å kjede deg.

Synnøve Berg Meisingset

anmeldelser@universitas.no
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Vårløysing
Hvor: Det Norske Teatret

Regissør: Miriam Prestøy Lie

Med: Sarah Francesca Brænne, Petter 
Winther, Christian Ruud Kallum m.fl.

Ungdomskultur uten pusterom
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Seksuell oppvåkning, vold-

tekt, homofili og selvmord. 

På Det Norske Teatret kan 

du nå se 1800-tallets bru-

tale svar på «Skam».

Thomas Stavø Johnstone

anmeldelser@universitas.no
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Et oppgjør med den 
skandinaviske sofaaktivismen

Hva er det som blir igjen når hodet får surne lenge 
nok i en grøt av angst og ensomhet? I Endre Tveits 
debut, diktsamlingen Blø meg sakte ut, følger vi et 
individ som mister faren sin. Moren blir satt full-
stendig ut av spill i sorgprosessen, og jeg-personen 
strever med å finne fotfeste i en virkelighet som bare 
går mer og mer i oppløsning. Diktene, i små boksta-
ver, setter fingeren på følelsen av en nummen eksis-
tens: «å vera framand frå det eg var i går, men òg / å 
vera framand frå det eg vert i morgon».

«Dikt i små bokstaver om eksistensiell angst» høres 
dog kanskje i overkant kjent ut. Tveit er tross alt ikke 
den første til å skrive moderne lyrikk om livets dys-
tre kvaler, og i dette landskapet er veien fra geniali-
tet til banalitet kort. Likevel trenger man ikke å lese 
mange sidene før man skjønner at det er noe mer 
her. Forfatteren tar oss med på innsiden av et dypt 
plaget sinn, og plutselig befinner vi oss i en mørk 
skog uten noen klar vei ut.

Stien Tveit geleider oss inn på, er nemlig full av opp-
siktsvekkende vendinger og spennende sidespor. 
Det er en sti som det er umulig å se seg tilbake på; 
forfatteren skaper en leseropplevelse hvor man rives 

med, på fortellerstemmens premisser. Én ting er de 
kraftfulle skildringene, men like viktig er hvordan 
hele boksiden trekker i leseren, fra strofenes visuelle 
struktur til den mer subtile kommasettingen. Blø 
meg sakte ut er en dynamisk diktsamling: Fortelle-
ren girer opp og ned, og leseren har ikke annet valg 
enn å henge med.

Leseren ser dermed gjennom øynene til en jeg-figur 
som det er vanskelig å definere. Vi har å gjøre med 
en person stygt underernært på nærhet, som opp-
trer famlende og forvirret. Fra barnaktig, uskyldig 
fantasering på den ene siden, blir leseren plutselig 
møtt med vulgær sadisme på den neste. Strofene 
blir mer og mer livlige jo lenger ut man kommer, 
og når det hele er over, spør man seg: Hva var det 
som traff meg?

Tveit streifer også innom noen eksistensielle spørsmål, 
for eksempel når jeget lurer på om man kan skille føt-
ter og sko, eller når vedkommende rett ut spør «kva er 
då kjærleik?». Disse spørsmålene blir verken besvart 
eller drøftet, men det er neppe forfatterens ambisjon. 
I Blø meg sakte ut får vi snarere blitt med på en høyst 
intim reise gjennom ensomheten, og om det kjennes 
retningsløst, er det nok nettopp dét som er poenget.

Et sinn i spinn
Debutant Endre Tveit styrer 

unna det banale i sin diktsam-

ling om angst, ensomhet og 

depresjon.

Bok:

Blø meg sakte ut
Forfatter: Endre Tveit

Forlag: Samlaget

 Plate:

Hvor står den politiske protestvisa i 2020? Mens 
Moddi lengter tilbake til de gylne 60-åra, kaster Siri 
Byrkjedal et metablikk på dagens politiske aktivisme 
i sin debutplate, «Songs for a Restless World». Her 
utforskes alt fra mikroplast og fake news til skyld-
følelsen du får av å snike på bussen, når du egent-
lig prøver å være et oppriktig og redelig menneske. 
«There is a dark cloud coming our way», lyder åp-
ningssporets dom – med hentydninger til klimakri-
sen – og en kan lett føle seg handlingslammet i møte 
med problemene vi har skapt.

Men selv om vi aldri vil kunne temme naturkreftene, 
finnes det et håp i ordet og ønsket om å protestere. 
Gjennom et knippe hjemsøkende folkperler, disse-
kerer Byrkjedal samfunnsengasjerte ungdommers 
rastløshet og fortvilelse i møte med alt fra forsøplede 
verdenshav og trusler mot demokratiet til hverdags-
lige erfaringer som opplevelsen av å bli avvist på 
byen. Det er lett å kjenne seg igjen i Byrkjedals rike 
tekstunivers.

Musikalsk vitner den utstrakte bruken av forskjellige 
strengeinstrumenter om at sogningen Byrkjedal har 
funnet inspirasjon hos blant annet Thea Hjelmeland. 
Videre er det noe med den skjøre, urbane melanko-
lien som gjør det vanskelig å plassere henne i en stu-
eren folkrock-tradisjon.

Balansen mellom de mer formanende politiske pro-
testvisene og de presise gjengivelsene av hverdags-
lige menneskelige erfaringer, er kanskje albumets 
største styrke. Selv om den politiske aktivismen går 
igjen som en overordnet tematikk, finnes det også 
enkeltlåter, som «Thought she wouldn’t mind» og 
«Some day», hvor de tusenvis av tanker som streifer 
gjennom et ungt og privilegert skandinavisk hode, 
finner sitt utløp. Særlig sistnevnte fungerer som den 
perfekte følgesvennen til spaserturen en tåkefylt vin-
tersøndag, når hodet banker og du febrilsk forsøker 
å vandre deg vekk fra alle bekymringer. Hvor langt 
Byrkjedal kommer til å nå med sine politiske viser, 
er jeg usikker på. Det betyr derimot ikke at hun ikke 
er verdt å lytte til.

Med ordet og gitaren som vå-
pen undersøker Siri Byrkjedal 
hva moderne aktivisme inne-
bærer.

Songs for a Restless World
Artist: Siri Byrkjedal

Plateselskap: KOSO

Aksel Rogstad

anmeldelser@universitas.no

Ingenting er som tanken på en 
rykende fersk kaffekopp når du 
sjangler bort til campus en tid-
lig januarmorgen. Gjespende 
til kantina strekker du hånda 
ned i sekken for å dra opp den 
lilla SiO-kaffekoppen du kjøpte 
i starten av semesteret. Den som 
gir deg kaffe for kun ti kroner, 
og som du ble fortalt var verdt 
hver eneste krone. Til din store 
forfjamselse blir du våt ytterst 

på fingrene, og etter et kort og 
panisk sekund innser du at hele 
sekken er full av brune dråper. 
Den lilla koppen ligger opp ned i 
bunnen av sekken og prøver de-
sperat å vise sin uskyld blant våte 
og fellende bevis. Så gjør ikke 
som meg: Tenk deg godt om før 
du fyller den billige SiO-koppen 
med rykende fersk morgenkaffe. 
Det kan fort få katastrofale kon-
sekvenser. 

Alle slår opp for tiden. Spør du 
meg, vil det nye tiåret føre til re-
kordmange brudd. Den eneste 
løsningen på dette – for dere i et 
forhold – er å dumpe kjæresten. 
Hvorfor? 2020 er året for frem-
tidsangst, hvor frykten for å bli 
stuck med én person vil føre til 
en flukt mot Det Fremmede for 
en desperat quick-fix for alle 
problemer. 80/20-regelen sier at 
du bare kan gi 80 prosent av hva 
en partner ønsker i et forhold. 

De gjenværende 20 prosentene 
er ting du ikke har. Til tross 
for en nesten-perf match vil de 
manglende prosentene symboli-
sere alt som er SPENNENDE og 
ANNERLEDES. Folk vi ellers er 
inkompatible med blir plutselig 
tiltrekkende, som en hund som 
jager en bil. Ingen er trygge mot 
det nye tyvetallets 20 prosent-
krise. Ja, med mindre du slår 
opp først da.

 (følg spillelista på Spotify)

Selma Stormyren Larsen, anmelderredaktørUniversitas anbefaler

Kulturkalender uke 4

 Sløtface -  Tap the pack

Snart kommer plata. Ventemusikk har fått ny sound! 

Eirik Aas - Daggry 

«Helt fri, ingen innetid». Ja, sånn er det å gå solo!

Romskip -  Dø i fred

Det er OK at alle bergensband hater Oslo, så lenge de spiller 

her i ny og ne. Vi kommer.

HALIE  - New Fears 

Nytt år... etcetc.

Carl Henning Biørnstad, journalist i Universitas Ukas advarsel

Sofie Løchen Smedsrud, journalist i Universitas Ukas anbefaling

Hvem: Du som tror du er trygg i forholdet. Hva: Dump kjæresten!

DEN SISTE DEBATT 

Få svar på verdens viktigste spørsmål av 

ekspertpanelet på Nieu Scene: Har vi 

for høye lederlønninger? Er julen under 

angrep fra PK-banden? Det er mer. I 

panelet sitter en filosof og «intellektuell 

kjempe» (hilsen arrangør Nieu), en DN-

skribent og forfatter, og en klipper fra 

Molde. Sammen tar de den siste debat-

ten, fordi det visst er «på tide å komme 

seg videre» ... Men blirre no humor, a?

Sted: Nieu Scene  

Dørene åpner: 19:00 

Debattstart: 20: 00 

CC: 100,–  

Aldersgrense: 18 år

The Fashion Archives x 
Kulturhuset vol 52

Ny lørdag, nytt marked. La aldri en 

sjanse til å shoppe brukt gå fra deg. 

Her får du i tillegg «sweet tunes» fra 

Kulturhusets platesnurrer. Og brønsj, 

om du vil. Kom som du er, gå som 

en annen! Det er sånn vi liker det.

Gratis inngang 

Tid: 12–17

SMERTEN VED Å 
VÆRE TIL

Tiril Broch Aakre, Else Kåss Furuseth 

og Finn Skårderud har, på hvert 

sitt vis, kunnskap og erfaring med 

psykisk sykdom og norsk psykisk 

helsevern. På onsdag møtes de til 

samtale på Litteraturhuset. Det spås 

å bli informativt, klokt og varmt.

Sted; Litteraturhuset 

Tid: 19:00

Semesterstartfest på 
Chateau Neuf

Det Norske Studentersamfund 

inviterer til fest og ber deg ta med 

dansefoten. De lover ingenting, men 

skal se om det ikke blir en uforglem-

melig opplevelse. Uansett: Uten folk, 

ingen fest! Start semesteret med 

en billig Neuf-øl og ... dansefoten! 

Sted: Betong 

Dørene åpner:  22:00 

Gratis inngang 

ID: 20 (19 med studentbevis)

Nytt tiår, ny angst

Det var dråpen 
Hvem: Morgentrøtte studenter Hva: Spilt kaffe Hvorfor: Du trenger kaffe

23/1 29/1

25/1

24/1



[Ring, ring]

– Hei, mitt navn er Kari Nordmann. 
Har du to minutter?

– Det spørs hva det gjelder.
– Jeg er student og FpU-medlem, 

og det går jo ikke akkurat helt top-
pers med oss fortiden, men jeg har 
noen geniale ideer til hvordan Frem-
skrittspartiet kan bli mer populære 
blant studenter og «folk flest»!

– Unnskyld hva sa du at du het 
..?

– Kari Nordmann, men hør på 
idéene mine.

– Ja?
– FpU ønsker å avvikle Lånekas-

sen, ikke sant?
– Ja, vi tror de private private 

bankene kan gjøre det bedre. Og 

staten garanterer for lånene.
– Okei, men FpU er jo opptatt av 

å belønne innsats. Hva om man re-
gulerer studiestøtten til den enkelte 
etter hvilken karakter de får? A-
studenter får mer i studiestøtte enn 
D-studenter?

– Mhm...Ja? Det er ikke nødven-
digvis en dårlig ide, det kan funke 
det.

– Ikke sant?! SU har kommet 
med et forslag om at pensum skal 
være gratis. Hva om vi tenker mot-
satt – pensum skal koste enda mer, 
men pengene går til å finansiere 
snus. Det er jo veldig studentvennlig.

– Okei, hvordan tenker du, da? 
Snus? Okei? Hehehehhe, okei?

– Ikke lat som om det ikke var et 
fristende tiltak. Det gjelder å tenke 

stort og å tenke nytt. Hva med: Alle 
studenter har krav på å gratis seg-
way og frikort på polet?

– Ja, riktig ...
– Jeg vet du vil ... Men hva med 

at vi samles på valen, for seieren vet 
vi at vi får?

– Hm? Vent, er dette NRK Sati-
riks?

– Og internasjonalen skal få sin 
folkevår?

– Ja, ikke sant. Det hadde vært 
stemning.

– Yeah, right. Men til slutt, vil du 
vurdere din stilling som den rasisite 
i ungdomspolitikken?

– Rasisit? Eh, hva betyr rasisite?
– Nå skaper du deg ...Vi snallast!

T N T

Vi spør av Pungmeis 

HINT: FR(P)EXIT Send løsning til universitasdesk@gmail.com

FORRIGE LØSNING: «Nyttårsforsett»  Den kuleste jentegruppa ever <3 <3 <3(Ingvild er tilbake), BAB, Dan Børge brekker seg, Uglebos tapre travere, Victoria, Jon og Pernille

Rebus av Frimann

IOPIA

Ukas studentvin

Ad notam Universitas oppsummerer uka

1. Fylkesleder i Fremskrittspartiet Troms 

og Finnmark kalte nylig Abid Raja for 

islamist. Hva heter han?

2. Fra hvilket parti kommer den svenske 

statsministeren Stefan Löfven?

3. Hvilket lands navn betyr Sørlandet?

4. Det vitenskapelige navnet på nordlys 

er aurora borealis, men hva er navnet 

på sørlys?

5. Sørlandsis føres av produsenten Hen-

nig Olsen, men i hvilken by har de 

hovedkvarter?

6. Hvilken artist ga ut albumet The Idiot 

i 1977?

7. Hvilken forfatter ga ut boken Idioten 

i 1874?

8. Hvem skrev Krig og Fred?

9. Mellom hvilke parter ble Fotballkrigen 

ført?

10. Freden i Westfalen i 1648 besto av 

to fredstraktater mellom den tysk-ro-

merske keiseren og to land. Hvilke?

11. Hva er den norske tittelen til filmen 

Airplane?

12. Hvilken film stakk av med flest statu-

etter under årets Golden Globe?

13. Og hvem var vert under seremonien?

14. Hvem ga ut Livin’ La Vida Loca i 

1999?

15. Hva heter DeLillos nye album?

16. DeLillos er del av norsk rocks fire 

store. Nevn to av de tre andre.

17. Trianontraktaten blir signert av de 

Allierte og Kongeriket Ungarn, den 

meksikanske revolusjonen avsluttes, 

Knut Hamsun vinner Nobels litte-

raturpris, Pave Johannes Paul II ble 

født og Max Weber dør. Hvilket år er 

det snakk om?

18. I hvilken by spilte Norge nylig mot 

Sverige i håndball-EM for menn?

19. Erling Braut Haaland scorte hat trick 

i helgen. For hvilken klubb?

20. Oljefondet er investert i blant annet 

Borussia Dortmund. Og i hvilken ita-

liensk toppklubb?

GABRIEL QUIZLESIAS
0-4. Exphil på Bali: Du kombinerer 

chill studie med sol og klamydia, 
og tar livet med ro. Det vises. 

5-9. AST1010 - Astronomi: Du er 
smart nok til å utnytte systemet 
som gratispassasjer, men dess-
verre stopper det der. 

10-14. Juss: Dette var bra, men det 
rakk ikke helt til topps... Syt litt 
på Jodel.

15-20. Honours: WOW! Du er sååå 
flink!!! Gratulerer! Men det er 
kanskje ikke så rart siden du har 
en egen seksjon i biblioteket? 

SVAR/DOM

av Gabriel Corbin-Arntzen, 

journalist i Universitas

1. Odd Eilert Persen. 2. Socialdemokraterna (Sveriges socialdemokratiska arbetareparti). 3. Australia. 

4. Aurora Australis. 5. Kristiansand. 6. Iggy Pop. 7. Fjodor Dostojevskij. 8. Lev Tolstoj. 9. Honduras og El 

Salvador (Også kjent som 100-timerskrigen). 10. Frankrike og Sverige. 11. Hjelp, vi flyr! 12. Once Upon 

a Time in Hollywood. 13. Ricky Gervais. 14. Ricky Martin. 15. Dum som et menneske. 16. Raga Rockers, 

Dum Dum Boys og Jokke & Valentinerne. 17. 1920. 18. Malmö. 19. Borussia Dortmund. 20. Juventus.

Blogger baby boom

Sentio har gjort en undersø-
kelse på vegne av Norsk stu-
dentorganisasjon og Univer-
sitas. Her kommer det blant 
annet frem at kun 57 prosent 
av studenter oppgir at de øn-
sker å få barn. Nyheten er til 
manges store overraskelse, 
inkludert Anna Rasmussen, 
eller bedre kjent som «Mam-
maTilMichelle».

Til Ad Notam-redaksjonen 
forteller hun at hun ikke for-
står hvorfor tallene er så lave.

– Er man ikke ganske fattig 
som student? spør hun un-
drende.

Ad Notam-redaksjonen 
forklarer at det nettopp er 
penger som er problemet for 
mange studenter, og at det 
kan hindre noen i å ønske 
barn. Dette gir ingen mening 

for Rasmussen.
– Hvis man er fattig er det 

jo nettopp barn man burde 
få! Jeg hadde også vært fattig, 
hadde det ikke vært for barna 
mine.

Når Ad Notam forklarer at 
penger ofte hindrer studenter 
i å kunne få barn, bryter Ras-
mussen ut i latter.

– What? Haha, folk har 
misforstått, ass. Aner du hvor 
mye cash man kan hente, el-
ler! Hvis man fikser spons fra 
et barneklesmerke eller en 
babyvognprodusent, har man 
sikret seg økonomisk i ett år, 
liksom!

– Jo flere barn, jo bedre går 
det økonomisk! Det var da jeg 
fikk nummer tre, at jeg rundet 
en mill, jeg bare nevner det.

Mer av det samme:  

Gratulerer med forsøket! Det 

ble kanskje ikke en hvit januar, 

men du har sikkert dine grun-

ner. Det handlet på ingen måte 

om selvkontroll og disiplin! 

Denne vinen er faktisk 

på ekte et godt kjøp! Vi 

har jo for vane å teste 

litt diverse i denne spal-

ten, men her har vi en 

hyggelig overraskelse fra polets lavprishyller. Det 

oppfyller de vanlige klisjeene av vin i vinden: Den er 

lagret på stålfat og ikke tilsatt svovel. Smaken ligger 

et sted mellom din fav DM Rougevin, og noe an-

net som koster litt mer. Smaken er ganske frisk og 

lett, med innslag av bær! Dette er et helt greit sted 

å falle av vogna, Lo Puro er her for deg.

Vinvurderingen skjer i samråd med redaksjonen i Universitas.

Costadoro Lo Puro 2018

Pris: 139,90 kroner

Land: Italia

Alkohol: 13 prosent

Øyvind Halsøy, 

vinanmelder i Universitas

Snus og segway til folket!

I ukens avis kan du lese at Sosialistisk Ungdom (SU) ønsker radikale endringer 

i studentpolitikken. Kari Nordmann er medlem av Fremskrittspartiets Ungdom 

(FpU), og ble inspirert av SUs store tanker. Hun tok derfor telefonen til FpU-

styremedlem Andreas Jacobsen for å lufte sine egne ideer.



 

KULTURPOLITISK DOKUMENT 
Vedtatt 9. november 2015 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

aktiviteter for studentene. 

 
 

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

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

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

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

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

 

 
STUDENTSAMSKIPNADEN 

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

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

foreningslivet gjennom SiO Foreninger.  
 

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

og behjelpelig støtteapparat i organisatoriske og økonomiske spørsmål. 

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

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

 
 

DET OFFENTLIGE 

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

studentforeningene.  
 



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

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

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

samme rett til permisjon som tillitsvalgte på heltid. 
 

 

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

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

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

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

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

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

være tilgjengelig for alle studenter i Oslo og Akershus. 

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

kulturarenaer. 

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

rabatterte priser hos disse aktørene. 



Politisk dokument om studentkultur 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

samme regler som heltidstillitsvalgte i landsdekkende elev- eller studentorganisasjoner. 
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Velferdstingets retningslinjer for SiO Studentliv 1 
 2 
 3 
Studentlivs formål 4 
 5 
Studentliv skal være et kompetanse- og læringssenter for engasjerte studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i 6 
Oslo og Akershus (SiO). Gjennom sitt engasjement skaper studentene et godt læringsmiljø og legger til rette for 7 
studieprogresjon. Det er derfor viktig at studentene får den kompetansen og opplæringen som muliggjør 8 
frivillighet og senker terskelen for å engasjere seg. 9 
 10 
 11 
Tilgjengelighet og synlighet 12 
 13 
Studentliv skal etterstrebe å nå ut til samtlige av medlemsinstitusjonene i SiO som mulig, og dermed tilby kurs 14 
også andre steder enn på Blindern. Det nye SiO-senteret i sentrum bør brukes av Studentliv. En styrking av 15 
Studentlivs tilbud på nett er viktig for å øke tilgjengeligheten uavhengig av geografi. 16 
 17 
Alle SiOs institusjoner og studentforeninger skal ha kjennskap til Studentliv og deres tilbud. Derfor skal disse, og 18 
særlig nyopprettede foreninger, bli tilbudt nyhetsbrev fra Studentliv. Studentliv skal gå aktivt ut til eksisterende 19 
foreninger for å presentere sitt tilbud, gjerne gjennom lokale studentråd og utvalg ved lærestedene. 20 
 21 
 22 
Studentliv som kompetansesenter 23 
 24 
Kunnskap om studentmiljøet 25 
Studentliv skal være eksperter på studentengasjement i SiO, og skal gjennomføre regelmessige undersøkelser 26 
for å avdekke behov og ønsker fra studentmiljøet. 27 
 28 
Kurs og seminarer 29 
Studentliv skal tilby kurs som legger til rette for at engasjerte studenter får den kunnskapen de vil kunne få 30 
behov for i vervet de har. Kursene skal være en arena der engasjerte studenter møtes, og utvider sitt nettverk. 31 
Det bør kontinuerlig vurderes hvilke nye kurs som kan tilbys. Studentliv bør se på muligheten for å samarbeide 32 
med lærestedene, studentforeningene og studentdemokratiene om å arrangere kurs og seminarer. 33 
 34 
Digitale plattformer 35 
Kursmateriell, maler og tekster skal være tilgjengelige for studenter i nettportalen. Portalen skal videreutvikles 36 
til å tilby en arrangementskalender, lagringssted for viktige dokumenter og kontrakter, og fungere som en hjelp-37 
desk opp mot Studentliv. Det bør også ses på muligheter for å lage et fora i portalen for de med de tyngste 38 
vervene i foreningene, slik at man også kan drive erfarings- og idéutveksling på nett.  39 
 40 
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For internasjonale studenter 41 
Antallet internasjonale studenter i SiO øker stadig, og det er viktig å ha et godt tilbud også til de som bare skal 42 
være her en kort stund. Det meste av informasjonen Studentliv tilbyr på nett skal være tilgjengelig på engelsk, 43 
og Studentliv skal også tilby utvalgte kurs på engelsk. 44 
 45 
 46 
Finansiering 47 
 48 
Studentliv skal finansieres av semesteravgiften. Det er viktig for Velferdstinget at det hele tiden fokuseres på 49 
hvordan studentenes penger kan forvaltes på en mest mulig effektiv måte. For å sikre kvalitetsmessige og 50 
effektive tjenester, skal det være mulig å søke ekstern finansiering av tiltak utenfor Studentlivs kjerneområde. 51 
Studentliv skal søke å utnytte de ressursene som finnes blant engasjerte studenter. 52 
 53 
 54 
Studentliv og Kulturstyret 55 
 56 
Det er et viktig prinsipp at sekretariatsfunksjonen for Kulturstyret skal ligge under Velferdstinget (VT). 57 
Kulturstyret hører til VT, og en nærhet mellom de to organene er en styrke. Utøvelse av sekretariatsfunksjonen 58 
skal ikke gå på bekostning av VTs politiske og økonomiske kapasitet. 59 
 60 
 61 
Markedsføring 62 
 63 
SiO skal markedsføre studentliv sine tilbud ut mot alle SiO-studenter. 64 
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 2 

REVIDERT BUDSJETT 2020 3 
_______________________________________________________________________________________________________________ 4 
 5 
Saksnummer: 017-20/02 6 
Type sak: Vedtakssak 7 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 8 
Vedlegg: Velferdstinget ER2017-RB2020; Kulturstyret - økonomisk oversikt. 9 
 10 
Arbeidsutvalgets innstilling: 11 
Forslaget vedtas. 12 
 13 
Forslag til vedtak: 14 
Velferdstingets driftsbudsjett 2020 vedtas. 15 
 16 
 17 

SAKSOPPLYSNINGER 18 
 19 
Bakgrunn for saken 20 
Velferdstinget pleier rutinemessig å revidere budsjettet på første møte hvert år, primært fordi vi vet mer om 21 
resultatene fra året før og de forventede utgiftene og inntektene i inneværende år enn vi kan forutse i 22 
oktober.  23 
 24 
Saksopplysninger 25 
Velferdstinget søkte om 3,5 mill. kroner i tilskudd til driften fra semesteravgiften, og fikk tildelt 3,4 mill. kroner.  26 
 27 
Det er budsjettert med et større underskudd i revidert budsjett, enn i første utkast. Dette skyldes kuttet i 28 
søknaden om tilskudd på 100 000 kroner. Det er totalt sett ikke gjort noen store innsparinger som følge av 29 
dette kuttet, da vi ser fra forventet regnskap at vi går med ca. 280 000 kroner i overskudd i 2019. Overskuddet 30 
skyldes at man etter kuttet på høsten, gjorde en del inngrep for å spare inn og dertil var en del endringer i 31 
ansettelsesforhold både for administrasjonen og arbeidsutvalget i 2019 som gjorde det vanskelig å vite hvor 32 
mye som skulle settes av til lønnskostnader.  33 
 34 
Driftsinntektene til Velferdstinget består av tilskuddet man får fra SiO på 15,6 mill. kroner, hvorav 3,4 mill. 35 
kroner er Velferdstingets eget driftstilskudd og 12,2 er øremerket til tildelingsordningen. Andre 36 
driftsinntekter omfatter bl.a. tilskudd fra Oslo Kommune og det vi fakturerer SP-UiO AU for felleskostnader 37 
på huset. Samlet driftskostnader er på 3,7 mill. kroner; og omfatter drift av Velferdstinget, Kulturstyret og 38 
Studenthovedstaden. Samlet bevilgninger er etter vedtak i Velferdstinget budsjettert til 12,2 mill. kroner. 39 
 40 
Det er ikke lagt opp til en stor økning av driften fra 2019, men endring i ansettelsesforholdet til 41 
arbeidsutvalget etter vedtak i Velferdstinget gjør at totale driftskostnader er høyere. Øvrige driftskostnader 42 
er på tilsvarende nivå som budsjettert i 2019. Eksempelvis er noen av kontorkostnadene nedjustert etter 43 
forventet regnskap 2019. mens andre er oppjustert. Posten til regnskapstjenester settes til 20 000 kroner, da 44 
bruk av regnskapsfører utfases i 2020. 45 
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De største endringene som er gjort siden første budsjettutkast er følgende: 46 
Kopiering er ytterligere nedjustert etter budsjettutkastet, dette skyldes mindre og mindre bruk av utskift og 47 
kopiering; bl.a. etter at man er stoppet med å skrive ut sakspapirer til Velferdstingsmøtene. Reisekostnader 48 
er nedjustert med 16 000 kroner, som er litt høyere enn nivået i forventet regnskap. Arbeidsutvalget ønsker 49 
å fastholde lav reiseaktivitet men vurderer at det er behov for litt større budsjett litt enn det som ble brukt 50 
2019. Posten for inventar er økt, da vi stadig har ulike ting på huset som må byttes. Dog er det en kostnad 51 
som vi deler med SP-UiO og deres andel på 53 % inngår på inntektssiden. 52 
 53 
Det er noen få poster, der man har overført budsjettet fra 2019. Såsom de to faste postene Rente 54 
kompensasjon til AU på 6 000 kroner og Krisefondet på 15 000 kroner. De står ofte urørt og oppjusteres ikke. 55 
(se noter til Velferdstingets driftsbudsjett). 56 
 57 
Total driftskostnader for Velferdstinget er budsjettert til nesten 3,8 mill. kroner i 2020 og med inntekter på 58 
3,6 mill. kroner, budsjetteres det med et underskudd på 263 000 kroner. Det forventes at Velferdstinget 59 
avslutter 2019 med et underskudd på rundt -181 000 kroner, hvorav resten av underskuddet er Kulturstyret 60 
som har budsjettert med å bruke av egenkapitalen.  61 
 62 
Kulturstyret budsjetterer med å ta 82 000 kroner av egenkapitalen, som er forskjellen mellom det beløpet de 63 
har de har fått tildelt og det beløpet som er ført i budsjettet her for Kulturstyret. Kulturstyret forventes da å 64 
ha en egenkapital på ca. 89 000 kroner ved utgangen av 2020. 65 
 66 
Det er budsjettert med et resultat på -263 000 kroner for 2020 og egenkapitalen til Velferdstinget forventes 67 
derved at være på 1,4 mill. kroner ved utgangen av 2020. Med et forventet resultat på 280 000 kroner i 2019, 68 
er det mulig å budsjettere med et stort underskudd uten at det tas for mye av egenkapitalen. Dog skal 69 
bemerkes det; at med inntekter på 3,6 mill. kroner og driftskostnader på over 3,8 mill. kroner, vil 70 
Velferdstingets egenkapital ligge på 800 000 kroner ved utgangen av 2022. 71 
 72 
Velferdstinget forvalter bevilgninger for over 12 mill. kroner derfor er det viktig at det er et fornuftig nivå på 73 
egenkapitalen og god likviditet. Det vurderes at egenkapitalen til Velferdstinget bør ligge på rundt 1 million. 74 
 75 
 76 
  77 



  
 

 
 3 

NOTER TIL VELFERDSTINGETS DRIFTSBUDSJETT 2020 78 
 79 
 80 
3600 Tilskudd fra semesteravgiften 81 
I 2019 ble det tildelt 3 219 000 kr fra semesteravgiften til VTs egen drift, og for 2020 ble det tildelt 3 400 000 82 
kr.  83 
 84 
Konto 3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet 85 
Dette er summen som VT får av SiO til bevilgninger; etter vedtak på tildelingsmøtet i Velferdstinget. 86 
 87 
Konto 3900 Andre driftsinntekter 88 
Denne posten omfatter bl.a. midler som overføres fra Oslo Kommune som refusjon for 89 
sekretariatsfunksjonen i Studenthovedstaden – det tilskuddet er på 120 000 kr. I tillegg er det andre 90 
tilskuddsmidler og budsjetterte fellesutgifter VT fakturerer SP-UiO for. Lønnstrekk fra SP-UiO AU til 91 
lunsjordningen på huset inngår i denne posten, mens lønnstrekket fra VT-AU og administrasjonen inngår i 92 
budsjettet på kostnadssiden.  93 
 94 
Konto 4320-4332 Bevillinger 4320-4332 95 
Bevilgninger til studentmedier og kulturinstitusjoner. Samlet bevilgninger til studentdemokratier er avviklet.  96 
 97 
Konto 5010 Fast Lønn 98 
Dette er lønnsutgifter for tre ansatte administrasjonen; administrasjonsleder i en 100 % stilling, 99 
administrasjonskonsulent i 75 % stilling og en administrasjonskonsulent i 30 % stilling. Grunnet 100 
permisjoner i administrasjonen inkludere dette frem til 1. juli; en vikar til administrasjonen på 100 %.  101 
Dette er også lønnsutgifter til tillitsvalgte; Arbeidsutvalget som består av fire tillitsvalgte i en 100 % 102 
stilling; leder, nestleder, politikk- og medieansvarlig og samarbeidssansvarlig, samt Kulturstyreleder i 103 
en 30 % stilling.   104 
Lønn til Administrasjonen, Arbeidsutvalget og Kulturstyreleder er budsjettert til 2,3 mill. kr. 105 
 106 
Konto 5011 Telefonkompensasjon 107 
Dette er telefonkompensasjon til nestleder, politikk- og medieansvarlig og samarbeidssansvarlig i AU. 108 
Telefonkompensasjonen er på 500 kr/mnd.  109 
 110 
Konto 5011 Honorar tillitsvalgte 111 
Denne posten dekker møtehonorar til KS, KK og VK leder. KS består av 11 medlemmer og 6 112 
varamedlemmer, inklusiv leder. Nestleder er timelønnet, og får betalt for timer brukt på 113 
innstillingsarbeid til møtene. Alle medlemmer, inklusiv nestleder, mottar et møtehonorar for hvert KS 114 
møte de deltar på. Alle medlemmer i KK og VK leder får møtehonorar for både VT møter og egne 115 
møter. Møtehonorar til KS, KK, VK leder samt timelønnen til KS nestleder er budsjettert til 112 000 kr. 116 
 117 
Konto 5013, 4500 Øvrig honorarer  118 
Denne posten dekker honorar til ordstyrer på VT møter og øvrige honorarer; så som pressefoto og 119 
oppdatering av nettsiden. Øvrige honorer er budsjettert til 26 000 kr. 120 
 121 
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Konto 5015-5092 Feriepenger og refusjoner 122 
Rentekompensasjon AU omfatter refusjon av de renteutgifter de tillitsvalgt pådrar seg i den tid de 123 
sitter i AU. Denne kompensasjonen utbetales ved avslag av lånekassen for rentefritak i perioden. Den 124 
er økt til 6 000 kr, etter forventet nivå i inneværende år. 125 
Feriepenger er feriepenger opptjent i 2019.  126 
 127 
Konto 5400-5410 Arbeidsgiveravgift 128 
Beregnes som 14,1 % av alle lønnskostnader i inneværende år. 129 
 130 
Konto 5420-5800 Andre personalekostnader 131 
Her inngår OTP (obligatorisk tjenestepensjon) som er satt til 3 % av lønnskostnader i pågjeldende år, i 132 
tillegg til administrative omkostninger ved ordningen. OTP er budsjettert til 65 000kr.  133 
Andre personalekostnader er bl.a. lunsjordningen, gaver og overtidsmat både for AU og 134 
administrasjonen. Dertil inkluderer det i inneværende år kostnader til overlappstur. Lunsjordningen er 135 
en fellesutgift med SP-UiO AU. Lunsjordningen finansieres med fast lønnstrekk hver måneden for de 136 
som deltar. Det sees dermed både på inntektssiden og kostnadssiden i budsjettet.  137 
 138 
Konto 6710-6720 Diverse fremmede tjenester 139 
Denne posten dekker revisjon av Velferdstingets regnskap og utgifter til regnskapstjenester. Budsjettet 140 
for Regskapstjenester er nedjustert til 20 000 kr. Dette dekker kostnader til Visma programmene, samt 141 
regnskapsfører som fortsatt kjører lønn.  142 
Denne posten omfatter også ulike nettbaserte konsulenttjenester/faghjelp i områder som 143 
arbeidsmiljøloven, sykepengeordningen, ferieloven og kontohjelp, som budsjetteres til 11 000 kr. 144 
 145 
Konto 6510-6950 Kontorkostnader 146 
Kontorkostnader omfatter bl.a. Leie transportmidler, Teknisk utstyr, Abonnementer, Datakostnader, 147 
Porto, Inventar og Kontorrekvisita. Videre inngår diverse innkjøp til kjøkkenet/huset og kostnader for 148 
bruk av printeren på Villa Eika. Disse kostnadene er felleskostnader med SP-UiO, som deles ut fra en 149 
fordelingsnøkkel: SP-UiO 55 % og VT 45 %.  150 
Posten Datakostnader omfatter betaling for brukere på UiO-server, samt support fra USIT. I 151 
kontorkostnader inngår også mobilabonnementer til leder av arbeidsutvalget.  152 
 153 
Konto 7100-7140 Reisekostnader 154 
Posten dekker reisekostnader i forbindelse med Velferdstingsarbeid, studieturer og opplæring. 155 
Reisekostnader omfatter transport, kost og losji ved reisevirksomhet i forbindelse med 156 
Velferdstingsarbeid; det inkluderer også bilgodtgjørelse til daglig drift. Reisekostnader er budsjettert til 157 
40 000 kr.  158 
  159 
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Konto 7300-7320 Representasjon, markedsføring og møtekostnader 160 
Dette dekker møtekostnader, markedsføring og ulike kampanjer som AU arrangerer gjennom året, 161 
samt arrangementer som f.eks. VTs sommerfest og julebord. 162 
Møtekostnader dekker i hovedsak bevertning på VT møter. I tillegg er det bevertning til møter med 163 
konsernledelsen, HS, KS, SH og AUs egne møter m.m. Markedsføringsposten er nedjustert etter 164 
forventet aktivitet til 40 000 kr. Møtekostnader er budsjettert til 75 000 kr. 165 
 166 
Konto 7322 Seminarer og konferanser 167 
I denne posten inngår KS’ seminarer. KS har et dagseminar i januar og et helgeseminar i august. 168 
Budsjettet for de to KS seminarer er satt til 20 000 kr. 169 
I Seminarer og konferanser inngår også intern kurs- og seminarvirksomhet; slik som kursing og 170 
opplæring av administrasjonen og tillitsvalgte. 171 
 172 
Konto 7323 Velferdsseminar 173 
I denne posten inngår VTs seminarer. VT har to årlige seminarer; et helgeseminar på våren og et 174 
dagsseminar på høsten. Budsjettet for Velferdsseminar er på 165 000 kr.  175 
 176 
Konto 7405 Gavekonto 177 
I denne posten budsjetteres det gaver i forskjellig anledninger; slik som foredragsholder på seminarer 178 
og likende.  179 
 180 
Konto 7500-7781 Andre driftskostnader 181 
I denne posten inngår bl.a. forsikringer og bankkostnader.  Videre inngår disposisjonskonti til VT og KS. 182 
De tillitsvalgte disponerer denne kontoen som finansierer kostnader til interne sosiale opplegg. Begge 183 
disposisjonskonti er nedjustert. 184 
Krisefond for utenlandske studenter har fast budsjett på 15 000 kr basert på tidligere søknader og 185 
utbetalinger. 186 
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VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

NOK

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

Revidert 
budsjett 

v2020

Inntekter
3600 Tilskudd fra semesteravgiften 3 180 000     3 340 000     3 219 000     3 500 000     3 400 000     

3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet 10 100 000   11 151 000   11 735 000   12 100 000   12 200 000   

3900 Andre driftsinntekter 177 610        193 537        134 433        120 000        120 000        

3970-80 Felleskostnader fakturert 49 672          40 100          37 100          
Sum inntekter ekskl. bevilgninger 3 357 610     3 533 537     3 403 105     3 660 100     3 557 100     

Sum inntekter 13 457 610   14 684 537   15 138 105   15 760 100   15 757 100   

Kostnader
4320-4332 Bevilgning 4320-4332 10 604 272   11 544 991   11 618 743   12 182 000   12 282 000   Note 2

5010-5211 Lønnskostnader 2 107 980     2 228 316     2 298 612     2 592 000     2 661 000     Note 3

5400-5410 Arbeidsgiveravgift 313 206        338 599        323 160        360 000        371 000        

5420-5800 Andre personalkostnader 38 039          51 813          79 487          109 000        105 000        Note 4

6710-6720 Diverse fremmede tjenester 72 117          68 215          51 307          52 000          52 000          Note 5

6510-6950 Kontorkostnader 108 828        121 788        113 369        90 000          103 000        Note 6

7100-7140 Reisekostnader 118 760        57 267          31 316          61 000          41 000          Note 7

7300-7405 Representasjon og markedsføring 503 199        412 783        321 254        416 000        362 000        Note 8

7410-7500 Forsikringer, kontingent, gaver 15 775          20 151          12 797          15 100          14 100          Note 9

7500-7781 Andre driftskostnader 37 691          12 765          15 090          44 000          40 000          Note 10

Sum kostnader ekskl. bevilgninger 3 315 595     3 311 696     3 246 393     3 739 100     3 749 100     

Sum kostnader 13 919 867   14 856 687   14 865 136   15 921 100   16 031 100   

Driftsresultat -462 257       -172 150       272 969        -161 000       -274 000       

Finansposter
8050 Finansinntekter 6 264             5 148             10 725          6 200             11 000          

8150 Finanskostnader -                 -14                 -                 -                 -                 
Sum Finansposter 6 264             5 134             10 725          6 200             11 000          

Årsresultat -455 994       -167 016       283 694        -154 800       -263 000       

Egenkapital 2017 2018 FR2019 BU2020 RU2020
Inngående balanse 2 101 638     1 645 644     1 478 628     1 312 187     1 762 322     

Årets resultat -455 994       -167 016       283 694        -154 800       -263 000       

herav; VT driftsresultat 48 277          226 974        283 694        -72 800         -181 000       
KS resultat -504 271       -393 990       -                -82 000         -82 000         
Egenkapital ved årsslutt 1 645 644     1 478 628     1 762 322     1 157 387     1 499 322     

andel av egenkapital som er Kulturstyrets 565 348        171 358        171 358        89 358          89 358          

andel av egenkapital som er Velferdstingets 1 080 297     1 307 270     1 590 964     1 068 030     1 409 964     
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Note 2

Bevilgninger

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

Revidert 
budsjett 

v2020
Sum

200 Studentmedier
201 Universitas 3 050 001     2 885 001     2 942 977     3 000 000     2 900 000     

202 Radio Nova 1 650 000     1 800 000     1 931 328     1 940 000     2 000 000     

204 Argument -                 -                 263 948        320 000        320 000        

205 Inside -                 -                 -                 160 000        -                 

206 OSTV -                 -                 -                 -                 -                 

Studentmedier 4 700 001     4 685 001     5 138 253     5 420 000     5 220 000     

300 Kulturinstitusjoner
301 Det Norske Studentersamfund 980 000        1 346 000     1 354 689     1 370 000     1 370 000     

302 Oslostudentenes Idrettsklubb 1 020 000     1 350 000     1 609 440     1 650 000     1 800 000     

303 JURK 150 000        350 000        236 358        190 000        250 000        

304 Jussbuss 270 000        370 000        260 269        240 000        280 000        

305 BI Student Organisasjon 520 000        450 000        36 787           212 000        212 000        

306 BI Athletics 300 000        275 904        400 000        350 000        

Kulturinstitusjoner 2 940 000     4 166 000     3 773 447     4 062 000     4 262 000     

400 Kulturstyret: 2 964 271     2 693 990     2 707 043     2 700 000     2 800 000     

Bevilgninger 10 604 272   11 544 991   11 618 743   12 182 000   12 282 000   

Note 3

Lønn, honorarer og kompensasjon

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

Revidert 
budsjett 

v2020
5010 Fast lønn 660 027        769 955        1 475 763     2 237 000     2 304 000     

5011 Telefonkompensasjon 3 797             4 000             19 250           24 000           24 000           

5012 Honorar tillitsvalgte 1 431 323     1 402 375     695 611        107 000        112 000        

5013, 4000 Øvrige honorarer 10 870           99 343           33 200           29 000           26 000           

5015 Rentekompensasjon AU -                 -                 5 772             6 000             6 000             

5092 Feriepenger 79 227           92 395           92 395           189 000        189 000        

5017, 5211 Refusjon NAV -78 484         -141 097       -23 574         -                 -                 

5390 Annen oppgaveplitktig godtgjørelse 1 220             1 346             196                -                 -                 
 Lønn, honorarer og kompensasjon 2 107 980     2 228 316     2 298 612     2 592 000     2 661 000     

Note 4

Andre personalkostnader 

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

Revidert 
budsjett 

v2020
5420 OTP 18 316           23 193           42 762           72 000           65 000           

5800 Opplæring/overlapp -                 1 998             -                 -                 -                 

5990 Andre personalkostnader 19 723           26 622           36 725           37 000           40 000           
 Andre personalkostnader 38 039           51 813           79 487           109 000        105 000        
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Note 5

Diverse fremmede tjenester

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

Revidert 
budsjett 

v2020
6710 Revisjonshonorarer 20 000           19 375           20 625           21 000           21 000           

6720 Regnskapstjenester 52 117           48 840           20 697           20 000           20 000           

6791 Annen fremmed tjeneste, oppgavepliktig -                 9 985             11 000           11 000           
 Diverse fremmede tjenester 72 117           68 215           51 307           52 000           52 000           

Note 6

Kontorkostnader

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

Revidert 
budsjett 

v2020
6440 Leie transportmidler 2 086             2 097             2 000             3 000             

6510 Teknisk utstyr 25 270           27 788           42 434           15 000           25 000           

6540 Inventar 12 890           29 782           30 252           21 000           31 000           

6811 Innkjøp til kjøkkenet / huset - 52 % refunderes av SP-AU (Ui 12 873           10 887           10 378           16 000           11 000           

6815 Kopiering 17 779           15 317           8 100             11 000           9 000             

6910 Telefonregninger 14 832           14 060           -1 892            -                 -                 

6810, 6823, Øvrig kontorkostnad 25 183           21 870           22 000           25 000           24 000           
 Kontorkostnader 108 828        121 788        113 369        90 000           103 000        

Note 7

Reisekostnader

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

Revidert 
budsjett 

v2020
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 3 988             4 890             384                5 000             1 000             

7130-7160 Reisekostnader, Diettkostnad, 114 772        52 377           30 932           56 000           40 000           
 Reisekostnader 118 760        57 267           31 316           61 000           41 000           

Note 8

Representasjon og markedsføring

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

Revidert 
budsjett 

v2020
7300 Markedsføring 42 262           33 734           43 216           54 000           40 000           

7301 Aksjoner og markeringer / Julebord 75 814           4 972             18 000           23 000           19 000           

7302 Åpne hus 6 389             7 268             2 571             9 000             8 000             

7320 Møtekostnader 83 637           78 443           70 325           75 000           75 000           

7322 Seminar og konferanse 64 844           76 450           41 301           75 000           50 000           

7323 Velferdsseminar 230 253        211 915        145 841        180 000        170 000        
 Representasjon og markedsføring 503 199        412 783        321 254        416 000        362 000        
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Note 9

Kontingent og gave, Forsikringer

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

Revidert 
budsjett 

v2020
7405 Gavekonto 6 436             5 012             3 117             4 000             1 100             

7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget 5 630             956                1 100             4 000             

7500 Forsikringer 9 339             9 509             8 724             10 000           9 000             
 Kontingent og gave, Forsikringer 15 775           20 151           12 797           15 100           14 100           

Note 10

Andre driftskostnader

Endelig 
regnskap 

2017

Endelig 
regnskap 

2018

Forventet 
regnskap 

2019

Budsjett 
utkast     
2020

Revidert 
budsjett 

v2020
7770 Bankkostnader 2 627             2 252             2 316             4 000             3 000             

7771 KS disposisjonskonto 3 473             -                 2 397             5 000             7 000             

7775 AU disposisjonskonto 14 104           8 500             9 328             16 000           13 000           

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

7778-7790 Øvrige kostnader 2 487             2 012             1 049             4 000             2 000             
 Andre driftskostnader 37 691           12 765           15 090           44 000           40 000           
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Kulturstyrets økonomi 2010-2020

Bevilgning 
fra VT

Bevilgning 
endring  i % - 
fra året før

Egenkapital 
(primo)

Bevilget    av 
KS

2010 2 450 000      600 000             2 970 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020** 2 718 000      -3,7 % 171 358             2 800 000

*Forventet **budsjett

Velferdstingets Kulturstyre midler 2020

Egenkapital - primo 171 358             

Budsjettramme for Kulturstyret

Ordinær bevilgning 2 718 000      

-                      

-                      

Total budsjett for KS 2 718 000          

Budsjett for bevilgninger -2 800 000         

resultat -82 000              -82 000              

Egenkapital - ultimo 89 358               
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Velferdstingets Kulturstyre midler 2019

Egenkapital - primo 171 358             

Budsjettramme for Kulturstyret

Ordinær bevilgning 2 823 418      

-                      

-                      

Total budsjett for KS 2 823 418          

Budsjett for bevilgninger -2 823 418         

resultat -                     

Egenkapital - ultimo 171 358             

Velferdstingets Kulturstyre midler 2018

Egenkapital - primo 565 348             

Budsjettramme for Kulturstyret

Ordinær bevilgning 2 300 000      

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

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

Sum 2 767 000          

Bevilget -2 693 990         

resultat** 73 010               73 010               

Egenkapital - ultimo 171 358             

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

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

Egenkapital - primo 1 069 619          

Budsjettramme for Kulturstyret

Ordinær bevilgning 2 230 000      

Øremerket til mellomstore studentmedier 230 000         

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

Sum 2 576 244          

-                      

Bevilget -2 964 271         

resultat** -388 027            -388 027            

Egenkapital - ultimo 565 348             

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

**Tas fra egenkapitalen. 
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