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TIL: 
Velferdstingets arbeidsutvalg 
Alle valgte representanter i Velferdstinget  
Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget 
Studentdemokratiene ved:   
 
Universitetet i Oslo 
OsloMet – storbyuniversitetet 
Handelshøyskolen BI 
Høyskolen Kristiania 
Politihøgskolen 
MF vitenskapelig høyskole  
   for teologi, religion og samfunn 
Norges Idrettshøyskole 
Norges musikkhøgskole 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
Kunsthøgskolen i Oslo 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,  

   Campus Adamstuen 
Bjørknes Høyskole 
NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 
Steinerhøyskolen 
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole 
Høgskolen for Ledelse og teologi 
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 
Atlantis Medisinske høgskole 
Barratt Due musikkinstitutt 
NSKI Høyskole 
Høyskolen for Dansekunst 

 
 
KOPI: 
Hovedstyrets studentmedlemmer, Velferdstingets kontrollkomité, Velferdstingets valgkomité, Velferdstingets 
representanter i SiOs delstyrer, studentmediene, Kulturstyret, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Norsk 
Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig, ISU v/UiOs lokallag, Det Norske Studentersamfund v/Hovedstyret, 
Oslostudentenes Idrettsklubb v/ Hovedstyret, Jussbuss v/daglig leder, JURK v/daglig leder, Einar Granum kunstfagskole, 
Ordstyrer 
 
 
 
 
INNKALLING TIL VELFERDSTINGMØTE 4. MARS 2020 
 
Dette er innkalling til Velferdstingmøte onsdag 4. mars klokken 17:00.  
Møtet finner sted på BI i Oslo. Møterom: B2-070. 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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DAGSORDEN OG KJØREPLAN 1 

 2 
16:30 Matservering 3 
17:00 Møtestart med opprop 4 
 5 

Tid: Saks nr.: Saker: Type sak: Kategori: Side: 
17:00 001/20-03 Valg av ordstyrer og referent Vedtakssak Møtekonstituering 5 
 002/20-03 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Møtekonstituering 5 
 003/20-03 Godkjenning av dagsorden og 

kjøreplan 
Vedtakssak Møtekonstituering 5 

 004/20-03 Godkjenning av referat Vedtakssak Møtekonstituering 6 
 005/20-03 Godkjenning av 

valgprotokoller 
Vedtakssak Møtekonstituering 6 

17:10 006/20-03 Arbeidsutvalgets orienteringer Orienteringssak Orienteringer 7 
 007/20-03 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 14 
 008/20-03 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 16 
17:30 009/20-03 Studenthuskomité Vedtakssak  Godkjenninger og 

Valg 
18 

17:45 010/20-03 Kulturpolitisk dokument Vedtakssak Politikk 18 
18:30 Pause 10 min      
18:40 011/20-03 Resolusjon: Frikoble lån og 

stipend for å oppnå 1,5 G 
Vedtakssak Resolusjoner 21 

19:20 012/20-03 Velferdstingets prioriteringer 
til Stortingsvalget i 2021 

Vedtakssak Politikk 23 

20:00 Pause 10 min     
20:10 013/20-03 Karrierepolitisk dokument Diskusjonssak Politikk 25 
20:50 014/20-03 Eventuelt  Eventuelt  

 6 
21:00 Møteslutt 7 

 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
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 23 
_______________________________________________________________________________________________________________ 24 
 25 

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 26 
_______________________________________________________________________________________________________________ 27 
 28 
Saksnummer: 001/20-03 29 
Type sak: Vedtakssak 30 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 31 
 32 
Arbeidsutvalgets innstilling: 33 
Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 34 
 35 
Forslag til vedtak: 36 
Ordstyrer: Jens R. Solbakken 37 
Referent: Silje Hals  38 
 39 
 40 
_______________________________________________________________________________________________________________ 41 
 42 

GODKJENNING AV INNKALLING 43 
_______________________________________________________________________________________________________________ 44 
 45 
Saksnummer: 002/20-03 46 
Type sak: Vedtakssak 47 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 48 
 49 
Forslag til vedtak: 50 
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 51 
 52 
 53 
_______________________________________________________________________________________________________________ 54 
 55 

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 56 
_______________________________________________________________________________________________________________ 57 
 58 
Saksnummer: 003/20-03 59 
Type sak: Vedtakssak 60 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 61 
 62 
Arbeidsutvalgets innstilling: 63 
Dagsorden og kjøreplan godkjennes. 64 
 65 
Forslag til vedtak: 66 
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 67 
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 68 
_______________________________________________________________________________________________________________ 69 
 70 

GODKJENNING AV REFERAT   71 
_______________________________________________________________________________________________________________ 72 
 73 
Saksnummer: 004/20-03 74 
Type sak: Vedtakssak 75 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 76 
 77 
Forslag til vedtak: 78 
Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 79 
 80 
Referatet finner dere på www.studentvelferd.no 81 
 82 
 83 
_______________________________________________________________________________________________________________ 84 
 85 

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER   86 
_______________________________________________________________________________________________________________ 87 
 88 
Saksnummer: 005/20-03 89 
Type sak: Vedtakssak 90 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 91 
Vedlegg:  92 
 93 
Forslag til vedtak: 94 
Valgprotokoller godkjennes.  95 

http://www.studentvelferd.no/
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_______________________________________________________________________________________________________________ 96 
 97 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERINGER  98 
_______________________________________________________________________________________________________________ 99 
 100 
Saksnummer: 006/20-03 101 
Type sak: Orienteringssak 102 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 103 
Vedlegg:  104 
 105 
Forslag til vedtak: 106 
Saken tas til orientering. 107 
 108 
 109 

GENERELL ORIENTERING 110 
 111 
Denne orienteringen gjelder perioden mellom sakspapirfristen før vårseminaret frem til nåværende 112 
sakspapirfrist, altså fra 24. januar til 21. februar.  113 
 114 
Arbeidsutvalget har besluttet å prøve en ny måte å fremføre den muntlige orienteringen. På marsmøtet vil 115 
ikke dette dokumentet presenteres muntlig. Snarere vil arbeidsutvalget orientere om uken mellom 116 
sakspapirfrist og VT-møtet muntlig. Deretter vil det bli anledning til å stille spørsmål om både den skriftlige 117 
og den muntlige orienteringen. Det er også mulig å sende spørsmål til vt-au@studentvelferd.no. Alle 118 
spørsmål på mail vil både bli besvart der og i den muntlige orienteringen.  119 
 120 
Internt på kontoret 121 
Fokuset på kontoret har i stor grad ligget på vårseminaret, alt fra forberedelser og gjennomføring til 122 
evaluering. Ukene før vårseminaret var preget av mye forberedelser, spesielt på det mer sosiale aspektet for 123 
samlingen. Vi hadde et formøte med ordstyrere for å forberede dem så godt vi kunne på seminaret, i tillegg 124 
deltok samarbeidsansvarlig på en rekke formøter (mer om dette kan du finne i hennes orientering).  125 
 126 
Ukene etter vårseminaret har det ligget mye jobb i å evaluere vårseminaret, både internt på kontoret, men 127 
også med kontrollkomiteen. Vi har også hatt en gjennomgang av evalueringen vi hadde før jul. Tusen takk til 128 
alle som svarte på den.  129 
 130 
Arbeidsutvalget er også veldig glade for at nestleder er tilbake i full jobb. Utover dette har det også vært tatt 131 
ut en del avspasering, som følge av vårseminaret, i tillegg til at vi har jobbet med sakspapirene før dette 132 
møtet.  133 
 134 
Politikk 135 
I løpet av denne perioden har vi sendt inn to høringssvar. Den ene var om Oslo kommunes nye 136 
alkoholpolitiske handlingsplan og den andre var til Kunnskapsdepartementet om utdanningsstøtte. Vi anså 137 
alkoholpolitisk handlingsplan som svært viktig i lys av SALUTT-kravet og er glade for at alle studentlederne 138 
ved de fire største utdanningsinstitusjonene valgte å signere på høringen vi sendte inn. Utdanningsstøtte er 139 
en svært viktig del av studentenes velferd, noe som gjorde også den svært aktuell.  140 

mailto:vt-au@studentvelferd.no
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 141 
Utover det som står over deltok leder og Politikk- og medieansvarlig på deputasjon om Oslos nye strategi 142 
“Psykt bra by”. Her oppfattet vi at vi fikk medhold for sakene, men venter fortsatt på det endelige vedtaket.  143 
 144 
Utadrettet aktivitet 145 
I forbindelse med semesterstart arrangerte SiO Foreninger to foreningsdager, både på OsloMet og UiO. Vi 146 
var begge gangene tilstede med stand, men oppfatter at det kanskje ikke er det mest gunstige forumet for å 147 
fremme Velferdstinget. Årsaken til dette er at foreningsdagene hovedsakelig er til for at nye studenter skal få 148 
et godt fotfeste gjennom et aktivt sosialt miljø, og Velferdstinget er ikke en sosial forening, men et 149 
studentdemokrati.   150 
 151 
På vårseminaret ble det vedtatt et mandat for en ny studenthus-komité, i tillegg til at arbeidsutvalget fikk 152 
fullmakt til å nedsette en komité som Velferdstinget må godkjenne. Dette medfører at vi har sendt ut en 153 
utlysning gjennom vår nettside og sosiale medier. Dessverre fikk vi ikke inn så mange søknader.  154 
Det blir månedlig sendt ut et nyhetsbrev til de mindre utdanningsinstitusjonene tilknyttet SiO. Her blir det 155 
orientert om Velferdstingets møter, viktige vedtak, utlysninger, informasjon om Kulturstyret og så videre. I 156 
dette nyhetsbrevet ble det orientert om Velferdstingets neste møte, kulturstyrets neste frist og 157 
studenthuskomiteen, årsaken til at den siste ble inkludert var at mailen ble sendt i midten av måneden 158 
ettersom arbeidet med vårseminaret tok opp mye tid i starten av februar.  159 
 160 
SiO 161 
I løpet av de siste ukene har det vært en konsernlunsj. Dette er et uformelt fora arbeidsutvalget har med 162 
konsernledelsen i SiO. Her tok vi blant annet opp rehabilitering av studentboliger og den nye 163 
studentmobilitetsundersøkelsen.  164 
 165 
Det var et hovedstyremøte 12. februar. Som vanlig kalte arbeidsutvalget inn studentrepresentantene i 166 
hovedstyret til et formøte for å gi dem Velferdstingets perspektiver på de forskjellige sakene.   167 
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GARD LØKEN FRØVOLL (LEDER)   168 
 169 
Siden forrige møte har politikk- og medieansvarlig og jeg vært på en høring i Helse- og omsorgsutvalget i Oslo 170 
kommune for å snakke om strategien “En psykt bra by”. Strategien nevnte ikke studenter i det hele tatt, og 171 
studenter blir dermed utelatt i byens strategi for psykisk helse. Derfor fant vi det nødvendig å bestille et møte 172 
med utvalget for å påpeke dette, samt komme med forslag til studentvennlige formuleringer. Møtet 173 
opplevdes som vellykket, og flere av politikerne kjente oss igjen fra tidligere møter om blant annet psykisk 174 
helse. Nå venter politisk behandling, som vil vise om vi får gjennomslag eller igjen blir utelatt av bystyret. 175 
 176 
Arbeidet med studentråd i Oslo, som på vårseminaret kom inn i handlingsplanen, er godt i gang. 177 
Sakspapirskriving har førsteprioritet når det nærmer seg sakspapirfrist, men utenom dette har studentråd 178 
høy prioritet. Jeg var blant annet på et møte med lederen av Studentparlamentet ved OsloMet for å diskutere 179 
og få innspill til modell, som jeg tar med videre i utformingen av endelig forslag til modell. Saken skal 180 
diskuteres i et møte i Studenthovedstaden og i arbeidsutvalget i nær fremtid før jeg til slutt fremlegger saken 181 
for næringsbyråden. Siden dette er en sak som går veldig direkte på hvordan strategisk få gjennomslag for 182 
VTs allerede vedtatte politikk, er det ikke planlagt å behandle saken i Velferdstinget. Dessuten er det viktig å 183 
få studentrådet oppe og gå så raskt som mulig, og behandling i Velferdstinget kan potensielt utsette 184 
opprettelsen. Studentrådet vil forhåpentligvis gi oss gjennomslag vi tidligere bare kunne drømme om, 185 
samtidig som vi kan stoppe negative saker før de blir vedtatt.  186 
 187 
Siden sist har jeg invitert byutviklingsbyråd Hanna Marcussen til et møte for å diskutere studentboliger og 188 
saksbehandlingstid. Etter først å ha invitert henne via Universitas, en invitasjon hun godtok, har jeg også 189 
sendt mail for å få til en møtedato. Her er planen at SiO også skal være med, ettersom det er de som jobber 190 
direkte med studentboligbygging.  191 
 192 
Det er planlagt et møte med Næring- og eierskapsbyråd Victoria Evensen, der SiO skal delta, som også skal 193 
handle om studentboliger. Evensen satt tidligere som leder for byutviklingskomiteen, mens hun nå er byråd 194 
for blant annet eierskap. Dette møtet er initiert av SiO, og jeg skal delta på vegne av VT.  195 
 196 
Det har også blitt gjennomført et møte på videochat mellom lederne av Velferdstingene i Norge (ViN). ViN 197 
består av fem velferdsting, nemlig VT Oslo og Akershus, VT Vest, VT Trondheim, Ålesund og Gjøvik, VT Agder 198 
og VT Stavanger. Det ble diskutert flere ting, blant annet tanker om landsmøtet i NSO og program for den 199 
kommende ViN-samlingen i Trondheim. 200 
 201 
 202 

IDUN KLØVSTAD (NESTLEDER) 203 
 204 
Siden vårseminaret er jeg endelig tilbake i 100% jobb, etter at jeg tok ut mesteparten av ferien min i januar 205 
og februar.  206 
 207 
Uken før seminaret gikk hovedsakelig til forberedelser, da jeg kun var på jobb to dager.  208 
 209 
Etter seminaret har det gått noe tid til forefallende arbeid som å rydde i mail og kalender etter ferien, og til 210 
planlegging av tiden fremover. Vi har også hatt interne møter der vi i arbeidsutvalget blant annet har 211 
evaluert fjorårets møtestruktur og vårseminaret.  212 
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 213 
Skjenkepolitikk 214 
Uken før vårseminaret skrev jeg et høringssvar til Oslo kommunes alkoholpolitiske handlingsplan. Denne 215 
ble levert til, og sett over av resten av arbeidsutvalget før lederne ved de fire største institusjonen ble 216 
tilbudt og takket ja til å signere den.  217 
 218 
Studenthus 219 
Jeg har fulgt opp vedtaket rundt studenthus, og laget en utlysning som Eva la ut på Velferdstingets nettside 220 
og på sosiale medier. Utlysningen fikk dessverre færre interesserte enn håpet på, men jeg mener 221 
kandidatene vi har fått inn er gode. Se sakspapiret for ytterligere detaljer.  222 
 223 
Studentidrettsråd 224 
Det har siden sist vært møte i studentidrettsrådet. Der snakket vi blant annet om problematikken med 225 
kapasitet. Idrettsforeningene har ikke mulighet til å utvide virksomheten sin fordi det ikke er tilgang på mer 226 
halltid. I tillegg snakket vi litt om hvilke støtteordninger studentidretten kan søke, for å se om det er 227 
mulighet for å få inn mer penger fra andre steder enn semesteravgiften. Studentidrettsrådet ønsker å finne 228 
ut om kommunen kan bidra mer til studentidretten enn det som gjøres i dag, enten med penger eller 229 
lokaler. Jeg skal også snakke med SiO på neste konsernlunsj om det er mulig å sette seg ned sammen og 230 
finne en løsning der studentidretten kan få mer treningstid, men svaret på det vet jeg ikke før etter 231 
sakspapirfrist.  232 
 233 
Oslo idrettskrets har sin strategiske plan ute på høring nå. Jeg har begynt å jobbe med et utkast til 234 
høringssvar som foreningene som er del av studentidrettsrådet skal komme med tilbakemeldinger på før 235 
det sendes inn.  236 
 237 
Jeg har også skrevet et leserinnlegg om hvorfor utvidelsen av kommunale idrettsanlegg ikke gagner 238 
studentene.  239 
 240 
Kulturstyret 241 
Jeg har bistått Kulturstyreleder med enkelt forefallende arbeid, som å informere studenthyttene om at 242 
fristen for å søke vedlikehold nærmer seg. Vi har også sendt en forespørsel til Studenttinget på Ås for å 243 
forsikre oss om at veterinærforeningene kan søke støtte for høstsemesteret der, når de flytter.   244 
 245 
 246 

EVA STRØMME MOSHUUS (SAMARBEIDSANSVARLIG) 247 
 248 
Internt på kontoret 249 
Når denne orienteringen var skrevet var det to uker siden vårseminaret fant sted. Dette medfører at arbeidet 250 
de siste to ukene har vært preget av seminaret. Jeg har tatt ut noe avspasering, men utover det har arbeidet 251 
hovedsakelig vært preget av kontorarbeid. Av den grunn har jeg inkludert det arbeidet som har vært gjort 252 
etter forrige sakspapirfrist.  253 
 254 
Ukene før vårseminaret har vært preget av forberedelser til seminaret. Både gjennom forberedelser av det 255 
sosiale opplegget rundt møter og deltakelse på formøter. Jeg hadde et formøte for delegasjonslederne og et 256 
formøte for delegasjonen fra de mindre institusjonene. Utover det deltok jeg på formøte til OsloMet.   257 
 258 
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Før jul hadde vi en evaluering av det sittende Velferdstinget. På grunn av mye pågang på kontoret har det 259 
ikke vært mulig å få en ordentlig gjennomgang av den før etter vårseminaret, noe som er beklagelig. Jeg vil 260 
gjerne takke de 16 representantene og varaene som tok seg tid til å svare på den.     261 
 262 
Arbeidsutvalget har hatt planer om å ta opp semesteravgiften i løpet av våren. Dette skulle vi egentlig gjøre 263 
på marsmøtet, men vi ser det er gunstig å vente til etter at SiOs regnskap for 2019 er godkjent. Dette innså vi 264 
derimot for sent og av den grunn har jeg sakspapiret til semesteravgiften på tross av at vi ikke skal ta dette 265 
opp før 4. mai.   266 
 267 
Studentdemokratier 268 
Før vårseminaret hadde Studentparlamentet ved OsloMet møte. Jeg deltok på hele møtet ettersom de 269 
trengte hjelp med tellekorps og at spørsmålet rundt Campus Kjeller og samlokalisering ble diskutert. 270 
Ettersom SiO tilbyr en rekke tjenester der, som kantine og rådgivningstjenester, så ville jeg høre hva 271 
studentene mener.  272 
 273 
På vårseminaret ble det vedtatt at det skal opprettes en komité som skal se på organisering og intern drift av 274 
et mulig nytt studenthus, hvor arbeidsutvalget velger hvem som skal sitte i komiteen og Velferdstinget 275 
godkjenner. Derfor har jeg kontaktet alle studentdemokratiene til utdanningsinstitusjoner tilknyttet SiO. 276 
Håpet er at vi da skal nå ut til flest mulig av de aktive på mindre institusjoner. Utover dette har jeg bistått 277 
nestleder med å spre dette på våre sosiale medie-kanaler og på Velferdstingets nettside.  278 
 279 
Det er valgt en ny hovedtillitsvalgt ved Norsk fagskole for lokomotivførere. Jeg har kontaktet den nye lederen 280 
for å legge til rette for et godt samarbeid. Denne fagskolen er litt spesiell siden studentene bare er tilstede 281 
på skolen for et år, noe som medfører at samarbeidsansvarlig er avhengig av å gå opp de samme sporene 282 
minst en gang i året.   283 
 284 
Arrangementer  285 
Hovedarrangementet den siste perioden har vært preget av vårseminaret. Det er her fokuset mitt har ligget, 286 
ettersom det er noe som preger Velferdstinget for det neste året. Jeg har derimot vært på et annet 287 
arrangement hvor jeg har representert VT. Det er foreningsdagen på UiO, i tillegg til at jeg stod for det 288 
praktiske med materiell rundt standen vår på foreningsdagen på OsloMet. 289 
 290 
 291 

HENRIK BJØRNDALEN (POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG) 292 
 293 
Før vårseminaret var jeg syk en uke så det ble ikke gjort så mye. Den tiden jeg var frisk gikk med til å forberede 294 
meg til vårseminaret. 295 
 296 
Det er ikke mange uker siden sist møte, så det er ikke så mye som har blitt gjort siden sist.  297 
 298 
Det som har blitt gjort siden sist er å svare på høringen forskrift om utdanningsstøtte.  299 
Her er vi positive til de endringene som departementet foreslår, men vi har noen innvendinger på det at 300 
søkere med barn under 16 skal motta lån og ikke stipend, og at den øvre aldersgrensen er på 16 år og ikke 301 
18 år. Jeg går gjerne dypere inn på detaljer om høringen muntlig på møtet om det er ønskelig.   302 
 303 
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Jeg har også skrevet et leserinnlegg som ble publisert i Universitas. Der skrev jeg tre forslag til hvordan Henrik 304 
Asheim kunne bli Oslo-studentenes minister.  305 
 306 
De tre forslagene var rehabilitering av studentboliger. Oslo har en rekke gamle studentboliger som trenger 307 
rehabilitering. Dette er dyrt og noe SiO ikke får tilskudd til i dag. Dette er en av de tingene vi håper regjeringen 308 
kan se på.  309 
 310 
Det andre vi ønsket fra Asheim er at Studiefinansiering skal festes til 1.5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.  311 
 312 
Det siste ønsket vårt er at studenter med barn skal få studiestøtte og forsørgerstipend utbetalt over 12 313 
måneder. Samtidig burde studiestøtten for studenter med barn ligge på 2 ganger grunnbeløpet. Det burde 314 
også innføres en ordning der studenter med barn får tilgang til de permisjonsordningene som i dag er 315 
forbeholdt at man har vært i arbeid.  316 
 317 
Jeg har også jobbet en del med sakspapirer til møtet. Det har vært vanskelig å skrive et helt nytt 318 
karrierepolitisk dokument ettersom vi ikke vet hva det sittende Velferdstinget tenker om karriere. Jeg tror vi 319 
har fått løst det på en god måte.     320 
 321 
Ellers så har jeg måttet rydde litt opp i mailen min. Noen eposter jeg har fått spesielt fra Gard har endt opp i 322 
spamfilteret mitt, mens jeg får unormalt mange mail fra single kvinner i førtiårene i nærområdet mitt og en 323 
og annen prins som trenger penger i innboksen min.    324 
  325 
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MEDIELOGG 326 
 327 
https://universitas.no/nyheter/66575/varsler-omkamp-i-velferdstinget/ Leder kommenterer Grønn liste sitt 328 
ønske om å behandle egenandelsaken på nytt. 31.01.2020 329 
 330 
https://universitas.no/debatt/66553/dersom-studentpolitikerne-onsker-en-moteplass-med-/ 331 
To byrådspolitikere kommenterer leders kommentar på Oslo-budsjettet. 03.02.2020  332 
 333 
https://universitas.no/nyheter/66585/den-type-runddans-i-byrakratiet-er-hovedarsaken-ti/ Leder svarer 334 
Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, om hvorfor det tar så lang tid å bygge studentboliger. 335 
04.02.2020  336 
 337 
https://universitas.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/media/pdf/624ab6984e1511eaacdf0242ac1b0007/uni338 
versitas_2020-5.pdf (s.20) Leder ønsker Asheim velkommen som kunnskapsminister og forklarer hva han 339 
kan gjøre for å bli Oslo studentens venn. 13.02.2020 340 
 341 
https://universitas.no/nyheter/66677/pa-stedet-hvil-i-egenandel-saken/ Leder kommenterer vårseminaret. 342 
20.02.2020  343 
 344 
https://universitas.no/debatt/66692/utvidelse-av-kommunale-idrettsanlegg-gagner-ikke-s/ Leder svarer to 345 
bystyrerepresentanter om studentidrett og kommunal utbygging av idrettsanlegg. 21.02.2020  346 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 347 
 348 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 349 
_______________________________________________________________________________________________________________ 350 
 351 
Saksnummer: 007/20-03 352 
Type sak: Orienteringssak 353 
Saksansvarlig:  354 
 355 
Forslag til vedtak: 356 
Saken tas til orientering. 357 
 358 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 359 
 360 
Siden vårseminaret er det avholdt ett styremøte, onsdag 12. februar. Neste styremøte er 25. mars. Mye av 361 
sakene fra februarmøtet ble orientert om på seminaret, og denne orienteringen er derfor ikke så 362 
omfattende.  363 
 364 
Generelt 365 
Som dere har blitt orientert om tidligere ble Bjerke studenthus solgt i 2019. Salgsgevinsten utgjør en sum 366 
på ca 215 milioner kroner, trukket fra blant annet tilbakebetaling av tidligere mottatte tilskudd. Dette 367 
medfører at resultatet vil være unaturlig høyt. Disse midlene skal komme studentene til gode og 368 
hovedstyret jobber med å legge en plan for hvordan midlene skal forvaltes til det beste for studentene. Det 369 
understrekes at denne typen beløp er ekstraordinære i SiO sin sammenheng og for hovedstyrets del er det 370 
viktig at midlene disponeres på en fornuftig måte som skal gi mer studentvelferd og bidra til å realisere 371 
viktige mål.  372 
 373 
Ventelistetall SiO Helse: 374 
PR 24.02.2020: 375 
  376 

• Psykisk helse, 10 dager til inntak, 6-8 uker til oppstart hos psykolog 377 
• Rådgivningen: 15 dager til inntak 378 
• Tannhelse, 10 dager ventetid 379 
• Fastlegene, 1 uke for vaksine, 3 dager til helsesykepleier, 3 virkedag i snitt. Ved behov for hastetime 380 

fås time på dagen.  381 
  382 
SiO Bolig 383 
Det har tidligere blitt orientert om at SiO jobber med en pilot knyttet til “To på rommet” som innebærer at 384 
enkelte studentboliger blir gjort i stand til å kunne huse 2 studenter samtidig på høstsemesteret og der 385 
man bor alene på vårsemesteret. Dette for å møte utfordringen med høyere antall søknader på høsten enn 386 
på våren. Piloten er fortsatt i planleggingsfasen og det jobbes med å utarbeide en best mulig løsning. SiO 387 
skal tilstrebe god og tydelig informasjon til de beboerne som velger dette alternativet.  388 
  389 
Det har vært spørsmål knyttet til leiepriser og SiO har så langt vurdert det dit at det er umulig å 390 
opprettholde lik leiepris høst som vår. Ved lik leiepris høst som vår ville det i praksis ha medført at 391 
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studentene som bor i leiligheten om høsten ville ha finansiert leien til de som bor alene på våren. Det må 392 
derfor for å sikre en mest mulig rettferdig drift og prissetting differensieres i prisnivået høst og vår.  393 
  394 
Ønsket innflytting Antall 

Februar 52 
Mars 170 
April 106 
Mai 157 
Juni 479 
Juli 1087 
August 2009 
Totalt 4060 

  395 
  396 

Antall søknader jan 

2 018 2 087 

2 019 2 289 

2 020 2 096 
  

  397 
Som alltid - still veldig gjerne spørsmål!  398 
På vegne av styrestudentene,  399 
Jonas Virtanen 400 
 401 
 402 
 403 
 404 
 405 
 406 
 407 
 408 
 409 
 410 
 411 
 412 
 413 
 414 
 415 
 416 
 417 
 418 
 419 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 420 
 421 

ANDRE ORIENTERINGER 422 
_______________________________________________________________________________________________________________ 423 
 424 
Saksnummer: 008/20-03 425 
Type sak: Orienteringssak 426 
Saksansvarlig:  427 
 428 
Forslag til vedtak: 429 
Saken tas til orientering. 430 
 431 

KULTURSTYRETS ORIENTERING 432 
 433 
Kulturstyret har møte på onsdag 26.02, som er etter sakspapirfristen så det kommer en muntlig orientering. 434 
Dersom dere har noen spørsmål angående Kulturstyret send meg gjerne en mail på 435 
kulturstyreleder@studentvelferd.no 436 
 437 
Henrik 438 
 439 
 440 

SIO MAT OG DRIKKE 441 
 442 
Så langt har vi kun hatt et styremøte over mail hvor man har gått gjennom regnskap og årsberetning for 2019 443 
samt arbeidsplan for 2020. Neste styremøte er torsdag 12. mars og da vil regnskap og årsberetning eventuelt 444 
bli vedtatt. 445 
 446 
SMD har vært i media siden sist angående bruk av overskuddsråvarer. En god trend man bør videreutvikle! 447 
 448 
https://dagligvarehandelen.no/nyheter/2020/overskuddsmat-ble-til-60000-studentmaltider   449 
 450 
Til slutt vil jeg si at jeg mer enn gjerne tar imot innspill fra studenter og alle brukere av SMD forøvrig om 451 
forbedringer og tanker rundt SiO Mat og Drikke. Så om dere skulle ha noe på hjertet ikke nøl med å ta kontakt 452 
med meg. 453 
 454 
Mvh  455 
 456 
Axel Klanderud 457 
 458 
 459 

UNIVERSITAS 460 
 461 
Det foreligger ingen skriftlig orientering.  462 
 463 
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 464 

RADIO NOVA 465 
 466 
Det ble avholdt ordinært styremøte i Radio Nova 10. februar. På sakslisten var blant annet 467 
rekrutteringsprosess vår 2020 som endte med 35 nye medlemmer og ansettelsen av ny daglig leder f.o.m. 468 
sommeren 2020. Det ble vedtatt endelig budsjett for 2020. 469 
 470 
 471 

ARGUMENT 472 
 473 
Det foreligger ingen skriftlig orientering. 474 
 475 
 476 
 477 
 478 
 479 
 480 
 481 
 482 
 483 
 484 
 485 
 486 
 487 
 488 
 489 
 490 
 491 
 492 
 493 
 494 
 495 
 496 
 497 
 498 
 499 
 500 
 501 
 502 
 503 
 504 
 505 
 506 
 507 
 508 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 509 
 510 

STUDENTHUSKOMITÉ 511 
_______________________________________________________________________________________________________________ 512 
 513 
Saksnummer: 009/20-03 514 
Type sak: Valgsak 515 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 516 
 517 
Arbeidsutvalgets innstilling: 518 
Arbeidsutvalget innstiller på at Velferdstinget godkjenner den nedsatte studenthuskomiteen bestående av 519 
Henrik Hung Haram og Mauritz Mentzoni. 520 
 521 
Arbeidsutvalget innstiller på at Velferdstinget ettersupplerer inntil 5 medlemmer til komiteen.  522 
 523 
Forslag til vedtak: 524 
Velferdstinget godkjenner studenthuskomiteen og ettersupplerer inntil 5 medlemmer 525 
 526 

SAKSOPPLYSNINGER 527 
 528 
På forrige møte i Velferdstinget ble det bestemt at det skulle settes ned en komité for å jobbe videre med 529 
studenthusprosjektet. Spesielt skal de jobbe med driftsform og intern organisering.  530 
 531 
Mandatet til komiteen er:  532 
“Komiteen skal kartlegge hvilken type drift og intern organisering som fungerer for andre, liknende organisasjoner. 533 
De skal sammenfatte og legge frem forslag til hva de mener vil fungere best i et nytt studenthus i sentrum for 534 
Velferdstinget.”  535 
 536 
Arbeidsutvalget la ut en utlysning på Velferdstingets nettside, som ble spredd i sosiale medier.  537 
 538 
Det var kun to kandidater som søkte om å få plass i komiteen. I tillegg har Arne Petter Byre Sandvik meldt at 539 
han gjerne vil være ressursperson for komiteen, da han ledet Kvarteret i Bergen under omrokkeringer der, 540 
og derfor har en del erfaring rundt intern organisering av studenthus.  541 
 542 
Det kunne velges opp til 7 personer. Da det kun er to som er valgt, får Velferdstinget mulighet til å 543 
ettersupplere de resterende 5.  544 
 545 
Arbeidsutvalgets begrunnelse 546 
De to kandidatene som stilte til komiteen er Henrik Hung Haram og Mauritz Mentzoni. Arbeidsutvalget 547 
mener kandidatene passer i komiteen på hver sin måte.  548 
 549 
Henrik har som kulturstyreleder et unikt innblikk i Oslos foreningsliv. Han har også vært del av en større 550 
etablert forening, og vært med å starte opp en ny forening og studentbar. Arbeidsutvalget mener Henrik er 551 
et godt tilskudd i studenthuskomiteen.  552 
 553 
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Mauritz er student, men har hovedsakelig vært del av prosjekter som ikke er tilknyttet studentforeninger. 554 
Han har vært med på organisering og gjennomføring av diverse samlinger og festivaler. Arbeidsutvalget 555 
mener Mauritz vil være en verdifull ressurs da han har et utenforstående blikk, i tillegg til erfaring fra andre 556 
prosjekter.  557 
 558 
 559 
 560 
 561 
 562 
 563 
 564 
 565 
 566 
 567 
 568 
 569 
 570 
 571 
 572 
 573 
 574 
 575 
 576 
 577 
 578 
 579 
 580 
 581 
 582 
 583 
 584 
 585 
 586 
 587 
 588 
 589 
 590 
 591 
 592 
 593 
 594 
 595 
 596 
 597 
 598 
 599 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 600 
 601 

KULTURPOLITISK DOKUMENT  602 
_______________________________________________________________________________________________________________ 603 
 604 
Saksnummer: 010/20-03 605 
Type sak: Vedtakssak 606 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 607 
Vedlegg: Utkast til nytt kulturpolitisk dokument, Kulturpolitisk dokument, politisk dokument om studentkultur og 608 
Velferdstingets retningslinjer for SiO Studentliv. 609 
 610 
Arbeidsutvalgets innstilling: 611 
Arbeidsutvalget innstiller på at forslag 1 og 3 vedtas. 612 
Arbeidsutvalget innstiller på at forslag 2 avvises til fordel for forslag 3.  613 
 614 
Forslag til vedtak: 615 
Velferdstinget vedtar nytt kulturpolitisk dokument med de endringer som fremkommer på møtet. 616 
 617 

SAKSOPPLYSNINGER 618 
 619 
Under forrige arbeidsutvalg ble det påbegynt et arbeid med å revidere Velferdstingets dokumenter 620 
omhandlende studentkultur. Dette innbefatter de tre vedlagte dokumentene Kulturpolitisk dokument, politisk 621 
dokument om studentkultur og Velferdstingets retningslinjer for SiO Studentliv. Reglement for SiO Foreninger som 622 
ble vedtatt i 2016 er ikke med i revideringen.  623 
Legg merke til at det både er et vedlegg som heter “Utkast til nytt kulturpolitisk dokument” og et vedlegg som 624 
heter “Kulturpolitisk dokument”. Dette er forskjellige dokumenter. Det første er forslaget som ligger til grunn, 625 
som ble presentert i sakspapirene til forrige møte. Det andre er det kulturpolitiske dokumentet som er 626 
gjeldende nå. Fordi utkastet til kulturpolitisk dokument har fått andre linjenummer, er linjenumrene i 627 
innkomne endringsforslag endret til å stemme med det nye dokumentet.  628 
Velferdstingets vedtekter sier:  629 
“Politiske og organisatoriske dokumenter vedtas og endres av Velferdstinget over to møter, med unntak av møter 630 
som varer mer enn en – 1 – dag. “ 631 
Saken ble derfor lagt frem for diskusjon på forrige møte, og legges frem for andregangsdebatt og vedtak nå.  632 
 633 
 634 
 635 
 636 
 637 
 638 
 639 
 640 
 641 
 642 
 643 
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ENDRINGSFORSLAG 644 
 645 
 646 

Forslag nr. 1 Dokument Kulturpolitisk dokument Linje  87 

  Levert av Johannes Saastad Type  Tillegg 

Kulturpolitisk dokument (sak 010/20-03) 

Opprinnelig tekst 
 

Ny tekst Velferdstinget mener det må utarbeides en helhetlig plan for lokaler og 
finansiering av studentkulturen og foreningslivet i Oslo. 

Begrunnelse Viktig for å ivareta det helhetlige perspektivet på tilbudet. 

Arbeidsutvalgets 
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse Arbeidsutvalget synes forslaget er godt.  

VEDTAK   

  647 
 648 
 649 
 650 
 651 
 652 
 653 
 654 
 655 
 656 
 657 
 658 
 659 
 660 
 661 
 662 
 663 
 664 
 665 
 666 
 667 
 668 
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Forslag nr. 2 Dokument Kulturpolitisk dokument Linje  145 

  Levert av Charlotte Borgen Bilden Type  Tillegg 

Kulturpolitisk dokument (sak 010/20-03) 

Opprinnelig tekst 
 

Ny tekst I forbindelse med synlighet for SiO foreninger er foreningsdagen sentral. 
Foreningsdagen burde etterstrebe å gi alle foreninger som ønsker plass og tid til å 
vise seg frem mulighet til det. 

Begrunnelse Idag har man (ihvertfall på UiO) ikke en optimal løsning. For det første er «dagen» 
et tretimers event der foreninger krøkker seg inn i et for lite rom. Foreningene står 
altfor for tett og det er svært vanskelig å komme seg frem. Når vi snakker om 
ensomhet og et åpent tilbud for alle må jo denne dagen være et event som burde 
bearbeides og tas i betrakting for bedre synlighet? Jeg synes at foreningsdagen 
burde: 1. vært mye lengre (eventuelt finne et system der man kan kjøre foreninger 
på rundgang. Noen om morgenen og noen andre om ettermiddagen.) 2. Hatt bedre 
plass til foreningene! ikke bare fordi mange blir ukomfertable av at det er så dårlig 
luft og så mye folk, men fordi foreningene fortjener mer enn en og en halv meter 
tre timer i halvåret. 

Arbeidsutvalgets 
innstilling 

Avvises til fordel for forslag 3 

Redegjørelse Arbeidsutvalget ser at dette forslaget kan leses som om det er SiO Foreninger som 
skal være synlige på foreningsdagen. Arbeidsutvalget synes forslaget er godt, men 
har foreslått en egen endring der det spesifiseres at det er foreninger tilknyttet SiO 
som skal være synlige.  

VEDTAK   

  669 
 670 
 671 
 672 
 673 
 674 
 675 
 676 
 677 
 678 
 679 
 680 
 681 
 682 
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Forslag nr. 3 Dokument Kulturpolitisk dokument Linje  145 

  Levert av Arbeidsutvalget Type  Tillegg 

Kulturpolitisk dokument (sak 010/20-03) 

Opprinnelig tekst 
 

Ny tekst I forbindelse med synlighet for studentforeninger tilknyttet SiO er foreningsdagen 
sentral. Foreningsdagen burde etterstrebe å gi alle foreninger som ønsker plass og 
tid til å vise seg frem mulighet til det. 

Begrunnelse Forslaget er likelydende med forslag 2, med unntak av første setning. 
Arbeidsutvalget ble litt usikre på om forslag 2 henviser til SiO Foreninger eller 
foreninger tilknyttet SiO. På bakgrunn av debatten fikk vi inntrykk av at det var 
snakk om sistnevnte, og ønsket å legge inn et forslag der det kom tydelig frem.  

Arbeidsutvalgets 
innstilling 

Vedtas 

VEDTAK   

  683 
 684 
 685 
 686 
 687 
 688 
 689 
 690 
 691 
 692 
 693 
 694 
 695 
 696 
 697 
 698 
 699 
 700 
 701 
 702 
 703 
 704 
 705 
 706 
 707 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 708 
 709 

RESOLUSJON: FRIKOBLE LÅN OG STIPEND FOR Å OPPNÅ 1,5 G 710 
_______________________________________________________________________________________________________________ 711 
 712 
Saksnummer: 011/20-03 713 
Type sak: Vedtakssak 714 
Saksansvarlig: Gard Løken Frøvoll 715 
 716 
Arbeidsutvalgets innstilling: 717 
Flertallet i arbeidsutvalget ved Idun, Eva og Henrik innstiller på at resolusjonen avvises. 718 
 719 
Dissens: 720 
Mindretallet ved Gard innstiller på at resolusjonen vedtas med eventuelle endringer som fremkommer under 721 
møtet. 722 
 723 
Forslag til vedtak: 724 

• Resolusjonen avvises 725 
• Resolusjonen vedtas 

 726 

SAKSOPPLYSNINGER 727 
 728 
Høyere studiestøtte, nærmere bestemt studiestøtte lik 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (1,5 G), har lenge 729 
vært blant de viktigste studentpolitiske sakene. Mange vil mene at det er den aller viktigste enkeltsaken, 730 
ettersom den berører alle. På tross av at politikerne stort sett er enige i at studentene har for dårlig råd, og 731 
de fleste partiene har programfestet 1,5 G, har kravet aldri blitt innfridd. Denne situasjonen gjør at man bør 732 
tenke nytt, og se om det finnes andre strategier og løsninger for å oppnå 1,5 G én gang for alle. Resolusjonen 733 
forsøker å svare på dette. 734 
 735 
Resolusjonen foreslås som en løsning på studentenes lange kamp for en bedre studentøkonomi. Forslaget 736 
tenker nytt om hvordan målet bør oppnås, ved å ta på alvor at dagens strategi tar for lang tid, og er veldig 737 
avhengig av at partier prioriterer studentøkonomi som en hovedsak når de sitter i regjering.  738 
 739 
Premisset for forslaget er en anerkjennelse av at studielån fra Lånekassen er mer gunstig enn kredittkort- 740 
eller forbrukslån, som vi vet altfor mange studenter må benytte seg av i dag. Videre er prinsippet om lik rett 741 
til utdanning sentralt. Når vi vet at dagens studielån ikke strekker til, har studentene tre alternativer: få penger 742 
hjemmefra, ta opp forbrukslån eller jobbe mye ved siden av studiene. Langt fra alle studenter har foreldre 743 
som har råd til å støtte økonomisk i studietiden. Dyre forbrukslån er heller ikke å anbefale, ettersom de 744 
skyhøye rentene kan skape store økonomiske problemer. Mange tyr derfor til ekstra deltidsarbeid for å hjelpe 745 
den økonomiske situasjonen. Mye deltidsarbeid ved siden av studier viser seg å redusere 746 
studieprogresjonen, fordi man ikke får tid til å studere. I tillegg går mye deltidsarbeid ut over muligheten til 747 
et sosialt liv, som vi vet er viktig for mental helse. For å unngå et utdannings-klasseskille mellom de 748 
studentene som har foreldre som kan støtte økonomisk, og de som ikke kan få støtte hjemmefra, bør man 749 
se på muligheten til at alle skal kunne ta opp nok lån hos Lånekassen til å dekke utgiftene det koster å studere 750 
på heltid.  751 
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 752 
Det er naturligvis synd at vi ikke har 1,5 G og mer stipend allerede i dag. Forslaget som skisseres i resolusjonen 753 
innebærer ikke å late som at gjeld knyttet til studielån ikke er et problem. Det er absolutt et problem, men 754 
slik forslagsstiller ser det er klasseskillet skapt av dagens lave studiestøtte et enda større problem. Lik rett til 755 
utdanning handler om mer enn at alle kan søke på studier, det handler også om en reell økonomisk mulighet 756 
til å leve som student. 757 
 758 

RESOLUSJON 759 
 760 
Frikoble lån og stipend for å oppnå 1,5 G 761 
Dårlig økonomi er kanskje studentenes aller største utfordring i hverdagen. Vi vet at dårlig studentøkonomi 762 
har mange negative følger. Derfor har studentdemokratier over hele landet, inkludert Velferdstinget i Oslo 763 
og Akershus, jobbet i mange år for høyere studiestøtte. Nærmere bestemt ønsker vi en studiestøtte på 1,5 764 
ganger folketrygdens grunnbeløp (1,5 G), utbetalt over 12 måneder. Og det har ikke skortet på innsatsen. 765 
Flere studentdemokratier har spilt inn 1,5 G til statsbudsjettet i en årrekke. På tross av hard innsats i mange 766 
statsbudsjetter har studiestøtten holdt seg rundt 1,1-1,2 G de siste 25 årene. På tross av innføringen av 11 767 
måneders studiestøtte er man langt unna kravet om 1,5 G. Det er på tide å bytte strategi. 768 
 769 
Velferdstinget i Oslo og Akershus bør gå inn for å frikoble lån og stipend. Her er modellen: 770 
Vi starter med å la dagens stipendsum ligge fast. Stipendet er på cirka 48 000 kroner ved full omgjøring. 771 
Deretter åpner vi for at studenter kan ta opp et høyere lån hos Lånekassen, helt opp til 150 000 kr, som 772 
tilsvarer 1,5 G. Lånet fra Lånekassen er det mest gunstige lånet, og vil derfor alltid være å foretrekke fremfor 773 
andre typer lån som vi vet studenter dessverre må benytte seg av i dag.  774 
 775 
Studentene skal selv kunne velge om de vil ta opp fullt studielån, som nå tilsvarer 1,5 G, eller om de vil 776 
fortsette som i dag. Eventuelt kan man gradere ytterligere, slik at man for eksempel kan velge mellom 1,2 G 777 
(som i dag), 1,3 G, 1,4 G eller 1,5 G. Dette vil være langt raskere å få gjennomført politisk, fordi lån koster 778 
mindre for staten enn stipend. Når dette er gjennomført kan studentene velge mellom å fortsette som i dag, 779 
med 48 000 kr i stipend og utbetalt 1,2 G, eller de kan velge det samme stipendet, og 1,5 G utbetalt. 780 
Når 1,5 G utbetalt er sikret, kan studentdemokratiene jobbe målrettet for å øke stipendet, separat fra totalt 781 
utbetalt studiestøtte. Her vil man fortsatt konkurrere med alle andre som vil ha penger, men forskjellen er 782 
at studentene har det langt bedre økonomisk samtidig som studentpolitikerne gjør sitt viktige arbeid med å 783 
vinne i statsbudsjettet. 784 

Velferdstinget i Oslo og Akershus mener at: 785 

● Lånekassen skal tilby studentene muligheten til å ta opp studielån opptil 1,5 G. Dette skal være 786 
valgfritt, og alle studenter skal ha muligheten til å benytte seg av tilbudet. 787 
 788 

● Lånekassen skal tilby gradert lån. Stipendets absolutte størrelse skal være det samme uavhengig av 789 
låneopptak. 790 
 791 

● Stipendet skal være så høyt som mulig, og på sikt ikke oppad begrenses til 40 %. 792 

 793 
 794 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 795 
 796 

VELFERDSTINGETS PRIORITERINGER TIL STORTINGSVALGET I 2021 797 
_______________________________________________________________________________________________________________ 798 
 799 
Saksnummer: 012/20-03 800 
Type sak: Vedtakssak 801 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 802 
 803 
Arbeidsutvalgets innstilling: 804 
Arbeidsutvalget innstiller på følgende forslag til Velferdstingets innspill til de forskjellige partienes 805 
programkomiteer før Stortingsvalget i 2021. 806 
 807 
Forslag til vedtak: 808 
Studentøkonomi 809 

• Studiestøtten må løftes til 1,5 av grunnbeløpet i folketrygden 810 
• Studenter må få studiestøtte utbetalt over 12 måneder.  811 
• Konverteringsordningen som ble innført i 2019 må reverseres. Det skal igjen være mulig å få 812 

omgjort 40 prosent av stipendet uten at du fullfører på normert tid.  813 
Studenthelse 814 

• Det må lovfestes en offentlig finansiering av helsetjenestene i studentsamskipnadene.  815 
• Økt satsing på studenters helsetilbud.  816 
• Tannhelsebehandling for studenter skal være en del av allmennhelsen, og inkluderes i folketrygden. 817 

Kollektivtransport 818 
• Studentrabatten må lovfestes til 50 prosent på all kollektivtransport.  819 
• Det skal ikke eksistere en øvre aldersgrense for studentrabatt på kollektivtransport.  820 

Studentboliger 821 
• Den nasjonale dekningsgraden for studentboliger skal være på minst 20 prosent. Arbeidet for å nå 822 

dette målet skal gjøres ved at det bygges 3000 nye studentboliger i året.  823 
• Det må opprettes en tilskuddsordning for rehabilitering av studentboliger.  824 
• Det skal opprettes et eget søkbart fond for finansiering av grønne studentboliger.  825 
• Tilskuddet fra staten til byggingen av studentboliger skal utgjøre 49 prosent av de totale 826 

byggekostnadene.  827 
• Staten må legge til rette for en mer forutsigbar, pris- og standardregulert privat leiesektor gjennom 828 

en aktiv leieboligpolitikk. 829 
Studenter med barn 830 

• Studentbarnehager skal kunne ha et fleksibelt opptak som ikke begrenser seg til spesielle tider på 831 
året. 832 

• Studenter som får barn etter endt utdanning, før de har opparbeidet seg seks måneders 833 
arbeidserfaring, skal ha krav på offentlig støtte. 834 

 835 
 836 
 837 
 838 
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SAKSOPPLYSNINGER 839 
 840 
Det er under to år til neste stortingsvalg, noe som medfører at partiene har begynt arbeidet med å lage nytt 841 
partiprogram for det kommende valget. I lys av det, er det viktig at interesseorganisasjoner, som 842 
Velferdstinget, er tidlig ute for å sørge for at deres prioriteringer blir inkludert i programmene.  843 
 844 
Arbeidsutvalget legger derfor frem en liste med punkter vi tenker kan være relevante å spille inn til de 845 
forskjellige partiene. Velferdstinget står fritt til å stryke eller legge til egne punkter.  846 
 847 
Arbeidsutvalget ønsker å presisere at Velferdstinget står helt fritt til å vedta politikk som ikke er nedskrevet i 848 
et av Velferdstingets politiske dokumenter. Vi oppfordrer derfor salen til å bruke denne muligheten godt.  849 
 850 
Begrunnelse for innstilling  851 
Arbeidsutvalget har innstilt på en liste med 15 punkter, som vi tenker vil være relevante å sende til de 852 
forskjellige partiene. De fleste av punktene er hentet fra flere av de forskjellige politiske dokumentene 853 
Velferdstinget har vedtatt. Listen som er lagt frem over er de punktene vi ser har størst nasjonal verdi.  854 
 855 
Vi har valgt ut de fem hovedkategoriene vi tenker er mest relevante for studentvelferden; studentøkonomi, 856 
studenthelse, kollektivtransport, studentboliger og studenter med barn. Dette er de områdene de politiske 857 
partiene lettest kan ta stilling til på et nasjonalt plan.   858 
 859 
 860 
 861 
 862 
 863 
 864 
 865 
 866 
 867 
 868 
 869 
 870 
 871 
 872 
 873 
 874 
 875 
 876 
 877 
 878 
 879 
 880 
 881 
 882 
 883 
 884 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 885 
 886 

KARRIEREPOLITISK DOKUMENT 887 
_______________________________________________________________________________________________________________ 888 
 889 
Saksnummer: 013/20-03 890 
Type sak: Diskusjonssak/Vedtakssak 891 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 892 
 893 
Arbeidsutvalgets innstilling: 894 
Velferdstinget diskuterer spørsmålene AU har kommet med og voterer over om det ønskes et karrierepolitisk 895 
dokument. 896 
 897 
Forslag til vedtak: 898 

• Velferdstinget ønsker at det opprettes et karrierepolitisk dokument. 899 
• Velferdstinget ønsker ikke at det opprettes et karrierepolitisk dokument. 900 

 901 
 902 

SAKSOPPLYSNINGER 903 
 904 
Vi har i dag ikke et karrierepolitisk dokument som sier noe om hva velferdstinget mener om karriere. Frem 905 
til det er vedtatt et nytt kulturpolitisk dokument, eksisterer det derimot et dokument som heter “retningslinjer 906 
for SiO Studentliv”. Selv om dokumentet ikke omtaler karriere, var SiO Karriere en del av SiO Studentliv. 907 
Arbeidsutvalget synes derfor Velferdstinget bør ta stilling til om de ønsker et eget karrierepolitisk dokument 908 
og hva det eventuelt bør inneholde.  909 
 910 
Velferdstinget hadde en workshop om temaet i 2018, Arbeidsutvalget ønsker Velferdstingets innspill på et 911 
slikt dokument ettersom den informasjonen vi har fra 2018 og ikke nødvendigvis speiler meningene 912 
Velferdstinget har i dag.    913 
 914 
Workshopen i 2018 mente at karrieresenteret til SiO ikke burde ligge på Blindern, men kan hellere lokaliseres 915 
et annet sted. Man mente også at karriere hovedsakelig var institusjonene sitt ansvar men at SiO kunne være 916 
en koordinator. 917 
Tidligere har Velferdstinget vært ganske delt om man skal mene noe om karriere. VT har også vært kritisk til 918 
bruken av semesteravgift på SiO Karriere. 919 
 920 
Under har arbeidsutvalget lagt frem noen punkter for diskusjon. Arbeidsutvalget ønsker at spørsmål 1 blir 921 
diskutert først, uavhengig av de andre spørsmålene og at det blir gjort en votering. Hvis Velferdstinget ikke 922 
ønsker å mene noe om karriere vil vi avslutte debatten og ikke lage et forslag til karrierepolitisk dokument. 923 
Dersom Velferdstinget ønsker å mene noe om karriere, vil arbeidsutvalget legge den påfølgende debatten til 924 
grunn for nytt dokument. 925 
 926 

1. Er det ønskelig at Velferdstinget mener noe om karriere?  927 
 928 
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2. Ønsker Velferdstinget at SiO skal drive karrieresenter? Hvordan skal eventuelt ansvarsfordelingen 929 
være mellom Institusjonene og SiO?  930 

3. Hvor skal et eventuelt karrieresenter lokaliseres, skal det være desentralisert ved institusjonene 931 
heller skal det være plassert ett sted, som i dag?  Eventuelt, bør det eksistere et stort karrieresenter 932 
lokalisert uten tilknytning til noen av institusjonene?  933 

4. Bør Velferdstinget mene noe annet om karriere?  934 



 

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. 

 



 



Kulturpolitisk dokument 1 

Studentkultur er velferd 2 

Studentkulturen er en essensiell del av studentlivet. Å engasjere seg i studentforeninger 3 
og andre studentspesifikke kulturelle aktiviteter er unike tilbud og opplevelser man kun 4 
får i denne livsfasen. Det skal være enkelt, tilgjengelig og billig å både delta i og opprette 5 
kulturtilbud for studenter under Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). For 6 
Velferdstinget omfatter studentkulturen primært, men langt fra utelukkende, 7 
foreningslivet ved lærestedene og under SiO.  8 
 9 
Studentlivet har flere dimensjoner enn kun den faglige. En sterk studentkultur med 10 
gode vilkår for frivillig aktivitet og studentdrevne initiativer av varierende slag er av stor 11 
verdi for studentene, og i forlengelse av det for lærestedene, samskipnaden og 12 
samfunnet forøvrig. Studentkulturen og -frivilligheten skaper viktige sosiale og kulturelle 13 
arenaer. De kulturelle arenaene bidrar til å gjøre studiestedet og -byen attraktiv. De 14 
sosiale arenaene er sentrale for å gi studenter vennskap og nettverk i og utenfor eget 15 
fagmiljø.  16 
 17 
Å engasjere seg i studentinitiativer som studentforeninger gir lærdom utover det et 18 
studium kan gi. Mulighetene for faglig, profesjonell og personlig utvikling er enorme, og 19 
det er viktig at utbyttet studenter kan få av engasjementet er synlig.  20 
 21 
Studentkulturen og -frivilligheten er også et godt verktøy for å fremme trivsel og 22 
mestring, og er i så måte et viktig verktøy i arbeidet med å fremme god studenthelse. 23 
SHoT-undersøkelsene har synliggjort utbredt ensomhet og utfordringer knyttet til 24 
psykisk helse i studentmassen. Dette er en utfordring som må besvares med flere tiltak, 25 
og en styrking av studentkulturen og -frivilligheten er ett av disse.  26 

Studentene 27 

Studentmassen kan deles i fire grupper basert på i hvilken grad de involverer seg i 28 
studentkulturen. Disse gruppene er ment som et hjelpemiddel for å beskrive 29 
studentgrupper, og er i så måte en forenkling av virkeligheten. Det vil for eksempel 30 
være studenter som befinner seg i både gruppe 1, 2 og 3 samtidig. 31 



Gruppe 1 - internforeningen 32 

Studentene i denne gruppen er aktive i organisert aktivitet som retter seg utelukkende 33 
mot foreningens aktive medlemmer.  34 
 35 

Gruppe 2 - arrangementsforeningen 36 

Studentene i denne gruppen er aktive i foreninger som har som en stor del av sitt virke 37 
å lage arrangementer som er åpne for studentmassen utover de som er aktive i 38 
foreningen. 39 
 40 

Gruppe 3 - studentkulturkonsumentene 41 

Studentene i denne gruppen er brukere av arrangementene som gruppe 2 lager.  42 
 43 

Gruppe 4 - utenforstående 44 

Studentene i denne gruppen deltar ikke i organisert aktivitet i regi av foreninger, og 45 
heller ikke på foreningsarrangementer.  46 
 47 
Det må være et mål at ingen studenter skal befinne seg i gruppe 4 ufrivillig. For å oppnå 48 
dette, må både vertskommunene, studiestedene og samskipnaden samarbeide med 49 
studentkulturen og -frivilligheten om informasjonsarbeid og tilgjengeliggjøring. Det må 50 
også sørges for at studentene har tilgang på det øvrige kulturtilbudet i området, ikke 51 
kun det de organiserer selv.  52 
 53 

Studentbyene og det offentlige 54 

Takket være statlige, kommunale og private kulturaktører har Oslo og Akershus et rikt 55 
og mangfoldig kulturtilbud. Det gode kulturtilbudet er et av Oslos fremste fortrinn i 56 
kampen for å være Norges beste studieby. Dessverre har studenter som gruppe 57 
dårligere kjøpekraft enn resten av befolkningen, og tiltak som tilgjengeliggjør 58 
kulturtilbudene er nødvendig. Som hovedregel skal kulturtilbud ha studentrabatt ved 59 
fremvisning av gyldig semesterbevis. For at kulturtilbudet skal være tilgjengelig for 60 
studenter må det ikke bare være økonomisk tilgjengelig, det må også være kjent blant 61 
studenter at tilbudet eksisterer til en studentvennlig pris.  62 
 63 



Studentkultur og -frivillighet inngår i den generelle kulturen og frivilligheten. Dermed 64 
har det offentlige like mye ansvar for å støtte studentkulturen og -frivilligheten som for 65 
den generelle kulturen og frivilligheten. Kommunene bør være seg bevisst hvilke 66 
fordeler studentkultur skaper.  67 
 68 
Det offentlige kan bidra til å skape et bedre studentkulturliv i Oslo og Akershus, både 69 
gjennom fasiliteter, økonomisk støtte og tettere samarbeid mellom det offentlige 70 
kulturlivet og studentforeningene.  Det må også sørges for at det finnes gratis eller 71 
billige flater i bybildet som studentforeninger kan reklamere på.  72 
 73 
Kommuner som er vertskap for høyere utdanningsinstitusjoner har et særskilt ansvar 74 
for å støtte opp under studentkulturen slik at studentene kan bidra til det kulturelle livet 75 
i byen. 76 
 77 
Det er essensielt at offentlige instanser erkjenner at frivillig drift er fundamentalt 78 
forskjellig fra kommersiell drift. Det er nødvendig å ta hensyn til disse forskjellene når 79 
man utformer lover og forskrifter, både på nasjonalt og lokalt nivå.  80 

Oslo 81 

Velferdstinget erkjenner at Oslo sitt byliv ikke er avhengig av studenter på samme måte 82 
som Trondheim eller Bergen. Samtidig finnes det et mangfold og omfang av 83 
studentaktivitet i byen som få andre byer kan måle seg med. Oslo har også flere 84 
læresteder enn samtlige andre byer i Norge.  85 
 86 
Fordi studentmassen er spredt ut gjennom hele byen, er det krevende å danne en felles 87 
studentidentitet i Oslo. For å kunne bygge en slik felles identitet er det blant annet 88 
nødvendig å løfte frem studentaktiviteten som finnes i byen. 89 
 90 

Lillestrøm 91 

Lillestrøm er en betydelig mindre by enn Oslo, og har som følge av dette en forholdsvis 92 
liten studentmasse. Uavhengig av dette skal studentene i Lillestrøm-området ha like 93 
gode muligheter til å bedrive studentkultur og -frivillighet som studenter i Oslo. En 94 
tydelig tilstedeværelse av studenter vil gagne både byen og studentene, og må derfor 95 
tilrettelegges for.  96 
 97 



Velferdstinget mener derfor at: 98 

● Vertskommunene for høyere utdanningsinstitusjoner er ansvarlige for å legge til 99 
rette for aktører innen studentkultur og -frivillighet på lik linje som for øvrige 100 
aktører innenfor kulturlivet og frivilligheten. 101 

● Det skal tas hensyn til ulikhetene mellom frivillig og kommersiell drift når det 102 
utformes lover og forskrifter som kan påvirke driften av studentinitiativ. 103 

● Studentaktører må kunne dra nytte av støtteordninger for kultur og frivillighet på 104 
lik linje med andre. 105 

● Det offentlige kulturlivet må åpne for tettere samarbeid med 106 
studentforeningene.  107 

● Det offentlige kulturlivet skal som en hovedregel tilby rabatt ved fremvisning av 108 
gyldig semesterbevis og tilbudet må være kjent blant studentene.  109 
 110 

Studiestedene 111 

En sterk studentkultur og -frivillighet gagner institusjonene ved å gi studentene 112 
mulighet til utfoldelse og utvikling ved siden av det det rent faglige. Ved å bygge gode 113 
fellesskap bidrar man til å gjøre studiestedene mer attraktive. Deltakelse i studentkultur 114 
og -frivillighet bidrar også til dannelse.  115 
 116 
Studiestedene har et ansvar for å tilrettelegge for studentkultur og -frivillighet for egen 117 
studentmasse. Dette kan blant annet innebære gratis tilgang til lokaler i tidsrom der de 118 
likevel ikke er i bruk, for eksempel gjennom utlån eller fristasjon. Det er viktig at 119 
studentkulturen og -frivilligheten blir hørt og ivaretatt 120 
 121 
Studentfrivillighet kan ta mye tid og krefter dersom man sitter i et ledende verv. Det bør 122 
derfor legges til rette for at studenter i slike verv kan få permisjon fra studiene, samtidig 123 
som de regnes som studenter og har anledning til å betale semesteravgift. Hvilke verv 124 
dette angår skal avklares i dialog med institusjonens studentdemokrati. Der erfaringer 125 
fra verv kan knyttes sterkt til studieretninger, for eksempel administrasjon og ledelse, 126 
bør det innføres ordninger der frivillige kan få studiepoeng for arbeidet.  127 

Velferdstinget mener derfor at: 128 

● Den enkelte utdanningsinstitusjon har et særskilt ansvar for å tilrettelegge for og 129 
ivareta studentkulturelle og -frivillige initiativ tilknyttet institusjonen. 130 

● Studentene skal lyttes til i saker som angår studentkulturen og -frivilligheten. 131 



● Utdanningsinstitusjonene har, i samarbeid med studentdemokratiet, ansvar for 132 
at studentforeningene ved studiestedet har et felles kontaktpunkt.  133 

● Institusjonene skal kunne veilede studentforeninger til ressurser som er 134 
tilgjengelige og nyttige for drift og aktivitet. 135 

Samskipnaden 136 

Samskipnaden har et særskilt ansvar for å se studentkulturen og -frivilligheten i Oslo og 137 
Akershus i sammenheng.  138 
 139 
SiO Foreninger skal være en aktør som bidrar til kompetanseheving og tilrettelegger for 140 
sunn drift i studentforeninger. Det er derfor viktig at studentene får den kompetansen 141 
og opplæringen som muliggjør frivillighet og senker terskelen for å engasjere seg. SiO 142 
Foreninger må ha kompetanse til å rådgi foreninger i alle størrelsesordener og i alle 143 
faser av organisasjonsutviklingen. Det bør kontinuerlig vurderes hvilke nye kurs som 144 
kan tilbys, og om det er kurs som bør fjernes eller endres. Kursmateriell og maler bør 145 
være tilgjengelig på nett.  146 
 147 
Alle SiOs institusjoner og foreninger skal ha kjennskap til SiO Foreninger og deres tilbud, 148 
uavhengig av lærested.  149 
 150 
SiO må være med å legge til rette for at studentene får informasjon om kulturtilbud 151 
rettet mot studenter i sitt område, for eksempel via sine egne kommunikasjonskanaler. 152 
Det har tidligere eksistert en arrangementskalender der alle SiO-registrerte foreninger 153 
kunne legge inn arrangementer. Om mulig bør denne relanseres.  154 
 155 
Det er positivt at SiO arrangerer egne kulturtilbud for studenter, men der det er 156 
hensiktsmessig bør de gjøre dette i samarbeid med relevante studentforeninger.  157 
 158 

Velferdstinget mener derfor at: 159 

● Samskipnaden har et særskilt ansvar for å se studentkulturen og -frivilligheten i 160 
Oslo og Akershus i sammenheng.  161 

● SiO Foreningers tilbud skal være kjent for alle SiOs institusjoner og foreninger 162 
uavhengig av lærested.  163 

● SiO må være med å legge til rette for at studentene får informasjon om 164 
kulturtilbud rettet mot studenter i sitt område 165 

● SiO bør samarbeide med relevante studentforeninger der det er mulig, når de 166 
lager egne kulturelle arrangementer for studenter.  167 



 168 
 169 
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Velferdstingets retningslinjer for SiO Studentliv 1 
 2 
 3 
Studentlivs formål 4 
 5 
Studentliv skal være et kompetanse- og læringssenter for engasjerte studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i 6 
Oslo og Akershus (SiO). Gjennom sitt engasjement skaper studentene et godt læringsmiljø og legger til rette for 7 
studieprogresjon. Det er derfor viktig at studentene får den kompetansen og opplæringen som muliggjør 8 
frivillighet og senker terskelen for å engasjere seg. 9 
 10 
 11 
Tilgjengelighet og synlighet 12 
 13 
Studentliv skal etterstrebe å nå ut til samtlige av medlemsinstitusjonene i SiO som mulig, og dermed tilby kurs 14 
også andre steder enn på Blindern. Det nye SiO-senteret i sentrum bør brukes av Studentliv. En styrking av 15 
Studentlivs tilbud på nett er viktig for å øke tilgjengeligheten uavhengig av geografi. 16 
 17 
Alle SiOs institusjoner og studentforeninger skal ha kjennskap til Studentliv og deres tilbud. Derfor skal disse, og 18 
særlig nyopprettede foreninger, bli tilbudt nyhetsbrev fra Studentliv. Studentliv skal gå aktivt ut til eksisterende 19 
foreninger for å presentere sitt tilbud, gjerne gjennom lokale studentråd og utvalg ved lærestedene. 20 
 21 
 22 
Studentliv som kompetansesenter 23 
 24 
Kunnskap om studentmiljøet 25 
Studentliv skal være eksperter på studentengasjement i SiO, og skal gjennomføre regelmessige undersøkelser 26 
for å avdekke behov og ønsker fra studentmiljøet. 27 
 28 
Kurs og seminarer 29 
Studentliv skal tilby kurs som legger til rette for at engasjerte studenter får den kunnskapen de vil kunne få 30 
behov for i vervet de har. Kursene skal være en arena der engasjerte studenter møtes, og utvider sitt nettverk. 31 
Det bør kontinuerlig vurderes hvilke nye kurs som kan tilbys. Studentliv bør se på muligheten for å samarbeide 32 
med lærestedene, studentforeningene og studentdemokratiene om å arrangere kurs og seminarer. 33 
 34 
Digitale plattformer 35 
Kursmateriell, maler og tekster skal være tilgjengelige for studenter i nettportalen. Portalen skal videreutvikles 36 
til å tilby en arrangementskalender, lagringssted for viktige dokumenter og kontrakter, og fungere som en hjelp-37 
desk opp mot Studentliv. Det bør også ses på muligheter for å lage et fora i portalen for de med de tyngste 38 
vervene i foreningene, slik at man også kan drive erfarings- og idéutveksling på nett.  39 
 40 



  

 2 

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


	Sakspapirer mars 2020
	GENERELL ORIENTERING
	GARD LØKEN FRØVOLL (LEDER)
	IDUN KLØVSTAD (NESTLEDER)
	EVA STRØMME MOSHUUS (SAMARBEIDSANSVARLIG)
	HENRIK BJØRNDALEN (POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG)
	MEDIELOGG
	HOVEDSTYRETS ORIENTERING
	KULTURSTYRETS ORIENTERING
	SIO MAT OG DRIKKE
	UNIVERSITAS
	RADIO NOVA
	ARGUMENT
	SAKSOPPLYSNINGER
	SAKSOPPLYSNINGER
	ENDRINGSFORSLAG
	SAKSOPPLYSNINGER
	RESOLUSJON
	SAKSOPPLYSNINGER
	SAKSOPPLYSNINGER

	Sak 010-20-03, Kulturpolitisk dokument
	Sak 010-20-03, Politisk dokument om studentkultur
	Sak 010-20-03, Utkast til nytt kulturpolitisk dokument
	Studentkultur er velferd
	Studentene
	Gruppe 1 - internforeningen
	Gruppe 2 - arrangementsforeningen
	Gruppe 3 - studentkulturkonsumentene
	Gruppe 4 - utenforstående

	Studentbyene og det offentlige
	Oslo
	Lillestrøm
	Velferdstinget mener derfor at:

	Studiestedene
	Velferdstinget mener derfor at:

	Samskipnaden
	Velferdstinget mener derfor at:


	Sak 010-20-03, Velferdstingets retningslinjer for SiO Studentliv

