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 1 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERINGER 2 

 3 
25. mars 2020  4 
 5 

GENERELL ORIENTERING 6 

 7 
Dette er orientering fra arbeidsutvalget i fellesskap. For mer spesifikk informasjon henviser vi til de individuelle 8 
orienteringene.  9 
 10 
Denne orienteringen gjelder fra forrige Velferdstingsmøte  4. mars. 11 

 12 

ViN-samling i Trondheim 13 
Etter velferdstingmøte 4. mars dro nestleder, politikk og medieansvarlig og samarbeidsansvarlig med natt-tog 14 
opp til Trondheim for å delta på ViN samling. Leder fløy opp dagen etter på grunn av et møte med næringsbyråd 15 
Victoria Marie Evensen. ViN er et uoffisielt samarbeidsforum for Velferdstingene i Norge. Her blir alle som sitter i 16 
et av arbeidsutvalgene til de fem velferdstingene i Norge invitert.  17 
 18 
Saker som ble tatt opp på denne ViN samlingen var forholdet mellom Velferdstingene og sine respektive 19 
samskipnader, studentfrivillighet og hvordan man jobber med det i Trondheim og om LM-NSO. Det ble bestemt 20 
at Eva skal være ViN delegat til NSOs landsmøte. 21 
 22 

Studentråd i Oslo 23 
I Velferdstingets Handlingsplan for 2020 står det at “arbeidsutvalget skal i samarbeid med Oslo kommune opprette 24 

et studentråd der studenttillitsvalgte jevnlig møter beslutningstakere for diskusjon om relevante saker for Oslo som 25 
studentby”.  26 
 27 
Dette punktet anser vi som svært viktig, og har gjentatte ganger vært i kontakt med kommunen for å drøfte 28 
mulighetene og mulige organiseringsformer. Tidligere har vi hatt et slags studentråd som het Kunnskap Oslo, som 29 
var underlagt næringsavdelingen og næringsbyråden. Vi fant det naturlig å fortsette den linjen, selv om 30 
studentvelferdspolitikk også er en naturlig del av flere andre byrådsavdelinger (helse, idrett, frivillighet, samferdsel, 31 

kultur, osv.). Næring og eierskap er relevante på flere områder, f.eks. er skjenkebestemmelser (Salutt) underlagt 32 
næring, og eierskap innbefatter studentboliger. De siste ti årene har også Velferdstinget mottatt 120 000 kr for å 33 
administrere Studenthovedstaden, som fungerte som et formøte til møtene i Kunnskap Oslo. Også dette har vi fått 34 
fra næringsavdelingen, så i sum ble det veldig naturlig å fortsette den linjen.  35 
 36 
Telefonsamtalene førte til et møte, der leder og administrasjonsleder Sarah Hvesser (forhenværende Sørensen) 37 
deltok. Vi underskrev ny kontrakt for støtte, og fikk økt beløpet til 150 000 kr årlig. I tillegg snakket vi om 38 

opprettelsen av et studentråd. Kommunen mente det skal hete Strategisk samarbeidsforum. Strategisk 39 
samarbeidsforum er ennå ikke opprettet, så vi vet ikke nøyaktig hvordan det vil bli. Det vi vet er at det skal være 40 
inntil to studenter i forumet, der den ene er sittende VT-leder. Valg av representant nr to er ikke fastsatt enda. 41 
 42 
Å få Studenthovedstaden til å fungere som et formøte til Strategisk samarbeidsforum blir et godt første steg mot 43 
å gi studentene økt innflytelse i Oslo. Vi må se hvordan forumet fungerer, og om vi eventuelt trenger enda et 44 
formelt samarbeid med en annen byrådsavdeling eller med bystyret. Mulighetene kan være store, og vi bygger 45 

sten på sten for å gjøre Oslo til Norges beste studentby.  46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
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Studenthus i sentrum 52 

Arbeid med drift og driftsform: 53 
Studenthuskomiteen, satt ned til å jobbe med driftsform og intern organisering, har hatt et kort digitalt møte og 54 
startet sitt arbeid. De vil fortsette arbeidet via digitale møter og sikter seg fortsatt inn på å legge frem forslag for 55 
Velferdstinget i løpet av våren. 56 

 57 

Prosess for kjøp: 58 
I desember arbeidet leder i samarbeid med SiO for å få et møte med kommunalministeren, som den gang var 59 
Monica Mæland. Dette fordi det er kommunalministeren som har myndighet over statlig eide bygg, og derfor 60 
bestemmer om St. Olavsgate 32 skal selges, og på hvilken måte den eventuelt skal selges. VT sendte et brev med 61 
støtte fra de fire store utdanningsinstitusjonene, byrådsleder Raymond Johansen, samt SiO, der vi ba om et møte 62 

der agendaen var kjøp av bygget. 63 
 64 
Møtet ble avholdt 12. mars. VT ved leder, SiO ved styreleder, Oslos næringsbyråd Victoria Marie Evensen, 65 
kommunalminister Nikolai Astrup og en representant fra Statsbygg var tilstede. Byrådsleder Raymond Johansen 66 
hadde også opprinnelig sagt ja til å delta, men måtte melde avbud på grunn av koronautbruddet. I forkant av 67 
møtet hadde vi og administrerende direktør i SiO et formøte med Raymond Johansen og hans stab, for å få ham 68 
up to speed i saken, og avklare eventuelle bekymringer før møtet med statsråden. I tillegg hadde vi et lignende 69 

formøte med nærings- og eierskapsbyråd Victoria Evensen, der også hun fikk informasjon om prosjektet.  70 
 71 
Møtet med kommunalminister Astrup gikk helt greit, men endte ikke i noen konklusjon. Slik det står nå er fortsatt 72 
Riksantikvaren en interessent, og Astrup har ikke bestemt seg om departementet skal selge bygget, og i hvilken 73 
form det eventuelt skal selges (altså til hvilken regulering og pris). Vi skulle få svar på dette innen “ikke så altfor 74 
lenge”, men han ville ikke gi et konkret tidsperspektiv. Det kan være grunn til å tro at pandemien utsetter svaret 75 
ytterligere, så vi venter i spenning. 76 

 77 

Korona        78 
Vi bestemte oss for å ta hjemmekontor fra onsdag den 11. mars. Noe av tiden etter det har gått med på å samle 79 
informasjon om hva som skjer og tiltak fra SiO, NSO og andre, og gjøre det tilgjengelig på vår nettside og 80 
Velferdstingets Facebook-side.     81 
 82 
Vi fikk beskjed om at det hadde oppstått såkalte koronafester i studentbyene og studentkollektivene rundt om i 83 

landet, blant annet i Oslo og Bergen. Dette var noe vi anså som svært kritikkverdig. Velferdstinget Vest lagde 84 
derfor kampanjen #max5 som en måte å stoppe disse festene. Vi valgte å tilslutte oss kampanjen. Det resulterte 85 
i flere likes på Facebook og Instagram, i tillegg til et intervju i Universitas og Dagbladet. Du kan lese disse artiklene 86 
i medieloggen.  87 
 88 
Det har vært mye aktivitet på sosiale medier og på nettsiden. Årsaken til dette er fordi vi tenker at Velferdstinget 89 
står i en viktig posisjon til å få ut informasjon om den pågående krisen. Vi har derfor publisert et innlegg med 90 
informasjon om Velferdstinget og Kulturstyret. Utover dette har vi publisert to innlegg til, ett med generell 91 
informasjon om krisen på norsk og engelsk og ett om forslag til aktiviteter man kan gjøre hjemme.  92 
 93 
Utover dette har vi satt opp en egen discord for at de tilknyttet VT skal ha en møteplass. Av samme årsak har vi 94 
valgt å arrangere en virtuell spillkveld. Dette er for å lage sosiale arenaer midt i denne krisen. Har du noen gode 95 
ideer til hvordan dette kan gjøres setter vi veldig stor pris på innspill.     96 
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GARD LØKEN FRØVOLL (LEDER)   97 

 98 
Siden forrige VT-møte 4. mars har det vært en spesiell tid. Dagen etter VT-møtet var jeg i et møte for å diskutere 99 
studenthus i sentrum og SALUTT med næringsbyråd Evensen. Samme dag dro jeg etter resten av AU opp til 100 
Trondheim for å delta på ViN-samling. Se mer om dette i generell orientering. 101 
 102 
Uken etter var Henrik og jeg i et møte med Anne Rygg, som er nestleder i Finansutvalget i bystyret. Møtet handlet 103 
om SALUTT, og hun sa seg villig til å skrive et forslag i bystyret som er i tråd med våre ønsker. Vi vet fortsatt ikke 104 
når alkoholpolitisk handlingsplan skal behandles, ettersom dette ikke er bestemt enda. Trolig vil behandlingen 105 
forskyves pga koronaviruset og dets følger.  106 
 107 
Samme uken var jeg i møte med næringsavdelingen for å sikre finansiell støtte og opprette et studentråd. Mer om 108 
dette i den generelle orienteringen.  109 
 110 
Møtet om kjøp av SO32 med kommunalministeren skjedde også denne uken, og en del tid til forberedelser og 111 
talepunkter ble brukt sammen med styreleder i SiO. Les mer om møtet med kommunalministeren i den generelle 112 
orienteringen.  113 
 114 
Onsdag 11. mars besluttet vi at vi skulle ha hjemmekontor i hvert fall frem til påske. Dette har ført til en del 115 
endringer i planer, og vi gjør vårt beste for å være operative, om enn på en litt annen måte. Mine oppgaver 116 
hjemmefra er jevnlig kontakt med SiOs ledergruppe, SiOs styre og de øvrige studentlederne både i Oslo og andre 117 
velferdsting, samt kontakt med media dersom de vil ha noen kommentarer.  118 
 119 
Jeg håper dere alle er ved godt mot, tross omstendighetene. Dere er en herlig gjeng, som jeg ønsker alt det beste 120 
i denne krevende tiden. Ta vare på hverandre. 121 
 122 
 123 

IDUN KLØVSTAD (NESTLEDER) 124 

 125 

ViN samling 126 
Sammen med Eva og Henrik dro jeg rett fra forrige møte, til Trondheim. Der deltok jeg på samling med de andre 127 
velferdstingene i Norge. Samlingen var lærerik og inspirerende, og varte i to dager.  128 
 129 
Da jeg var i Trondheim fikk jeg også mulighet til å møte med leder av Samfunnet. Vi hadde en lengre samtale 130 
om hvordan drift og intern organisering fungerer der slik at jeg kunne ta notater som jeg tar med videre til 131 
studenthuskomiteen.  132 
 133 

SiOs byggeprosjekter 134 

I leders fravær deltok jeg på styringsgruppemøte for SiOs byggeprosjekter. I disse møtene legges det frem 135 
hvordan SiO ligger an med pågående byggeprosjekter og vi får mulighet til både å stille oppklaringsspørsmål og 136 
å komme med innspill der det er relevant. Dette var dagen før vi besluttet å ta hjemmekontor.  137 
 138 

Avlyste møter 139 
Onsdag etter lunsj bestemte vi i arbeidsutvalg og administrasjon oss for å ta hjemmekontor en periode fremover. 140 
Vi besluttet også at jeg ikke skulle prioritere å delta på årsmøtet til OSI som fant sted samme kveld. Det skulle 141 

også avholdes et møte i studentidrettsrådet sammen med tidligere leder av NTNU Idrett (NTNUI), samt 142 
generalsekretær og rådgiver fra Norges Studentidrettsforbund (NSI). Planen var å diskutere hva som fungerer så 143 
godt for studentidretten i Trondheim og se om vi kan overføre noe av det som funker der, til Oslo. Dette møtet 144 
ble også avlyst og jeg vil bruke noe av tiden fremover på å se på muligheter for gjennomføre det digitalt. 145 
 146 
 147 
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Kulturstyret 148 

Siden det ikke er så mye å melde fra Kulturstyret, ble jeg og Kulturstyreleder enige om å inkludere informasjon om 149 
Kulturstyret i min orientering denne gangen. Kulturstyremøtet som skulle finne sted 25. mars er avlyst. 150 
Kulturstyreleder har sendt ut beskjed om at søkere som er avhengige av rask behandling må gi beskjed. Det har 151 
blitt gjort ett hastevedtak som ble gjort over video.  152 

 153 

Informasjonsarbeid 154 
Sammen med Eva har jeg prøvd å samle all informasjonen som har kommet fra forskjellige hold når det gjelder 155 
Korona og tiltakene mot smittespredning. Vi har lagt ut informasjonen på Velferdstingets hjemmeside, 156 
studentvelferd.no.  157 
 158 

I tillegg har vi samlet og lagt ut en liste over ting å gjøre hjemmefra for studenter som nå sitter og lurer på hva 159 
de kan gjøre nå som alle aktiviteter er avlyst.  160 
 161 
Jeg har også samlet en liste over Facebook-gruppene til de forskjellige studentbyene. Hensikten var å legge ut en 162 
post om at studenter oppfordres om både å spørre om hjelp og å hjelpe hverandre der det trengs. Etter at vi ble 163 
gjort oppmerksom på at en student i en av gruppene fikk beskjed om at h*n var egoistisk da personen spurte om 164 
en gjeng som festet kunne stoppe, har vi ventet med å poste. 165 

 166 

Studenthuskomité 167 
Studenthuskomiteen har hatt et kort møte over video. Jeg har opprettet en felles disk der jeg jobber med å samle 168 
alt av tidligere arbeid som er relevant for mandatet.  169 
 170 
Komiteen ser for seg å se på flere potensielle muligheter for drift og intern organisering, for så å innstille på et 171 
utkast til Velferdstinget. Tanken er at utkastet Velferdstinget vedtar kan arbeides videre med i detalj av enten en 172 

ny komité eller neste arbeidsutvalg, til høsten.  173 
 174 

Internasjonale studenter 175 

Kort tid etter at vi begynte med hjemmekontor begynte vi å få henvendelser fra internasjonale studenter som 176 
hadde dratt hjem, men som fortsatt hadde oppsigelsestid på sin SiO-bolig. Vi forhørte oss med SiO om 177 
problemstillingen og fikk som svar at de kom til å kutte ned til en mnd oppsigelsestid for internasjonale studenter 178 
som hadde dratt hjem. Det har vært min jobb å svare på mail og henvendelser til arbeidsutvalget angående temaet.  179 

 180 

Discord 181 
Jeg har satt opp en discord for Velferdstinget. Linken for å bli med er postet i Facebook-gruppen for Velferdstinget 182 
2020.  183 
 184 
Siden det ikke blir et fysisk møte der dere kan stille spørsmål, håper jeg dere sender alle spørsmål dere måtte ha 185 

til denne orienteringen til nestleder@studentvelferd.no.  186 
 187 
Håper jeg ser mange på digital spillkveld på onsdag! 188 
 189 
 190 

EVA STRØMME MOSHUUS (SAMARBEIDSANSVARLIG) 191 

 192 

Studentdemokratier 193 
Av åpenbare grunner har den siste tiden vært noe spesiell. Siden forrige VT-møte har det skjedd veldig mye. Jeg 194 
har vært i kontakt med alle studentdemokratiene tilknyttet SiO for å orientere om at arbeidsutvalget fortsetter som 195 
normalt, på tross av at vi jobber fra hjemmekontor. I tillegg har jeg presisert at vi gjerne bidrar som følger av 196 
handlingsplanen punkt 17. Dette er en spesiell periode å bidra til å øke studentaktiviteten, men dette arbeidet  197 
vil bli desto viktigere når dette er over.  198 
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Jeg skulle delta på landsmøtet til organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF), men denne ble utsatt på 199 
ubestemt tid. Det samme gjelder for landsmøtet til Norsk studentorganisasjon (NSO), hvor jeg skulle delta som 200 
observatør fra ViN.  201 
 202 

Kampanjer 203 

Denne perioden har vært preget av mye aktivitet på sosiale medier og på nettsiden vår. Vi har publisert tre innlegg 204 
på nettsiden om koronakrisen. Den ene var en oppdatering på VT og KS, den andre var en lengre artikkel om hvor 205 
man kunne finne informasjon på både norsk og engelsk. Det siste innlegget var forslag til aktiviteter hjemme. Dette 206 
er en periode som er preget av mye usikkerhet, noe som fører til at det kan være godt å ha ideer til aktiviteter 207 
hjemme.  208 
 209 
Vi har også vært i kontakt med de andre Velferdstingene og NSO om koronasituasjonen. Som følge av dette valgte 210 
vi å tilslutte oss #max5 kampanjen til Velferdstinget Vest. På tross av et noe spisset utsagn så vil jeg si at 211 
kampanjen var en suksess. Dette tok derfor opp en del av min tid.  212 
 213 

Arrangement 214 
Dette er ikke akkurat perioden for arrangementer på et normalt nivå, men vi har satt opp et event for alle tilknyttet 215 
Velferdstinget. Det er en virtuell spillkveld med cards against humanity. Vi håper å se så mange av dere der som 216 

mulig. 217 
 218 
 219 

HENRIK BJØRNDALEN (POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG) 220 

 221 

ViN-samling  222 
Sammen med Eva og Idun tok jeg natt-tog til Trondheim for å delta på ViN-samling sammen med de andre 223 
velferdstingene i Norge. Samlingen var lærerik og interessant.    224 
 225 

Politikk  226 
Vi ble invitert til et møte den 9. mars av nestleder av Finanskomitéen i bystyret, Anne Rygg, for å snakke om 227 
SALUTT. Vi hadde en god konstruktiv samtale om SALUTT og det ser ut som om Anne Rygg hadde en god forståelse 228 
for studentpubenes situasjon. Videre sa hun seg villig til å skrive et forslag til endring av reglene som er i tråd med 229 
vårt forslag.  230 
 231 
Jeg er usikker på når alkoholpolitisk handlingsplan vil bli behandlet. Det kan tenke seg det blir utsatt på grunn av 232 
korona krisen, men jeg jobber med å innhente informasjon om det.  233 
 234 

Korona time  235 

Som resten av AU har jeg hatt hjemmekontor siden 11. mars. Dette har ført til en del endringer, blant annet har 236 
dagens situasjon ført til at det er vanskelig å opprettholde møtevirksomheten. Jeg gjør mitt beste for å være 237 
operativ men det er vanskelig i denne situasjonen. Jeg har brukt tiden til å skrive på et overlappsnotat. Samtidig 238 
holde oversikt over når saker vi har en interesse i eventuelt kommer opp i bystyret.  239 
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MEDIELOGG 240 

 241 
https://universitas.no/debatt/66777/universitas-maler-et-helt-feil-bilde-av-hvordan-vt/ Leder svarer Universitas 242 
sin lederartikkel. 02.03.2020. 243 

 244 

https://khrono.no/en-kvinnedag-for-studenthelse/467082 Leder skriver leserinnlegg i anledning kvinnedagen. 245 
06.03.2020. 246 

 247 

https://universitas.no/nyheter/66880/far-meldinger-om-koronafester-i-studentbyer-skjerp/ Leder blir intervjuet 248 
om Coronafester i Universitas. 19.03.2020. 249 

 250 

https://www.dagbladet.no/nyheter/ordforer-forbyr-hjemmefester---alvorlig-situasjon/72268786 Leder 251 
kommentator i Dagbladet om coronafester. 19.03.2020.  252 

https://universitas.no/debatt/66777/universitas-maler-et-helt-feil-bilde-av-hvordan-vt/
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 253 

HOVEDSTYRETS ORIENTERINGER 254 

 255 
25. mars 2020  256 
 257 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 258 

 259 
Xxx 260 
 261 
 262 
 263 

 264 
 265 

ANDRE ORIENTERINGER 266 

 267 
25. mars 2020  268 
 269 

KULTURSTYRETS ORIENTERING 270 

 271 
(Inngår i orientering fra AU denne gangen, se lenger opp under orienteringen til nestleder Idun Kløvstad) 272 
 273 
 274 

SIO MAT OG DRIKKE 275 

 276 
Det foreligger ingen skriftlig orientering.  277 
 278 
 279 

UNIVERSITAS 280 

 281 
Det foreligger ingen skriftlig orientering.  282 
 283 
 284 

RADIO NOVA 285 

 286 
Radio Nova har stanset all innholdsproduksjon, avlyst og stengt lokalene for ansatte og frivillige inntil nye 287 

retningslinjer for smittevern foreligger. Dette stanser også prosessen med å ansette ny daglig leder, som i 288 
utgangspunktet skulle være på plass før sommeren. Vi tar løpende vurderinger for å ivareta medlemmenes helse, 289 
samtidig som driften av radiokanalen holdes i gang i henhold til kringkastingsloven og alle administrative 290 
oppgaver blir gjennomført. 291 
 292 
Mvh 293 
Simen F. Mathisen 294 

Daglig leder, Radio Nova 295 
 296 
 297 

ARGUMENT 298 

 299 
Det foreligger ingen skriftlig orientering. 300 


