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

Bjørknes Høyskole 
NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 
Steinerhøyskolen 
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole 
Høgskolen for Ledelse og teologi 
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 
Atlantis Medisinske høgskole 
Musikkteaterhøyskolen 
Barratt Due musikkinstitutt 
Norges Dansehøyskole 
NSKI Høyskole 
Høyskolen for Dansekunst 
Einar Granum kunstfagskole 

 

 
KOPI: 
Hovedstyrets studentmedlemmer, Velferdstingets kontrollkomité, Velferdstingets valgkomité, Velferdstingets representanter i 
SiOs delstyrer, studentmediene, Kulturstyret, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Norsk Studentorganisasjon 
v/velferdsansvarlig, ISU v/UiOs lokallag, Det Norske Studentersamfund v/Hovedstyret, Oslostudentenes Idrettsklubb v/ 
Hovedstyret, Jussbuss v/daglig leder, JURK v/daglig leder, Ordstyrer 

 
 
 

 

INNKALLING TIL VELFERDSTINGETS EKSTRAORDINÆRE MØTE 1. APRIL 2020 
 
Dette er innkalling til Velferdstingets ekstraordinære møte onsdag 1. april klokken 16:30.  
Seminaret finner sted på Zoom digitalt (link sendes ut på epost med endelig innkalling). 
 
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.  

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 
BL: Blå liste  
DMI: De mindre utdanningsinstitusjonene 
DNS: Det Norske Studentsamfund 
Frl, FL: Fremskrittslisten 
GjL: Gjestelista 
GL: Grønn liste 
HK: Høyskolen Kristiania 
HS: Hovedstyret 
KK: Velferdstingets kontrollkomité 
KS: Velferdstingets Kulturstyre 
LL: Liberal liste 
MD: SiO Mat & Drikke 
MF: MF vitenskapelige høyskole 
ML: Moderat liste 
 

 
 
NIH: Norges idrettshøgskole 
NLA: NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 
NMH: Norges musikkhøyskole 
NSO: Norsk studentorganisasjon  
ONF: Organisasjonen for norske fagskoler 
OSI: Oslostudentenes idrettsklubb 
OsloMet: OsloMet – storbyuniversitetet 
PBE: Plan- og bygningsetaten 
PHS: Politihøgskolen 
RL: Realistlista 
SH: Studenthovedstaden 
SiO: Studentsamskipnaden SiO 
SIR: Velferdstingets studentidrettsråd 
SP-OsloMet: Studentparlamentet ved OsloMet 
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 
VA: Venstrealliansen 
VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité, NSO 
VK: Velferdstingets valgkomité  
VT, VTOA: Velferdstinget (i Oslo og Akershus)
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 1 

DAGSORDEN OG KJØREPLAN 2 

 3 
16:15–16.30  Innlogging på Zoom  4 

16.30  Møtestart med opprop 5 
 6 

Tid: Saks nr.: Saker: Type sak: Kategori: Side: 
16:30 001/20-04 Valg av ordstyrer og referent Vedtakssak Møtekonstituering 5 

 002/20-04 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Møtekonstituering 5 

 003/20-04 Godkjenning av dagsorden og 
kjøreplan 

Vedtakssak Møtekonstituering 5 

16:55 004/20-04 Tiltak Velferdstinget ønsker at SiO 
ser på 

Vedtakssak  Politikk 6 

17:40 Pause 5 min      

17:45 005/20-04 Innspill til Oslo Kommune Vedtakssak Politikk 9 

18:25 006/20-04 Eventuelt  Eventuelt  

 7 
18:30 Møteslutt  8 
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 9 

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 10 

 11 
Saksnummer: 001-20/04 12 
Type sak: Vedtakssak 13 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 14 
 15 
Arbeidsutvalgets innstilling: 16 
Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 17 
 18 
Forslag til vedtak: 19 
Ordstyrer: Benjamin Skiaker Myrstad  20 
Referent: Silje Hals 21 
 22 
 23 
 24 

GODKJENNING AV INNKALLING 25 

 26 
Saksnummer: 002/20-04 27 
Type sak: Vedtakssak 28 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 29 
 30 
Forslag til vedtak: 31 
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 32 

 33 
 34 
 35 

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 36 

 37 
Saksnummer: 003/20-04 38 
Type sak: Vedtakssak 39 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 40 
 41 
Arbeidsutvalgets innstilling: 42 
Dagsorden og kjøreplan godkjennes. 43 
 44 
Forslag til vedtak: 45 
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
 55 
 56 
 57 
  58 
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 59 

TILTAK VELFERDSTINGET ØNSKER AT SIO SER PÅ 60 

 61 
Saksnummer: 004/20-04 62 
Type sak: Vedtakssak 63 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 64 
Vedlegg:  65 
 66 
Arbeidsutvalgets innstilling: 67 
Forslagene vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. 68 
 69 
Forslag til vedtak: 70 
Velferdstinget ønsker at SiO setter i gang tiltak for å hjelpe studenter gjennom denne perioden. Velferdstinget 71 
ønsker at det fokuseres på tiltak som treffer bredt.  72 
 73 
Tiltak Velferdstinget ønsker at SiO innfører er:  74 
 75 

 Suppekjøkken med et gratis måltid om dagen for studenter. Det kan for eksempel være ferdig pakkede 76 
poser med ingredienser eller ferdiglaget varmmat.  77 

 Tiltakspakke for å sikre studentfrivilligheten  78 
 Økt kapasitet i rådgivningstjenesten og det psykiske helsetilbudet. 79 
 Fjerne egenandelen på psykisk helse og rådgivning for en periode 80 
 Gjøre det mulig å betale leie for de neste tre månedene med en gang, ettersom studielånet blir betalt ut 81 

rett over påske.  82 
 SiO skal innføre muligheten for betalingsutsettelse for hele eller deler av utleieprisen, og tilby rentefri 83 

tilbakebetaling 84 
 Digitalisere kurs, både hos SiO Helse og SiO Foreninger.   85 
 Innføre online trening, som for eksempel filming av gruppetimer.  86 
 SiO kan opprette en krisetelefon.  87 
 SiO skal sette ned en beredskapsgruppe for å hjelpe studenter i karantene og isolasjon.  88 

 89 

SAKSOPPLYSNINGER 90 

 91 
Arbeidsutvalget har valgt å splitte denne saken i to, da de ser det ellers er stor fare for at diskusjonen kun kommer 92 
til å omhandle reduksjon av leie.  93 
 94 
Det foreslås at reduksjon av leie diskuteres først, før Velferdstinget diskuterer andre tiltak og så voterer over alle 95 
forslag til slutt.  96 

 97 
Studenter er for tiden i en dårlig situasjon økonomisk. Mange er permittert fra deltidsjobber, men har ikke mulighet 98 
for å søke dagpenger, nettopp på grunn av studentstatusen. Det er lagt frem en krisepakke der studenter kan søke 99 
et ekstra lån fra lånekassen på 26 000 kr. De fleste studenter synes imidlertid at dette er et dårlig alternativ da det 100 
setter dem i større gjeld etter endt studie, samt at øvrige skattebetalere får utbetalt dagpenger.  101 
 102 
Samtidig er det også studenter som ikke får støtte fra lånekassen. Dette gjelder blant annet utenlandske studenter 103 

som har valgt å bli i Norge, men også studenter som for eksempel ligger bak på studieløpet eller har brukt opp 104 
årene med studiestøtte.  105 
 106 
Det har blitt løftet at SiO som studentenes velferdsorganisasjon, bør bidra for å lette studenters økonomi fremover, 107 
når regjeringen ikke tar ansvar. SiO selv er enige i at de ønsker å gjennomføre tiltak for å lette studentenes 108 
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hverdag, men sier også at enkelte tiltak vil ha større økonomiske konsekvenser enn andre. Selv ønsker de å 109 
disponere midlene slik at de hjelper så mange studenter som mulig.  110 
 111 
Arbeidsutvalget ønsker en diskusjon og vedtak som viser hvilke tiltak Velferdstinget ønsker at prioriteres.  112 
 113 

Reduksjon av leie 114 
Reduksjon av leie til beboere i SiO bolig vil være et tiltak som direkte hjelper på økonomien til de 13% SiO studenter 115 
som bor i studentbolig. Samtidig vil det være et tiltak som vil føre til et ekstremt stort tap av inntekter for SiO 116 
dersom leien skal senkes med et beløp som monner.  117 
 118 
Arbeidsutvalget har per i dag ingen nøyaktige tall på hvor mye et slikt tiltak vil koste, men får opplyst at SiO jobber 119 
med å utarbeide en oversikt over det de mener er relevante tall for å belyse dagens økonomiske situasjon og 120 

mulige scenarier. Målet er at Velferdstinget får oversikten før onsdagens møte.  121 
 122 
Hovedstyreleder har derimot uttalt, i Universitas, at en reduksjon i husleien vil medføre at SiO må hente inn tapte 123 
inntekter gjennom andre tjenester eller fortrenge boligtilbudet til fremtidige studenter. Han har også uttalt at 124 
redusert husleie ikke er aktuelt på dette tidspunktet.  125 
 126 

Arbeidsutvalget ønsker likevel at Velferdstinget tar stilling til problemstillingen slik at vi vet om redusert leie i SiO 127 
boliger er noe Velferdstinget ønsker at det kjempes videre for.  128 
 129 
Andre tiltak 130 
Reduksjon av leie er bare ett av flere tiltak SiO kan gjennomføre.  131 
SiO kan gjennomføre andre tiltak som vil treffe studentmassen i området. Vi har kommet opp med en liste over 132 
mulige tiltak, hvor vi oppfordrer Velferdstinget til å legge til eller fjerne slik det passer dem.  133 

 134 
Arbeidsutvalget har prøvd å legge frem forslag som treffer bredt og kan hjelpe på studenters økonomiske situasjon, 135 
men også tiltak der studenters psykiske helse settes i fokus da vi vet at situasjonen er krevende på andre områder 136 
enn kun det økonomiske også. I tillegg er det foreslått et ønske om en tiltakspakke for å sikre studentfrivilligheten, 137 
da vi ser at Kulturstyret ikke sitter på nok midler dersom flere foreninger er avhengige av salg eller billettinntekter 138 
og begynner å slite økonomisk. Kulturstyret har allerede delt ut en underskuddsgaranti på 100 000 kr for å sikre 139 
at en større forening ikke går konkurs.  140 

 141 
 142 
Arbeidsutvalgets vurdering 143 
 144 
Reduksjon i leie 145 
Arbeidsutvalget har sett på flere mulighet tiltak samskipnaden kan gjøre. Vi ser at det mest effektive tiltaket for de 146 
det treffer, vil være kutt i leiepriser. Samtidig er dette et tiltak som er ekstremt dyrt, og treffer få. Studentene 147 

trenger en sterk samskipnad, også etter denne krisen er ferdig, og vi ser det derfor ikke som forsvarlig å innstille 148 
på et slikt tiltak. Vi føler behov for å presisere at denne vurderingen er gjort med tanke på hva vi mener er 149 
studentenes beste, på sikt.  150 
 151 
For å minke kostnaden går det selvfølgelig an å tenke seg at SiO kan plukke ut vanskeligstilte og gi redusert leie 152 
kun til dem. Arbeidsutvalget er derimot redd for at et slikt tiltak fort kan bli vanskelig både når det kommer til 153 
logistikk og prioriteringer, samtidig som det også vil koste mye.  154 

 155 
Andre tiltak 156 
Arbeidsutvalget kom frem til en vurdering at det er mest hensiktsmessige vil være å finne tiltak som vil gagne store 157 
deler av studentmassen. Av denne grunnen spilte vi inn flere forskjellige tiltak, derfor har vi forsøkt å foreslå 158 
økonomiske bærekraftige tiltak som vil treffe flest mulige studenter.  159 
 160 
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Vi har kommet frem til en rekke tiltak vi tenker kan være relevante for å bedre situasjonen mange studenter er i. 161 
Blant forslagene er det et forslag om at studenter i SiO bolig skal kunne betale tre måneders leie på en gang. Dette 162 
er ment som et tiltak for de studentene som synes det er vanskelig å planlegge nå som hele stipendet frem til 163 
sommeren vil komme samtidig.  164 
 165 

Utover dette oppfordrer vi Velferdstinget til å komme med flere forslag til tiltak SiO kan innføre som kan gagne 166 
studentene under denne krisen. Vi håper Velferdstinget også tenker på konsekvensene av tiltakene som foreslås. 167 
Det er mulig både studenter og samskipnad vil være preget av denne krisen over lengre tid.  168 
  169 
Forslag til vedtak 170 
Velferdstinget ønsker at SiO setter i gang tiltak for å hjelpe studenter gjennom denne perioden. Velferdstinget 171 
ønsker at det fokuseres på tiltak som treffer bredt.  172 

 173 
Tiltak Velferdstinget ønsker at SiO innfører er:  174 
 175 

 Suppekjøkken med et gratis måltid om dagen for studenter. Det kan for eksempel være ferdig pakkede 176 
poser med ingredienser eller ferdiglaget varmmat.  177 

 Tiltakspakke for å sikre studentfrivilligheten  178 

 Økt kapasitet i rådgivningstjenesten og det psykiske helsetilbudet. 179 
 Fjerne egenandelen for en periode 180 
 Gjøre det mulig å betale leie for de neste tre månedene med en gang, ettersom studielånet blir betalt ut 181 

rett over påske.  182 
 Digitalisere kurs, både hos SiO Helse og SiO Foreninger.   183 
 Innføre online trening, som for eksempel filming av gruppetimer.  184 
 SiO kan opprette en krisetelefon  185 
 SiO skal innføre muligheten for betalingsutsettelse for hele eller deler av utleieprisen, og tilby rentefri 186 

tilbakebetaling 187 
 188 
 189 
 190 
 191 
 192 
 193 
 194 
 195 
 196 
 197 
 198 
 199 

 200 
 201 
 202 
 203 
 204 
 205 
 206 

 207 
 208 
 209 
 210 
 211 
 212 
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 213 

INNSPILL TIL OSLO KOMMUNE 214 

 215 
Saksnummer: 005/20-04 216 
Type sak: Vedtakssak 217 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 218 
Vedlegg:  219 
 220 
Arbeidsutvalgets innstilling: 221 
Forslagene vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. 222 
 223 
Forslag til vedtak: 224 
Velferdstinget krever at Oslo kommune: 225 

 tildeler midler slik at SiO kan innføre tiltak for studenter. Velferdstinget ønsker at det tildeles midler SiO 226 
kan disponere der de finner det hensiktsmessig og etter ønsker fra Velferdstinget. 227 

 tilbyr gratis bysykkel-tilbud til alle studenter i denne perioden, slik at det blir lettere å prioritere å sykle 228 
fremfor kollektivtransport.  229 

 kommuniserer godt hvor man kan henvende seg i Oslo, dersom man sliter. For eksempel bør det informeres 230 

godt rundt hvor det går an å få tak i mat dersom pengene ikke strekker til.  231 
 kommuniserer viktig informasjon på engelsk i tillegg til norsk. 232 
 må digitalisere tilbudet for seksuell helse og tilpasse tilbudet slik at det er åpent for alle studenter.  233 
 skal jobbe for at bytte av fastlege skal ta så kort tid som mulig. Det bør være mulig for studenter som 234 

oppholder seg i Oslo å benytte seg av helsetjenesten her for en periode. 235 

 236 

SAKSOPPLYSNINGER 237 

 238 
Før helgen ble vi gjort oppmerksom på at Byrådet forbereder en egen krisepakke for Oslo.  239 
  240 
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/BRX0Wg/ap-raymond-krever-corona-permittering-i-et-helt-aar 241 
  242 
Arbeidsutvalget ønsker å spille inn Velferdstingets krav til en eventuell krisepakke. Vi har vært i kontakt med SiO 243 

som allerede har snakket med Næringsbyråden og som jobber med et eget innspill til krisepakken, gjennom tiltak 244 
innenfor psykisk helse og rådgiving, trening, og en samtaletjeneste.   245 
  246 
Arbeidsutvalgets vurdering 247 
Arbeidsutvalget har lagt frem en rekke forslag til vedtak.  248 
 249 
Vi mener Oslo kommune bør bidra med midler slik at SiO lettere kan gjennomføre tiltakene Velferdstinget ønsker. 250 
Dette må derfor sees i sammenheng med forslaget til vedtak på forrige sak. Arbeidsutvalget mener SiO har bedre 251 
kjennskap til studentmassen enn det kommunen generelt har og derfor bør administrere tiltak spesifikt rettet mot 252 
studenter.  253 
 254 
Kommunen har allerede en rekke tilbud som skal avlaste de i en økonomisk sårbar situasjon, blant annet 255 
suppekjøkken. Permitterte studenter sitter nå i en ubehagelig situasjon. Arbeidsutvalget anser det som relevant at 256 
de tilbudene de har kommuniseres godt til studentene.  257 
 258 
Studenter har ikke et eget tilbud for seksuell helse, utover samskipnadens fastlegetjeneste, og er derfor avhengige 259 
av avlastningen kommunale helsestasjoner utgjør. Arbeidsutvalget mener derfor at det er viktig for studenter at 260 
dette tilbudet tilrettelegges digitalt. Da helsetjenesten generelt har ekstra høyt trykk om dagen ser vi det også som 261 
ønskelig at helsestasjonene åpnes for alle studenter, uavhengig av alder.  262 
 263 
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Av øvrige tiltak ser vi at bytte av fastlege kun skjer i månedsskifte, og vi vet at flere studenter har fastlege andre 264 
steder i landet. Da det frarådes å reise, ser arbeidsutvalget det som hensiktsmessig at studenter får mulighet til å 265 
benytte seg av helsetjenesten i Oslo, fremfor å dra på legevakten.  266 
 267 
Kollektivreiser frarådes ettersom det medfører smittefare ved at mange samles på liten plass. Gratis tilgang til 268 

bysykler vil redusere denne faren, samtidig som det sikrer nødvendig mobilitet og bidrar til sunn fysisk aktivitet. 269 
 270 
Oslo har mange internasjonale studenter, og det er viktig at disse blir godt ivaretatt av sin vertskommune. Det er 271 
nødvendig at informasjon som gis innbyggere tilbys på engelsk, slik at alle kan få med seg informasjonen. 272 
 273 
Forslag til vedtak: 274 
 275 

Velferdstinget krever at Oslo kommune: 276 
 tildeler midler slik at SiO kan innføre tiltak for studenter. Velferdstinget ønsker at det tildeles midler SiO 277 

kan disponere der de finner det hensiktsmessig og etter ønsker fra Velferdstinget. 278 
 tilbyr gratis bysykkel-tilbud til alle studenter i denne perioden slik at det blir lettere å prioritere å sykle 279 

fremfor kollektivtransport.  280 
 kommuniserer godt hvor man kan henvende seg i Oslo, dersom man sliter. For eksempel bør det informeres 281 

godt rundt hvor det går an å få tak i mat dersom pengene ikke strekker til.  282 
 kommuniserer viktig informasjon på engelsk i tillegg til norsk. 283 
 må digitalisere tilbudet for seksuell helse og tilpasse tilbudet slik at det er åpent for alle studenter.  284 
 skal jobbe for at bytte av fastlege skal ta så kort tid som mulig. Det bør være mulig for studenter som 285 

oppholder seg i Oslo å benytte seg av helsetjenesten her for en periode. 286 
 287 


