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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 MØTE 4. MAI 2020 
 
Dette er innkalling til Velferdstingets møte mandag 4. mai 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 
AL: 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 2 

 3 
16:15–16.30  Innlogging 4 
16.30  Møtestart med opprop 5 

 6 

Tid: Saks nr.: Saker: Type sak: Kategori: Side: 
16:30 001/20-05 Valg av ordstyrer og referent Vedtakssak Møtekonstituering 5 

 002/20-05 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Møtekonstituering 5 

 003/20-05 Godkjenning av dagsorden og 
kjøreplan 

Vedtakssak Møtekonstituering 5 

 004/20-05 Godkjenning av referat Vedtakssak Møtekonstituering 6 

 005/20-05 Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak Møtekonstituering 6 

16:40 006/20-05 Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak Orienteringer 7 

 007/20-05 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 13 

 008/20-05 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 15 

17:00 009/20-05 Søknad om ramme for tildeling 
for 2020  

Diskusjon  Politikk 16 

17:45 Pause 10 min      

17:55 009/20-05 Søknad om ramme for tildeling 
for 2021  

Vedtakssak Politikk  

18:10 010/20-05 Budsjettprioriteringer (SiO) Diskusjon Politikk 18 

18:55 Pause 10 min      

19:05 010/20-05 Budsjettprioriteringer (SiO) Vedtakssak Politikk  

19:20 011/20-05 Enkeltvedtak om redaksjonell 
fullmakt 

Diskusjonssak Politikk 20 

19:30 012/20-05 Eventuelt  Eventuelt  

 7 
19:35 Møteslutt 8 

  9 
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 10 

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 11 

 12 
Saksnummer: 001-20/05 13 
Type sak: Vedtakssak 14 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 15 
 16 
Arbeidsutvalgets innstilling: 17 
Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 18 
 19 
Forslag til vedtak: 20 
Ordstyrer: Jens Solbakken og Benjamin Skiaker Myrstad  21 
Referent: Silje Hals 22 
 23 
 24 
 25 

GODKJENNING AV INNKALLING 26 

 27 
Saksnummer: 002/20-05 28 
Type sak: Vedtakssak 29 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 30 
 31 
Forslag til vedtak: 32 
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 33 

 34 
 35 
 36 

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 37 

 38 
Saksnummer: 003/20-05 39 
Type sak: Vedtakssak 40 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 41 
 42 
Arbeidsutvalgets innstilling: 43 
Dagsorden og kjøreplan godkjennes. 44 
 45 
Forslag til vedtak: 46 
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
 55 
 56 
 57 
 58 

 59 
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 60 

GODKJENNING AV REFERAT 61 

 62 
Saksnummer: 004/20-05 63 
Type sak: Vedtakssak 64 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 65 
 66 
Forslag til vedtak: 67 
Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 68 
 69 
Referatet finner dere på www.studentvelferd.no 70 

 71 

 72 

 73 

 74 

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 75 

 76 
Saksnummer: 005/20-05 77 
Type sak: Vedtakssak 78 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 79 
 80 
Forslag til vedtak: 81 
Valgprotokoller godkjennes. 82 

  83 

http://www.studentvelferd.no/
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 84 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERINGER 85 

 86 
Saksnummer: 006/20-05 87 
Type sak: Orienteringssak 88 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 89 
Vedlegg:  90 
 91 
Forslag til vedtak: 92 
Saken tas til orientering. 93 
 94 
 95 

ARBEIDSUTVALGET: GENERELL ORIENTERING 96 

 97 
Generell orientering 98 
 99 
Denne skriftlige orienteringen gjelder fra 31. mars til vår interne sakspapirfrist 23. april. På møtet vil det orienteres 100 
muntlig fra tiden mellom sakspapirfrist og møtet, og det er anledning til å stille spørsmål både til den skriftlige og 101 
den muntlige delen av orienteringen.  102 
 103 
Vi hadde ekstraordinært VT-møte 1. april. Dagen etter hadde vi et møte med studentene i hovedstyret for å fremme 104 
den nylig vedtatte politikken. Dette resulterte blant annet i en krisepakke til studentfrivilligheten, som VT fikk 105 
ansvaret for å finne en god måte å dele ut. Arbeidsutvalget, og især nestleder, har jobbet med hvordan dette best 106 
skal gjennomføres. Vi har landet på en løsning vi håper blir formålstjenlig, med en søknadsfrist 6. mai og en komite 107 
bestående av ledere og nestledere i VT og KS.  108 
 109 
Leder og politikk- og medieansvarlig tok hele påsken fri, mens nestleder og samarbeidsansvarlig jobbet mandag-110 
onsdag i påsken. Det ble blant annet sendt ut mailer til politikere, som førte til et møte med næringsbyråden 111 
allerede uken etter. På møtet deltok leder og nestleder, der vi skisserte dagens situasjon for studenter i Oslo, og 112 
la frem mulige grep som kan gjøres for å sikre at Oslo er attraktivt som studentby i tiden som kommer. 113 
 114 

Uken etter påske var politikk- og medieansvarlig fortsatt ute i ferie, mens resten av AU jobbet. Deler av uken gikk 115 
med til forberedelser til møtet med byråden. I tillegg har spesielt nestleder jobbet med mulige løsninger for digitale 116 
voteringer og valg, mens samarbeidsansvarlig har jobbet med promotering av fristen til å stille til verv i VT og hva 117 
de ulike vervene innebærer. Se de vervsspesifikke orienteringene for mer informasjon og mer utfyllende 118 
beskrivelser av arbeidsoppgaver. 119 
 120 
Om tiden fremover: Vi arbeider fortsatt fra hjemmekontor, og det går tålelig greit. Helst skulle vi naturligvis vært 121 

på kontoret på Villa Eika, men vi klarer oss, og er friske. Vi følger myndighetenes råd for forsamlinger og 122 
anbefalinger for hjemmekontor. Følgelig belager vi oss på hjemmekontor en god stund fremover, og vi tar det ikke 123 
for gitt at vi kommer tilbake til Eika før dette arbeidsutvalget trer ut av sine verv. Det vil sannsynligvis fortsatt være 124 
restriksjoner på større folkemengder en god stund til (15. juni er foreløpig dato), og vi planlegger derfor for at 125 
også semesterets siste VT-møte, valgmøtet 27. mai, blir digitalt. Vi tror dette skal kunne løse seg på en god måte, 126 
selv om vi selvfølgelig syns det er synd at vi ikke kan møtes fysisk. 127 
 128 

Overlapp til arbeidsutvalget vil i år hovedsakelig skje i starten av juli. Vanligvis har dette foregått fysisk, og vi håper 129 
dette kan gjøres også i år. Vi har foreløpig planlagt for at overlapp gjennomføres som vanlig, ettersom påtroppende 130 
og avtroppende arbeidsutvalg maksimalt utgjør åtte personer, pluss eventuelle personer fra administrasjonen og 131 
kontrollkomiteen som vil delta på deler av overlappen. Dersom restriksjonene fra myndighetene hindrer 132 
forsamlinger av denne størrelser også i juli, vil vi finne en måte å løse overlapp helt eller delvis digitalt. 133 
 134 
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Økonomisk er situasjonen trygg for Velferdstinget. Kostnadene spesielt til møter, men også andre driftskostnader, 135 
er betydelig redusert. Vi har ikke gjort noen permitteringer, ettersom økonomien ikke lider av koronaviruset, og 136 
arbeidsmengden er tilnærmet lik slik den var før krisen. 137 
         138 
Avslutningsvis vil vi minne om at fristen for å stille til valg og bli vurdert av valgkomiteen er 29. april. 139 

 140 
 141 

ARBEIDSUTVALGET: GARD LØKEN FRØVOLL (LEDER)   142 

 143 
Denne skriftlige orienteringen gjelder fra 31. mars til vår interne sakspapirfrist 23. april. 144 
 145 
Tidlig etter forrige orientering hadde vi ekstraordinært VT-møte, der VT vedtok sine ønsker til SiO og til Oslo 146 
kommune i denne ekstraordinære situasjonen. Allerede dagen etter hadde vi et videomøte med hovedstyret, der 147 
vi la frem våre nye vedtak. Samme dag som VT-møtet skrev jeg også et leserinnlegg til VG, som kom på trykk 148 
samme dag. I tillegg har det vært jevnlig kontakt med Universitas for kommentarer i ulike artikler, samt flere 149 
leserinnlegg i Khrono. Uken før påske var en spesielt travel uke for meg, med høy aktivitet både internt i 150 
arbeidsutvalget, fronting av VTs politikk mot SiO, samt media.  151 
 152 
Jeg tok fri hele påskeuken, mens deler av administrasjonen og arbeidsutvalget jobbet mandag-onsdag. Deilig med 153 
en avkobling, håper flest mulig av dere fikk slappet av i påsken. Da jeg kom tilbake på kontoret tirsdagen gikk det 154 
litt tid til å bli oppdatert av nestleder på hva som hadde blitt gjort ila dagene jeg var borte, og fikk satt meg inn i 155 
mailer og beskjeder mottatt ila påsken. Arbeidsutvalget hadde fikset et møte med næringsbyråden for å snakke 156 
om studenters situasjon og mulige løsninger. Før dette møtet brukte AU en del tid på forberedelser. Møtet gikk 157 
forholdsvis bra, og vi har i etterkant brukt en del tid på etterarbeid fra møtet. 158 
 159 
Fremdrift for den ekstraordinære tiltakspakken til studentkultur på 3 millioner kroner er vedtatt av VTAU, og vi har 160 
satt ned en komité. I denne komiteen består av leder og nestleder i VTAU og leder og nestleder i KS. Dette arbeidet 161 
ser jeg frem til, og jeg håper alle støtteberettigede foreninger søker om midler. 162 
 163 
Avslutningsvis vil jeg reklamere litt for jobben min, som jeg 15. juli trer ut av, og trenger en etterfølger. Å lede 164 
arbeidsutvalget er mye ansvar, og det kan være både hektisk og tidvis ganske slitsomt. Men det gir så mye å lede 165 
en organisasjon som Velferdstinget, med 37 flotte representanter (+ varaer!), en dyktig kontrollkomite, en nydelig 166 
valgkomite, et ansvarlig kulturstyre og ikke minst de flotte folkene i arbeidsutvalget og i administrasjonen, som 167 
man som leder naturligvis jobber aller tettest med. Velferdstinget er en organisasjon i stadig utvikling, og jeg 168 
opplever at utviklingen fra jeg startet i arbeidsutvalget sommeren 2018 til nå, april 2020, er enorm. Nivået på 169 
debattene i Velferdstinget har blitt høyere, og det politiske arbeidet både mot SiO og mot politikere utvikler seg 170 
stadig. Likevel er det fortsatt uforløst potensiale i Velferdstinget, kanskje spesielt arbeidet i det politiske Oslo. Dette 171 
er imidlertid under sterk utvikling. Jeg har nylig signert kontrakt for en økonomisk og politisk avtale med Strategisk 172 
samarbeidsforum underlagt byrådet, der vi får økt støtte økonomisk til å drifte Studenthovedstaden, og et nytt fast 173 
møtepunkt med næringsbyråden. Dette er et stort steg mot gjennomføring av handlingsplanpunkt nummer én, 174 
som er å opprette et Studentråd i Oslo. Prosesser tar gjerne litt tid i politikken og i byråkratiet, som fører til at jeg 175 
neppe får sittet i dette rådet personlig før jeg trer av. Derimot vil sannsynligvis neste leder av Velferdstinget få en 176 
fremtredende rolle i dette rådet, og vil dermed ha en fast talerstol i det politiske Oslo. Mitt håp er at neste leder 177 
vet å bruke denne sjansen for alt det er verdt, og fremmer studentenes stemme inn mot byrådet på en god måte. 178 
Fristen for å bli vurdert av valgkomiteen er 29. april. Lykke til. 179 
 180 
 181 
 182 
 183 
 184 
 185 
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ARBEIDSUTVALGET: IDUN KLØVSTAD (NESTLEDER) 186 

 187 
De siste ukene har i stor grad bestått av arbeid med tiltakspakken SiO har tildelt Velferdstinget, med midler 188 
øremerket studentfrivilligheten, forberedelse til sakspapiret om rammesøknad til SiO og møter.  189 
 190 
Foreninger 191 
Tiltakspakke 192 
Siden forrige VT-møte har jeg jobbet en god del med å prøve å finne ut hvor skoen trykker for studentforeningene 193 
i Oslo, og hvordan tiltakspakken fra SiO på 3 millioner kan fordeles best. I forbindelse med dette har jeg hatt 194 
samtaler med Kulturstyreleder og SiO Foreninger, og også deltatt på møte med Konsulatet på OsloMet og med 195 
kjellerforeningsnettverket på UiO.  196 
 197 
Fordi det er vanskelig å danne seg et bilde av hvor stort underskudd studentfrivilligheten sliter med, har vi valgt å 198 
sette kun en frist. Til denne fristen kan foreninger søke om midler til underskudd de har pådratt seg som følge av 199 
koronakrisen. På denne måten får vi et klart bilde av behovet, før pengene fordeles. Frist for å søke er 6. mai og 200 
SiO Foreninger skal ha sendt ut en informasjonsmail til alle foreninger de har registrert.  201 
 202 
Etter at arbeidsutvalget hadde laget et sett med kriterier og nedsatt komité har jeg brukt noe tid på kommunikasjon 203 
med SiO Foreninger da de vil rådgi foreninger som trenger det og også har stilt seg til disposisjon for å svare på 204 
spørsmål om pakken. Som komitéleder vil jeg få mulighet til å se over svar til foreningene før de sendes.  205 
 206 
Kulturstyret 207 
Vi ser også at noen foreninger har økte kostnader som følge av det å drifte digitalt. Vi har valgt å ikke inkludere 208 
midler til vanlig drift i tiltakspakken, men ser at Kulturstyret sitter med midlene til å støtte dette, da aktivitetsnivået 209 
til foreningene som pleier å søke støtte, totalt sett er lavere enn det vi forventet da budsjettet ble satt.  210 
 211 
Rammesøknad til SiO 212 
Jeg har sendt ut mail og oppfordret alle foreninger som vanligvis søker støtte direkte fra Velferdstinget om å sende 213 
meg en oppdatering på hvordan de ligger an i forhold til langtidsbudsjettene de leverte sammen med søknaden i 214 
høst.  215 
 216 
Basert på det har jeg beregnet det jeg mener behovet er, for studentfrivilligheten i Oslo, og lagt det frem for 217 
diskusjon i arbeidsutvalget.  218 
 219 
Valg 220 
Jeg har samlet informasjon om vervene som skal velges på neste møte slik at Samarbeidsansvarlig skal kunne 221 
legge ut en post på Velferdstingets nettside.  222 
 223 
I samarbeid med KK har jeg sett på muligheter for digitalt valg og måter å gjøre digitale voteringer på, da vi ikke 224 
synes voteringene ved forrige møte fungerte spesielt bra.  225 
 226 
Påsken 227 
Jeg fikk gleden av å ha lederansvar to og en halv dag i påsken. Dagene ble i stor grad brukt til både arbeid med 228 
forslag til tiltakspakken, og på kommunikasjon med Samarbeidsansvarlig rundt politisk arbeid.  229 
 230 
Vi tok utgangspunkt i prioriteringene Velferdstinget vedtok for kommunen, og det ble sendt diverse forespørsler til 231 
ulike instanser. Vi fikk avtalt et møte med byråd for næring og eierskap, som fant sted uken etter.  232 
 233 
Møter 234 
Som nevnt over hadde jeg og leder et møte med byråd for næring og eierskap. I forbindelse med møtet, ble det 235 
avholdt en del formøter, både i arbeidsutvalget, med SiO og meg og leder imellom. Store deler av tiden uken etter 236 
påske gikk derfor med til forskjellige møter.  237 
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 238 

ARBEIDSUTVALGET: EVA STRØMME MOSHUUS (SAMARBEIDSANSVARLIG) 239 

 240 
 241 
Studentdemokratier 242 
Siden min forrige orientering har det ikke skjedd alt for mye med jobben å følge opp studentdemokratier. Dette er 243 
fordi det har vært noe redusert aktivitet som følge av koronakrisen. Jeg har deltatt på BSIO Oslos ekstraordinære 244 
generalforsamling via teams. Her valgte de blant annet en ny vara til Velferdstinget.  245 
 246 
Utover det har jeg kontaktet de forskjellige studentdemokratiene for å få en oversikt over når de forskjellige 247 
allmøtene og generalforsamlingene er. Dette både for å kartlegge for neste samarbeidsansvarlig, men også for å 248 
få en oversikt over hvordan det er ønskelig at VT og jeg skal delta.  249 
 250 
Som følge av det ekstraordinære VT-møtet 1. april innkalte jeg til et delegasjonslederformøte for å orientere 251 
delegasjonslederne om sakene som skulle diskuteres. Dette for å sørge for at de kunne forberede deres delegasjon 252 
så godt som mulig.  253 
 254 
I tillegg til dette har vi fått vite at NMBU har sett seg nødt til å utsette flyttingen av campus Adamstuen til over jul, 255 
noe som medfører at veterinærstudentene forblir i Oslo inntil videre. Av den grunn har jeg fulgt opp med SiO hva 256 
dette vil medføre for disse studentene. 257 
 258 
Kampanjer 259 
Det har ikke vært noen store kampanjer siden sist VT-møte, men vi jobber med å kommunisere ut informasjon 260 
rundt valg. Dette har vært gjort ved hjelp av en skriftlig artikkel på våre nettsider, informasjon på sosiale medier 261 
og en rekke videoer.  262 
 263 
Jeg har publisert aktivt de nyhetsartiklene Velferdstinget og Gard har vært kommentert i og de leserinnleggene 264 
som har vært skrevet.  265 
 266 
Arrangementer 267 
Som en følge av koronakrisen kom vi frem til innad i arbeidsutvalget at vi har et eget ansvar for å lage en sosial 268 
møteplass for våre representanter. Dette arbeidet er det jeg som har fått hovedansvaret for, noe som har resultert 269 
i at vi har hatt en rekke digitale eventer, med for eksempel digital lunsj og spillkvelder.  270 
 271 
Vi har også hatt en åpen spørrerunde hvor det skulle være mulig å stille arbeidsutvalget, leder av SiOs hovedstyre 272 
og leder av Kulturstyret spørsmål om det var noe en lurte på. Dette var planlagt før vi bestemte oss for å ha et 273 
ekstraordinært VT-møte og siden det var så kort tid til bestemte vi oss for å ikke avlyse det. Her ble det rom for å 274 
stille spørsmål om VTs drift, SiOs drift og om Kulturstyret.  275 
 276 
Følge opp vedtak gjort på Velferdstingets ekstraordinære møte, 1. april 277 
På møtet vi hadde 1.april ble det vedtatt en liste over tiltak Oslo kommune kunne gjøre for studentene. Arbeidet 278 
med dette tok Idun og jeg på oss i forbindelse med påskeuken. Dette medførte at jeg har vært i kontakt med alle 279 
bydelene i Oslo, i tillegg til urban infrastructure (Oslo bysykkel) og byrådet for å se på løsninger for de punktene 280 
Velferdstinget vedtok. Jeg fikk satt opp et møte med næringsråden som Gard og Idun deltok på. Oslo bysykkel ser 281 
derimot ikke ut til å kunne redusere prisene deres da de allerede har sett seg nødt til å permittere flere av deres 282 
ansatte på grunn av manglende pågang.  283 
 284 
 285 
 286 
 287 
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ARBEIDSUTVALGET: HENRIK BJØRNDALEN (POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG) 288 

 289 
I uke 13 deltok jeg på formøte med HS den 24. mars.  290 

 291 

Onsdag den 25. mars hadde jeg og Gard et møte om politiske påvirkning i den krisetiden vi er i. Her kom vi frem 292 

til at under de gjeldende omstendigheter vil det være vanskelig å få gjennomslag for de vanlige sakene vi jobber 293 

for. Vi kom derfor fram til at vi heller burde jobbe for saker som er mer relevante for den gjeldende krisen vi er 294 

i.  295 

 296 

28. mars skulle jeg egentlig delta på en konsernlunsj med ledelsen i SiO men på grunn av personlige årsaker 297 

kunne jeg dessverre ikke delta i lunsjen.  298 

 299 

Fredag den 29. mars deltok jeg i et videomøte med resten av arbeidsutvalget der vi bestemte oss for å kalle inn 300 

til et ekstraordinært VT møte. Helgen gikk derfor med på å forberede seg til det.  301 

 302 

I uke 14 begynte jeg å skrive på et overlappsnotat til min etterfølger. Den 30. mars deltok jeg i AU-møte der vi 303 

innstilte på saker til det ekstraordinære VT møtet. Senere på dagen deltok jeg i VT sin spørrerunde.  Onsdag 1. 304 

april deltok jeg i det ekstraordinære VT-møtet.  305 

 306 

2. april deltok jeg i to møter; det ene hvor VTAU diskuterte HS sine vedtak fra deres møte, og deretter et møte 307 

mellom AU og HS.  308 

 309 

Jeg tok ut ferie i uke 15 og 16   310 

 311 

Etter ferien har brukte jeg mandag den 20. april på å orientere meg på hva de andre har gjort mens jeg var 312 

borte og begynte på sakspapirene. Tirsdagen gikk med på å skrive sakspapirer ferdig og så deltok jeg i et møte. 313 

Jeg var også med på å spille inn en video om vervet som politikk- og medieansvarlig.   314 

 315 

 316 

 317 

 318 

 319 

 320 

 321 

 322 

 323 

 324 
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 325 

MEDIELOGG 326 

 327 
Jeg har problemer med å logge meg på programmet vi bruker til å hente fram medieoppslag grunnet 
hjemmekontor. Derfor kan medieloggen være litt ufullstendig denne gangen. Vi skal forsøke å få tilgang til 
programmet så fort det lar seg gjøre. 
 
https://universitas.no/debatt/66915/studentfrivilligheten-rammes-hardt-av-
koronaviruse/?fbclid=IwAR0DXpS4CsPZBzW8wAC2tOM3njshdJ7l5FqN19pXultYsEXdAn0NsAKVBlM  
Leder kommenterer hvordan koronakrisen kan påvirke studentfrivilligheten. 27.03.2020  
 
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/2GAgGr/25-under-25-studentenes-krisepakke-er-en-god-loesning 
Velferdstinget blir nevnt i en kronikk. 27.03.2020   
 
https://khrono.no/studentene-fortjener-bedre-
asheim/475202?fbclid=IwAR3Uh92HxlXU4lMfpDBp1NQKVfBvVvlsTt02xDqTvG7EA8tcghVHcII7HUU  
Leder kommenterer krisepakken til studentene i khrono. 28.03.2020  
 
https://khrono.no/noen-studenter-er-likere-enn-andre/476294?fbclid=IwAR1vn-
O1fT352KwjZXOxKGwg_YjVf6nrB6wYXvYOgPC0wxVMsujoPGqLel8  
Leder skriver om dobbeltmoralen ved å la permitterte studere. 01.04.2020   
 
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/wPGApL/studentengasjementet-nytter Leder skriver leserinnlegg om 
hvorfor studentengasjement fungerer i forbindelse med krisepakken. 01.04.2020  
 
https://universitas.no/nyheter/66939/dette-er-velferdstingets-koronakrav-til-sio/ Universitas skriver om kravene 
Velferdstinget stiller til SiO. 02.04.2020  
 328 
 329 
 330 
 331 
 332 
 333 
 334 
 335 
 336 
 337 
 338 
 339 
 340 
 341 
 342 
 343 
 344 
 345 
 346 
 347 
 348 
 349 
 350 
 351 

https://universitas.no/debatt/66915/studentfrivilligheten-rammes-hardt-av-koronaviruse/?fbclid=IwAR0DXpS4CsPZBzW8wAC2tOM3njshdJ7l5FqN19pXultYsEXdAn0NsAKVBlM
https://universitas.no/debatt/66915/studentfrivilligheten-rammes-hardt-av-koronaviruse/?fbclid=IwAR0DXpS4CsPZBzW8wAC2tOM3njshdJ7l5FqN19pXultYsEXdAn0NsAKVBlM
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/2GAgGr/25-under-25-studentenes-krisepakke-er-en-god-loesning
https://khrono.no/studentene-fortjener-bedre-asheim/475202?fbclid=IwAR3Uh92HxlXU4lMfpDBp1NQKVfBvVvlsTt02xDqTvG7EA8tcghVHcII7HUU
https://khrono.no/studentene-fortjener-bedre-asheim/475202?fbclid=IwAR3Uh92HxlXU4lMfpDBp1NQKVfBvVvlsTt02xDqTvG7EA8tcghVHcII7HUU
https://khrono.no/noen-studenter-er-likere-enn-andre/476294?fbclid=IwAR1vn-O1fT352KwjZXOxKGwg_YjVf6nrB6wYXvYOgPC0wxVMsujoPGqLel8
https://khrono.no/noen-studenter-er-likere-enn-andre/476294?fbclid=IwAR1vn-O1fT352KwjZXOxKGwg_YjVf6nrB6wYXvYOgPC0wxVMsujoPGqLel8
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/wPGApL/studentengasjementet-nytter
https://universitas.no/nyheter/66939/dette-er-velferdstingets-koronakrav-til-sio/
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 352 

 353 
Saksnummer: 007/20-05 354 
Type sak: Orienteringssak 355 
Saksansvarlig:  356 
 357 
Forslag til vedtak: 358 
Saken tas til orientering. 359 
 360 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 361 

 362 

Hei! Siden sist har vi hatt Styremøte 25. Mars, neste styremøte er 6. Mai. Vi har i etterkant av styremøtet vedtatt 363 
og lansert en pakke med koronatiltak, dere kan lese mer om den her:  364 
http://presse.sio.no/pressreleases/sio-setter-av-20-millioner-til-koronatiltak-for-studentene-2988419 365 
 366 
Normalt inneholder orienteringer nøkkeltall fra SiO sine tjenesteområder. Det er usikkerhet knyttet til tallene, 367 
hovedsakelig i bolig. Ettersom flere av søknadene for høstsemesteret gjelder internasjonale studenter der det er 368 
usikkerhet om de faktisk kommer for sitt utvekslingsopphold.  369 
 370 
Generelt 371 
Vi har god dialog med utdanningsinstitusjonene i Oslo om hvordan vi sammen kan sikre at studentene får en god 372 
mottakelse til høsten. Det er også usikkerhet knyttet til antallet internasjonale studenter 373 
 374 
Det som er mest sannsynlig er at deler av undervisningen foregår digitalt men at det også blir samlingsbaserte 375 
undervisningsopplegg, særlig for førsteårsstudentene. Da vil det være aktuelt med delvis åpning av 376 
serveringssteder med kontrollert utvalg og åpningstider beroende på antall studenter og smittevernsbegrensninger.  377 
  378 
Vi jobber særlig med hvordan vi kan bidra til trivsel, studiemestring og sosial tilhørighet. En ekstra sårbar gruppe 379 
er førsteårsstudentene, og vi skal gjøre det vi kan for at de føler seg møtt og ivaretatt uansett. 380 
 381 
SiO Helse 382 

Tilbakemeldingene fra ansatte i SiO helse er at de opplever lavere aktivitet enn normalt, som følge av lavere antall 383 
henvendelser. Det jobbes med å kommunisere og nå ut til studentene med informasjon om tilbudet. Det vil 384 
prioriteres å jobbe for at flere studenter benytter seg av tilbudet. Egenandelen innen psykisk helse og rådgivning 385 
er fjernet ut året.  386 
 387 
De som tar kontakt for psykolog eller rådgiving får tilbud om inntakssamtale innen få dager og får tilbud om 388 
behandling innen 6 uker, som er vesentlig kortere ventetid enn normalt. 389 

 390 
Tannlegetilbudet er gjenåpnet og det rapporteres om høy pågang.  391 
 392 
SiO Bolig 393 
Tildelingen av bolig for de som allerede bor i SiO bolig fra før er gjennomført og antallet som takker ja til ny 394 
kontrakt er på høyde sammenlignet med året før (ca 3500). Antallet nye søknader om bolig er som sagt noe 395 
usikkert per nå og dette vil det komme omfattende informasjon om ved muntlig orientering. Til orientering er det 396 

svært få som ikke betaler husleien i tide og de som ber om utsettelse betaler stort sett innen forfall. Det jobbes 397 
med at de som sliter med å betale ikke skal oppleve aggressiv innkreving av husleie.  398 
 399 
SiO Barnehage 400 
20. April åpnet SiO barnehage for samtlige barn med begrenset åpningstid (08.30-16.00) det har blitt lagt stor vekt 401 
på at åpningen skal være kontrollert og forsvarlig. Tilbakemeldingene fra ansatte og foreldre er at åpningen har 402 
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vært under kontrollerte former og oppmøte har vært godt. Det vil med tid bli iverksatt normal drift så fremt det er 403 
forsvarlig. 404 
 405 
SiO foreninger og karriere 406 
Pågangen for kurs har vært som normalt og råd til foreninger i forbindelse med korona har vært prioritert for å 407 

sørge for at foreningene kan opprettholde driften når studentene returnerer til campus.  408 
 409 
Som omtalt i media har karrieresenteret vært utsatt for «zoom-bombing». Vi ser svært alvorlig på hendelsen og 410 
forholdet er politianmeldt. Det vi anser som viktig i ettertid er å lære av situasjonen og sørge for at alle våre digitale 411 
tilbud er trygge og ivaretar studentenes sikkerhet. Vi har i ettertid sett oss nødt til å avlyse enkelte arrangementer 412 
der vi enda ikke har kunnet garantere at dette ikke kunne skje igjen.  413 
Vi jobber i samarbeid med IT-avdelingen til UiO, vi har fått bekreftet at SiO har fulgt de rutiner som gjelder ved 414 

bruk av digitale møter. Vi har satt store ressurser på saken for å sørge for at dette ikke skjer igjen. Studentene 415 
skal være trygge på tilbudet til SiO.  416 
 417 
Som alltid - still veldig gjerne spørsmål!  418 
På vegne av styrestudentene,  419 
Jonas Virtanen 420 

 421 
 422 
 423 
 424 
 425 
 426 
 427 

 428 
 429 
 430 
 431 
 432 
 433 
 434 

 435 
 436 
 437 
 438 
 439 
 440 
 441 

 442 
 443 
 444 
 445 
 446 
 447 
 448 

 449 
 450 
 451 
 452 
 453 
 454 
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ANDRE ORIENTERINGER 455 

 456 
Saksnummer: 008/20-05 457 
Type sak: Orienteringssak 458 
Saksansvarlig:  459 
 460 
Forslag til vedtak: 461 
Saken tas til orientering. 462 
 463 
 464 

KULTURSTYRETS ORIENTERING 465 

 466 
Kulturstyret har hatt veldig lite å gjøre i denne perioden siden vi har avventet hva krisepakken fra SiO skulle 467 
inneholde. Dette fordi vi ville se om det i det hele tatt kom en krisepakke og slik at vi kunne vite hva den evt. ville 468 
støtte og da hvilke ting vi ikke bør støtte i denne kriseperioden. Men, nå som krisepakken er bestemt og 469 
tildelingskriteriene for den, kommer vi til å gjenoppta møteaktiviteten vår digitalt. Vi hadde en søknadsfrist til 22. 470 
april, der det har kommet inn 28 søknader, som vil bli behandlet på neste KS-møte 6. mai. 471 
 472 
På grunn av Koronaviruset er det usikkert hvor mye Kulturstyret kommer til å dele ut i løpet av året. Det kan hende 473 
at det vil være mye mindre aktivitet og dermed mindre midler delt ut, eller så kan det bli større søknader når 474 
samfunnet åpner litt igjen. Alt avhenger av når tiltakene mot Korona begynner å lettes på. Dersom f.eks. studiestart 475 
ikke kan gå som normalt vil det sannsynligvis være penger igjen av Kulturstyrets budsjett. Jeg ser også for meg at 476 
dersom KS har midler igjen og krisepotten ikke holder vil disse gjenværende midlene bli brukt på Koronatiltak i 477 
studentfrivilligheten. Dersom det blir søkt færre midler og vi ikke bruker av vårt budsjett til Korona-relaterte tiltak 478 
vil vi søke mindre av Velferdstinget til høsten. 479 
 480 
Dersom dere har noen spørsmål angående Kulturstyret er det bare å ta kontakt på mail: 481 
kulturstyreleder@studentvelferd.no 482 
 483 
 484 
 485 

SIO MAT OG DRIKKE 486 

 487 
Det foreligger ingen skriftlig orientering.  488 
 489 
 490 

UNIVERSITAS 491 

 492 
Det foreligger ingen skriftlig orientering.  493 
 494 
 495 

RADIO NOVA 496 

 497 

Det foreligger ingen skriftlig orientering.  498 
 499 
 500 

ARGUMENT 501 

 502 
Det foreligger ingen skriftlig orientering. 503 
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 504 

SØKNAD OM RAMME FOR TILDELING FOR 2021 505 

 506 
Saksnummer: 009/20-05 507 
Type sak: Vedtakssak 508 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 509 
Vedlegg:  510 
 511 
Arbeidsutvalgets innstilling: 512 
Arbeidsutvalgets innstilling samsvarer med forslagene til vedtak. 513 
 514 
Forslag til vedtak: 515 

1. Rammen for budsjettsøknaden til SiO settes til 15 900 000 kr 516 
2. Velferdstingets arbeidsutvalg gis myndighet til å utarbeide søknadstekst som følger søknaden. 517 

 518 

SAKSOPPLYSNINGER 519 

 520 
Søknadsfrist for innlevering av rammesøknad til SiO, er satt til 1. juni.  521 
 522 
Arbeidsutvalget har valgt å videreføre ordningen med at NSO-kontingenten ikke lenger inkluderes i Velferdstingets 523 
budsjettsøknad, ettersom Velferdstinget ikke har noen påvirkning på hvorvidt studentdemokratier ved institusjoner 524 
tilknyttet SiO er medlem i NSO eller ikke. Myndigheten til å melde seg inn eller ut ligger hos studentdemokratiene 525 
selv. I tillegg vurderer arbeidsutvalget det som særlig uheldig dersom NSO kontingenten inkluderes i rammen, 526 
siden dette vil medføre at innmeldinger i NSO gir lavere sum totalt til studentkulturen og studentmediene, samt 527 
Velferdstingets driftsbudsjett. 528 
 529 
I arbeidet med innstilling på ramme har arbeidsutvalget sett på søknadene som ble levert i fjor, og da spesielt på 530 
langtidsbudsjettene. Alle søkere har blitt oppfordret om å ta kontakt dersom de ser at foreningen vil avvike mye 531 
fra langtidsbudsjettet de leverte med søknaden og der det har blitt levert nye estimater er dette tatt høyde for.  532 
 533 
Det har ikke blitt levert noen kvalifiserende søknader.  534 

 535 
For driftsår 2020 fikk Velferdstinget og Velferdstingets tilskuddsportefølje tildelt totalt 15 600 000 kr. Justert for 536 
konsumprisindeks (KPI) vil en videreføring av dette beløpe tilsvare 15 880 800 NOK for driftsåret 2021. Her har 537 
arbeidsutvalget tatt utgangspunkt i 2019-tall for KPI, som var 1.8 %.  538 
 539 
Arbeidsutvalgets vurdering 540 
Arbeidsutvalget mener fortsatt at studentkulturen har behov for videre økt støtte for å kunne opprettholde et 541 

ønsket aktivitetsnivå. Det er likevel ikke slik at summen penger som kommer inn via semesteravgiften øker, så 542 
lenge denne avgiften står fast. Dette er sett bort fra en mulig økning som følge av flere studenter.  543 
 544 
Som følge av koronakrisen ligger Samskipnaden SiO an til betydelige underskudd, som arbeidsutvalget antar vil 545 
påvirkes ytterligere dersom universitetene kjører heldigital undervisning også på høstsemesteret.  546 
 547 
SiO har også, i 2020, gitt Velferdstinget 3 000 000 ekstraordinære kroner for å støtte opp om studentfrivilligheten.  548 

 549 
Arbeidsutvalget ser på det som viktig at Oslo har en sterk studentfrivillighet, med plass til alle og stort mangfold. 550 
Samtidig ser vi på det som kritisk at studentene har en sterk samskipnad i ryggen. Dette har derfor vært en 551 
ekstremt vanskelig prioriteringssak og vi oppfordrer Velferdstinget til å tenke nøye gjennom hvilke prioriteringer 552 
de ønsker å gjøre, både for rammesøknaden og for budsjettprioriteringer til SiO. Dersom pengestøtten til 553 
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studentforeninger skal øke, uten at semesteravgiften øker, oppfordrer arbeidsutvalget Velferdstinget om å være 554 
klare på hvilke av SiOs andre semesteravgiftsfinansierte tilbud som bør få mindre.  555 
 556 
Arbeidsutvalget mener behovet for midler blant studentfrivilligheten er langt større enn summen vi har innstilt på. 557 
Derimot mener vi at rammen for budsjettsøknad ikke kan fortsette å øke i det uendelige uten mer penger i potten. 558 

Derfor har arbeidsutvalget valgt kun å innstille på en økning av rammen, tilsvarende konsumprisindeksen for 2019, 559 
opprundet til 15 900 000 NOK. 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 

 600 
 601 
 602 
 603 
 604 
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BUDSJETTPRIORITERINGER (SiO) 605 

 606 
Saksnummer: 010/20-05 607 
Type sak: Vedtakssak 608 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 609 
Vedlegg: Velferdstingets handlingsplan 2020 610 
 611 
Arbeidsutvalgets innstilling: 612 
Arbeidsutvalget innstiller på at forslag til vedtak vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. 613 
 614 
Forslag til vedtak: 615 
 616 
Hovedprioriteringer for hele SiOs budsjett 2021 617 

1. Idrettsanlegg for studenter. 618 
 Velferdstinget har over lengre tid jobbet for at kunstgressbanen ved Domus Athletica skal 619 

opprustes til en brukbar standard. Dette står i handlingsplanen for 2020. Vi anser derfor at dette 620 
burde være en av hovedprioriteringene for budsjettet 2021.  621 

2. Oversikt over kulturtilbud for studenter. 622 
 SiO hadde for noen år siden en kulturkalender som skulle gi oversikt over de forskjellige 623 

kulturtilbudene for studenter. Den ble avviklet som følge av en facebook-oppdatering. Det ble 624 
inkludert i handlingsplanen for 2020 at det skulle opprettes en ny kulturkalender eller et lignende 625 
tilbud. Derfor tenker vi at dette burde være en hovedprioritering slik at alle studenter lett kan finne 626 
frem til arrangementer og møteplasser. 627 

3. Miljøvennlig og etisk mat i SiO Mat og drikke. 628 
 Velferdstinget har over lengre tid jobbet for et miljøvennlig tilbud hos SiO Mat og drikke. Det ble 629 

vedtatt på vårseminaret at arbeidsutvalget skal jobbe for mer miljøvennlig og etisk mat i SiOs 630 
kantiner, herunder en fortsatt økt satsning på bærekraftige og plantebaserte alternativer. Derfor 631 
anser vi det som en av hovedprioriteringene for 2021 at SiO har midler til å fortsette arbeidet med 632 
dette.  633 

4. Økt velferdstilbud også utenfor Oslo. 634 
 SiO er tilknyttet flere utdanningsinstitusjoner utenfor Oslo. Disse stedene har ofte ikke de samme 635 

tilbudene som studenter i byen. Et økt fokus på velferdstilbud utenfor Oslo er også en del av 636 
Velferdstingets handlingsplan for 2020.  637 

 638 
Prioriteringer og kommentarer til fordeling av semesteravgift 639 

1. Velferdstingets budsjettsøknad 640 
 Velferdstinget mener studentkulturen har behov for videre økt støtte for å kunne tilby et 641 

tilfredsstillende aktivitetsnivå. Derimot ser vi at det er vanskelig å stadig be om mer støtte så lenge 642 
potten pengene hentes fra ikke blir større. Det er ekstremt viktig at støtten til studentfrivilligheten 643 
ikke går ned, tross vanskelige tider for samskipnaden.  644 

2. SiO Helse 645 
 Velferdstinget mener det er viktig at tilbudet i SiO Helse opprettholdes. Velferdstinget applauderer 646 

SiOs vilje til å søke finansiering for eksisterende og utvidet tilbud gjennom andre kilder enn 647 
semesteravgift, og mener videre at bruk av semesteravgift til helsetjenester på dagens nivå er 648 
ønskelig. Det er ønskelig på sikt at kommunen og andre relevante aktører tar større ansvar for 649 
studentenes helsetilbud, slik at deler av semesteravgiften kan omfordeles til andre områder. 650 

3. SiO Foreninger 651 
 Velferdstinget mener SiO Foreninger er et viktig støtteapparat for foreningslivet i Oslo og Akershus, 652 

og at det er riktig å vedlikeholde aktiviteten på området. 653 
 Velferdstinget påpeker at det er viktig at SiO Foreninger også kan bistå momspliktige foreninger i 654 

spørsmål knyttet til drift. 655 
 656 
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4. SiO Marked 657 
 Det bør sørges for at førstelinjen lokalt har god kjennskap til SiOs tilbud og tjenester, spesielt 658 

innen helse, og kan informere om disse til studenter som har behov. Dette er spesielt viktig i 659 
forbindelse med de mindre lærestedene tilknyttet SiO. Velferdstinget mener at SiO marked har en 660 
del å gå på her dersom det skal tilføres midler fra semesteravgiften. 661 

5. Kundesenter 662 
 SiOs kundesenter bistår flere av SiOs tjenesteområder med informasjonshjelp, også 663 

tjenesteområder som ellers er finansiert av semesteravgiften. Velferdstinget ser derfor 664 
begrunnelsen for at noe semesteravgift benyttes, men ønsker at summen holdes til et minimum 665 
da også tjenesteområder med overskudd bør bidra.  666 

6. Karrieretjenester 667 
 Velferdstinget anser karriereveiledning som en del av institusjonenes ansvar og mener at dette 668 

området i stor grad er deres eget anliggende. Velferdstinget ønsker at institusjonene på sikt tar 669 
mer ansvar for drift og finansiering av lokale karriereveiledningstilbud og at man derfor bruker 670 
mindre midler fra semesteravgiften. 671 

 672 

SAKSOPPLYSNINGER 673 

 674 

Velferdstinget har tidligere sendt inn prioriteringene for SiOs budsjett sammen med rammesøknaden for 675 
Velferdstinget. SiOs budsjettprosess har oppstart i juni året før budsjettet er gjeldende for. Derfor tenker vi at det 676 
er greit å være tidlig ute og sende dette inn nå.  677 
 678 
Arbeidsutvalgets vurdering 679 
Vi har besluttet å sende inn en liste over hovedprioriteringer for SiOs budsjett for 2021 og en prioritert liste over 680 
fordelingen av semesteravgiften, med kommentarer. Årsaken til at vi har valgt å prioritere hvilke områder 681 

semesteravgiften skal fordeles på, er for å gi en sterk indikasjon på hvor det er grunn til å øke tilbudene.  682 
 683 
Hovedprioriteringene er derimot ikke satt opp i en prioritert liste ettersom de dekker forskjellige tjenesteområder 684 
og det tidligere ikke har vært ønsket at disse skal kryssfinansieres. Disse prioriteringene er hentet fra 685 
handlingsplanen for 2020. Vi anser det ikke som relevant å jobbe for disse punktene om vi ikke ber om at de 686 
prioriteres i budsjettet.  687 
 688 
 689 
 690 
 691 
 692 
 693 
 694 

 695 
 696 
 697 
 698 
 699 
 700 
 701 

 702 
 703 
 704 
 705 
 706 
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ENKELTVEDTAK OM REDAKSJONELL FULLMAKT 707 

 708 
Saksnummer: 011/20-05 709 
Type sak: Diskusjonssak 710 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 711 
Vedlegg:  712 
 713 
Arbeidsutvalgets innstilling: 714 
Velferdstinget diskuterer om arbeidsutvalget skal gis redaksjonell fullmakt til å endre fra Studentsamskipnaden i 715 
Oslo og Akershus, til Studentsamskipnaden SiO i alle Velferdstingets politiske dokumenter. Endelig vedtak blir gjort 716 
på neste møte.  717 
 718 
Forslag til vedtak: 719 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 720 
 721 

SAKSOPPLYSNINGER 722 

 723 
Bakgrunn for saken:  724 
Ettersom SiO har byttet navn fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus til Studentsamskipnaden SiO ønsker AU 725 
også å endre samskipnadens navn i alle dokumenter der det er relevant. Arbeidsutvalget ønsker derfor at det 726 
innvilges redaksjonell fullmakt til å endre fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus til Studentsamskipnaden 727 
SiO i alle av Velferdstingets dokumenter der samskipnaden er nevnt. 728 
 729 
Saksopplysninger 730 
Endringer i kultur og mediepolitiske dokument er underlagt § 13-2-2 Endringer av politiske og organisatoriske 731 
dokumenter. Der står det følgende: 732 
“Politiske og organisatoriske dokumenter vedtas og endres av Velferdstinget over to møter, med unntak av møter 733 
som varer mer enn en -1- dag. Frist for å sende endringsforslag følger bestemmelsen i §3-6 og behandles under 734 
påfølgende møte.” 735 
 736 


