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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 TILDELINGSMØTE 19. OKTOBER 2020 
 

Dette er innkalling til Velferdstingets tildelingsmøte mandag 19. oktober klokken 16:00. Seminaret finner sted 

på UiO, Georg Sverdrups hus,  Auditorium 1. Veibeskrivelse. 

 

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.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl27/
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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 1 

DAGSORDEN OG KJØREPLAN 2 

 3 

16:00 Matservering 4 

16:30 Møtestart med opprop 5 

 6 

Tid: Saks nr.: Saker: Type sak: Kategori: 
16:30 051/20-10 Valg av ordstyrer og 

referent 

Vedtakssak Møtekonstituering 

 052/20-10 Godkjenning av 

innkalling 

Vedtakssak Møtekonstituering 

 053/20-10 Godkjenning av 

dagsorden og kjøreplan 

Vedtakssak Møtekonstituering 

 054/20-10 Godkjenning av referat Vedtakssak Møtekonstituering 

 055/20-10 Godkjenning av 

valgprotokoller 

Vedtakssak Møtekonstituering 

16:40 056/20-10 Arbeidsutvalgets 

orientering 

Orienteringssak Orienteringer 

 057/20-10 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 058/20-10 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 

17:00 059/20-10 Godkjenning av 

taushetserklæring 

Vedtakssak Godkjenninger 

17:15 060/20-10 Godkjenning av 

varslingsutvalg 

Vedtakssak Godkjenninger 

17:30 061/20-10 Val til Valgkomiteen Valgsak Valg 

17:45 Pause 10 min     

17:55 062/20-10 Velferdstingets budsjett 

2021 

Vedtakssak Økonomi 

18:10 063/20-10 Tildelingene for 2021 Vedtakssak Politikk 

19:00 Pause 10 min    

19:10 063/20-10 Forts. Tildelinger  Vedtakssak Politikk 

20:00 064/20-10 Miljøpolitisk dokument Vedtakssak  Politikk 

20:45 065/20-10 Eventuelt  Eventuelt 

 7 

21:00 Møteslutt 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 
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 18 

 19 

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 20 

 21 

Saksnummer: 051/20-10 22 

Type sak: Vedtakssak 23 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 24 

 25 

Arbeidsutvalgets innstilling: 26 

Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 27 

 28 

Forslag til vedtak: 29 

Ordstyrer: Jens Solbakken og Kari Anne Andersen  30 

Referent: Suzanne Sagli 31 

 32 

 33 

 34 

GODKJENNING AV INNKALLING 35 

 36 

Saksnummer: 052/20-10 37 

Type sak: Vedtakssak 38 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 39 

 40 

Forslag til vedtak: 41 

Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 42 

 43 

 44 

 45 

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 46 

 47 

Saksnummer: 053/20-10 48 

Type sak: Vedtakssak 49 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 50 

 51 

Arbeidsutvalgets innstilling: 52 

Dagsorden og kjøreplan godkjennes. 53 

 54 

Forslag til vedtak: 55 

Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 56 

 57 

 58 

 59 

 60 

 61 
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 62 

 63 

GODKJENNING AV REFERAT 64 

 65 

Saksnummer: 054/20-10 66 

Type sak: Vedtakssak 67 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 68 

 69 

Forslag til vedtak: 70 

Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 71 

 72 

Referatet finner dere på www.studentvelferd.no 73 

 74 

 75 

 76 

 77 

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 78 

 79 

Saksnummer: 055/20-10 80 

Type sak: Vedtakssak 81 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 82 

 83 

Forslag til vedtak: 84 

Valgprotokoller godkjennes. 85 

  86 

http://www.studentvelferd.no/
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 87 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERINGER 88 

 89 

Saksnummer: 056/20-10 90 

Type sak: Orienteringssak 91 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 92 

 93 

Forslag til vedtak: 94 

Saken tas til orientering. 95 

 96 

ARBEIDSUTVALGET: GENERELL ORIENTERING 97 

 98 

Denne orienteringen gjelder for perioden 13. september - 09. oktober 99 

 100 

Dette er en orientering fra arbeidsutvalget i fellesskap. For mer spesifikk informasjon henvises til de 101 

individuelle orienteringene. 102 

 103 

Tildelingsprosess 104 

Selv om det er nestleder som har hovedansvaret for tildelingsprosessen har prosessen tatt mye tid for hele 105 

arbeidsutvalget. Alle i arbeidsutvalget har vært med og fått en presentasjon av minst to søkere i forkant av 106 

søknadsfristen.  107 

 108 

Etter søknadsfristen har alle i arbeidsutvalget lest alle innkomne søknader. Deretter ble det avholdt et møte 109 

for å diskutere om det var spørsmål ved søknadene man ønsket at organisasjonene skulle svare på før 110 

innstillingen ble gjort. Leder var dessverre ikke med på dette møtet da hun ikke var i form, men 111 

arbeidsutvalget fikk hennes spørsmål til søknadene på mail. 112 

 113 

Alle søkerorganisasjonene har fått mulighet til å svare på spørsmål på digitale møter. Med noe mellomrom 114 

mellom møtene tok dette omkring to dager. Der søkerne ikke kunne svare på spørsmål på stående fot, har 115 

de fått mulighet til å svare på e-post i ettertid.  116 

 117 

Arbeidsutvalget har brukt mye tid på å komme frem til innstillingene som foreligger i sakspapiret, da vi har 118 

hatt mange og lange diskusjoner oss imellom.  119 

 120 

SiO 121 

 122 

Formøte med studentrepresentantene i SiOs hovedstyre 123 

Denne måneden har det vært avholdt ett møte i SiOs hovedstyre. Arbeidsutvalget har som vanlig fått 124 

mulighet til å kommentere sakene ovenfor HS-representantene. Det har gått tid til lesing av HS-papirene, 125 

diskusjon oss imellom og til selve formøtet.  126 

 127 

Konsernlunsj 128 

I perioden det orienteres for har det vært en konsernlunsj. Der tok vi blant annet opp temaet med tillitsutvalg 129 

i studentbyer og studenthus, som ble løftet i generaldebatten på høstseminaret. Konsernledelsen i SiO var 130 
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ikke negative til ideen, men de har lyst til å fokusere på å ferdigutvikle konsepter som Friendsjå på Kringsjå 131 

og se effekten av det før de vil starte på nye tiltak.  132 

 133 

Åpning av Union Blindern 134 

Tre av fire i arbeidsutvalget deltok på åpningen av Union Blindern. Nestleder holdt tale da leder måtte holde 135 

seg hjemme.  136 

 137 

Kampanjer 138 

Samarbeidsansvarlig og politikk- og medieansvarlig har sammen hatt hovedansvaret for en kampanje i 139 

forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. Kampanjen har vært et samarbeid mellom de fem 140 

Velferdstingene i Norge og UiT.  141 

 142 

Politiske møter 143 

Leder og politikk- og medieansvarlig har vært på flere møter. Vi har møtt gruppeleder for bompengepartiet, 144 

leder av byutviklingsutvalget som også leder høyres bystyregruppe og leder av finansutvalget som også er 145 

leder av Oslo Arbeiderparti. På møtene har det blitt snakket om prioriteringer til Oslobudsjettet, regulering 146 

av studentboliger og Salutt-kravet. I tillegg har ensomhet og økonomi i tilknytning til korona kommet opp på 147 

de fleste møtene. Det er planlagt flere slike møter fremover, blant annet med Venstre. I tillegg har vi avtalt et 148 

eget møte for å kun snakke om Salutt med byråd for næring og eierskap, da Alkoholpolitisk handlingsplan 149 

skal opp til behandling på denne siden av nyttår.  150 

 151 

Vi har også avholdt et tverrpolitisk møte med ungdomspolitikerne i bystyret. Dessverre var det et par som 152 

måtte melde avbud på grunn av koronasymptomer og det var derfor kun to partier representert. Vi 153 

planlegger flere slike møter og satser på bredere oppmøte neste gang. Det var nestleder og politikk- og 154 

medieansvarlig som var på hele møtet, mens leder deltok i starten.  155 

 156 

Råd for de mindre institusjonene 157 

Siden Studenthovedstaden vedtok å skille ut alle de mindre institusjonene i et eget råd, har 158 

samarbeidsansvarlig jobbet med etablering av et slikt råd. Første møte er nå avholdt og det møtte opp 159 

representanter fra syv av de mindre utdanningsinstitusjonene. Det skulle vært med tre til som dessverre 160 

måtte melde avbud.  161 

 162 

På møtet ble det gitt generell informasjon om Velferdstinget, valgforsamling og Kulturstyret. I tillegg ble det 163 

valgt to representanter til Studenthovedstaden. Samarbeidsansvarlig ble valgt til å være en av de to 164 

representantene på grunn av arbeidskapasitet med tanke på videreformidling til rådet og med tanke på 165 

kontinuitet.  Den andre representanten er fra Einar Granums kunstfagskole og har sagt ja til å sitte frem til 166 

valgforsamling.  167 

 168 

Statsbudsjettet 169 

Statsbudsjettet ble lagt frem 7/10 kl. 10. Hele arbeidsutvalget fulgte med da det ble lagt frem og samarbeidet 170 

om å skrive en pressemelding som ble sendt ut kort tid etter fremleggelsen. Leder var også på telefonen med 171 

Universitas, Khrono, TV2 og Dagsavisen i løpet av formiddagen.  172 

 173 

Vi valgte å trekke frem som negativt at antallet studentboliger det er foreslått støtte til går ned fra i fjor. 174 

Velferdstinget har politikk på at det skal bygges 3000 studentboliger i året og forslaget var kun på litt over 175 

halvparten av det. I tillegg er det ikke lagt opp til oppgradering av eksisterende bygningsmasse som forfaller.  176 
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 177 

Vi har også merket oss at studielånet kun justeres noe opp.  178 

 179 

På den positive siden tildeles studentsamskipnadene 20 millioner ekstra, sammenliknet med fjorårets 180 

budsjett.  181 

 182 

 183 

ARBEIDSUTVALGET: IDUN KLØVSTAD (LEDER)   184 

 185 

Tiden siden høstseminaret har vært hektisk. Mye av tiden har gått til møter, politisk arbeid og 186 

tildelingsprosess. Jeg har også deltatt på årets andre møte for fordeling av SiOs koronapott og vært referent 187 

på samarbeidsansvarligs råd med de mindre institusjonene. Grunnen til at jeg var referent, og ikke en fra 188 

administrasjonen, er at alle i administrasjonen er avhengige av kollektivtrafikk for å komme seg til og fra 189 

jobb og møtet fant sted fysisk på Blindern. Det har også gått en del tid til lesing av sakspapirer til SiOs 190 

hovedstyre og formøte i forbindelse med det, og noe tid til konsernlunsj.  191 

 192 

Politiske møter 193 

Sammen med Axel har jeg vært på en rekke politiske møter for å komme med innspill til Oslobudsjettet. Vi 194 

har også tatt opp Salutt, da vi vet Alkoholpolitisk handlingsplan skal opp i bystyret i løpet av høsten, og vi 195 

har i noen møter snakket om problematikken rundt at reguleringsprosesser i Oslo tar i snitt 5 år. Med tanke 196 

på studentboligbygging mener vi dette er for lang tid. I tillegg har ensomhet og studentøkonomi knyttet til 197 

koronasituasjonen vært et tema som har gått igjen.  198 

 199 

Vi har opplevd møtene som svært produktive. Til tross for at vi ikke har fått noen gjennomslag i 200 

budsjettutkastet, har vi følt oss hørt når vi tar opp problemer som berører studenter. For hvert møte lærer 201 

vi også mer om hvilke kanaler vi burde bruke og hvordan vi burde ta opp ting, noe jeg tror vil være til nytte 202 

fremover.  203 

 204 

Det har også vært avholdt et tverrpolitisk møte blant ungdomspolitikere i bystyret. Jeg var bare med på 205 

starten av møtet fordi jeg måtte dra til et planlagt møte med helsebyrådet. Da jeg kom til rådhuset sammen 206 

med leder ved studentparlamentet ved OsloMet viste det seg at møtet var blitt avlyst, men at det var 207 

kommunisert dårlig ut. Møtet er nå flyttet og finner sted tirsdag 13. oktober. Vi skal snakke om 208 

smittesituasjonen og hvilke problemstillinger og løsninger vi ser når det kommer til korona. De inviterte er 209 

meg, ledere ved de fire største studentdemokratiene og styreleder i SiO.  210 

 211 

Strategisk Samarbeidsforum 212 

Jeg har vært i dialog med to ansatte i Oslo Kommune, med ansvar for forumet Studenthovedstaden er 213 

invitert til å delta i med to representanter. Forumet skal hete Strategisk Samarbeidsforum.  214 

 215 

Det endelige forslaget til forum er ikke klart fra kommunen enda, men de har ganske klare tanker rundt hva 216 

det skal være likevel. Strategisk samarbeidsforum skal ikke være et beslutningsorgan, men et dialogforum 217 

der man kan utveksle problemstillinger, få og gi innspill og drøfte prioriteringer. 218 

 219 

Sammensetningen av forumet er ikke helt klart enda, men det vil trolig bestå av aktører tilknyttet høyere 220 

utdanning, forskning og næringsliv i Oslo. Forumet vil ledes av byråd for næring og eierskap. 221 

 222 
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Studenthovedstaden vil, slik jeg har forstått det, ha mulighet til å melde opp saker som er relevante for 223 

studenter i Oslo.  224 

 225 

Studenthovedstaden 226 

Det har blitt avholdt ett møte i Studenthovedstaden. Der ble det lagt frem et forslag om at Det Norske 227 

Studentersamfund, Kjellerpubnettverket ved UiO, Konsulatet ved OsloMet og studentidrettsrådet sammen 228 

skal få en stemme. Det skulle også velges to representanter til Strategisk Samarbeidsforum. Dessverre var 229 

det ikke nok oppmøtte til å gjøre vedtak, og sakene er utsatt til neste møte, 29. oktober.  230 

 231 

Forslag til varslingsutvalg 232 

Siden forrige møte har jeg, i hovedsak sammen med nestleder og administrasjonsleder, sett på muligheter 233 

for sammensetning av varslingsutvalg. Vi har sett på forskjellige løsninger, men som det kommer frem av 234 

sakspapiret er vi ikke i mål med dette arbeidet enda.  235 

 236 

Velferdstingets budsjett 237 

Sammen med administrasjonsleder, Sarah, har jeg gått gjennom Velferdstingets budsjett og regnskap og 238 

lagt frem en diskusjonssak for arbeidsutvalget om hvordan Velferdstingets budsjett bør se ut i 2021. 239 

Resultatet finner dere i en egen sak om budsjettet senere i sakspapiret.  240 

 241 

Tildelingsprosess 242 

Som resten av arbeidsutvalget har jeg brukt mye tid på å lese søknader og innstille i forbindelse med årets 243 

tildelingsprosess.  244 

 245 

ViN 246 

Velferdstingene i Norge har siden forrige VT-møte hatt et digitalt møte. Der var også leder og 247 

velferdsansvarlig ved UiT invitert da de fungerer som velferdsting i tillegg til studentdemokrati. Fremover 248 

skal jeg se på muligheten for å invitere til et større møte med de fem velferdstingene i Norge samt alle 249 

studentdemokratier som også fungerer som velferdsting.  250 

 251 

 252 

 253 

ARBEIDSUTVALGET: EVA STRØMME MOSHUUS (NESTLEDER) 254 

 255 

Tildelingsprosessen 256 

Som hovedansvarlig for tildelingsprosessen har mye tid gått til dette. Siden høstseminaret har en annen i 257 

arbeidsutvalget og jeg vært på møter med de forskjellige søkerne. Mye tid har vært brukt på 258 

korrespondanse med søkere. Det har vært avtalt utspørringer, sendt spørsmål og gjort avklaringer. I tillegg 259 

har jeg lest alle søknadene og organisert arbeidsutvalgets innstillingsprosess. Innstillingene ble sendt ut til 260 

alle søkerne før sakspapirene ble sendt ut.   261 

 262 

Mer om dette kan dere lese i felles orientering.  263 

 264 

Foreninger 265 

Nestleder er foreningsansvarlig i arbeidsutvalget. Jeg har av den grunn prøvd å orientere meg om 266 

studentlivet i vårt virkeområde. I den anledning har jeg hatt et møte med studentlivskoordinator på 267 

OsloMet, for å høre mer om foreningslivet der. Utover dette ønsker jeg å komme i kontakt med 268 
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foreningsansvarlig ved både BI og Høyskolen Kristiania. Dette for å kunne bistå foreningene så godt som 269 

mulig.  270 

 271 

Studentidretten er et annet område av foreningslivet som er viktig. Jeg har kalt inn til et nytt 272 

studentidrettsrådsmøte, som er samme dag som sakspapirene går ut. Her skal vi diskutere forholdet til SiO, 273 

studentidrettsrådets vedtekter og forholdet til Oslo-kommune. I tillegg har jeg vært i Vårt Oslo, med veldig 274 

stor hjelp fra Axel, om studentidrett og Oslo idrettskrets.  275 

 276 

Utover det har jeg deltatt som observatør på et møte mellom SiO og Amatøren. Dette har vært en konflikt 277 

som har foregått siden forrige sommer. Amatøren er en studentpub lokalisert på Sogn studentby, som 278 

måtte stenge som følge av renoveringen som finner sted der. De har enda ikke fått komme tilbake til deres 279 

lokaler, men forhåpentligvis vil dette ordne seg snart.  280 

 281 

SiOs tiltakspakke  282 

Det ble i forrige orientering orientert om at det skulle gjennomføres en ny runde med fordeling av midler 283 

fra den tiltakspakken SiO vedtok i april, for å forhindre ekstra belastning på studentfrivilligheten. Denne 284 

gangen ble det åpnet for å dekke både underskudd og utgifter tilknyttet studiestart og smittevern. Vi fikk 285 

inn 24 søknader, hvorav det ble utdelt kr 650 582,-. Vi har da brukt 2,1 millioner fra denne krisepakken.   286 

 287 

Politikk 288 

Axel og jeg jobber videre med Lillestrøm. Vi har begynt å konkretisere hvilket arbeid vi tenker er relevant, 289 

men på grunn av usikkerheten rundt hvor OsloMet skal være lokalisert på Romerike har vi sett det som 290 

mest naturlig å starte arbeidet med at Lillestrøm kommune skal kjenne til Velferdstinget.   291 

 292 

Utover dette deltok jeg på det tverrpolitiske møtet Axel arrangerte. Dette var svært givende og resulterte i 293 

at Siri Staalesen, som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet, stilte et skriftlig spørsmål til Statsråd Nikolai 294 

Astrup om hans vedtak vedrørende studenthussaken. Mer om dette møtet finner dere i Axels orientering.  295 

 296 

Komiteer 297 

Nestleder er komitèansvarlig og har derfor ansvaret for korrespondansen mellom AU og Velferdstingets 298 

komiteer. Jeg har derfor deltatt på Kulturstyrets møte 7. oktober, kalt inn til et møte med 299 

studentidrettsrådet, holdt kontakt med ordstyrere og kontrollkomitè, i tillegg til å ha snakket med 300 

valgkomiteens leder om mulig valgombud.  301 

 302 

Utover dette har jeg som leder av studentidrettsrådet blitt observatør på Studenthovedstadens møter. 303 

Studentfrivilligheten er representert i Studenthovedstaden, ved talsperson for Kjellerpub-nettverket på 304 

Blindern, styreleder ved DNS, kontaktperson for Konsulatet og leder for studentidrettsrådet (meg selv), ble 305 

enige om at dette semesteret skal DNS ha stemmeretten vår dersom vi får en felles stemmerett. Dette skal 306 

avgjøres på Studenthovedstadens neste møte, 29. oktober.  307 

 308 

Varslingsrutiner, varslingsutvalg og så videre 309 

Arbeidsutvalget har jobbet videre med å lage et varslingsutvalg. Dette har vist seg å være krevende. Jeg har 310 

derfor vært mye i kontakt med LNU om hvordan dette skal kunne løses, uten å komme frem til en løsning. 311 

Utover dette deltok jeg på møtet vi hadde med Studentombudet for å undersøke hvilke muligheter som 312 

fantes der. Dette arbeidet har hovedsakelig tilfalt leder, men jeg har bistått i arbeidet.  313 

 314 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=81036&fbclid=IwAR3EQZpqpwpiy1sNOCtxOB82UGbeohZutSEpoqdarvLkQLmsIkPIvBhnm6Y
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 315 

ARBEIDSUTVALGET: HENRIETTE SEIM (SAMARBEIDSANSVARLIG) 316 

 317 

Internt på kontoret  318 

Sidan vi berre er fire personar har vi kontortid på Villa Eika, noko eg ser veldig positivt på! Eg jobba veldig 319 

mykje meir effektivt om eg kjem meg ut av min vetle studentbolig. Eg var ei langhelg til Voss, og gjekk i 320 

fjellet. Det var godt for kropp og sjel. Eg har også medverka i ein reklamefilm for Bymiljøetaten i Oslo, 321 

denne kan du sjå på til dømes på Facebook, eller om du er heldig dukkar den opp på Snapchat når du blar 322 

deg gjennom stories.  323 

På kontoret har vi jobba ein del med tildelingsprosess, og vi har fordelt søknadane mellom oss. Vi har vore 324 

med Eva på møter med dei ulike søkarane. Dette for å få meir innblikk i kva vi innvilgar pengar til.  325 

Vi var på opning av Union Blindern, det var suksess. Elles har vi arbeida ein del med å sende inn innspel til 326 

dei ulike partiprogramma. Axel har vore ein resar her!  327 

  328 

Studentdemokrati 329 

Etter langt om lenge, fekk eg endeleg til å gjennomføre eit rådsmøte med dei mindre!! Dette skjedde 6. 330 

oktober, og det var god stemning. Vi snakka om kva som er viktig for dei ulike studentdemokratia, og eg 331 

begynna å varme dei opp til valmøte 11. november der vi skal velje nye representantar for dei mindre. 332 

Jordkloden er flat. 333 

Eg har også sykla rundt til nokre høgskular og informert om Velferdstinget og Kulturstyret. Her kunne eg ha 334 

besøkt endå fleir, men eg følar eg har masa nok til at dei som vil ha besøk av meg har fått mange nok 335 

moglegheiter!   336 

  337 

Arrangement  338 

Eg og Axel snakkar stadig vekk om nye arrangement. Vi planlagde lenge eit arrangement i oktober, men det 339 

viste seg vanskeleg å finne egna lokale. Vi gjev ikkje opp og vil, tross Covid-19, prøve å få til nokre 340 

arrangement framover! Det beste hadde vore om Covid-19 tok seg ein haustferie hen og :))) 341 

MEN vi har saman med Velferdstinga i Noreg vore aktive rundt verdsdag for psykisk helse. Her laga vi 342 

saman ein kampanje om årets tema: Spør meir. Vi delte også Velferdstinget Vest og Studentparlamentet 343 

ved UiB sitt arrangement fredag 9. oktober.  344 

 345 

 346 

ARBEIDSUTVALGET: AXEL KLANDERUD (POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG) 347 

 348 

September 349 

I september har vi hatt møter med flere politikere i Oslo i forbindelse med budsjettet for 2021. Vi har 350 

dessverre ikke fått noen gjennomslag i byrådets forslag til budsjett. I tillegg har vi vært i kontakt med media 351 

for å spille inn saker, og også hatt egne innlegg på trykk. Vi hadde også et tverrpolitisk møte med ungdoms- 352 

og studentpolitikere i bystyret, og vi planlegger å gjøre dette til en permanent ordning et par ganger i året 353 

for å gjøre Velferdstinget til en sentral aktør for studentpolitiske planer og beslutninger i bystyret. 354 

 355 

I tillegg har vi jobbet politisk og mediemessig med SO32. Vi har fått gjennom sak i aftenposten, hatt møter 356 

med politikere i Oslo for å se på om kommunen kan bidra med finansiering, og også fått fremmet via Siri 357 

Gåsemyr Staalesen et spørsmål til Nikolai Astrup i stortinget den 16.09. Svaret ble dessverre forutsigbart, 358 

men vi vil jobbe videre med å få SO32 på dagsordenen i Oslo. 359 



  
 

 

 13 

 360 

I slutten av måneden begynte vi med arbeidet på tildelingene, og dette har tatt mye tid både i slutten av 361 

september og oktober. 362 

 363 

Oktober 364 

Jeg og Henriette har jobbet med verdensdagen for psykisk helse hvor vi har en minikampanje med de andre 365 

Velferdstingene. 366 

 367 

I tillegg har jeg jobbet med media i forbindelse med statsbudsjettet for å få våre syn ut. Vi planlegger også å 368 

følge opp statsbudsjettet og jobbe for at det blir bevilget mer enn forslaget tilsier til studentvelferd. Her er 369 

det hovedsakelig NSO som gjør arbeid, men jeg planlegger å kontakte Oslobenken på stortinget for å skape 370 

bevissthet rundt våre saker.  371 

 372 

Jeg og Idun vil fortsette å ha møter med politikere i byrådet og bystyret for å få gjennom våre saker i Oslo, 373 

herunder våre prioriteringer til oslobudsjettet og forslag til endringer av SALUTT i forbindelse med Oslos 374 

alkoholpolitiske handlingsplan for 2020-2024. Handlingsplanen kommer enten opp i slutten av året eller i 375 

2021. Den skulle egentlig behandles i vår, men er utsatt på grunn av corona. Jeg vil også bare si at Elvis lever 376 

og det var en dobbeltgjenger som egentlig døde. 377 

 378 

Vi har også fremmet våre meninger om utbygging av studentboliger til flere av Oslos politikere. 379 

Reguleringstidene tar dessverre for lang tid, og vi har spilt inn at Oslo bør prøve å innføre et fast-track 380 

system for studentboliger slik at prosessene kan gå raskere i fremtiden. Dette vil vi sannsynligvis fortsette å 381 

bruke tid på hele perioden i AU, da dette er endringer som kan ta tid å få gjennomslag for. 382 

 383 

Jeg og Eva har diskutert veien videre for Romerike og Lillestrøm, og hva vi ønsker å fokusere på videre her. I 384 

og med at situasjonen er uoversiktlig med tanke på hvor OsloMet ender opp, har vi besluttet å fokusere 385 

mest på Lillestrøm hvor det er vedtatt å bygge omkring 300 nye studentboliger. Da kan vi fokusere på et 386 

område vi vet det vil være noe studentaktivitet, framfor å legge inn mye arbeidskapasitet når i vi ikke er 387 

sikre på hvor stor studentaktivitet som vil oppstå på de andre områdene. 388 

 389 

Vi forsøker også å påvirke stortingsprogrammene til 2021 slik at partiene kan få best mulig studentpolitikk. 390 

Dette er en prosess som har foregått helt fra august og vil fortsette utover høsten siden det fortsatt er noen 391 

partier som ikke har kommet med førsteutkast til program. Hittil har vi sendt programinnspill til Rødt, V, H, 392 

FrP, MDG, AP.  393 

 394 

  395 
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 396 

MEDIELOGG 397 

 

13. September 398 

Å skrote gratisprinsippet for internasjonale studenter undergraver lik rett til utdanning i Norge 399 

Idun, Runa fra SPUiO og Marie fra SPOsloMet skrev i Khrono om Høyres forslag om å fjerne gratisprinsippet 400 

for studenter utenfor EU/EØS. 401 

_________________________________________________________________________ 402 

14. September 403 

Håpet var studenthus. Nå skal bygget selges. 404 

Vi fikk solgt inn sak om SO32 i Aftenposten. Jonas er sitert i artikkelen. 405 

_________________________________________________________________________ 406 

27. September 407 

Fysisk aktivitet gir en bedre studietid | Leserbrev | universitas.no 408 

Idun skrev innlegg i Universitas om fysisk aktivitet. 409 

_________________________________________________________________________ 410 

28. September 411 

Studentene har fått egen storstue på Blindern 412 

Sak fra åpning av Union Blindern 413 

_________________________________________________________________________ 414 

1. Oktober 415 

– Oslo idrettskrets må prioritere studentene høyere 416 

Leserinnlegg av Eva som ble trykket i VårtOslo på nett og dagsavisen i avis 417 

_________________________________________________________________________ 418 

3. Oktober 419 

Vi svarte statsråd Nikolai Astrup om SO32 i aftenposten lørdag 3. Oktober (kun papir) 420 

_________________________________________________________________________ 421 

7. Oktober 422 

- Utrolig skuffende.  423 

Idun ble intervjuet i Universitas ifm statsbudsjettet 424 

_________________________________________________________________________ 425 

8. Oktober 426 

Et kjøp av St. Olavsgate 32 vil styrke studentkulturen i Oslo (Universitas på papir, lå ikke på nett da 427 

medieloggen ble laget) 428 

_________________________________________________________________________ 429 

 430 

 
 431 

  432 

https://khrono.no/a-skrote-gratisprinsippet-for-internasjonale-studenter-undergraver-lik-rett-til-utdanning-i-norge/514744?fbclid=IwAR2V5XJ5555-uHuUOybn1OWcGZ6Ot_sg5ddkTeInucCDneqWtFBDI557j0c
https://www.aftenposten.no/kultur/i/x3R3aj/haapet-var-studenthus-naa-skal-bygget-selges
https://universitas.no/debatt/67374/fysisk-aktivitet-gir-en-bedre-studietid/
https://nab.no/studentene-har-fatt-egen-storstue-pa-blindern/19.21981
https://vartoslo.no/oslo-oslo-idrettskrets-velferdstinget-i-oslo-og-akershus/oslo-idrettskrets-ma-prioritere-studentene-hoyere/261687
https://universitas.no/nyheter/67449/utrolig-skuffende/
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 433 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 434 

 435 

Saksnummer: 057/20-10 436 

Type sak: Orienteringssak 437 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 438 

 439 

Forslag til vedtak: 440 

Saken tas til orientering. 441 

 442 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 443 

 444 

Det foreligger ingen skriftlig orientering.  445 

 446 

 447 

 448 

ANDRE ORIENTERINGER 449 

 450 

Saksnummer: 058/20-10 451 

Type sak: Orienteringssak 452 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 453 

 454 

Forslag til vedtak: 455 

Saken tas til orientering. 456 

 457 

 458 

KULTURSTYRETS ORIENTERING 459 

 460 

Siden Kulturstyrets forrige orientering har vi hatt to møter, oppstartsseminaret vårt og et onsdag 7. 461 

oktober, på disse to møtene har vi delt ut litt over 360 000 kr. På oppstartsseminaret har vi også valgt en ny 462 

nestleder, Ingvild, for det neste året! Kulturstyrets nyvalgte nestleder og leder har også sittet i komiteen 463 

som har delt ut midler for SiOs krisepakke. I tillegg har det blitt jobbet med VT-søknaden. 464 

 465 

Ettersom det har blitt delt ut 360 000 kr på de foregående møtene har vi nå ca 726 000 kr igjen av 466 

budsjettet for året. Det kan dermed se ut som om vi kommer til å dele ut en god del mindre enn 467 

budsjettert, om man sammenligner med hvor mye som er blitt delt ut de 3 siste årene. Det er vanskelig å 468 

anslå hvor mye mindre vi eventuelt kommer til å bruke enn budsjettert, det kan virke som om det er både 469 

færre søkere og lavere søknadssummer enn før, og det kan se ut som om vi vil gå med et overskudd på en 470 

del over 100 000 kroner.  471 

 472 

Dersom det er noe dere lurer på angående Kulturstyret er det bare å ta kontakt! 473 

 474 

Med vennlig hilsen 475 

 476 
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Henrik Hung Haram 477 

Leder av Kulturstyret til Velferdstinget i Oslo og Akershus 478 

 479 

SIO MAT OG DRIKKE 480 

 481 

Det foreligger ingen skriftlig orientering.  482 

 483 

 484 

UNIVERSITAS 485 

 486 

Det foreligger ingen skriftlig orientering.  487 

 488 

 489 

RADIO NOVA 490 

 491 

Radio Nova har avholdt ordinært styremøte 17.09 hvor diskusjon av innhold i søknad om driftsstøtte fra 492 

Velferdstinget var viktigste sak. I tillegg ble Rune Keisuke Kosaka formelt valgt som styreleder for det 493 

kommende året. Radio Nova deltar på tildelingsmøtet, og er tilgjengelig for eventuelle spørsmål rundt 494 

orienteringen eller øvrig drift. 495 

 496 

 497 

Mvh 498 

Simen F. Mathisen 499 

Daglig leder, Radio Nova 500 

 501 

 502 

ARGUMENT 503 

 504 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 505 

 506 

 507 

 508 

 509 

 510 

 511 

 512 

 513 

 514 

  515 
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 516 

GODKJENNING AV TAUSHETSERKLÆRING  517 

 518 

Saksnummer: 059/20-10 519 

Type sak: Vedtakssak 520 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 521 

Vedlegg: Taushetserklæring 522 

 523 

Arbeidsutvalgets innstilling: 524 

Taushetserklæringen godkjennes. 525 

 526 

Forslag til vedtak: 527 

Taushetserklæringen godkjennes. 528 

 529 

SAKSOPPLYSNINGER 530 

 531 

Arbeidsutvalget legger med dette frem forslag til taushetserklæring for Velferdstinget. Selve 532 

taushetserklæringen ligger som vedlegg og hvem som skal signere erklæringen er regulert i Velferdstingets 533 

etiske retningslinjer. 534 

 535 

 536 

 537 

 538 

 539 

 540 

 541 

 542 

 543 

 544 

  545 
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 546 

GODKJENNING AV VARSLINGSUTVALG 547 

 548 

Saksnummer: 060/20-10 549 

Type sak: Vedtakssak 550 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget, ved Idun Kløvstad 551 

Vedlegg:  552 

 553 

Arbeidsutvalgets innstilling: 554 

Saken utsettes til neste møte. 555 

 556 

Forslag til vedtak: 557 

Saken utsettes til neste møte.  558 

 559 

SAKSOPPLYSNINGER 560 

 561 

Arbeidsutvalget har siden forrige møte jobbet med hvordan det kan settes sammen et varslingsutvalg.  562 

 563 

Vedtaket som ble gjort på forrige møte sier følgende:  564 

“Varslingsutvalget består av administrasjonsleder og administrasjonskonsulent, samt en nøytral tredjepart som er 565 

en faglig person innenfor HR med erfaring fra tidligere varslingsaker.” 566 

 567 

Arbeidsutvalget har funnet arbeidet med dette vedtaket utfordrende. Bakgrunnen er at dersom det skal 568 

hentes inn en faglig person innenfor HR med erfaring fra tidligere varslingssaker, må dette bli en person 569 

Velferdstinget betaler for å hente inn. Vi har vært i dialog med både LNU og studentombudet på UiO, som 570 

ingen har hørt om liknende ordninger, eller kan stille med den tredjeparten som skisseres i vedtaket.  571 

 572 

Arbeidsutvalget er redd for å sette en økonomisk begrensning på hvor mange varslingssaker som kan 573 

behandles innenfor et regnskapsår ved å sette av en sum i budsjettet.  574 

 575 

I tillegg har vi, i møter med eksterne, blitt gjort oppmerksom på at arbeidsutvalget, som ledende organ 576 

mellom Velferdstingsmøter, plikter å stå ansvarlig for forebygging og tilrettelegging for at kritikkverdige 577 

forhold ikke skal skje. Dette er hentet fra likestillings- og diskrimineringsloven og vi er usikre på akkurat hva 578 

dette innebærer. Det har blitt stilt spørsmål ved om arbeidsutvalget kan gjøre dette på en god nok måte uten 579 

at noen i arbeidsutvalget har innsyn i varslingssaker som kommer inn. Det er også litt usikkert om 580 

administrasjonen og en ekstern alene kan få myndigheten til å behandle varslingssaker vedrørende 581 

arbeidsutvalget.  582 

 583 

Det har, som dere skjønner, blitt løftet mange spørsmål under denne prosessen som arbeidsutvalget ikke 584 

har hatt tid til å undersøke nærmere. Vi har veldig lyst til å gjøre en grundig jobb før vi legger frem et forslag 585 

for dere og venter per dags dato på tilbakemelding fra studentombudet ved UiO som bistår oss med å sjekke 586 

lovverket. Da Velferdstinget ikke behandler retningslinjer for varslingsutvalget før på neste møte, håper vi at 587 

Velferdstinget også kan gå med på å utsette godkjenning av varslingsutvalg til samme møte.  588 

 589 

  590 
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 591 

VAL TIL VALGKOMITEEN 592 

 593 

Saksnummer: 061/21-10 594 

Type sak: Valsak 595 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalet, ved Henriette Seim 596 

Vedlegg:  597 

 598 

Arbeidsutvalgets innstilling: 599 

Det skal veljast ein kandidat til valkomiteen. I val utan innstilling frå valkomiteen presenterast alle 600 

kandidatane ved valets begynning.  601 

Gloria Vitaly har meldt sitt kandidatur før møtestart. Det vil vere mogleg for andre å fremje sitt kandidatur på 602 

møtet.  603 

 604 

Forslag til vedtak: 605 

Det veljast ein kandidat til valkomiteen som sit til 30. juni 2021. 606 

 607 

SAKSOPPLYSNINGER 608 

 609 

Valkomiteen har som oppgåve å innstille ovanfor Velferdstinget i val på Velferdstingets haustvalmøte og 610 

Velferdstingets vårvalmøte. Valkomiteens arbeid er vedtektsfesta i kapittel 8. Dei skal innstille på alle verv 611 

nemnd i vedtektene. 612 

 613 

 614 

 615 

  616 
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VELFERDSTINGETS BUDSJETT 2021 617 

 618 

Saksnummer: 062/20-10 619 

Type sak: Vedtakssak 620 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget, ved Idun Kløvstad 621 

Vedlegg: Velferdstinget ER2018-BU2020; Velferdstinget langtidsbudsjett; Kulturstyrets økonomi 622 

 623 

Arbeidsutvalgets innstilling: 624 

Budsjettforslaget vedtas. 625 

 626 

Forslag til vedtak: 627 

Vedlagt forslag til driftsbudsjett for Velferdstinget 2021  628 

 629 

SAKSOPPLYSNINGER 630 

 631 

Bakgrunn for saken 632 

Velferdstingets driftsbudsjett for 2021 må vedtas på dette møte, da det settes midler av til Velferdstingets 633 

egen drift i rammen av tilskudd fra SiO. Denne saken må dermed behandles før sak 063/20-10 Tildelinger. 634 

 635 

Saksopplysninger 636 

Det søkes om 3 470 000 kroner til drift av Velferdstinget som er en økning på 70 000 kroner fra i fjor. I fjor 637 

søkte Velferdstinget 3 500 000 kroner og ble tildelt 3 400 000 kroner. Velferdstinget har derfor tross 638 

innsparinger budsjettert med et stort underskudd i inneværende år.  639 

 640 

Driftsinntektene til Velferdstinget består av tilskuddet fra SiO på 15,9 millioner, hvorav 3,5 millioner er 641 

Velferdstingets eget driftstilskudd og 12,4 er øremerket til tildelingsordningen. Andre driftsinntekter omfatter 642 

bl.a. tilskudd fra Oslo Kommune og det vi fakturerer SP-UiO AU for felleskostnader på huset. Samlede 643 

driftskostnader er på 3,8 millioner; og omfatter drift av Velferdstinget, Kulturstyret og Studenthovedstaden. 644 

Samlet bevilgninger er etter innstilling fra arbeidsutvalget budsjettert til 12,4 millioner.  645 

 646 

Det er ikke lagt opp til en økning av driften i dette budsjettutkastet, men endring i ansettelsesforholdet til 647 

arbeidsutvalget etter vedtak i Velferdstinget gjør at de totale lønnskostnadene fortsatt er økende i 2021. Dette 648 

er i hovedsak feriepenger. Øvrige driftskostnader er på tilsvarende nivå som budsjettert 2020 eller nedjustert. 649 

Eksempelvis er kontorkostnader og møtekostnader nedjustert etter forventet regnskap for inneværende år. 650 

Reisekostnader er oppjustert etter forventet regnskap, men satt på samme nivå som budsjettutkastet for 651 

2020.  652 

 653 

Driftskostnader for Velferdstinget er budsjettert til 3,8 millioner i 2021 og med inntekter på 3,6 millioner, 654 

budsjetteres det derved med et underskudd på 108 700 kroner. Det forventes at Velferdstinget avslutter 2020 655 

med et underskudd på rundt 209 000 kroner. 656 

 657 

Velferdstinget forventes å ha en egenkapital på 1,1 million kroner ved utgangen av 2021. Velferdstinget 658 

forvalter bevilgninger for over 12 millioner kroner, derfor er det viktig at det er et fornuftig nivå på 659 

egenkapitalen og god likviditet. Det vurderes at egenkapitalen til Velferdstinget bør ligge på rundt 1 million. 660 

 661 
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I langtidsbudsjettet sees det at med nåværende nivå av tilskudd og drift, vil Velferdstinget kommer under 1 662 

million i egenkapital i 2023. Derved må Velferdstinget fortsatt holde driften lav og på langt sikt nedjustere 663 

driften ytterligere, hvis ikke tilskuddet økes.  664 

 665 

Arbeidsutvalget ser på muligheten for å ta opp økonomireglementet på et senere tidspunkt, og foreslå en 666 

endring av arbeidsutvalgets ansettelse. Bakgrunnen for at det ikke foreslås tatt opp i forkant av 667 

budsjettfremleggelsen er at slike dokumenter må behandles over to møter. Det sees på å enten endre tilbake 668 

til at arbeidsutvalget igjen blir honorert, eller å definere at arbeidsutvalget ansettes i særlig uavhengige 669 

stillinger. Bakgrunnen er som nevnt over at Velferdstinget må holde driften lav, og arbeidsutvalget ser at 670 

Velferdstinget over tid ikke vil ha råd til et arbeidsutvalg som er ansatt på samme måte som i dag, dersom 671 

tilskuddet ikke økes.  672 

 673 

Kulturstyret forventes å ha en egenkapital på 205 742 kroner ved utgangen av 2021. (jf. Kulturstyret – 674 

økonomisk oversikt) 675 

 676 

 677 

 678 

 679 

  680 
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NOTER TIL VELFERDSTINGETS DRIFTSBUDSJETT 2020 681 

 682 

3600 Tilskudd fra semesteravgiften 683 

I 2020 ble det tildelt 3 400 000 kr fra semesteravgiften til VTs egen drift, og for 2021 søkes det om 3 470 000 684 

kr.  685 

 686 

Konto 3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet 687 

Dette er summen som VT får av SiO til tildelingsordningen. 688 

 689 

Konto 3900 Andre driftsinntekter 690 

Denne posten omfatter bl.a. midler som overføres fra Oslo Kommune som refusjon for 691 

sekretariatsfunksjonen i Studenthovedstaden – tilskuddet er på 150 000 kr. I tillegg er det andre 692 

tilskuddsmidler og budsjetterte fellesutgifter VT fakturerer SP-UiO for. Posten for felleskostnader fakturert er 693 

nedjustert da lunsjordning på Villa Eika er inntil videre er avviklet. Lønnstrekk fra SP-UiO til lunsjordningen 694 

har før inngått i denne posten. 695 

 696 

Konto 4320-4332 Bevillinger 4320-4332 697 

Bevilgninger til studentmedier og kulturinstitusjoner.  698 

 699 

Konto 5010 Fast Lønn 700 

Dette omfatter lønnsutgifter for tre ansatte i VTs administrasjon; administrasjonsleder i 100 % stilling, en 701 

administrasjonskonsulent i 75 % stilling og en administrasjonskonsulent i 42 % stilling.  702 

Dette inkluderer også lønn til AU og lønn til KS-leder. Arbeidsutvalget består av fire tillitsvalgte i 100 % 703 

stillinger; leder, nestleder, politikk- og medieansvarlig og samarbeidssansvarlig. KS-leder er i en 30 % stilling. 704 

Lønn til administrasjonen, AU og KS-leder er budsjettert til 2,3 mill. kr. 705 

 706 

Konto 5011 Telefonkompensasjon 707 

Dette er telefonkompensasjon til arbeidsutvalget. Telefonkompensasjonen er på 500 kr/mnd og er 708 

budsjettert til 25 000 kr. 709 

  710 

Konto 5011 Honorar tillitsvalgte 711 

Denne posten omfatter møtehonorar til KS, KK og VK leder. KS består av 11 medlemmer og 6 712 

varamedlemmer, inklusiv leder. Nestleder er timelønnet, og får betalt for timer brukt på innstillingsarbeid til 713 

møtene. Alle medlemmer, eksklusiv leder, mottar et møtehonorar for hvert KS møte de deltar på. KS leder 714 

lønnes som en 30 % stilling og lønn til KS leder inngår i 5010 Fast lønn. Alle medlemmer i KK og VK leder får 715 

møtehonorar for både VT møter og egne møter.  716 

Møtehonorar til KS, KK, VK leder samt timelønnen til KS nestleder er budsjettert til 117 900 kr. 717 

 718 

Konto 5013, 4500 Øvrig honorarer  719 

Denne posten dekker honorar til ordstyrer på VT møter og øvrige honorarer; så som pressefoto og 720 

oppdatering av nettsiden.  721 

Øvrige honorarer er budsjettert til 43 200 kroner. Denne post er økt etter at man valgte å ha to ordstyrer på 722 

alle VT møter og seminarer.  723 

 724 

 725 

 726 
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Konto 5015-5092 Feriepenger og refusjoner 727 

Rentekompensasjon AU omfatter refusjon av de renteutgifter de tillitsvalgte pådrar seg i den tiden de sitter i 728 

AU. Denne kompensasjonen utbetales ved avslag av lånekassen for rentefritak i perioden. Den er satt til 6 000 729 

kr. 730 

Feriepenger er feriepenger opptjent i 2020. Denne posten er økt, da AU nå er ansatt og mottar feriepenger. I 731 

2020 var det bare en halvt år med opptjening, da denne endring ble innført 1. juli 2019. I 2021 er det et helt 732 

år med opptjening av feriepenger for AU.  733 

 734 

Konto 5400-5410 Arbeidsgiveravgift 735 

Beregnes som 14,1 % av alle lønnskostnader i inneværende år. 736 

 737 

Konto 5420-5800 Andre personalkostnader 738 

Her inngår OTP (obligatorisk tjenestepensjon) som er satt til 3 % av lønnskostnader i pågjeldende år, i tillegg 739 

til administrative omkostninger ved ordningen. OTP er budsjettert til 55 400 kr. 740 

Andre personalkostnader er bl.a. lunsjordningen, gaver og overtidsmat både for AU og administrasjonen.  741 

Andre personalkostnader er budsjettert til 13 100 kroner. Dette er nedjustering da lunsjordningen på Villa 742 

Eika er midlertidig avviklet. 743 

 744 

Konto 6710-6720 Diverse fremmede tjenester 745 

Denne posten omfatter revisjon av Velferdstingets regnskap og utgifter til regnskapstjenester. Budsjettet for 746 

Regnskapstjenester er satt til 21 500 kr. Dette dekker kostnader til Visma programmet, samt regnskapsfører 747 

som fortsatt kjører lønn.  748 

Denne posten omfatter også ulike nettbaserte konsulenttjenester/faghjelp i områder som arbeidsmiljøloven, 749 

sykepengeordningen, ferieloven og kontohjelp. Denne posten er nedjustert til 1 600 kr da deler av tjenesten 750 

er sagt opp.  751 

 752 

Konto 6510-6950 Kontorkostnader 753 

Kontorkostnader omfatter bl.a. Leie transportmidler, Teknisk utstyr, Abonnementer, Datakostnader, Porto, 754 

Inventar og Kontorrekvisita. Videre inngår diverse innkjøp til kjøkkenet/huset og kostnader for bruk av 755 

printeren på Villa Eika. Disse kostnadene er felleskostnader med SP-UiO, som deles ut fra en fordelingsnøkkel: 756 

SP-UiO 53 % og VT 47 %.  757 

Posten Datakostnader omfatter betaling for brukere på UiO-server, samt support fra USIT.  Budsjettet for 758 

kontorkostnader er satt til 86 000 kr.  759 

 760 

Konto 7100-7140 Reisekostnader 761 

Posten dekker reisekostnader i forbindelse med Velferdstingsarbeid, studieturer og opplæring. 762 

Reisekostnader omfatter transport, kost og losji ved reisevirksomhet i forbindelse med Velferdstingsarbeid; 763 

det inkluderer også bilgodtgjørelse til daglig drift. Reisekostnader er budsjettert til 42 000 kr. 764 

 765 

Konto 7300-7320 Representasjon, markedsføring og møtekostnader 766 

Dette dekker møtekostnader, markedsføring og ulike kampanjer som AU arrangerer gjennom året, samt 767 

arrangementer som f.eks. VTs sommerfest og julebord. 768 

Møtekostnader dekker i hovedsak bevertning på VT møter. I tillegg er det bevertning til møter med 769 

konsernledelsen, HS, KS, SH og AUs egne møter m.m. Markedsføringsposten er satt til 40 000 kr og er 770 

nedjustert etter forventet regnskap, da budsjett på 60 000 kr var en spesiell satsning i 2020. Møtekostnader 771 
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er satt til 50 000. I Aksjoner og markeringer inngår julebordet for VT og budsjettet er satt til 43 400 kr etter 772 

inneværende år. 773 

Representasjon, markedsføring og møtekostnader er samlet sett budsjettert til 358 700 kr, og er en 774 

nedjustering fra inneværende år. 775 

 776 

Konto 7322 Seminarer og konferanser 777 

I denne posten inngår KS’ seminarer. KS har et dagseminar i januar og et helgeseminar i september. 778 

Budsjettet for de to KS seminarer er satt til 40 000 kr. 779 

I Seminarer og konferanser inngår også intern kurs- og seminarvirksomhet; slik som kursing og opplæring av 780 

administrasjonen og tillitsvalgte. 781 

Budsjettet for Seminarer og konferanser er på 53 000 kr. 782 

 783 

Konto 7323 Velferdsseminar 784 

I denne posten inngår VTs seminarer. VT har to årlige seminarer; et helgeseminar på våren og et dagsseminar 785 

på høsten. Budsjettet for Velferdsseminar er på 170 000 kr.  786 

 787 

Konto 7405-7500 Kontingent og gaver, Forsikringer 788 

I denne posten budsjetteres det gaver i forskjellige anledninger; slik som foredragsholder på seminarer og 789 

lignende. Forsikringene som VT har inngår også her; yrkesreiseforsikring, personalforsikring og 790 

eiendelsforsikring. Eiendelsforsikringen er felleskostnad med SP-UiO. I posten kontingent inngår årlig 791 

serviceavgift til Stiftelsen Miljøfyrtårn. 792 

 793 

Konto 7500-7781 Andre driftskostnader 794 

I denne posten inngår bl.a. forsikringer og bankkostnader.   795 

Videre inngår disposisjonskontiene til VT og KS. De tillitsvalgte disponerer denne kontoen som finansierer 796 

kostnader til interne sosiale opplegg. Krisefond for utenlandske studenter har fast budsjett på 15 000 kr. 797 

Budsjettet for Andre driftskostnader er på 40 200 kr. 798 

 799 
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TILDELINGENE FOR 2021 800 

 801 

Saksnummer: 063/20-10 802 

Type sak: Vedtakssak 803 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget, ved Eva Moshuus 804 

Vedlegg: Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier  805 

 806 

Arbeidsutvalgets innstilling: 807 

Arbeidsutvalgets innstilling er omfattende, og derfor gjort rede for i sakspapiret. 808 

 809 

Forslag til vedtak: 810 

Velferdstinget vedtar tilskuddsbudsjettet for medier, demokrati, kultur og velferd, med de endringene som 811 

fremkommer på møtet. 812 

 813 

SAKSOPPLYSNINGER 814 

 815 

Søknadene ligger tilgjengelig på studentvelferd.no og kan leses digitalt. Det samme gjelder for kultur- og 816 

mediepolitiske tildelingskriterier. Kriteriene ligger i tillegg vedlagt.  817 

 818 

Representanter oppfordres til å sende inn spørsmål til den enkelte søknad på forhånd. Spørsmål kan sendes 819 

til nestleder@studentvelferd.no. Nestleder vil videreformidle spørsmålene til den aktuelle søker. Samtlige 820 

spørsmål og svar vil bli orientert om til alle representantene, slik at alle har samme vurderingsgrunnlag.  821 

 822 

Arbeidsutvalget oppfordrer til at endringsforslag leveres i forkant av møtet. Lenken til skjema for innsending 823 

av endringsforslag finnes her, samt i endelig innkalling til møtet.  824 

 825 

Velferdstinget deler årlig ut midler til studentmedier, studentkultur og studentidrettslag, i tillegg til at det 826 

settes av midler til egen drift. Midlene som deles ut kommer fra semesteravgiften som betales av alle 827 

studenter tilknyttet SiO, hvert semester. Den ligger per dags dato på 600 kr.  828 

 829 

I år har Velferdstinget mottatt 10 søknader om tilskudd. Arbeidsutvalget er det organet som har 830 

innstillingsmyndighet på søknadene. Arbeidsutvalget har vært i møter med alle søkerne for å innhente 831 

informasjon og for å sikre en så god behandling av søknadene som mulig.  832 

 833 

Velferdstinget skal tildele midler til tre ulike kategorier av søkere:  834 

- Studentmedier 835 

- Studentkultur  836 

- Studentidrett  837 

 838 

Under kategorien “studentmedier” behandles søknader fra Universitas, Radio Nova og Argument.  839 

 840 

Under kategorien “studentkultur” behandles søknader fra Det Norske Studentersamfund (DNS), 841 

Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI (BISO Campus Oslo), Jussbuss, Juridisk rådgivning for kvinner 842 

(JURK) og Kulturstyret (KS). 843 

https://www.studentvelferd.no/soknader/
mailto:nestleder@studentvelferd.no
https://forms.gle/NezngkBRh6FLNe5C7
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 844 

Under kategorien “studentidrett” behandles søknader fra Oslostudentenes idrettsklubb (OSI) og BI Athletics 845 

(BIA). 846 

 847 

Bakgrunn for arbeidsutvalgets innstillinger  848 

Arbeidsutvalget har prøvd å vurdere søkernes behov, etter beste evne. Vi har tatt utgangspunkt i søknadene 849 

når vi har forsøkt å identifisere søkernes behov og hvor mye av dette som burde finansieres over 850 

semesteravgiften. Vi har fått mange og gode søknader, som har ført til at vi har måttet gjøre vanskelige 851 

prioriteringer.  852 

 853 

Diskusjonene innad i arbeidsutvalget har vært lange og krevende, ettersom at det har vært vanskelig å 854 

prioritere. Det har derfor blitt tatt ut fem dissenser, som vil bli redegjort for i teksten til de enkelte 855 

innstillingene.  856 

 857 

Arbeidsutvalget har merket seg at det er flere av søkerne som ikke oppfyller Velferdstingets  858 

kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier. Vi håper vi kan komme frem til løsninger der foreningene kan 859 

oppfylle kriteriene i større grad enn i dag.  860 
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INNSTILLINGER OG BEGRUNNELSER 861 

 862 

 863 

 864 

FORSLAG TIL TILSKUDDSBUDSJETT TIL MEDIER, DEMOKRATI, KULTUR OG VELFERD 2021 865 
   Bevilget 2019 Bevilget 2020 Budsjett 2021 

    

200 Studentmedier:   

201 Universitas 2 942 977  2 900 000  3 000 000 

202 Radio Nova 1 931 328 2 000 000 2 100 000 

204 Argument 263 948 320 000 300 000 

205 Inside    

 Sum studentmedier 5 138 253 5 220 000 5 400 000 

     

300 Kulturinstitusjoner:   

301 Det Norske Studentersamfund 1 354 689 1 370 000 1 305 000 

302 Oslostudentenes Idrettsklubb 1 609 440 1 800 000 2 025 000 

303 Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) 236 358 250 000 285 000 

304 Juss-Buss 260 270 280 000 300 000 

305 Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo 36 787 212 000 0 

306 BI Athletics 275 904 350 000 0 

 Sum kulturinstitusjoner 3 773 448 4 262 000 3 915 000 

     

400 Velferdstingets Kulturstyret 2 823 418 2 718 000 3 115 000 

     

500 Velferdstingets i Oslo og Akershus 3 218 881 3 400 000 3 470 000 

     

 Sum SiO søknad 14 954 000 15 600 000 15 900 000 

  866 
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UNIVERSITAS 867 

 868 
 2019 2020 2021  

Tidligere tildelt / Søknadssum 2 942 977    2 900 000    3 200 000   

Økning i prosent av fjorårets beløp 10 %  

  

 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021  

Inntekter   3 551 256    3 400 000    3 970 000   

Utgifter   3 416 698    3 360 942    3 914 050   

Resultat 134 148  38 058  55 950   

Finansposter -411  -1 000    

     

Inngående egenkapital 115 734  249 882  287 940   

+ årets resultat 134 148  38 058  55 950   

Egenkapital 249 882  287 940  343 889   

     

 2017 2018 2019  

Historisk utvikling av egenkapitalen 109 969  115 734  249 882   

 869 

Under behandlingen av denne søknaden valgte to i arbeidsutvalget å ta ut dissens. Flertallet består av leder 870 

og samarbeidsansvarlig, og mindretallet består av nestleder og politikk- og medieansvarlig. Leder har 871 

dobbeltstemme ved stemmelikhet og derfor er innstillingen med leder flertallsinnstillingen. 872 

 873 

Arbeidsutvalget er enige om at Universitas har levert en god søknad. Det har bare vært et spørsmål om hvor 874 

mye midler som burde gå til en søker, sett i sammenheng med resten.  875 

 876 

Flertallets begrunnelse:  877 

Universitas har i år levert en god og oversiktlig søknad, som tydeliggjør deres behov. De har lagt til 878 

prosjektpengene de får fra Fritt ord, noe som medfører at noen budsjettposter økes fra tidligere år. Dette er 879 

med andre ord ikke en reell økning, ettersom at de inntektene som har blitt lagt til også reflekteres på 880 

utgiftssiden av budsjettet. Arbeidsutvalget vil applaudere Universitas for å legge ved målinger for antall lesere 881 

de har på nettsiden, da dette gir oss et inntrykk av hvor mange lesere det er snakk om.   882 

Det er mange om beinet i årets tildelinger, som i fjor. Flertallet i arbeidsutvalget klarer derfor ikke å forsvare 883 

å gi Universitas en innstilling på hele søknadsbeløpet. Det er likevel en økning på 100 000 kr fra fjorårets 884 

tildeling.  885 

 886 

Flertallets innstilling: kr 3 000 000,- 887 

 888 

Mindretallets begrunnelse: 889 

Universitas leverer en svært god søknad og tydeliggjør seg som et godt brukt studentmedium som tilbyr et 890 

godt journalistisk arbeid til studentmassen, som i stor grad også brukes til faglig utvikling for journalister. 891 

Universitas har klare lesertall og formidler relevant og viktig informasjon ukentlig til studenter. Vi ønsker 892 

derfor å gi dem 50 000 kr mer enn resten av arbeidsutvalget. 893 

 894 

Mindretallets innstilling: kr 3 050 000,- 895 

  896 
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RADIO NOVA 897 

 898 
 2019 2020 2021  

Tidligere tildelt / Søknadssum 1 931 328  2 000 000  2 300 000   

Økning i prosent av fjorårets beløp 15 %  

  

 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021  

Inntekter 2 365 687  2 490 000  2 710 000   

Utgifter 2 274 143  2 450 811  2 676 859   

Resultat 89 185  39 189  33 141   

Finansposter -2 359     

     

Inngående egenkapital -22 116  67 069  106 258   

+ årets resultat 89 185  39 189  33 141   

Egenkapital 67 069  106 258  139 399   

     

 2017 2018 2019  

Historisk utvikling av egenkapitalen -122 889  -22 116  67 069   

 899 

Under behandlingen av denne søknaden valgte to i arbeidsutvalget å ta ut dissens. Flertallet består av leder 900 

og samarbeidsansvarlig, og mindretallet består av nestleder og politikk- og medieansvarlig. Leder har 901 

dobbeltstemme ved stemmelikhet og derfor er innstillingen med leder flertallsinnstillingen. 902 

 903 

Arbeidsutvalget er enige om at Radio Nova også i år leverer en god søknad. Vi ser hvordan tildelingene fra 904 

Velferdstinget bidrar til en stabil drift og økt aktivitet. Radio Nova klarer også å vise at de er et godt tilbud for 905 

faglig utvikling av radiojournalister og en kanal som gir stort sosialt og faglig utbytte til deres frivillige. 906 

 907 

Vi oppfordrer i fremtiden om å vise til klarere lyttertall, ettersom at 2 100 000 kr fra semesteravgiften er mye 908 

penger dersom de kun kommer foreningens frivillige til gode.  909 

 910 

Flertallets begrunnelse:  911 

Flertallet i arbeidsutvalget mener det er bra at Radio Nova synliggjør at de søker andre støtteordninger, men 912 

tilskuddet fra Velferdstinget står fortsatt for store deler av driften. De har over flere år søkt om å øke 913 

honorarene til deres tillitsvalgte. Denne økningen tilsvarer ca. kr 200 000, som arbeidsutvalgets flertall har 914 

valgt å kutte. Flertallet har ikke valgt å kutte ytterligere da vi mener et større kutt vil få større konsekvenser 915 

for foreningens virksomhet.  916 

 917 

Flertallets innstilling: kr 2 100 000,-  918 

 919 

Mindretallets begrunnelse: 920 

Mindretallet har landet på 100 000 kr mindre enn resten av arbeidsutvalget, da vi mener man vil få mer ut av 921 

pengene ved å dele 100 000 kr på Universitas og Kulturstyret. Da summen VT eventuelt tildeler Nova per 922 

hode er svært høy uten å kunne vise til lyttertall og i hvor stor grad deres radiotilbud brukes av 923 

studentmassen. 924 

 925 

Mindretallets innstilling: kr 2 000 000,- 926 

  927 
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ARGUMENT  928 

 929 
 2019 2020 2021  

Tidligere tildelt / Søknadssum 263 948  320 000  359 760   

Økning i prosent av fjorårets beløp 12 %  

  

 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021  

Inntekter 279 402  551 400  384 760   

Utgifter 291 783  551 400  384 760   

Resultat -12 381  0  0   

Finansposter     

     

Inngående egenkapital 23 870  11 036  11 036   

+ årets resultat -12 381  0  0   

- bruk av egenkapital  til årets drift 453     

Egenkapital 11 036  11 036  11 036   

     

 2017 2018 2019  

Historisk utvikling av egenkapitalen   9 859    23 870    23 995   

 930 

Argument har levert en ryddig søknad, men arbeidsutvalget opplever stor usikkerhet rundt foreningens 931 

økonomiske status per dags dato. Under utspørring av foreningen opplevde arbeidsutvalget at foreningen 932 

ikke kunne svare på om alle midlene som ble tildelt i fjor vil brukes i år, da situasjonen fra søknadstidspunktet 933 

i fjor, åpenbart er endret som følge av korona. Vi savner en oversikt over hva som er brukt så langt, og hva 934 

som forventes å brukes resten av året. Arbeidsutvalget merker seg også at det er budsjettert med færre 935 

andre inntektskilder enn det var budsjettert med for 2020, og at foreningen fortsatt er nærmest fullfinansiert 936 

av Velferdstinget. I tillegg ser det ikke ut til at foreningen oppfyller Velferdstingets krav om at innholdet skal 937 

ha minst 10% på begge målformer. Arbeidsutvalget opplevde imidlertid et reelt ønske og en god plan for å 938 

øke andelen tekster på nynorsk det kommende året.  939 

 940 

Foreningen har hatt store utskiftninger det siste året og vi ser det ikke som hensiktsmessig å øke støtten før 941 

det kan vises til en stabilisering av foreningen og sunn økonomisk drift.  942 

 943 

Enstemmig innstilling: kr 300 000,-  944 
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DET NORSKE STUDENTERSAMFUND (DNS) 945 

 946 
 2019 2020 2021  

Tidligere tildelt / Søknadssum 1 354 689  1 370 000  1 615 000   

Økning i prosent av fjorårets beløp 18 %  

  

 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021  

Inntekter 4 388 272  5 128 000  4 822 000   

Utgifter 4 116 539  5 178 000  4 822 000   

Resultat 267 484  -50 000  0   

Finansposter -4 249     

     

Inngående egenkapital 3 651 308  3 918 792  3 868 792   

+ årets resultat 267 484  -50 000  0   

Egenkapital 3 918 792  3 868 792  3 868 792   

     

 2017 2018 2019  

Historisk utvikling av egenkapitalen 3 698 791  3 651 308  3 918 792   

 947 

Under behandlingen av denne søknaden valgte to i arbeidsutvalget å ta ut dissens. Flertallet består av leder 948 

og samarbeidsansvarlig, og mindretallet består av nestleder og politikk- og medieansvarlig. Leder har 949 

dobbeltstemme ved stemmelikhet og derfor er innstillingen med leder flertallsinnstillingen. 950 

 951 

Arbeidsutvalget er enige om at DNS har levert en god søknad, men i budsjettet som er levert ser vi rom for 952 

noen kutt. Arbeidsutvalget bemerker seg at en stor andel av DNS’ omsetning går til lønninger og honorarer, 953 

og anser derfor ikke DNS å være basert på frivillighet i så stor grad. Derimot legger de til rette for mange 954 

andre frivillig driftede foreninger og vi har derfor sett bort fra tildelingskriteriene på kriteriet omhandlende 955 

frivillighet.  956 

 957 

 958 

Flertallets begrunnelse 959 

Det norske studentersamfund har levert en god søknad, men vi har gjort noen kutt. Etter oppfordring fra 960 

DNS har arbeidsutvalget valgt å spesifisere hvor vi har tenkt kutt. Vi gjør oppmerksom på at vi på ingen måte 961 

foreslår en øremerking av midler.  962 

 963 

Vi foreslår kutt basert på disse pottene: 964 

- 7461 prosjektpott med 100 000 kr da vi ikke ønsker dobbeltfinansiering av de som allerede er vedlagt 965 

søknaden. Dette er blant annet som følge av at vi under utspørringene fikk inntrykk av at tidligere 966 

midler blant annet har gått til Teater Neuf. Vi mener de resterende mindre foreningene kan søke 967 

Kulturstyret, og vi vil være med på å senke terskelen for å søke Kulturstyret. 968 

- 5992 Interne arrangementer - sosialt med 100 000 kr da vi ikke ser behov for en så stor sum.  969 

- 7460 Fordelingsnøkkel med 110 000 kr. Her kutter vi Impro Neuf med 60 000 kr da vi ikke ser at de 970 

budsjetterer med inntekt fra Velferdstinget i 2021, og ser derfor ikke behov for disse pengene. Vi 971 

kutter 50 000 kr fra Teater Neuf fordi de har budsjettert med høye utgiftsposter, som 972 

storsalsproduksjon og filminnspilling. Det er budsjettert å spille inn en film i 2020, tilsvarende den de 973 

budsjetterer med i 2021 Arbeidsutvalget mener den store økningen i søknadsbeløp fra i fjor ikke er 974 

grunngitt godt nok. 975 
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 976 

Flertallets innstilling: kr 1 305 000,- 977 

 978 

 979 

Mindretallets begrunnelse:  980 

DNS har levert en god søknad. Vi anerkjenner at foreningen skaper et godt miljø for deres aktive og frivillige.  981 

 982 

Vi har derimot valgt å kutte: 983 

- 5992 Interne arrangementer - sosialt med 100 000 kr da vi ikke ser behov for en så stor sum.  984 

- 7460 Fordelingsnøkkel med 110 000 kr. Her kutter vi Impro Neuf med 60 000 kr da vi ikke ser at de 985 

budsjetterer med inntekt fra Velferdstinget i 2021, og ser derfor ikke behov for disse pengene. Vi 986 

kutter 50 000 kr fra Teater Neuf fordi de har budsjettert med høye utgiftsposter, som 987 

storsalsproduksjon og filminnspilling. Det er budsjettert å spille inn en film i 2020, tilsvarende den de 988 

budsjetterer med i 2021 Arbeidsutvalget mener den store økningen i søknadsbeløp fra i fjor ikke er 989 

grunngitt godt nok. 990 

 991 

Mindretallsinnstilling: kr 1 405 000,-  992 
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STUDENTORGANISASJONEN VED BI (BISO CAMPUS OSLO) 993 

 994 
 2019 2020 2021  

Tidligere tildelt / Søknadssum 36 787  212 000  674 746   

Økning i prosent av fjorårets beløp 218 %  

  

 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021  

Inntekter 14 673 823  16 323 029  15 171 205   

Utgifter 14 647 858  16 272 066  15 845 951   

Resultat 29 860  50 963  -674 746   

Finansposter     

     

Inngående egenkapital 4 123 616  4 153 476  4 204 439   

+ årets resultat 29 860  50 963  -674 746   

Egenkapital 4 153 476  4 204 439  3 529 693   

     

 2017 2018 2019  

Historisk utvikling av egenkapitalen 2 581 756  4 123 616  4 153 475   

 995 

Vi velger å innstille på å gi BISO 0 kr da vi i år ikke ser behov for støtte fra Velferdstinget. Det er budsjettert 996 

med et underskudd tilsvarende søknadsbeløpet av Velferdstinget. Vi ser at kontoene 6200 Støttepott linje + 997 

impact og 6240 Støttepott enheter blir til sammen 1 932 575 kr. Dersom de ikke ønsker å gå i underskudd, 998 

uten støtte fra Velferdstinget, har de 1 257 811 kr å dele ut til alle undergrupper. De foreningene som er dratt 999 

ut til å søke VT går til sammen med et underskudd på 674 746 kr, dette kan BISO dekke og fortsatt ha 583 065 1000 

kr å dele ut til alle andre undergrupper som det ikke søkes om spesifikt til i denne søknaden.  1001 

 1002 

Det er lagt ved budsjett for 2021 til alle som vanligvis søker BISO om støtte (foreninger, utvalg, fadderullan 1003 

osv.), disse til sammen går med et overskudd på 411 274 kr. Inkludert i dette overskuddet er også de 1004 

foreningene som er dratt ut til å være inkludert i Velferdstingets søknad.  1005 

 1006 

Ledelsen er ikke med i denne summen og går i oversikten i underskudd med 1 086 020 kr, men disse er 1007 

fordelt ut på andre poster i hovedbudsjettet og er dekket av annen inntekt.   1008 

 1009 

Enstemmig innstilling: kr 0,-  1010 
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JUSSBUSS 1011 

 1012 
 2019 2020 2021  

Tidligere tildelt / Søknadssum 260 269  280 000  300 000   

Økning i prosent av fjorårets beløp 7 %  

  

 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021  

Inntekter 9 269 658  7 025 368  7 165 500   

Utgifter 7 079 254  4 610 715  7 165 500   

Resultat 2 190 404  2 414 653  0   

Finansposter     

     

Inngående egenkapital 2 300 657  2 190 403  2 414 688   

+ årets resultat 2 190 404  2 414 653  0   

- bruk av egenkapital  til årets drift 2 300 658  2 190 368    

Egenkapital 2 190 403  2 414 688  2 414 688   

     

 2017 2018 2019  

Historisk utvikling av egenkapitalen 2 715 777  2 300 657  2 190 368   

 1013 

Arbeidsutvalget anser Jussbuss som et svært viktig juridisk organ både for studenter og andre som søker 1014 

juridisk bistand. Jussbuss bidrar til å gi rom for juridisk bistand til svakerestilte og studenter, samtidig som 1015 

det er et godt miljø for kompetanseutvikling hos jusstudenter. Vi ser at pengene det søkes om kommer 1016 

studentene til gode, da de frigir ressurser til promotering av Jussbuss, rettet mot studenter. Velferdstinget 1017 

innstiller på full sum da det ikke vil være en stor økning fra fjorårets bevilgning og fortsatt betydelig lavere 1018 

enn summene som ble tildelt for flere år tilbake. Deres totale budsjettøkning er heller ikke stor og kun i tråd 1019 

med vanlig prisutvikling. 1020 

 1021 

Jussbuss, har etter avtale med arbeidsutvalget, fått dispensasjon for punktet om profilering i Velferdstingets 1022 

kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier.  1023 

 1024 

Enstemmig innstilling: kr 300 000,-  1025 
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JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER (JURK) 1026 

 1027 
 2019 2020 2021  

Tidligere tildelt / Søknadssum 236 358  250 000  285 000   

Økning i prosent av fjorårets beløp 14 %  

  

 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021  

Inntekter 6 503 611  6 672 838  6 320 000   

Utgifter 6 732 322  6 672 838  6 320 000   

Resultat -221 083  0  0   

Finansposter 7 628     

     

Inngående egenkapital 1 504 161  1 283 078  1 283 078   

+ årets resultat -221 083  0  0   

Egenkapital 1 283 078  1 283 078  1 283 078   

     

 2017 2018 2019  

Historisk utvikling av egenkapitalen 1 169 837  1 504 161  1 283 078   

 1028 

JURK er et svært viktig juridisk organ for kvinner som ofte er i vanskelige økonomiske og sosiale situasjoner. 1029 

I tillegg er det et svært godt faglig tilbud for jusstudenter hvor de kan opparbeide seg erfaring og gjøre noe 1030 

viktig juridisk arbeid for de som ikke har noe annet sted å gå. Vi ser at pengene det søkes om kommer 1031 

studentene til gode, da de hovedsakelig går til promotering av JURK, rettet mot studenter. Velferdstinget 1032 

innstiller på full søknadssum, da det ikke vil være en stor økning fra fjorårets bevilgning. Deres totale 1033 

budsjettøkning er heller ikke stor og kun i tråd med vanlig prisutvikling. 1034 

 1035 

JURK, har etter avtale med arbeidsutvalget, fått dispensasjon for punktet om profilering i Velferdstingets 1036 

kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier.  1037 

 1038 

Enstemmig innstilling: kr 285 000,-  1039 
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BI ATHLETICS  1040 

 1041 
 2019 2020 2021  

Tidligere tildelt / Søknadssum 275 904  350 000  957 578   

Økning i prosent av fjorårets beløp 174 %  

  

 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021  

Inntekter 3 271 298  4 492 480  5 044 837   

Utgifter 3 309 055  4 432 052  4 819 263   

Resultat -38 539  60 428  225 574   

Finansposter -782     

     

Inngående egenkapital 288 005  599 466  659 894   

+ årets resultat -38 539  60 428  225 574   

+ støtte fra BISO 350 000     

Egenkapital 599 466  659 894  885 468   

     

 2017 2018 2019  

Historisk utvikling av egenkapitalen 57 385  288 005  599 466   

 1042 

Diskusjonen som oppsto under innstillingsmøte førte til at det ble tatt ut en dissens. Denne kom på bakgrunn 1043 

av uenighet om hvilke forventinger søkere burde gjøres klar over før de søker midler. Flertallet består av leder 1044 

og samarbeidsansvarlig, og mindretallet består av nestleder og politikk- og medieansvarlig. Leder har 1045 

dobbeltstemme ved stemmelikhet og derfor er innstillingen med leder flertallsinnstillingen. 1046 

 1047 

Velferdstinget har ikke representasjon i foreningens øverste organ. Da dette vil stride med reglementet til 1048 

Norges Idrettsforbund, har arbeidsutvalget i innstillingsprosessen valgt å se bort fra dette.  1049 

 1050 

Flertallets begrunnelse:  1051 

BI Athletics er et viktig bidrag til studentidretten i Oslo, men de har gjentatte ganger blitt oppfordret om å i 1052 

større grad vise at de er for alle Oslos studenter, for å være berettiget støtte fra Velferdstinget. Flertallet i 1053 

arbeidsutvalget mener at foreningen ikke klarer å vise dette på en god måte, selv om de skriver at de ønsket 1054 

å være med på SiOs foreningsdag som ikke ble noe av. Vi har bemerket oss at SiO også avholdt 1055 

foreningsdager i januar, og så vidt oss bekjent deltok ikke BI Athletics der. Bakgrunnen er at vi ser på det som 1056 

vanskelig å bli medlem uten å først ha møtt opp på foreningsdagen på BI, da dette står som første punkt du 1057 

må gjøre under fanen for å "bli medlem" på BI Athletics nettside.   1058 

Flertallet i arbeidsutvalget innstiller derfor på at foreningen får avslag, da vi mener de bør søke Kulturstyret 1059 

på lik linje med andre institusjonsbaserte foreninger, som for eksempel OsloMet IL. Vi gjør oppmerksom på 1060 

at dersom foreningen får avslag i Velferdstinget, vil det være Kulturstyrets tildelingskriterier som er gjeldende. 1061 

Det vil bety at foreningen ikke vil ha mulighet til å søke støtte til for eksempel honorarer og regnskapsfører 1062 

på samme måte som når de har søkt Velferdstinget. 1063 

 1064 

Flertallets innstilling: kr 0,-  1065 

  1066 
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Mindretallets begrunnelse:  1067 

Arbeidsutvalgets mindretall har innstilt på å fortsette å tildele BI Athletics midler. Disse midlene er tiltenkt 1068 

halltid, regnskapsfører og trenerhonorar. Vi vil ikke støtte midler til studentlekene, ettersom at det fortsatt er 1069 

usikkert om BI Athletics vil være arrangør på dette arrangementet. Vi savner tiltak som viser at BI Athletics 1070 

treffer en større andel av studentmassen enn den de retter seg mot i dag. Derfor har vi valgt å innstille på 1071 

den summen som foreligger.  1072 

 1073 

Mindretallets innstilling: kr 315 000,- 1074 

 1075 

 1076 

 1077 

OSLOSTUDENTENES IDRETTSKLUBB (OSI) 1078 

 1079 
 2019 2020 2021  

Tidligere tildelt / Søknadssum 1 609 440  1 800 000  2 325 000   

Økning i prosent av fjorårets beløp 29 %  

  

 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021  

Inntekter 18 081 209  1 384 020  8 695 000   

Utgifter 7 137 671  1 506 381  8 355 000   

Resultat 10 955 317  -122 361  342 000   

Finansposter 11 780   2 000   

     

Inngående egenkapital 3 188 548  14 143 865  14 021 504   

+ årets resultat 10 955 317  -122 361  342 000   

Egenkapital 14 143 865  14 021 504  14 363 504   

     

 2017 2018 2019  

Historisk utvikling av egenkapitalen 2 032 471  3 188 548  14 143 865   

 1080 

OSI har over flere år levert ryddige og gode søknader. Arbeidsutvalget ser behovet for en økt arealpott, 1081 

spesielt fordi færre i dag kan trene samtidig på grunn av korona. Samtidig vil arbeidsutvalget oppfordre 1082 

klubben til å se på studentandelen i gruppene. Det er flere av gruppene som, basert på den vedlagte 1083 

oversikten, har måttet si nei til studenter, som ligger under 80% i studentandel. Dette mener vi er svært 1084 

uheldig. Det skal ikke være slik at studenter ikke får plass på treninger som er finansiert av semesteravgiften 1085 

hvis medlemmer som ikke er studenter får plass. På tross av dette ser vi at det er behov for mer arealer, selv 1086 

om foreningen skulle øke studentandelen i de aktuelle gruppene. 1087 

 1088 

Arbeidsutvalget innstiller derfor på en relativt stor økning fra fjorårets tildeling, men ikke på hele 1089 

søknadsbeløpet.  1090 

 1091 

Velferdstinget har ikke representasjon i foreningens øverste organ. Da dette vil stride med reglementet til 1092 

Norges Idrettsforbund, har arbeidsutvalget i innstillingsprosessen valgt å se bort fra dette.  1093 

 1094 

Enstemmig innstilling: kr 2 025 000,-  1095 
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VELFERDSTINGETS KULTURSTYRE (KS) 1096 

 1097 

Historisk oversikt: bevilgninger til og fra Kulturstyret 1098 
  Bevilgning til KS  

(fra VT) 

Endring i % 

(fra året før) 

Egenkapital 

(inngående) 

Bevilget av KS  

 2017  2 460 000  -9 %  1 069 619  2 964 271 

 2018  2 300 000  -7 %  565 348  2 693 990 

 2019   2 823 418 22,8 %  171 358  2 823 418 

 2020 (* 2 718 000 -3,7 % 287 742 2 800 000 

 2021(** 2 750 000 1,2 % 205 742 2 750 000 

*forventet. **søknadsbeløp 1099 
(se vedlegg: Kulturstyret - økonomisk oversikt) 1100 

 1101 

Arbeidsutvalget er enige om viktigheten av Kulturstyret som organ. Vi har derfor alle sammen innstilt på å gi 1102 

høyere sum enn søkt. Vi har derimot kommet frem til forskjellige summer, basert på at vi ønsker å 1103 

tilrettelegge for en godt studentfrivillighet for de resterende 440 studentforeningene i Oslo og Akershus. 1104 

Flertallet består av leder og samarbeidsansvarlig, og mindretallet består av nestleder og politikk- og 1105 

medieansvarlig. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet og derfor er innstillingen med leder 1106 

flertallsinnstillingen. 1107 

 1108 

 1109 

Flertallets begrunnelse: 1110 

Det er flere faktorer i de andre innstillingene som gjør at arbeidsutvalgets flertall ønsker å øke Kulturstyrets 1111 

tildelingssum relativt mye. For det første er det foreslått å fjerne støtten til DNS’ prosjektpott. Vi mener det 1112 

må være rom for at foreninger som tidligere har søkt denne potten, skal kunne søke Kulturstyret i stedet. I 1113 

tillegg har flertallet innstilt på avslag for BIA, da vi mener de ikke gjør nok for å rette seg mot alle Oslos 1114 

studenter. Ingen av midlene som tildeles Kulturstyret er øremerket og foreninger som får avslag av 1115 

Velferdstinget er derfor på ingen måte garantert støtte, men med potensielt flere søkere mener vi at 1116 

Kulturstyret trenger ekstra midler for at det ikke skal gå ut over Kulturstyrets budsjetterte søkere. 1117 

Kulturstyrets leder har varslet at de muligens går kr 150 000,- under budsjett i 2020. Dette er tatt med i 1118 

flertallets vurdering av innstilt tildelingssum.  1119 

 1120 

Flertallets innstilling: kr 3 115 000,- 1121 

 1122 

 1123 

Mindretalls begrunnelse: 1124 

Kulturstyret leverer en god søknad. Vi har derfor valgt å innstille på full søknadssum. Kulturstyrets leder har 1125 

varslet at de muligens går kr 150 000,- under budsjett, men vi har fortsatt innstilt full sum ettersom at vi 1126 

ønsker å sikre studentfrivilligheten i vårt virkeområde det neste året.   1127 

 1128 

Mindretallets innstilling: kr 2 750 000,- 1129 

 

  1130 
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 1131 

MILJØPOLITISK DOKUMENT 1132 

 1133 

Saksnummer: 064/20-10 1134 

Type sak: Vedtakssak 1135 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 1136 

Vedlegg: Miljøpolitisk dokument fra 2015, retningslinjer for SiO Mat og Drikke, Boligpolitisk dokument, nytt 1137 

Miljøpolitisk dokument 1138 

 1139 

Arbeidsutvalgets innstilling: 1140 

Fristen for å sende inn endringsforslag gikk ut 09.10, og det er derfor ikke lenger mulig å sende inn 1141 

endringsforslag til saken.  1142 

Nytt dokument legges til grunn, og det holdes en 2. gangs debatt over forslag som kom inn før fristen. 1143 

Deretter vil Velferdstinget ta stilling til og stemme over endringsforslagene. 1144 

 1145 

Forslag til vedtak: 1146 

Velferdstinget vedtar revidert miljøpolitisk dokument med de endringsforslag som blir vedtatt på møtet. 1147 

 1148 

SAKSOPPLYSNINGER 1149 

 1150 

På vårseminaret ble det vedtatt av Velferdstinget i handlingsplanen at miljøpolitisk dokument skal revideres, 1151 

da det gamle dokumentet er fra 2015 og det er behov for vesentlige oppdateringer. Det står i Velferdstingets 1152 

vedtekter at et hvert politisk dokument skal løftes for Velferdstinget over to møter. Forslaget til revidert 1153 

dokument legges derfor frem for diskusjon på dette møtet for Velferdstinget og vil bli votert over på neste 1154 

møte.  1155 

 1156 

Vedlagt er også boligpolitisk dokument som sier noe om tidligere vedtatt boligpolitikk hvor det også omfatter 1157 

punkter om miljø. I tillegg er retningslinjer for SiO Mat og Drikke vedlagt da mye av det som står der 1158 

overlapper med SiO Mat og Drikke underkapittelet i forslaget til nytt miljøpolitisk dokument. 1159 

Arbeidsutvalget anser det som hensiktsmessig at Velferdstinget har miljøpolitikk på grunn av den 1160 

altomfattende globale miljøkrisen vi lever i. Dette er viktig å ta stilling til når Velferdstinget og arbeidsutvalget 1161 

skal jobbe et bærekraftig velferdstilbud for våre studenter.  1162 

1163 
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Innkomne endringsforslag til miljøpolitisk dokument (se vedlegg med linjenummer fra Høstseminarets 1164 

sakspapirer): 1165 

Forslag # M1 
Dokument: Miljøpolitisk dokument Linje nr 1214 

Levert av: Adrian Leander Skagen, UiO - Grønn liste Type Endring 

Sak 048/20-09 Miljøpolitisk dokument  

Opprinnelig tekst 2035 

Ny tekst 2030 

Begrunnelse Vi mister stadig mere tid og må gjøre tiltakene over en kortere periode. 

Dokumentet bør reflektere dette 

AUs innstilling Avvises. 2030 er en målsetning som er for urealistisk uten å bruke eksterne 

metoder for å kutte utslipp. Å la 2030 stå kan gjøre at dokumentet virker urealistisk 

og i verste fall ikke vil tas seriøst. 

VEDTAK  

 1166 

Forslag # M2 
Dokument: Miljøpolitisk dokument Linje nr 1244 

Levert av: Adrian Leander Skagen, UiO - Grønn liste Type Tillegg 

Sak 048/20-09 Miljøpolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 
 

Ny tekst SiO skal utarbeide et karbonbudsjett etter modell fra Oslo Kommune 

Begrunnelse Et karbonbudsjett er essensielt for å faktiske nå målene for redusert karbonutslipp 

AUs innstilling Avvises. Et karbonbudsjett for en kommune vil være noe annet enn et 

karbonbudsjett for SiO. Man kan gjerne innhente inspirasjon, men det er ikke 

sikkert at en modell fra Oslo vil være hensiktsmessig for SiO. 

VEDTAK  

 1167 

 1168 

 1169 
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Forslag # M3 
Dokument: Miljøpolitisk dokument Linje nr 1244 

Levert av: Adrian Leander Skagen, UiO - Grønn liste Type Tillegg 

Sak 048/20-09 Miljøpolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 
 

Ny tekst SiO skal begrense bruken av ikke-bærekraftig papir i så stor grad som mulig 

Begrunnelse Det er ikke lenger tilstrekkelig å være aktive på å ta i bruk bærekraftige tilbud, vi er 

også nødt til å begynne å være energibesparende 

AUs innstilling Vedtas. AU mener dette er et fint tiltak. 

VEDTAK  

 1170 

 1171 

 1172 

Forslag # M4 
Dokument: Miljøpolitisk dokument Linje nr 1244 

Levert av: Adrian Leander Skagen, UiO - Grønn liste Type Tillegg 

Sak 048/20-09 Miljøpolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 
 

Ny tekst SiO skal undersøke muligheten for energibesparelse 

Begrunnelse Vi har større behov for å bruke mindre energi 

AUs innstilling Avvises. SiO har allerede mange tiltak for energibesparelse på flere felter. Vi mener 

også at formuleringen med å “undersøke muligheten” kan virke litt for passiv, når 

man ønsker større og konkrete tiltak. 

VEDTAK  

 1173 

 1174 

 1175 

 1176 
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Forslag # M9 
Dokument: Miljøpolitisk dokument Linje nr 1251 

Levert av: Stian Lind, Handelshøyskolen BI Type Endring 

Sak 048/20-09 Miljøpolitisk dokument 

Opprinnelig tekst og solceller der bygningen selv ikke er klimanøytral. 

Ny tekst og klimanøytrale energikilder som vannkraft eller solceller der bygningen selv ikke 

er klimanøytral. 

Begrunnelse Solceller er ikke nødvendigvis et godt alternativ, gitt pris og inneaktivitet i klima i 

Oslo. Det bør preseterist at det også er tilgang til å ta ibruk andre klimanøytrale 

energikilder. 

AUs innstilling Avvist. Her tror vi forslagsstiller har misforstått intensjonen i forslaget. Solceller 

skal produsere energi for bygningene selv slik at de kan bli klimanøytrale. Vi tror 

ikke det er mulig å lage vannkraft i SiO boliger. 

VEDTAK  

 1177 

Forslag # M10 
Dokument: Miljøpolitisk dokument Linje nr 1258 

Levert av: Stian Lind, Handelshøyskolen BI Type Endring 

Sak 048/20-09 Miljøpolitisk dokument 

Opprinnelig tekst SiO bør bruke solcellepaneler på takene sine i så fremt det ikke medfører økte 

leiekostnader, 

Ny tekst SiO bør bruke solcellepaneler på takene sine der dette vill være hensiktsmessig og  

ikke medfører økte leiekostnader, 

Begrunnelse Solceller bør ikke kun installeres når det ikke fører til økte utgifter, men også når 

det er godt bruk av ressurser. Andre forhold som bil påvirke hvorvidt solceller er 

hensiktsmessig er lokale forhold som tilgang på sol, vinkling på tak, lokal 

forurensning og annet som påvirker effektiviteten til solcellene. 

AUs innstilling Vedtas. Konkretiserer punktet slik at man tydeliggjør at solcellepaneler skal 

brukes hvis det er hensiktsmessig. 

VEDTAK  

 1178 

 1179 
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Forslag # M5 

Dokument: Miljøpolitisk dokument Linje nr 1260 

Levert av: Julianne Sørflaten Grovehagen, UiO - 

Grønn liste 

Type Endring 

Sak 048/20-09 Miljøpolitisk dokument 

Opprinnelig tekst Brukere av SiO bolig må ha tilgang til trygge sykkelparkeringer. 

Ny tekst  

Brukere av SiO bolig må ha tilgang til trygge sykkelparkeringer. Det skal være mulig 

å parkere sykkelen i et rom med vegger og tak som krever nøkkelkort for å åpne. 

Begrunnelse Flere studenter ønsker å kjøpe elsykkel (eller annen sykkel), men de tørr ikke fordi 

de ikke oppfatter det som trygt å parkere sykkelen utendørs. Nå oppfordres 

studenter til å sykle eller gå til lærestedet, på grunn av COVID-19, derfor burde en 

slik sykkelparkering være tilgjengelig så fort som mulig! 

 

AUs innstilling Vedtas. Arbeidsutvalget mener dette vil være et godt tiltak. Vi ser at forslaget kan 

tolkes dithen at Velferdstinget ønsker å prioritere sykkelparkering over 

hybelenheter i de byggene som per i dag mangler innendørs sykkelparkering. Vi 

anser det likevel ikke som et problem da politisk grunndokument ligger over dette 

dokumentet i hierarki. Der ønskes det flere studentboliger. Arbeidsutvalget tenker 

derfor at studentboliger uansett prioriteres over sykkelparkering. 

VEDTAK  

 1180 

Forslag # M6 
Dokument: Miljøpolitisk dokument Linje nr 1261 

Levert av: Adrian Leander Skagen, UiO - Grønn liste Type Tillegg 

Sak 048/20-09 Miljøpolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 
 

Ny tekst SiO skal oppfordre leietakerne til å slå av lyset når rommet ikke er i bruk. Dette skal 

følges opp under de regelmessige kontrollene som SiO fører med leietakerne sine 

Begrunnelse Må sees i sammenheng med forslaget om energibesparing i SiO 

AUs innstilling Avvises. Dette tiltaket er for kontrollerende i forhold til hvor mye tiltaket vil spare 

energi. 

VEDTAK  

 1181 
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Forslag # M7 
Dokument: Miljøpolitisk dokument Linje nr 1273 

Levert av: Adrian Leander Skagen, UiO - Grønn liste Type Tillegg 

Sak 048/20-09 Miljøpolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 
 

Ny tekst ”(må vektlegges) tungt (ved innkjøp)” 

Begrunnelse Vi har et større behov for klimatiltak i dag enn for fem år siden, og dette bør 

reflekteres i dokumentet 

AUs innstilling Vedtas. Arbeidsutvalget er enige i at SiO Mat og Drikke må vektlegge disse 

kriteriene tungt. 

VEDTAK  

 1182 

Forslag # M8 
Dokument: Miljøpolitisk dokument Linje nr 1296 

Levert av: Adrian Leander Skagen, UiO - Grønn liste Type Tillegg 

Sak 048/20-09 Miljøpolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 
 

Ny tekst Nye treningsmaskiner skal være energibesparende 

Begrunnelse Må sees i sammenheng med forslaget om at SiO skal bli bedre på å bruke mindre 

energi 

AUs innstilling Avvises. Arbeidsutvalget synes begrepet energibesparende er vagt. Dersom man 

kun ser på en enkeltmaskin kan man ved å velge det mest energieffektive fortsatt 

velge det minst bærekraftige alternativet.  

VEDTAK  

 1183 

 1184 

 1185 

 1186 

 1187 
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Forslag # M13 

Dokument: Miljøpolitisk dokument Linje nr 0 

Levert av: Anna Rebekka Løvmo, OsloMet - 

storbyuniversitetet 

Type Endring 

Sak 048/20-09 Miljøpolitisk dokument 

Opprinnelig tekst Lillestrøm kommune 

Ny tekst Romerike 

Begrunnelse Det er ikke sikkert alle studenter som hører til SiO og ikke går på universitet eller 

høgskole i Viken fylke vil oppholde seg i Lillestrøm, hele Romerike er et alternativ 

og det omfatter flere kommuner. 

AUs innstilling Vedtas. Romerike er mer dekkende. 

VEDTAK  

 1188 

 1189 

 1190 

Forslag # M16 
Dokument: Miljøpolitisk dokument Linje nr 1244 

Levert av: Adrian Leander Skagen, UiO - Grønn liste Type Tillegg 

Sak 048/20-09 Miljøpolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 
 

Ny tekst SiO skal prioritere andre former for tranport enn flyreiser blant sine ansatte 

Begrunnelse Fly er dårlig for klima og svært sjeldent nødvendig 

AUs innstilling Arbeidsutvalget har valgt å ikke innstille på dette forslaget da vi var splittet i om 

det burde vedtas eller ikke. 

VEDTAK  

 1191 

 1192 

 1193 

 1194 
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Forslag # M17 

Dokument: Miljøpolitisk dokument Linje nr 1261 

Levert av: Øystein Fossbraaten Wennersgaard, 

UiO - Venstrealliansen 

Type Tillegg 

Sak 048/20-09 Miljøpolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 
 

Ny tekst  

SiO skal oppfordre leietakerne til å slå av lyset når rommet ikke er i bruk. Dette skal 

gjennomføres ved å inkluderes i informasjonsmailer som sendes til beboerne, eller 

separate eposter, samt at det bør stå på nettsidene. 

Begrunnelse Tiltaket gir info, men bruker ikke pisk 

AUs innstilling Vedtas. Arbeidsutvalget synes dette er et fint tiltak. 

VEDTAK  

 1195 

 1196 

Forslag # M11 
Dokument: Miljøpolitisk dokument Linje nr 1305 

Levert av: Aleksandra Langsø, Høyskolen Kristiania Type Endring 

Sak 048/20-09 Miljøpolitisk dokument 

Opprinnelig tekst SiO Barnehage bør hovedsakelig servere bærekraftig og plantebasert mat for å 

skape bærekraftige holdninger og matvaner. 

Ny tekst SiO Barnehage Oppfordres til å servere bærekraftig mat for å skape bærekraftige 

holdninger og matvaner. 

Begrunnelse Jeg synes ikke VT skal gå over foreldrenes talerett og bestemmekostholdet til barna 

i barnehagene. Barnehagestyrene bør bestemme hva som serveres til egne barn 

selv. VT kan derimot oppfordre til bærekraft uten å legge vekt på plantekost. 

AUs innstilling Arbeidsutvalget har valgt å ikke innstille på dette forslaget da vi var splittet i om 

det burde vedtas eller ikke. 

VEDTAK  

 1197 

 1198 
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Forslag # M15 

Dokument: Miljøpolitisk dokument Linje nr 1307 

Levert av: Anna Rebekka Løvmo, OsloMet - 

storbyuniversitetet 

Type Strykning 

Sak 048/20-09 Miljøpolitisk dokument  

Opprinnelig tekst ● SiO Barnehage bør rette fokus på bærekraft i sine pedagogiske planer. 1307 

Ny tekst  

Begrunnelse Ivaretatt i punktet under 

AUs innstilling Vedtas. Arbeidsutvalget er enige med forslagsstiller i at intensjonen er ivaretatt av 

punktet under. 

VEDTAK  

 1199 

 1200 

 1201 

Forslag # M12 
Dokument: Miljøpolitisk dokument Linje nr 1307 

Levert av: Henrik Bjørndalen, UiO - Moderat liste Type Strykning 

Sak 048/20-09 Miljøpolitisk dokument 

Opprinnelig tekst SiO Barnehage bør rette fokus på bærekraft i sine pedagogiske planer. 

Ny tekst  

Begrunnelse Det må være et samspill mellom foreldre og barnehage om hva man ønsker barna 

skal lære og hvilken holdninger man ønsker at barna skal få. 

AUs innstilling Realitetsbehandles ikke - likelydende med forslag M15. 

VEDTAK  

 1202 

 1203 

 1204 

 1205 
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Forslag # M14 
Dokument: Miljøpolitisk dokument Linje nr 1305 

Levert av: Henrik Bjørndalen, UiO - Moderat liste Type Strykning 

Sak 048/20-09 Miljøpolitisk dokument 

Opprinnelig tekst for å skape bærekraftige holdninger og matvaner. 

Ny tekst  

Begrunnelse Det må være et samspill mellom foreldre og barnehage om hva man ønsker barna 

skal lære og hvilken holdninger man ønsker at barna skal få. 

AUs innstilling Avvises. Arbeidsutvalget mener punktet er viktig og bør stå. 

VEDTAK  

 1206 

 1207 

Forslag # R1 
Dokument: Miljøpolitisk dokument Linje nr Helheten 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 048/20-09 Miljøpolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 
 

Ny tekst Arbeidsutvalget innvilges redaksjonell fullmakt ved ferdigstilling av Miljøpolitisk 

dokument. 

Begrunnelse 
 

AUs innstilling Vedtas. 

VEDTAK  

 1208 


