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TIL: 
Velferdstingets arbeidsutvalg 

Alle valgte representanter i Velferdstinget  

Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget 

 

Studentdemokratiene ved:   

Universitetet i Oslo 

OsloMet – storbyuniversitetet 

Handelshøyskolen BI 

Høyskolen Kristiania 

Politihøgskolen 

MF vitenskapelig høyskole  

   for teologi, religion og samfunn 

Norges Idrettshøyskole 

Norges musikkhøgskole 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Kunsthøgskolen i Oslo 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,  

   Campus Adamstuen 

Bjørknes Høyskole 

NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 

Steinerhøyskolen 

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole 

Høgskolen for Ledelse og teologi 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole 

Atlantis Medisinske høgskole 

Musikkteaterhøyskolen 

Barratt Due musikkinstitutt 

Norges Dansehøyskole 

NSKI Høyskole 

Høyskolen for Dansekunst 

Einar Granum kunstfagskole 

 

 

KOPI: 
Hovedstyrets studentmedlemmer, Velferdstingets kontrollkomité, Velferdstingets valgkomité, Velferdstingets 

representanter i SiOs delstyrer, studentmediene, Kulturstyret, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Norsk 

Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig, ISU v/UiOs lokallag, Det Norske Studentersamfund v/Hovedstyret, 

Oslostudentenes Idrettsklubb v/ Hovedstyret, Jussbuss v/daglig leder, JURK v/daglig leder, Ordstyrer 

 

 

 

 

INNKALLING TIL VELFERDSTINGETS MØTE 7. DESEMBER 2020 
 

Dette er innkalling til Velferdstingets høstvalgmøte mandag 7. desember klokken 16:30. Møtet finner sted 

digitalt (Zoom). 

 

Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, 

og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne 

vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for 

deg. 

 

Representanter valgt via valgforsamlingen må ved forfall ta kontakt med Velferdstingets administrasjon, for 

å finne vara.  

mailto:adm@studentvelferd.no
mailto:adm@studentvelferd.no
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FORKORTELSER 
 

 

AU, VTAU: Arbeidsutvalget 

AL: Arbeiderbevegelsens studentliste 

BDM: Barrat Due musikkinstitutt 

BH: Bjørknes høyskole 

BI: Handelshøyskolen BI 

BISO Oslo: BI studentorganisasjon Oslo 

DMI: De mindre utdanningsinstitusjonene 

DNS: Det Norske Studentsamfund 

GjL: Gjestelista 

GL: Grønn liste 

HK: Høyskolen Kristiania 

HS: Hovedstyret 

KK: Velferdstingets kontrollkomité 

KS: Velferdstingets Kulturstyre 

LL: Liberal liste 

MD: SiO Mat & Drikke 

MF: MF vitenskapelige høyskole 

ML: Moderat liste 

 

 

 

NIH: Norges idrettshøgskole 

NLA: NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 

NMH: Norges musikkhøyskole 

NSO: Norsk studentorganisasjon  

ONF: Organisasjonen for norske fagskoler 

OSI: Oslostudentenes idrettsklubb 

OsloMet: OsloMet – storbyuniversitetet 

PBE: Plan- og bygningsetaten 

PHS: Politihøgskolen 

RL: Realistlista 

SH: Studenthovedstaden 

SiO: Studentsamskipnaden SiO 

SIR: Velferdstingets studentidrettsråd 

SP-OsloMet: Studentparlamentet ved OsloMet 

SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 

VA: Venstrealliansen 

VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité, NSO 

VK: Velferdstingets valgkomité  

VT, VTOA: Velferdstinget (i Oslo og Akershus)
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DAGSORDEN OG KJØREPLAN 2 

 3 

16:15-16:30  Innlogging   4 

16:30  Møtestart med opprop 5 

 6 

Tid: Saks nr.: Saker: Type sak: Kategori: 
16:30 081/20-12 Valg av ordstyrer og 

referent 

Vedtakssak Møtekonstituering 

 082/20-12 Godkjenning av 

innkalling 

Vedtakssak Møtekonstituering 

 083/20-12 Godkjenning av 

dagsorden og kjøreplan 

Vedtakssak Møtekonstituering 

 084/20-12 Godkjenning av referat Vedtakssak Møtekonstituering 

 085/20-12 Godkjenning av 

valgprotokoller 

Vedtakssak Møtekonstituering 

16:45 086/20-12 Arbeidsutvalgets 

orientering 

Orienteringssak Orienteringer 

 087/20-12 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 088/20-12 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 

17:05 089/20-12 Godkjenning av 

Valgforsamling 

Vedtakssak Organisasjon 

17:20 Pause 10 min     

17:30 090/20-12 Varslingsrutiner Vedtakssak Organisasjon 

18:20 Pause 10 min    

18:30 091/20-12 Rutiner for den som 

mottar mistanke, 

melding eller anklage 

Vedtakssak  Organisasjon 

18:50 092/20-12 Varslingsplakat Vedtakssak Organisasjon 

19:20 Pause 10 min    

19:30 093/20-12 Valg til Hovedstyret Valgsak Valg 

 094/20-12 Valg av KS-leder Valgsak Valg 

20:20 Pause 10 min    

20:30 095/20-12 Valg til URBO Valgsak Valg 

 096/20-12 Valg til klagenemda for 

tildeling av bolig 

Valgsak Valg 

 
097/20-12 Valg til kontrollkomiteen 

for SiO barnehage 

Valgsak Valg 

20:55 Pause 10 min 
   

21:05 098/20-12 Årsrapport Orienteringssak Organisasjon 

21:25 099/20-12 Resolusjon om 

internasjonale studenter 

Vedtakssak Resolusjon 

22:00 100/20-12 Eventuelt  Eventuelt 

 7 

22:10 Møteslutt 8 



  
 

 

 5 

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 9 

 10 

Saksnummer: 081/20-12 11 

Type sak: Vedtakssak 12 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 13 

 14 

Arbeidsutvalgets innstilling: 15 

Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 16 

 17 

Forslag til vedtak: 18 

Ordstyrer: Martine Gjerde  19 

Referent: Suzanne Sagli 20 

 21 

 22 

 23 

GODKJENNING AV INNKALLING 24 

 25 

Saksnummer: 082/20-12 26 

Type sak: Vedtakssak 27 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 28 

 29 

Forslag til vedtak: 30 

Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 31 

 32 

 33 

  34 
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 35 

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 36 

 37 

Saksnummer: 083/20-12 38 

Type sak: Vedtakssak 39 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 40 

 41 

Arbeidsutvalgets innstilling: 42 

Dagsorden og kjøreplan godkjennes. 43 

 44 

Forslag til vedtak: 45 

Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 46 

 47 

 48 

GODKJENNING AV REFERAT 49 

 50 

Saksnummer: 084/20-12 51 

Type sak: Vedtakssak 52 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 53 

 54 

Forslag til vedtak: 55 

Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 56 

 57 

Referatet finner dere på www.studentvelferd.no 58 

 59 

 60 

 61 

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 62 

 63 

Saksnummer: 085/20-12 64 

Type sak: Vedtakssak 65 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 66 

 67 

Forslag til vedtak: 68 

Valgprotokoller godkjennes. 69 

  70 

http://www.studentvelferd.no/
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 71 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERINGER 72 

 73 

Saksnummer: 086/20-12 74 

Type sak: Orienteringssak 75 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 76 

 77 

Forslag til vedtak: 78 

Saken tas til orientering. 79 

 80 

ARBEIDSUTVALGET: GENERELL ORIENTERING 81 

 82 

Denne orienteringen gjelder for perioden 16. november - 26. november. 83 

 84 

Dette er en orientering fra arbeidsutvalget i fellesskap. For mer spesifikk informasjon henvises til de 85 

individuelle orienteringene. 86 

 87 

SiO 88 

Formøte med studentrepresentantene i SiOs hovedstyre 89 

Det har ikke vært noen hovedstyremøter siden forrige VT-møte og dermed heller ingen formøter. Det skal 90 

være et styremøte til før jul, med tilhørende formøte.  91 

 92 

Konsernlunsj 93 

Siden forrige møte i Velferdstinget har vi vært på en konsernlunsj. Der luftet vi litt tanker rundt neste års 94 

faddervaktarrangement, men vi ser at det er litt tidlig å bestemme noe enda, fordi usikkerhetene knyttet til 95 

korona er så store.  96 

 97 

Vi snakket også en del om studenter og korona. Vi ble veldig glade for å høre at SiOs planlagte eksamensboost 98 

trolig ville få klarsignal med tanke på smittevern. Ved utsendelse av denne orienteringen er 99 

eksamensboosten alt i gang.  100 

 101 

Det ble også nevnt at SiO har mulighet for å tilby billige julebord-løsninger for studenter, men per dags dato 102 

er det vanskelig å gjennomføre innenfor gjeldende smittevernregler i Oslo da alle innendørs arrangementer 103 

er forbudt. 104 

 105 

Julekalender 106 

Vi har planlagt en liten, hyggelig julekalender som vi skal begynne å legge ut fra 1. desember. 107 

 108 

Sosialt 109 

Spillkveld 110 

Vi har satt opp spillkveld en gang i uken frem mot jul. Spillkveldene er åpne for alle som vil, så inviter gjerne 111 

med dere noen dere tror ville ha glede av å være med.  112 

 113 

Julebord 114 
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Vi planlegger et digitalt julebord den 11. desember. Det vil sendes ut mer informasjon og en liten påmelding 115 

ikke lenge etter denne orienteringen.   116 
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ARBEIDSUTVALGET: IDUN KLØVSTAD (LEDER)   117 

 118 

Organisatorisk arbeid 119 

En del av tiden fra forrige møte har gått til forefallende organisatorisk arbeid. Deriblant signering av bilag, 120 

dialogmøte med administrasjonsleder og planlegging og oppsett av interne møter ut året.  121 

 122 

Media 123 

Jeg har bidratt til tre leserinnlegg siden forrige møte. To av dem vil være publisert når orienteringen sendes 124 

ut. Det siste er et samarbeid mellom oss og to andre Velferdsting. Vi prøvde i utgangspunktet å sende det til 125 

litt større medier, men slet med å få napp. Det har derfor blitt noe forsinkelse fra innlegget ble skrevet til det 126 

forhåpentligvis blir publisert.  127 

 128 

Arrangement med LO 129 

LO inviterte oss til å være medarrangør på et arrangement om studenter og psykisk helse. I den forbindelse 130 

fikk jeg komme og si litt om Velferdstinget. 131 

 132 

 133 

  134 
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 135 

ARBEIDSUTVALGET: EVA STRØMME MOSHUUS (NESTLEDER) 136 

 137 

Siden forrige VT-møte har jeg tatt ut en del avspasering, noe som medfører at min aktivitet har vært noe 138 

redusert.  139 

 140 

Jeg har deltatt på generalforsamlingen til JURK og DNS’ medlemsmøte. Dette er som følge av at begge søker 141 

støtte av Velferdstinget. Kjellerpub-nettverket på Blindern har hatt et møte, som jeg også deltok på. I tillegg 142 

til det har jeg vært med resten av arbeidsutvalget på lunsj med konsernledelsen i SiO.  143 

 144 

Det har gått noe tid til kommunikasjon med eksterne over mail, blant annet LNU og LDO ettersom at vi hadde 145 

et par spørsmål med tanke på personvern og oppbevaring av dokumenter. I tillegg har jeg vært i kontakt med 146 

Oslo idrettskrets for å snakke om hallfordeling.  147 

 148 

Utover dette har det gått en del tid til interne møter på kontoret, blant annet om tildelingene. Dette var for å 149 

prøve å se på andre måter å gjennomføre tildelingene på. Det resulterte i at vi har sendt noen forslag på 150 

høring til søkerne for å høre deres innspill før vi eventuelt løfter det for Velferdstinget. 151 

 152 

  153 
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 154 

ARBEIDSUTVALGET: HENRIETTE SEIM (SAMARBEIDSANSVARLIG) 155 

 156 

Internt på kontoret  157 

Sidan det berre er ei og ei halv veke sidan førre Velferdstingsmøte har det ikkje skjedd all verda. Vi har hatt 158 

konserlunsj med SiO, og vore i kontakt med Lillestrøm kommune om testing på Kjeller.  159 

 160 

Eg har starta eit prosjekt med å omskrive tillitsvalthandboka. I dag er denne på neste tjue sider, noko eg 161 

meina er for mykje. Er driv å arbeida den ned til mindre sider, med meir konsist innhald.   162 

 163 

Studentdemokrati 164 

Etter andre innkalling vart sendt ut til førre møte har eg gjennomført valforsamling, der vi valte fem 165 

representantar til å sitje i Velferdstinget i 2021. Eg oppretta også ei egen Facebookgruppe for dei mindre 166 

høgskulane, sånn at dei kan ha eit eige fora.  167 

 168 

Etter jul skal vi ha opplæring av nytt Velferdsting, og eg har starta prosessen allereie no. Eg har utforma eit 169 

spørjeskjema eg kjem til å sende ut, for å kartlegge kompetanse og mangel på opplæring. Dette for at vi stadig 170 

ynskje å forbedre oss, og håpar vi kan gje nytt Velferdsting best mogleg føresetnad for å ha eit bra år.  Eg har 171 

også vore i dialog med ein tidlegare delegasjonsleiar som sa tidleg frå om ynskje til innspel. 172 

 173 

Arrangement  174 

Kvar fredag har vi spelekveld, eg oppleva dette som suksess og synast det er kjempe kjekt! Sjølv om eg gjerne 175 

sku ha spelt Secret Hitler fysisk.. Det kjem vell ei tid for det også.  176 

 177 

Eg og Axel har jobba med å promotera val til dette møtet. 178 

 179 

  180 
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 181 

ARBEIDSUTVALGET: AXEL KLANDERUD (POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG) 182 

 183 

12. November deltok jeg og Idun i deputasjon hos Finansutvalget hvor vi fremla ønske om at SiO kunne 184 

bruke to psykomotorisk fysioterapi hjemler som kommunen sitter på, slik at det offentlige betaler for 185 

tilskuddet deres som vil gjøre at SiO får mer ressurser igjen til sin psykiske helsetjeneste. Deputasjonen gikk 186 

veldig bra hvor vi følte vi ble tatt på alvor av politikerne som hadde medfølelse og forståelse for 187 

studentenes situasjon. 188 

Hittil har vi arrangert to spillekvelder og vi har fått inntrykk av at deltakerne har syntes har vært bra. Vi i 189 

arbeidsutvalget synes dette er et veldig morsomt og fint tiltak. Planen er å fortsette så lenge det kommer 190 

deltakere og de syntes det er gøy. 191 

Vi har også skrevet en del leserinnlegg som både er blitt publisert og ikke publisert, med hovedfokus på at 192 

offentlige myndigheter må legge konkrete tiltak og ressurser for å gjennomføre tiltak på bordet. Hittil har 193 

det dessverre vært mye prat om hvor bekymret man er for studenter, uten at man har fulgt opp med noe 194 

for å løse utfordringene. Idun har også deltatt i møte med statsråd Henrik Asheim for å legge frem våre 195 

tanker om hva som kan gjøres. Vi håper at myndighetene vil følge opp med konkrete midler så fort som 196 

mulig. 197 

Innad i AU har vi hatt dialog i etterkant av tildelingene om alternative måter å organisere de på for å skape 198 

mer forutsigbarhet og bedre prosesser for søkerne, samt bedre tildelingsmøter. Vi vil involvere både søkere 199 

og Velferdstinget i denne diskusjonen etterhvert for å finne ut av hvordan veien videre for tildelinger vil bli 200 

og hvordan vi sammen kan skape en prosess som er best mulig. 201 

Vi har også samarbeidet med LO om to arrangementer. Et om psykisk helse med Sofie Frøysaa 25. 202 

november og ett 2. desember med Magne Gundersen fra luksusfellen om studentøkonomi (du kan melde 203 

deg på her!). LO har også sagt seg villige til å sponse studentene med 1000 munnbind som enten kommer i 204 

slutten av november eller starten av desember. 205 

Til slutt har jeg vært i kontakt med elsparkesykkelaktøren Lime for å potensielt opprette en studentrabatt. De 206 

er positive, og det er en løsning vi forhåpentligvis kan få på plass om ikke så lenge. 207 

 208 

  209 

https://www.facebook.com/events/370943507517259
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 210 

MEDIELOGG 211 

 

_________________________________________________________________________ 212 

18. November 213 

— Studentene sliter, får ingen støtte fra NAV og mister deltidsjobbene sine. Vi krever lavere husleie fra SiO 214 

Sak om underskriftene for å redusere husleie hos SiO. Styreleder Jonas Virtanen intervjuet. 215 

_________________________________________________________________________ 216 

18. November 217 

1 av 3 studenter har fått økonomisk hjelp hjemmefra under koronakrisen 218 

Sentio har utført en undersøkelse på vegne av Universitas og NSO om studenters økonomi og jobbsituasjon 219 

under corona. 220 

_________________________________________________________________________ 221 

23. November 222 

Dette er ramme alvor. 223 

Leder av Studenttinget NTNU på trykk hos NRK om krisepakke for studenter. 224 

_________________________________________________________________________ 225 

25. November 226 

Dagsavisen “Tiltak må gå begge veier” 227 

Axel skrev i dagsavisen om at man trenger konkrete bevilgninger for å kunne utføre tiltak som vil bedre 228 

helsekøene til samskipnadene og at vi trenger dagpenger til studenter som har mistet jobben. 229 

_________________________________________________________________________ 230 

26. November 231 

Universitas “Dagens situasjon er begredelig, men vi må ikke glemme å se fremover” 232 

Idun skriver om studenters mulighet for en bedre hverdag i 2021. 233 

_________________________________________________________________________ 234 

 235 

  236 

https://vartoslo.no/covid-19-husleie-jonas-virtanen/studentene-sliter-far-ingen-stotte-fra-nav-og-mister-deltidsjobbene-sine-vi-krever-lavere-husleie-fra-sio/270474
https://universitas.no/nyheter/67655/1-av-3-studenter-har-fatt-okonomisk-hjelp-hjemmefr/
https://www.nrk.no/ytring/dette-er-ramme-alvor-1.15256716?fbclid=IwAR2zd4XQGXSsKiAjEwAvUdUQxYLDA7TVO0OV8IfqgTXEbuBGu2OTMq5BlQE


  
 

 

 14 

 237 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 238 

 239 

Saksnummer: 087/20-12 240 

Type sak: Orienteringssak 241 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 242 

 243 

Forslag til vedtak: 244 

Saken tas til orientering. 245 

 246 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 247 

 248 

Siden sist har det ikke vært styremøte. Neste og siste styremøtet før jul er Onsdag 9. Desember. 249 

Mye av sakene som har vært på styrets agenda ble orientert om sist møte. Derfor er den skriftlige 250 

orientering relativt kort denne gangen. Det legges opp til en mer omfattende orientering muntlig i 251 

møtet. Om det er spørsmål eller temaer som ønskes belyst oppfordres det til å sende epost til 252 

styreleder@sio.no  253 

 254 

 255 

SiO mat og drikke  256 

Det ble delt ut flere hundre goodiebags og Chili sin carne i forbindelse med eksamensboost. Dette 257 

ble gjort på campus Blindern, Pilestredet og rundt om i studentbyene. Sjekk: 258 

https://www.facebook.com/SiOStudentliv/events for å vite når de kommer nær deg. 259 

 260 

 261 

SiO Bolig 262 

 263 

 264 

Torsdag 26. November ble det sendt ut en mail til beboere som skulle informere om hvilke 265 

karanteneregler som gjelder for studenter. Denne mailen ble oppfattet som forvirrende og skulle 266 

ikke vært sendt slik den er formulert.  267 

Hovedregelen er at studenter selv må følge med på hvilke karanteneregler som gjelder for den 268 

enkelte. 269 

SiO har ingen myndighet til å instruere studenter til å følge regelverket, men forsøker å legge til 270 

rette. Dette var intensjonen, men ordlyden var til å misforstå. Dette beklager vi.  271 

 272 

 273 

Det er viktig å presisere at det skilles mellom karantene og innreisekarantene.  274 

Karantene gjelder ved smitte eller nærkontakt med smittede. Innreisekarantene gjelder for de som 275 

har oppholdt seg i utlandet.  276 

 277 

 278 

Bydelsoverlegens vurdering: 279 

mailto:styreleder@sio.no
https://www.facebook.com/SiOStudentliv/events
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 280 

 281 

Ved karantene kan samtlige beboere gjennomføre denne i SiO-bolig, uavhengig av boforhold. Dette 282 

fordi de som bor med felles kjøkken og/eller bad er å regne som en kohort.  283 

 284 

 285 

Ved innreisekarantene kan ikke studenter dele kjøkken og bad da disse ikke regnes som en felles 286 

kohort. Følgelig vil det ikke være mulig å gjennomføre en innreisekarantene i SiO sine boliger 287 

dersom disse består av fellesskapsløsninger. 288 

 289 

 290 

SiO oppfordrer derfor beboere til å følge regelverket. De som kommer til Norge fra utlandet og som 291 

bor i boliger med delt kjøkken og/eller bad anbefales derfor å gjennomføre karantenen andre 292 

steder.  293 

 294 

 295 

Som alltid - still veldig gjerne spørsmål!  296 

På vegne av styrestudentene,  297 

Jonas Virtanen 298 

 299 

  300 
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 301 

ANDRE ORIENTERINGER 302 

 303 

Saksnummer: 088/20-12 304 

Type sak: Orienteringssak 305 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 306 

 307 

Forslag til vedtak: 308 

Saken tas til orientering. 309 

 310 

 311 

KULTURSTYRETS ORIENTERING 312 

 313 

Vi har som nevnt tidligere en del igjen av budsjettet for året, rundt 450 000 kr. Siste KS-møte er på onsdag 314 

2.12 og til det møtet er det søkt om ca 660 000 kr, så det blir forhåpentligvis ikke veldig mye i overskudd. 315 

Det vil komme en muntlig orientering om dette på møtet. 316 

 317 

Med vennlig hilsen 318 

Henrik Hung Haram 319 

Leder av Kulturstyret til Velferdstinget i Oslo og Akershus 320 

 321 

SIO MAT OG DRIKKE 322 

 323 

Det foreligger ingen skriftlig orientering.  324 

 325 

 326 

UNIVERSITAS 327 

 328 

Det foreligger ingen skriftlig orientering.  329 

 330 

 331 

RADIO NOVA 332 

 333 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 334 

 335 

 336 

ARGUMENT 337 

 338 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 339 

 340 

 341 
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GODKJENNING AV VALGFORSAMLING 342 

 343 

Saksnummer: 089/20-12 344 

Type sak: Vedtakssak 345 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalet, ved Henriette Seim 346 

Vedlegg: Referat valgforsamling 347 

 348 

Arbeidsutvalets innstilling: 349 

Arbeidsutvalet innstiller på å godkjenne valforsamlinga. 350 

 351 

Forslag til vedtak: 352 

Velferdstinget godkjenner valforsamling med dei delegatene som blei valt frå dei mindre institusjonane. 353 

 354 

SAKSOPPLYSNINGER 355 

 356 

11. November vart det avhalden valforsamling for dei mindre høgskulane. Før dette møtet kom det ikkje inn 357 

nok valprotokollar, men det var påmeldt nok representantar til å vere fleir enn halvparten representert på 358 

møtet. Det vart gjennomført val av nok representantar, men då utan valprotokollar. Derfor må 359 

Velferdstinget no godkjenne vedtaket som blei gjort på Valforsamlinga, og vedta valforsamlingsmøte i sin 360 

heilskap.  361 
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VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS’ VARSLINGSRUTINER 362 

 363 

Saksnummer: 090/20-12 364 

Type sak: Vedtakssak 365 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Eva Moshuus 366 

Vedlegg: Etiske retningslinjer, dokumentet “Velferdstinget i Oslo og Akershus’ varslingsrutiner” 367 

 368 

Arbeidsutvalgets innstilling: 369 

AU innstiller ikke på forslag 1 og 8, ettersom at dette er egne forslag.  370 

AU har valgt å ikke innstille på forslag 2, 3 og 4.  371 

Forslag 5 avvises til fordel for forslag 6.  372 

Forslag 7 innstilles vedtatt. 373 

 374 

Forslag til vedtak: 375 

Velferdstinget vedtar å opprette dokumentet “Velferdstinget i Oslo og Akershus’ varslingsrutiner” med de 376 

endringer som fremkommer på møtet. 377 

 378 

SAKSOPPLYSNINGER 379 

 380 

Dokumentet, Varslingsrutiner, er tiltenkt varslingsutvalget, for at de skal ha en god og ryddig prosess. Rutinene 381 

har i stor grad basert seg på Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoners (LNU) rutiner for 382 

håndtering av varsler. Rutinene vil være tilgjengelig på Velferdstingets nettsider etter at de er vedtatt av 383 

Velferdstinget.   384 

 385 

Dokumentet som foreligger er så og si det samme som det som ble fremlagt av arbeidsutvalget før 386 

høstseminaret, med noen modereringer for å tydeliggjøre at det skal være tilgjengelig for alle.   387 

 388 

Saken ble lagt frem på novembermøte som en diskusjonssak og skal nå opp som en vedtakssak. 

 389 

Innkomne endringsforslag (# 1 til # 8): 390 

 391 

 392 

 393 

 394 

 395 

 396 

 397 

 398 

 399 

 400 

 401 

 402 

 403 

 404 
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Forslag # 1 Dokument: Varslingsrutiner  Linje nr 1 

Levert av: Arbeidsutvalget ved Eva Moshuus Type Endring 

Sak 090/20-11 

Opprinnelig tekst 
Velferdstinget i Oslo og Akershus’ varslingsrutiner 

Ny tekst Interne rutiner for håndtering av varsel i Velferdstinget 

Begrunnelse 
Navnet på dokumentet må overenstemme med navnet i de etiske retningslinjene. 

AUs innstilling AU innstiller ikke på egne forslag.  

 405 

Forslag # 2 Dokument: Varslingsrutiner  Linje nr 116 

Levert av: Felix Volpe Type Tillegg 

Sak 090/20-11 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Saken avsluttes. Saken regnes som avsluttet dersom den ikke ankes av noen av partene. Når 

en sak er avsluttet skal partene overlevere samtlige saksdokument til administrasjonsleder for 
arkivering. Saker av høy grad av alvorlighet skal ha en lang arkiveringstid før den destrueres 
på 10 år, mens mindre alvorlige saker kan ha en tidsramme på 3 år. 

Begrunnelse Bør tydeliggjøres både når en sak eventuelt er avsluttet og lagringstid for sensitive opplysninger. 
Det bør også differensieres i større grad på arkivering av informasjon som ved senere tidspunkt 
kan være oppklarende ved oppfølging av sak. Saker av høy alvorlighetsgrad kan ha 
foreldelsesfrist fra 10-25 år. Også viktig å presisere ordlyden av "destruering" av informasjon 
etter lagringsfrist. 

AUs 
innstilling 

 

 406 
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Forslag # 3 Dokument: Varslingsrutiner  Linje nr 116 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 090/20-11 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Saken avsluttes 

Saken regnes som avsluttet dersom den ikke ankes av noen av partene. Når en sak er avsluttet 
skal partene overlevere samtlige saksdokument til administrasjonsleder for arkivering. Saker av 
høy grad av alvorlighet skal ha en lang arkiveringstid før den destrueres på 5 år, mens mindre 
alvorlige saker kan ha en tidsramme på 3 år. 

Begrunnelse 
Hvor mange år en sak oppbevares kan påvirke hvor mange som har innsyn i varslingssaker. 
Arbeidsutvalget mener derfor at Velferdstinget skal ta stilling til hvor mange år dokumentene 
burde oppbevares.  

AUs 
innstilling 

 

 407 

Forslag # 4 Dokument: Varslingsrutiner Linje nr 99 

Levert av: Felix Volpe  Type Endring 

Sak 090/20-11 

Opprinnelig 
tekst 

...fem år... 

Ny tekst ...ti år... 

Begrunnelse 
Samme argumentasjon som tilleggsforslaget på linje 116. Ønskelig å reflektere potensielle 
foreldelsesfrister. 

AUs innstilling 

 

 408 
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Forslag # 5 Dokument: Varslingsrutiner Linje nr 116 

Levert av: Felix Volpe Type Tillegg 

Sak 090/20-11 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst 
Velferd og oppfølging 
 
Velferdstinget har et ansvar for å ta vare på alle parter og tredjeparter. Ved behov vil den som 
varslet/ ble varslet på bli fulgt opp i opp til 12 måneder av de som har håndtert saken. 
 
Partene har i alle møter rett til å ta med seg en ledsager. Denne ledsageren må skrive under 
på en taushetserklæring på lik linje som alle parter. 

Begrunnelse Det er enormt viktig å vite at du skal kunne be om oppfølging og hjelp som involvert part selv 
når en sak er ferdig behandlet. Ved svært høy alvorlighetsgrad kan involverte parter fortsatt ha 
vedvarende behov for oppfølging. 

For å møte en trygghet utover oppfølging av partene, må det foreligge en anledning til å være 
representert sammen med ledsager/støtte. 

AUs 
innstilling 

Avvises til fordel for forslag 6. 

 409 

 410 

 411 

 412 

 413 

 414 

 415 

 416 

 417 
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Forslag # 6 Dokument: Varslingsrutiner Linje nr 116 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 090/20-11 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst 
Velferd og oppfølging  
 
Varslingsutvalget har et ansvar for å følge opp alle parter og tredjeparter. Ved behov vil den 
som varslet/ ble varslet på bli fulgt opp i opp til 12 måneder av de som har håndtert saken. 
 
 Partene har i alle møter rett til å ta med seg en ledsager. Denne ledsageren må skrive under 
på en taushetserklæring på lik linje som alle parter. 

Begrunnelse Forslaget baserer seg på det i forslag 5. Det har bare to forandringer.  

1) Velferdstinget skal ikke ha innsyn i varslingssaker. Vi har derfor gjort det om til at det skal 
være varslingsutvalget som står for oppfølging.  

2) Det må legges til rette for oppfølging, men det er vanskelig å definere hva det vil si å ta vare 
på noen, da mange har forskjellig forståelse av hva det vil si. Vi er enige i intensjonen, men 
foreslår å kun bruke formuleringen "å følge opp" 

AUs 
innstilling 

AU innstiller ikke på egne forslag.  

 418 

 419 

 420 

 421 

 422 

 423 

 424 

 425 
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Forslag # 7 Dokument: Varslingsrutiner Linje nr 105 

Levert av: Felix Volpe Type Endring  

Sak 090/20-11 

Opprinnelig 
tekst 

...sanksjoner,.... 

Ny tekst ...sanksjoner eller disiplinære reaksjoner... 

Begrunnelse 
En nyansering av at konsekvenser ut over bare "straff" og sanksjon kan være nødvendig. Et 
hovedmål med trygge retningslinjer må også være å endre atferd og holdning, ikke bare straffe. 

AUs 
innstilling 

Vedtas 

 426 

 427 

 428 

Forslag # 8 Dokument: Varslingsrutiner  Linje nr 1 

Levert av: Arbeidsutvalget ved Axel Klanderud Type Tillegg 

Sak 090/20-11 

Opprinnelig tekst 

 

Ny tekst Arbeidsutvalget gis redaksjonell fullmakt 

Begrunnelse 
For at arbeidsutvalget kan utføre redaksjonelle endringer hvis det oppstår behov. 

AUs innstilling AU innstiller ikke på egne forslag.  

 429 

 430 

  431 
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 432 

RUTINER FOR DEN SOM MOTTAR MISTANKE, MELDING ELLER ANKLAGE 433 

 434 

Saksnummer: 091/20-12 435 

Type sak: Vedtakssak 436 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalet, ved Henriette Seim 437 

Vedlegg: Rutiner for den som mottar mistanke, melding eller anklage 438 

 439 

Arbeidsutvalets innstilling: 440 

Arbeidsutvalet innstiller på «Rutiner for den som mottar mistanke, melding eller anklage» slik den ligg føre, med 441 

redaksjonell fullmakt. 442 

 443 

Forslag til vedtak: 444 

Velferdstinget vedtar å opprette dokumentet «Rutiner for den som mottar mistanke, melding eller anklage».  445 

  446 

SAKSOPPLYSNINGER 447 

Velferdstinget i Oslo og Akershus er ein organisasjon kor det skal vere plass til alle. Det er fundamentalt for 448 

organisasjonens verksemd at alle involverte respekterer og inkludera kvarandre.  449 

Dette dokumentet er retta mot tillitsvalte i sentrale roller i organisasjonen. Intensjonen er at det skal vere 450 

klare retningslinjer for korleis førespurnader skal handterast.  451 

Dokumentet skildrar ei rekkje punkt som skal rettleie deg dersom nokon kjem til deg, med noko dei har 452 

opplevd i Velferdstinget.  453 

“Rutiner for den som mottar mistanke, melding eller anklage” var oppe som diskusjonssak på 454 

Velferdstingsmøte 16.11.2020, og skal på desembermøte opp som vedtakssak. Det blir også høve for ein 455 

andre gangs debatt.  456 

Det har kome inn eit endringsforslag om redaksjonell fullmakt:  457 

 458 

 459 

 460 

 461 

 462 

 463 

 464 

 465 

 466 

 467 
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Forslag # R1 Dokument: Rutiner for den som mottar mistanke, melding 

eller anklage 

Linje 

nr 

helheten 

Levert av: Arbeidsutvalet Type Tillegg 

Sak 091/20-11 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Arbeidsutvalget gis redaksjonell fullmakt. 

Begrunnelse 
For at arbeidsutvalget kan utføre redaksjonelle endringer hvis det oppstår behov. 

AUs innstilling Det er ikke innstilt på dette forslaget, da forslaget er levert inn av Arbeidsutvalget.  
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VARSLINGSPLAKAT 468 

 469 

Saksnummer: 092/20-12 470 

Type sak: Vedtakssak 471 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget, ved Axel Klanderud 472 

Vedlegg: Velferdstingets varslingsplakat 473 

 474 

Arbeidsutvalgets innstilling: 475 

Arbeidsutvalget innstiller på Varslingsplakaten slik den foreligger. 476 

 477 

Forslag til vedtak: 478 

Velferdstinget vedtar å opprette dokumentet “Varslingsplakat”  479 

 480 

SAKSOPPLYSNINGER 481 

 482 

Varslingsplakaten skal være Velferdstingets oversikt for hvordan man kan varsle og hva man kan varsle om, 483 

hva et varsel innebærer og hva som vil skje videre hvis man varsler. Plakaten skal gi en oversiktlig 484 

gjennomgang som skal gjøre det så trygt som mulig for eventuelle varslere å gå videre med et varsel. Vi mener 485 

det er viktig med et slikt dokument da det vil bidra til å skape en oversikt for de som ønsker å varsle. Vi vil at 486 

Velferdstinget skal være et trygt sted med trygge og forutsigbare retningslinjer for varsling.  487 

 488 

Varslingsplakaten var en diskusjonssak på novembermøtet, og er på dette møtet oppe som vedtakssak med 489 

bakgrunn i diskusjonen velferdstinget har hatt i saken. 490 

 491 

Det har kommet inn to endringsforslag: 492 

 493 
 494 
 495 
 496 
 497 
 498 
 499 
 500 
 501 
 502 
 503 
 504 
 505 
 506 
 507 
 508 
 509 
 510 
 511 
 512 
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Forslag # V1 Dokument: Varslingsplakat Linjenr 48 

Levert av: Felix Volpe Type Endring 

Sak 092/20-11 Varslingsplakat 

Opprinnelig 

tekst 

Varsling kan gjøres anonymt, men det er ønskelig at du oppgir identitet slik 

at saken kan undersøkes så grundig som mulig. Varsler som gjøres 

anonymt kan være vanskelige å ettergå. Åpenhet sikrer bedre saksgang og 

gir bedre resultater for alle involverte parter. Anonym varsling gjøres 

gjennom å sende brev. 

Ny tekst Varslingsutvalget er pålagt en taushetserklæring. Før de tar kontakt med 

den det varsles om, skal de høre din historie. Du som varsler eier din 

historie, og den skal holdes anonym frem til du selv godkjenner at den blir 

kjent for den det varsles mot. 

 

Varslingsutvalget og deg som varsler skal bli enige hvordan varselet skal 

legges fram. 

Begrunnelse Presisering av prosess for mottak av varsling som reflekterer våre etiske 

retningslinjer. Det sendes et eget forslag om anledningen for anonym 

bekymringsmelding da det oppleves som to forskjellige intensjoner og må 

tas aktivt stilling til av Velferdstinget. 

INNSTILLING Innstilt avvist. Vi mener det er viktig at varslere har mulighet til å varsle 

anonymt. Forslaget gjør også at tilsvarsretten til den det varsles mot kan 

bli svekket, da det åpner for at man kan varsle til varslingsutvalget uten at 

varslingsutvalget skal kunne ta saken videre med den andre parten. Dette 

vil ikke være i tråd med de øvrige retningslinjene til Velferdstinget.  

 513 
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 514 

Forslag # V2 Dokument: Varslingsplakat Linjenr 1 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 092/20-11 Varslingsplakat 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Arbeidsutvalget gis redaksjonell fullmakt. 

Begrunnelse For at arbeidsutvalget kan utføre redaksjonelle endringer hvis det oppstår 

behov. 

INNSTILLING Vedtas.  

 515 

 516 

 517 

  518 
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VALG TIL HOVEDSTYRET 519 

 520 

Saksnummer: 093/20-12 521 

Type sak: Valgsak 522 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 523 

Vedlegg: Saksnotat om valg, Valgkomiteens innstilling, Hovedstyrets innstilling til styreleder 524 

 525 

Arbeidsutvalgets innstilling: 526 

Valgkomiteen får mulighet til å presentere helheten i innstillingen før de enkelte valgene. Deretter redegjøres 527 

det for hver kandidat. Valgene gjøres i samme rekkefølge som i saksnotatet. Alternative forslag 528 

(benkekandidater) presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse til det enkelte verv. Alle 529 

kandidater kan holde en valgtale på opptil tre - 3 – minutter. Det åpnes ikke for støttetaler. 530 

 531 

Forslag til vedtak: 532 

a. Det velges 2 styremedlemmer for 2 år til SiOs hovedstyre, m/ personlig vara 533 

b. Det velges 1 styreleder blant de 5 valgte styremedlemmene for 1 år 534 

 535 

SAKSOPPLYSNINGER 536 

 537 

Hovedstyret er det øverste organet i Studentsamskipnaden SiO. Det er ti medlemmer i SiOs Hovedstyre. Fem 538 

av disse er studentrepresentanter valgt av Velferdstinget. Blant de fem studentrepresentantene velges det 539 

også styreleder. 540 

 541 

Hovedstyret har et overordnet ansvar for SiO. Styrets oppgaver er utarbeidelse og oppfølging av 542 

strategidokumenter og kontroll med samskipnadens økonomi. Styremedlemmer har personlig ansvar for de 543 

beslutninger som tas i styret. Vi anbefaler at kandidater til disse vervene har et reflektert forhold til hva dette 544 

innebærer. 545 

 546 

Hovedstyret har åtte til ni styremøter/styreseminarer i året. Studentrepresentantene plikter i tillegg å delta 547 

på formøter i regi av Velferdstingets Arbeidsutvalg, og de har møteplikt på Velferdstingsmøter. I tillegg 548 

fordeler styrestudentene delstyrene i SiO seg imellom. Disse har opptil åtte møter i året og plikter også til 549 

formøter med Velferdstingets Arbeidsutvalg dersom de ønsker det. Vervene er honorert av SiO. 550 

 

 551 

 552 

 553 

 554 

 555 

 556 

 557 

 558 

  559 
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VALG AV KULTURSTYRELEDER 560 

 561 

Saksnummer: 094/20-12 562 

Type sak: Valgsak 563 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 564 

Vedlegg: Saksnotat om valg, Valgkomiteens innstilling 565 

 566 

Arbeidsutvalgets innstilling: 567 

Valgkomiteen får mulighet til å presentere innstillingen før valget. Alternative forslag (benkekandidater) 568 

presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse.  Alle kandidater kan holde en valgtale på opptil 569 

tre - 3 – minutter. Det åpnes ikke for støttetaler. 570 

 571 

Forslag til vedtak: 572 

Det velges 1 leder for Velferdstingets Kulturstyre for 1 år. 573 

 574 

SAKSOPPLYSNINGER 575 

 576 

Som navnet tilsier er Kulturstyreleder leder for Velferdstingets Kulturstyre. Kulturstyrets leder har blant annet 577 

ansvar for å innkalle til møter i Kulturstyret i samarbeid med Velferdstingets administrasjon og utarbeide 578 

innstillinger til alle søknader. Dertil også ansvar for å utarbeide notater og vedtaksforslag til 579 

Velferdstingsmøter angående aktuelle problemstillinger og til saker Kulturstyret ønsker å følge opp. I tillegg 580 

fungerer Kulturstyreleder som Kulturstyrets kontaktperson overfor media, lærestedene, SiO, Velferdstinget 581 

og andre.  582 

 583 

Det forventes at personen skal ha jevnlig kontakt med Velferdstingets Arbeidsutvalg og jevnlig dialog med 584 

sekretariatet og oppfølging av Kulturstyrets medlemmer. Kulturstyreleder har møteplikt på Velferdstingets 585 

møter og skal levere skriftlige orienteringer til alle VT-møter. 586 

 587 

Stillingen som Kulturstyreleder honoreres per i dag med 30 % av lønnstrinn 20 i året. 588 

 

  589 
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VALG TIL URBO 590 

 591 

Saksnummer: 095/20-12 592 

Type sak: Valgsak 593 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 594 

Vedlegg: Saksnotat om valg, Valgkomiteens innstilling 595 

 596 

Arbeidsutvalgets innstilling: 597 

Valgkomiteen får mulighet til å presentere innstillingen før valget. Alternative forslag (benkekandidater) 598 

presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse.  Alle kandidater kan holde en valgtale på opptil 599 

tre - 3 – minutter. Det åpnes ikke for støttetaler. 600 

 601 

Forslag til vedtak: 602 

Det velges 1 medlem for 2 år til styret i Urban boligutleie, m/ personlig vara. 603 

 604 

SAKSOPPLYSNINGER 605 

 606 

Dette er et datterselskap av Studentsamskipnaden SiO som har som formål å utvikle, forvalte og leie ut 607 

forretningseiendom og boliger i det kommersielle markedet. Det langsiktige målet er å bidra til bedre 608 

velferdstilbud til studenter og som datterselskap plikter URBO å levere positive driftsresultater. URBO har ca. 609 

4 møter i året hvor styret har ansvar for å følge opp strategier og økonomisk status. Noe kunnskap om 610 

økonomi er dermed en fordel for å stille til dette vervet.  611 

 612 

Vervet er honorert av SiO. 613 

 614 

  615 
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VALG TIL KLAGENEMDA FOR TILDELING AV BOLIG 616 

 617 

Saksnummer: 096/20-12 618 

Type sak: Valgsak 619 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 620 

Vedlegg: Saksnotat til valg, Valgkomiteens innstilling 621 

 622 

Arbeidsutvalgets innstilling: 623 

Valgkomiteen får mulighet til å presentere innstillingen før valget. Alternative forslag (benkekandidater) 624 

presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse.  Alle kandidater kan holde en valgtale på opptil 625 

tre - 3 – minutter. Det åpnes ikke for støttetaler. 626 

 627 

Forslag til vedtak: 628 

Det velges 1 styremedlem for 2 år til klagenemda for tildeling av bolig, m/ personlig vara 629 

 630 

SAKSOPPLYSNINGER 631 

 632 

Dette organet har to møter i året ved behov. De siste årene har det ikke vært saker oppe til klagenemnden 633 

da alle klagesaker på boligtildeling som har kommet inn de siste årene har vært løst ved at administrasjonen 634 

har kontrollert saksgang opp mot tildelingskriteriene. Denne situasjonen ser ikke ut til å endre seg for 2019 635 

og 2020, og det er følgelig å forvente at dette er et særdeles lite arbeidskrevende verv. Klagenemnden skal 636 

behandle klager som kommer inn på grunn av avslag på søknad om studentbolig. Klagenemnden består av 637 

studentstyremedlemmer med flertall, samt administrerende direktør og ansattvalgt representant.  638 

 639 

Vervet er honorert av SiO. 640 

 641 

  642 
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VALG TIL KONTROLLKOMITEEN FOR SIO BARNEHAGE 643 

 644 

Saksnummer: 097/20-12 645 

Type sak: Valgsak 646 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 647 

Vedlegg: Saksnotat om valg, Valgkomiteens innstilling 648 

 649 

Arbeidsutvalgets innstilling: 650 

Valgkomiteen får mulighet til å presentere innstillingen før valget. Alternative forslag (benkekandidater) 651 

presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse.  Alle kandidater kan holde en valgtale på opptil 652 

tre - 3 – minutter. Det åpnes ikke for støttetaler. 653 

 654 

Forslag til vedtak: 655 

Det velges 2 styremedlemmer for 1 år til kontrollkomité for Studentbarnehagene, m/ personlig vara 656 

 657 

 658 

SAKSOPPLYSNINGER 659 

 660 

Kontrollkomiteen (KK) for Studentbarnehagene er en instans for klagesaker som kommer inn til 661 

Studentbarnehagene. Det dreier seg i stor grad om å behandle klagesaker der det er tvil om 662 

tildelingsreglementet for studentbarnehagene har blitt fulgt. KK møtes ved behov. De siste årene har det ikke 663 

vært saker oppe til behandling da SiOs barnehager har større kapasitet enn hva behovet i studentmassen er 664 

og har vært de siste årene. Denne situasjonen ser ikke ut til å endre seg for 2020, og det er følgelig å forvente 665 

at dette er et særdeles lite arbeidskrevende verv. På møter får komitémedlemmene innsyn i all relevant 666 

informasjon, og fatter et vedtak på bakgrunn av tildelingsreglementet. I særskilte tilfeller kan KK utvise skjønn 667 

og gi dispensasjon fra reglementet.  668 

 669 

Vervene er honorert av SiO. 670 
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ÅRSRAPPORT 671 

 672 

Saksnummer: 098/20-12 673 

Type sak: Orienteringssak 674 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 675 

Vedlegg: Årsrapport 2020 676 

 677 

Arbeidsutvalgets innstilling: 678 

Velferdstinget tar rapporten til orientering.  679 

 680 

Forslag til vedtak: 681 

Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker. 682 

 683 

 684 

SAKSOPPLYSNINGER 685 

 686 

Det sittende arbeidsutvalget har besluttet å gjøre årsrapporten slik den har blitt gjort foregående år – som to 687 

halvårsrapporter. Dette er fordi Velferdstingets arbeidsutvalg sitter fra 1. juli til og med 30. juni; og følgelig er 688 

det to ulike arbeidsutvalg som har arbeidet vårhalvåret og høsthavåret.  689 

 690 

Arbeidsutvalgets vurdering er at det vil gi et bedre bilde av arbeidet gjennom året når Velferdstinget får 691 

presentert både halvårsrapporten fra våren, slik den ble skrevet av forrige arbeidsutvalg, og halvårsrapporten 692 

fra høsten samlet.  693 

 694 

Fargekodene brukt for gjennomgangen av handlingsplanen er brukt for at den skal være lesbar for 695 

fargeblinde.  696 

 697 

Vi oppfordrer representantene til å stille spørsmål til årsberetningen, og minner om at det er anledning til å 698 

sende inn spørsmål i forkant på vt-au@studentvelferd.no.  699 

 700 

 

  701 
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RESOLUSJON OM INTERNASJONALE STUDENTER  702 

 703 

Saksnummer: 099/20-12 704 

Type sak: Vedtakssak 705 

Saksansvarlig: Universitetet i Oslo ved Gjestelista 706 

Vedlegg:  707 

 708 

Arbeidsutvalgets innstilling: 709 

Flertallets innstilling, ved Idun og Henriette:  710 

Arbeidsutvalgets flertall, bestående av leder og samarbeidsansvarlig, innstiller resolusjonen avvist. Flertallet 711 

mener resolusjonen har gode punkter, men mener at resolusjonen i sin helhet ikke bør vedtas.  712 

 713 

Vi mener at informasjonsflyt til alle beboere i SiO bolig er viktig, og spesielt til internasjonale studenter. 714 

Samtidig mener vi at studenter selv også har ansvar for å holde seg oppdatert på gjeldende retningslinjer og 715 

hva det vil si. Vi vil under redegjøre for punktene som gjør at vi ikke mener resolusjonen bør vedtas og 716 

hvorfor:  717 

 718 

Punkt 2: Flertallet mener ikke det er rettferdig at SiO, som ikke mottar noen form for kompensasjon fra 719 

regjeringen, skal betale karantenehotell for de som har vært i utlandet over jul og som, av smittevernhensyn, 720 

ikke har mulighet til å avlegge innreisekarantene i egen bolig. Da mener vi at det heller bør jobbes for et 721 

nasjonalt tiltak der prisen på karantenehotell reduseres for internasjonale studenter som har vært hjemme 722 

til jul.  723 

 724 

Punkt 5: Slik flertallet forstår det, har det høsten 2020 ikke vært noen avtale med utdanningsinstitusjonene 725 

om boliggaranti for internasjonale studenter. Dermed har boligene blitt fylt av norske studenter som 726 

potensielt må kastes ut dersom det skal være nok boliger til å tilby en garanti våren 2021. Vi mener det vil 727 

være uheldig.  728 

 729 

Flertallet vil også påpeke at det var beklagelig at SiOs mail om innreisekarantene kan leses som at alle 730 

internasjonale studenter, uavhengig av bosituasjon, som har vært hjemme til jul må på karantenehotell.  Vi 731 

antar at det er dette punkt 1 i resolusjonen sikter til. Faktum er likevel det at de aller fleste 732 

internasjonale studenter bor i kollektivløsninger der det ikke vil være mulig å ha innreisekarantene 733 

overensstemmende med gjeldende regler.  734 

 735 

 736 

Mindretallets dissens, ved Axel og Eva:  737 

Mindretallet har bestemt seg for å komme med en åpen innstilling, hvor vi anbefaler at punkt 3,4,6 og 7 738 

vedtas og de resterende punktene strykes. 739 

 740 

Vi ser det på som rimelig at SiO suspenderer leien i den perioden beboere ikke har mulighet til å bo i boligen 741 

de leier. Punkt 4 og 6 er også viktige da god informasjonsflyt er viktig for å sikre forutsigbarhet for leietakere 742 

i tiden framover. Vi er enige i viktigheten av at SiO gir tydelig informasjon slik at det ikke oppstår overraskelser 743 

for leieboere. I tillegg tenker vi det er viktig at SiO følger opp med tiltak rettet mot internasjonale studenter i 744 

tiden framover da det kan være vanskelig å være student i et fremmed land under situasjonen slik den er nå. 745 
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Tilbud som for eksempel gruppesamtaler for internasjonale studenter bør ikke være vanskelig å få på plass i 746 

løpet av kort tid, og det er noe som flere sikkert kan ha behov for. 747 

 748 

Vi ønsker å stryke punkt 1 da vi opplever at dette punktet potensielt kan være i strid med nasjonale 749 

retningslinjer, og det er ikke noe vi anbefaler at Velferdstinget derfor mener. Vi ønsker også å stryke punkt 2 750 

da karantenehotell allerede dekkes av flere institusjoner for nye studenter som kommer våren 2021. 751 

Karantenehotell vil da kun måtte betales av de som allerede er studenter og har dratt hjem for så å komme 752 

tilbake. På grunn av situasjonen med corona vil også punkt 5 gjøre at man potensielt må kaste ut nåværende 753 

leieboere hvis man skal gi boliggaranti til internasjonale studenter, og derfor ser vi det ikke på som forsvarlig 754 

å vedta dette punktet. 755 

 756 

Forslag til vedtak: 757 

Resolusjonens punkter 1-7. 758 

 759 

 

RESOLUSJON  760 

 761 

Protect the right to housing for international students 762 

 763 

Throughout the Covid-pandemic, international voices have been marginalised and international 764 

students find themselves overlooked in the political discourse. 765 

 766 

On the 26th of November, 2020 SiO informed all international students planning on spending 767 

Christmas abroad as well as new students planning on entering Norway that they must quarantine in a hotel 768 

at their own cost - despite renting legally adequate facilities with SiO that clearly fall under the guidelines laid 769 

out by the Norwegian government and the Norwegian Institute of Public Health. 770 

 771 

Furthermore, SiO has backtracked on their commitment to guarantee housing for international students - 772 

making an already tough situation even more precarious for international students. 773 

 774 

In a time when many students have lost their jobs and struggle to just get by, we cannot stand idle 775 

while SiO flip-flops on promises and demands students pay thousands in rent for accommodation they refuse 776 

to allow us to occupy.  777 

 778 

Information provided by Regjeringen clearly states that student housing/halls of residence and shared 779 

houses can be suitable places for persons to quarantine after returning from abroad. SiO’s most recent 780 

communication seems to indicate that they have reached the decision to not allow students to quarantine in 781 

their own homes without consideration of government guidelines.  782 

 783 

This resolution has the following demands: 784 

 785 

1. International students utilising SiO renting facilities that are returning back to Norway from abroad 786 

and are registered in the National Population Register as residing in Norway shall be allowed to use 787 

their own homes for self-quarantine purposes, provided they follow all government and NIPH 788 

regulations and guidelines in place while doing so.  789 
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2. When necessary, SiO shall reimburse the cost of the quarantine hotel, so students are not forced to 790 

pay both rent and hotel fees. 791 

3. Alternatively, SiO shall agree to suspend all rent for the duration of time that the student is forced to 792 

stay in the hotel quarantine. 793 

4. SiO must clearly outline exactly what government regulations they are following for all quarantine 794 

processes so that there is no ambiguity in wording, phrasing or execution of self quarantine 795 

guidelines for SiO renters. 796 

5. SiO must honour their commitment to guarantee housing for international students. 797 

6. SiO must inform international students promptly about any change in Covid-19 regulations which 798 

may impact their housing situation. 799 

7. SiO shall offer additional support services oriented directly to international students, who not only 800 

are marginalized, but are also more vulnerable than domestic students. SiO ought to seriously 801 

recognize that international students live in a foreign country, away from their families with limited 802 

contact, and the Covid-19 pandemic creates further challenges, mentally and emotionally. 803 

 804 


