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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 16. NOVEMBER 2020 
 

Dette er innkalling til Velferdstingets møte mandag 16. november 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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 1 

DAGSORDEN OG KJØREPLAN 2 

 3 

16:30 Møtestart med opprop 4 

 5 

Tid: Saks nr.: Saker: Type sak: Kategori: 
16:30 066/20-11 Valg av ordstyrer og 

referent 

Vedtakssak Møtekonstituering 

 067/20-11 Godkjenning av 

innkalling 

Vedtakssak Møtekonstituering 

 068/20-11 Godkjenning av 

dagsorden og kjøreplan 

Vedtakssak Møtekonstituering 

 069/20-11 Godkjenning av referat Vedtakssak Møtekonstituering 

 070/20-11 Godkjenning av 

valgprotokoller 

Vedtakssak Møtekonstituering 

16:40 071/20-11 Arbeidsutvalgets 

orientering 

Orienteringssak Orienteringer 

 072/20-11 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 073/20-11 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 

17:00 074/20-11 Klage på tildelingene Vedtakssak Politikk 

17:45 Pause 10 min     

17:55 075/20-11 Velferdstinget i Oslo og 

Akershus’ 

varslingsrutiner 

Diskusjonssak Organisasjon 

19:00 Pause 10 min    

19:10 076/20-11 Rutiner for den som 

mottar mistanke, 

melding eller klage 

Diskusjonssak  Organisasjon 

19:55 Pause 10 min    

20:05 077/20-11 Varslingsplakat Diskusjonssak Organisasjon 

20:35 078/20-11 Godkjenning av 

taushetserklæring 

Godkjenning Organisasjon 

21:05 Pause 10 min    

21:15 079/20-11 Godkjenning av 

varslingsutvalg 

Vedtakssak Organisasjon 

21:45 080/20-11 Eventuelt  Eventuelt 

 6 

21:55 Møteslutt 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 
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 14 

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 15 

 16 

Saksnummer: 066/20-11 17 

Type sak: Vedtakssak 18 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 19 

 20 

Arbeidsutvalgets innstilling: 21 

Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 22 

 23 

Forslag til vedtak: 24 

Ordstyrer: Jens Solbakken og Martine Gjerde  25 

Referent: Suzanne Sagli 26 

 27 

 28 

 29 

GODKJENNING AV INNKALLING 30 

 31 

Saksnummer: 067/20-11 32 

Type sak: Vedtakssak 33 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 34 

 35 

Forslag til vedtak: 36 

Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 37 

 38 

 39 

 40 

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 41 

 42 

Saksnummer: 068/20-11 43 

Type sak: Vedtakssak 44 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 45 

 46 

Arbeidsutvalgets innstilling: 47 

Dagsorden og kjøreplan godkjennes. 48 

 49 

Forslag til vedtak: 50 

Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 51 

 52 

 53 

 54 

  55 
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GODKJENNING AV REFERAT 56 

 57 

Saksnummer: 069/20-11 58 

Type sak: Vedtakssak 59 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 60 

 61 

Forslag til vedtak: 62 

Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 63 

 64 

Referatet finner dere på www.studentvelferd.no 65 

 66 

 67 

 68 

 69 

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 70 

 71 

Saksnummer: 070/20-11 72 

Type sak: Vedtakssak 73 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 74 

 75 

Forslag til vedtak: 76 

Valgprotokoller godkjennes. 77 

  78 

http://www.studentvelferd.no/
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 79 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERINGER 80 

 81 

Saksnummer: 071/20-11 82 

Type sak: Orienteringssak 83 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 84 

 85 

Forslag til vedtak: 86 

Saken tas til orientering. 87 

 88 

ARBEIDSUTVALGET: GENERELL ORIENTERING 89 

 90 

Denne orienteringen gjelder for perioden 19. oktober - 6. november.  91 

 92 

Dette er en orientering fra arbeidsutvalget i fellesskap. For mer spesifikk informasjon henvises til de 93 

individuelle orienteringene. 94 

 95 

SiO 96 

 97 

Formøte med studentrepresentantene i SiOs hovedstyre  98 

Siden forrige møte har det blitt avholdt et møte i SiOs hovedstyre. Arbeidsutvalget har som vanlig fått 99 

mulighet til å kommentere sakene ovenfor HS-representantene. Som nevnt ved forrige møte var SiOs 100 

miljøambisjon et tema. Arbeidsutvalget ga innspill med utgangspunkt i Velferdstingets nye miljøpolitiske 101 

dokument.  102 

 103 

Konsernlunsj 104 

Arbeidsutvalget har siden sist vært på én konsernlunsj. Der snakket vi blant annet om utfordringer ved 105 

koronatesting i Lillestrøm, SiO Foreningers arbeid med å kartlegge studentfrivillighetens utfordringer og 106 

hvordan det kan bygges flere studentboliger.  107 

 108 

Statsbudsjettet 109 

Det ble orientert mer om statsbudsjettet i forrige orientering, men vi har blitt oppmerksomme på en ting i 110 

ettertid, som vi mener det er hensiktsmessig å orientere Velferdstinget om. I forslaget til statsbudsjett er det 111 

lagt inn at studentboliger skal få en avskrivningsperiode på 30 år. Dette er nytt. Slik vi har forstått det, betyr 112 

det at samskipnadene ikke må tilbakebetale tilskudd, dersom de selger eller river en studentbolig etter det 113 

har gått 30 år.  114 

 115 

Dette er i og for seg bra, da studentboliger ikke vil være funksjonelle til evig tid, men arbeidsutvalget ser at 116 

det kan ha en uheldig effekt, så lenge det ikke gis tilskudd til rehabilitering. Slik det står nå, vil det lønne seg 117 

å rive og bygge nytt etter 30 år, fremfor å oppgradere allerede eksisterende bygningsmasse.  118 

 119 

Politiske møter 120 

 121 

Oslobudsjettet  122 
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Vi har fortsatt med møter med de politiske partiene i bystyret, der vi blant annet har snakket om 123 

Oslobudsjettet. Siden forrige VT-møte har vi møtt med SP og KRF.  124 

 125 

I tillegg har vi vært på en deputasjon med Helse- og sosialutvalget der vi tok opp et budsjettinnspill som går 126 

på styrking av SiOs psykiske helsetilbud. Vi har vært i dialog med SiO om hvordan de kunne se for seg at 127 

kommunen kan bidra best. Forslaget vi la frem: vi ønsker at Oslo Kommune skal tildele hjemmel på 128 

psykomotorisk fysioterapi til Bydel Nordre Aker for arbeid hos SiO helse.  129 

 130 

Salutt  131 

Vi har i tillegg hatt et møte med næringsbyråd i Oslo, Victoria Marie Evensen. Der tok vi opp problematikken 132 

med Saluttkurs. Per i dag er ikke problematikken veldig aktuell, da alle utesteder uansett må stenge kl. 00.00, 133 

men vi har ønsket å holde dialogen likevel da vi ikke vet når åpningstidene forlenges igjen. Det kom frem at 134 

det tidligere er gitt en oppfordring om at studentpubene bør søke kommunen om redusert pris på 135 

Saluttkurset. Dette er videreformidlet til studentpubene, og vi vil følge det opp videre. Vi vil også følge med 136 

på når alkoholpolitisk handlingsplan skal opp til behandling.  137 

 138 

Arbeid med bedre inkludering av internasjonale studenter 139 

Vi i arbeidsutvalget har sett på hvordan vi bedre kan inkludere internasjonale studenter. Det er ikke kapasitet 140 

til å oversette alle sakspapirer på engelsk og innvekslingsstudenter er her ofte bare over korte perioder. Det 141 

kan gjøre at terskelen er høyere for å engasjere seg. 142 

Vi ser for oss at det er mulig å opprette en internasjonal komité og har skrevet et sakspapir der Velferdstinget 143 

skal få ta stilling til om dette er noe de ønsker at arbeidsutvalget skal utvikle videre før det til slutt vil legges 144 

frem som vedtak i Velferdstinget.  145 

 146 

Denne saken så vi oss nødt til å utsette, da det måtte settes av tid i planen for å behandle klagen som har 147 

kommet inn.  148 

 149 

Hjemmekontor 150 

Oslo Kommune har pålagt hjemmekontor. Det har derfor gått noe tid til å tilrettelegge for at vi i 151 

arbeidsutvalget kan jobbe hjemmefra. Vi har flyttet en del skjermer og annet utstyr fra kontoret på Villa Eika 152 

og hjem.   153 

 154 

Sosiale arrangementer 155 

Nå som ting stenges mer og mer ned igjen, ønsker vi i arbeidsutvalget å tilrettelegge for mer sosial aktivitet 156 

digitalt. Vi lovte egentlig en tur i skogen, men vi ser at heller ikke det blir mulig med gjeldende 157 

smittevernsregler.  158 

 159 

Valgvake 160 

Under USAs presidentvalg ble det arrangert en valgvake som vi anser som veldig vellykket. Til tross for litt 161 

kluss med hopping mellom zoom-rom ble det en veldig hyggelig kveld og natt.  162 

 163 

Vi planlegger flere digitale, sosiale arrangementer fremover.  164 

 165 

Studenthovedstaden 166 

Det har vært et møte i Studenthovedstaden. Der fikk kjellerpubnettverket på UiO, Konsulatet på OsloMet, 167 

studentidrettsrådet og Det Norske Studentersamfund (DNS) en felles stemmerett som skal gå på rundgang. 168 
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Dette semesteret er det leder for DNS som sitter med stemmerett. I tillegg ble Velferdstingets leder, Idun 169 

Kløvstad og leder for Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Kristoffer Myklebust Egset valgt som 170 

representanter til Strategisk Samarbeidsforum.  171 

 172 

Det har kommet innkalling til første møte i Strategisk Samarbeidsforum som blir 2. desember.  173 

 174 

Varslingsutvalg 175 

Arbeidet med varslingsutvalg har vært noe tidkrevende, ikke fordi det er så kompliserte forslag som legges 176 

frem, men fordi det har vært vanskelig å finne en perfekt løsning.  177 

 178 
 179 

 180 

 181 

ARBEIDSUTVALGET: IDUN KLØVSTAD (LEDER)   182 

 183 

Media 184 

Uken som fulgte etter tildelingsmøtet gikk det en god del tid til å svare på mediehenvendelser og komme 185 

med svar på uttalelser om tildelingene.  186 

 187 

Vi har også fått et par henvendelser med spørsmål om vi kan finne studenter som har begynt å slite psykisk 188 

som følge av korona.  189 

 190 

Politiske møter  191 

 192 

Møter med enkeltpartier 193 

Jeg har vært på to møter med enkeltpartier, henholdsvis SP og KRF. Her ga vi innspill til Oslobudsjettet, i 194 

tillegg til å snakke om studentboliger. Da dette er partier med lukkede høringsrunder på partiprogrammet, 195 

ga vi også noen innspill her.  196 

 197 

Møte med byråd for næring og eierskap 198 

Sammen med nestleder, Eva, har jeg vært på et møte med byråd for næring og eierskap, Victoria Marie 199 

Evensen. Hensikten med møtet var å snakke om Saluttkurset, et krav som per i dag vanskeliggjør drift av 200 

studentpuber etter kl. 01.00, men vi snakket også litt om studenter og viktigheten av møteplasser. Vi hadde 201 

håpet at det skulle være mulig for studenter å låne kommunens arealer, som for eksempel skoler, på 202 

kveldstid. Dessverre viser det seg at ikke engang skolene selv får bruke egne arealer til aktivitet på kveldstid, 203 

og vi så derfor at vi hadde en relativt dårlig sak.  204 

 205 

Deputasjon med helse- og sosialutvalget 206 

Jeg og politikk- og medieansvarlig, Axel, har vært på deputasjon med helse- og sosialutvalget. Detaljene om 207 

deputasjonen er dekket i felles orientering.  208 

 209 

Formøte med SiOs hovedstyre 210 

Det er vanlig at styrepapirene til SiOs hovedstyremøter tar tid å lese. Det gjorde de også denne gangen. I 211 

tillegg hadde vi et møte for å diskutere papirene med hele arbeidsutvalget før formøtet med 212 

studentrepresentantene i hovedstyret.  213 

 214 
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Studenthovedstaden 215 

På forrige møte i Studenthovedstaden ble jeg valgt til å sitte i Strategisk Samarbeidsforum, Oslo Kommunes 216 

samarbeidsforum for utdanning, næringsliv og studentvelferd. Det gleder jeg meg veldig til. Første møte i 217 

forumet blir 2. desember.  218 

 219 

Medarbeidersamtale 220 

Jeg har gjennomført medarbeidersamtaler med alle i arbeidsutvalget. Det har vært veldig nyttig for meg 221 

som leder, og jeg håper det har vært nyttig for de øvrige medlemmene av arbeidsutvalget også.  222 

 223 

Hjemmekontor 224 

Oslo Kommune har pålagt hjemmekontor og vi har derfor tilpasset oss det. Frem til nå har vi vært litt på 225 

kontoret og litt hjemme, mens fremover kommer vi hovedsakelig til å være på hjemmekontor. Det har 226 

derfor vært gått noe tid til planlegging og tilrettelegging.  227 

 228 

 229 

 230 

ARBEIDSUTVALGET: EVA STRØMME MOSHUUS (NESTLEDER) 231 

 232 

Dette er en relativt kort orientering fra meg ettersom at mye tid har gått til felles prosjekter, blant annet 233 

hovedstyre-papirer, lunsj med konsernledelsen og planlegging internt i arbeidsutvalget.  234 

 235 

Foreninger  236 

Nå som tildelingsprosessen nærmer seg å være ferdig har fokuset mitt gått over til mer vanlig 237 

foreningsoversikt. Det har derimot vært litt som har hengt igjen og som vil fortsette å gjøre det, blant annet 238 

ved at nestleder deltar på årsmøter og generalforsamlinger til de som har fått støtte av Velferdstinget. 239 

Derfor har jeg deltatt digitalt, på BISO Oslos generalforsamling og ekstraordinære generalforsamling.  240 

 241 

Utover det har jeg deltatt på en rekke møter, blant annet møte med foreningene på OsloMet, 242 

foreningsfaglig forum og møte med DNS. Dette for å kartlegge situasjonen for foreningene og høre hvordan 243 

VT kan bistå dem. I tillegg har vi tatt opp med SiO hvordan vi kan påkobles mer med SiO foreninger.  244 

 245 

Politikk 246 

Ettersom at jeg har forretningsansvar internt i arbeidsutvalget bisto jeg Idun i et møte med 247 

næringsbyråden, hvor vi diskuterte salutt-kravet. Vi fikk beskjed om at studentpubene har mulighet til å 248 

søke om rabattert pris på kursene, så vi har oppfordret dem til å gjøre det. Kursene går ikke for øyeblikket 249 

på grunn av koronasituasjonen, men vi fikk høre at de muligens setter dem opp igjen digitalt.    250 

 251 

Vi har fått en tilbakemelding om at situasjonen rundt studenter og korona i Lillestrøm er noe komplisert. 252 

Dette fordi SiO har studentboliger på Åråsen, de studerer på Kjeller og teststasjonen er å finne på Fetsund. I 253 

tillegg har de fleste studenter ikke bil, noe som gjør saken vanskeligere ettersom at teststasjonen er en 254 

drive-in. Jeg har derfor tatt kontakt med dem for å finne en løsning på dette problemet.  255 

 256 

Komiteer og råd 257 

Vi nærmer oss høstvalgmøtet og jeg har derfor hatt en del kommunikasjon med valgkomiteens leder om 258 

frister, planlegging og promotering. Dette for å prøve å legge til rette for at komiteen skal ha en god 259 
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prosess. Frist for å stille til valg er 16. november, om du vurderer å stille og har noen spørsmål kan du 260 

snakke med valgkomiteens leder - Eivind Yrjan Stamnes.  261 

 262 

Det ble orientert om på forrige Velferdstingsmøte at Kulturstyret potensielt kan gå med et stort overskudd. 263 

Jeg har derfor jobbet noe med promotering av organet for å sørge for at flere får muligheten til å søke om 264 

midlene. I tillegg har jeg deltatt på et kulturstyremøte siden forrige møte i Velferdstinget.  265 

 266 

Studentidrettsrådet har ikke hatt et møte siden sist, men vi jobber med å omstrukturere rådet. Som leder 267 

av rådet deltok jeg på studenthovedstadsmøtet i oktober, hvor jeg ble Iduns personlige vara i Strategisk 268 

samarbeidsforum.  269 

 270 

 271 

 272 

ARBEIDSUTVALGET: HENRIETTE SEIM (SAMARBEIDSANSVARLIG) 273 

 274 

Internt på kontoret  275 

Dei siste vekene har vi vore litt på kontoret og litt på heimekontor. Eg flytta permanent på heimekontor ut 276 

året den 2. november. Det skal bli spennande på mine 22 kvadrat. Vi kjem likevel til å vere på kontoret 277 

nokre dagar, då vi ser behovet for at ting må skje kjapt og vi treng å snakkast fysisk. 278 

Elles har det sidan sist vore eit hovedstyremøte, som vi leste sakspapira til og hadde formøte med 279 

studentrepresentantane. Etter formøte spanderte vi middag på heile gjengen.  280 

Eg er valt inn som representant for dei mindre til å sitje i studenthovudstaden, kor vi har hatt eit digitalt 281 

møte sidan tildelingsmøtet. Vi planlegg å finne ein dato for å møtast fysisk, då vi trur det vil lette litt på 282 

stemninga.  283 

 284 

Vi har brukt tid på å planleggje desembervalet, korleis vi kan nå ut til flest moglege. Målet er at det skal vere 285 

fleir enn ein kandidat til dei ulike verva. Vi planlegg ulike kampanjar framover. Vi har prøvd å få kontakt med 286 

tidlegare personar som har satt  som leiar av Kulturstyret, og leiar av Hovedstyret, men har ikkje lukkast 287 

med dette. Tanken var å publisere filmar der ulike personar fortel om kvifor dei stilte, og kva dei sat igjen 288 

med i ettertid.  289 

 290 

Eg vart valt som ViN delegat til Norsk studentorganisasjon sitt landsmøte som var laurdag 31. oktober.   291 

 292 

Studentdemokrati 293 

Eg har brukt ein del tid på å samle inn valprotokollar til valforsamling i november. Eg har sendt ut innkalling, 294 

og masa om påmelding. Valforsamlinga er 11. november, etter eg har sendt inn denne orienteringa, men 295 

før novembermøtet. Eg har i skrivande stund fått inn valprotokoll på 15 representantar innan fristen, men 296 

eg burde hatt 16 godkjende valprotokollar. Vi kjem likevel til å gjennomføre valet, og få det godkjend av 297 

Velferdstinget på eit seinare møte. Eg håpar vi på dette møtet klarte å velje 5 representantar til å 298 

representere dei mindre i Velferdstinget, samt ein representant til Studenthovudstaden.  299 

Dei mindre går frå fire til fem mandat frå 2021, då fagskulane tel inn på valforsamlinga. Dette mandatet er 300 

tatt frå OsloMet, etter den vedteksfesta teljemetoden.  301 

 302 

Eg var med studentparlamentet ved OsloMet ein dag til Kjeller. Her fekk eg omvising, og var med på stand 303 

til studentparlamentet. Eg fortalte om Kulturstyret til interesserte, og ba dei søkja pengar til 304 

klasseforeiningar, for å finne på sosiale ting.  305 
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 306 

Arrangement  307 

Vi arrangerte valvake natt til 4. november, då det amerikanske valet skulle avgjerast. Vi er blitt einige om å 308 

lage til litt meir digitale arrangement framover, då mange endå sit heime heile dagen. Vi skulle aller helst 309 

arrangert fysiske samankomster, men smittevernreglane tillèt ikkje dette, dessverre. Etter nyttår håpar vi på 310 

litt betre tider, og vi skal prøve å kome sterkare tilbake.  311 

Eg lova under tildelingsmøte at vi skulle invitere på bålkos, men vi ser oss dessverre nøydt til å avlyse dette 312 

inntil vidare. Vi lova å kome sterkare tilbake! 313 

  314 

 315 

 316 

 317 

ARBEIDSUTVALGET: AXEL KLANDERUD (POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG) 318 

 319 

Oktober 320 

Som nevnt i forrige orientering i starten av oktober har mye arbeid i den siste halvdelen av oktober gått til 321 

Oslobudsjettet, hvor vi har møtt politikere fra de fleste partier i bystyret før endelig deputasjon i november. 322 

I tillegg til budsjettsaker har vi diskutert regulering av studentboliger i Oslo, mulighet for studentrabatt på 323 

bysykler fra august av og mulighet for forandring i hvordan saluttkurset gjennomføres for studentpuber og 324 

studentrettede tilpasninger til saluttkravene i ny alkoholpolitisk handlingsplan. Et annet moment vi ofte har 325 

tatt opp er at vi ønsker at studentidretten skal få større plass i Oslo idrettskrets hvor barne- og 326 

ungdomsidretten i dag står øverst. Dette ønsker vi fortsatt å beholde, men vi ønsker samtidig at studenter 327 

skal prioriteres etter denne gruppen og før andre. 328 

 329 

Tildelingene var også noe som tok mye tid i oktober, hovedsakelig i starten av måneden, men det ble også 330 

noe mediearbeid etter møtet. 331 

 332 

Utover det lokale politiske arbeidet har vi jobbet nasjonalt opp mot partienes program, hvor vi til og med 333 

har gitt studentpolitiske innspill til det nye partiet Sentrum. Det blir svært spennende å se hva partiene tar 334 

med seg videre av studentpolitikk til sine landsmøter på våren. Her har også alle som er studenter og 335 

partipolitisk aktive mulighet for å påvirke sine egne partiers prosesser i tillegg til de formelle 336 

påvirkningsprosessene. 337 

 338 

I slutten av måneden hadde vi også formøte med hovedstyret før deres styreseminar. Vi hadde også et 339 

møte med et elsparkesykkelfirma for å se på muligheten for rabatt for studenter. Til slutt har vi også tatt 340 

kontakt med flere firmaer og fagforeninger for å få sponset ansiktsmasker til studenter som ikke har råd til 341 

dette, da det ser ut til at maskene vil måtte bli brukt en stund samtidig som det kan være en høy terskel å 342 

kjøpe for studenter med dårlig råd. Vi tok derfor kontakt med flere organisasjoner hvor de fleste sa nei eller 343 

ikke svarte. Heldigvis fikk vi svar fra LO som sa at de ville stille opp med 1000 masker, som sannsynligvis vil 344 

komme i slutten av november og vil bli delt ut på forskjellige studiesteder. Det er noe vi setter utrolig stor 345 

pris på, og vi kommer med mer informasjon om dette etterhvert. 346 

 347 

 348 

November 349 

I starten av måneden har vi hatt deputasjon hos helse- og sosialutvalget. Her fremla vi vårt ønske til Oslos 350 

budsjett for 2021. Vi spilte inn at SiO helse ønsker støtte til psykomotoriske fysioterapeuter, slik at 351 
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ventelistene kan bli kortere og flere kan få hjelp. For å få dette til kan kommunen bevilge flere hjemler til 352 

bydeler SiO Helse opererer i. Vi skal også i midten av november i deputasjon hos finansutvalget med 353 

samme formål. I desember får vi svar på om vi får gjennomslag for vårt ønske. 354 

 355 

I tillegg fant vi ut at det ville være hyggelig å arrangere en digital valgvake i forbindelse med presidentvalget 356 

3. november da koronarestriksjonene gjør det mer utfordrende å møtes fysisk. Valgvaken bestod av flere 357 

rom hvor det var sosialt opplegg, spill, quiz og streaming. Vi hadde på det meste over 20 deltagere, men det 358 

lå i gjennomsnitt på rundt 15. 359 

 360 

  361 
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MEDIELOGG 362 

 

_________________________________________________________________________ 363 

10. Oktober 364 

Et kjøp av St. Olavsgate 32 vil styrke studentkulturen i Oslo 365 

Leserinnlegg fra Idun om SO32 i Universitas. 366 

_________________________________________________________________________ 367 

11. Oktober 368 

Gard (25) tok drastisk handlegrep for å få kontroll på økonomien 369 

Idun intervjuet i TV2 i sak om lav studiestøtte og bekymringer blant studenter om økonomi. 370 

_________________________________________________________________________ 371 

12. Oktober 372 

Marissa (23) spiser sopp, bær og vekster fra skogen for at studentbudsjettet skal gå rundt 373 

Velferdstinget-representant Marissa ble også intervjuet av TV2 i forbindelse med enda en sak om dårlig 374 

studentøkonomi. 375 

_________________________________________________________________________ 376 

14. Oktober 377 

Kampen om studentmillionene | Nyhet 378 

Universitas-artikkel i forkant av tildelingsmøtet. 379 

_________________________________________________________________________ 380 

19. Oktober 381 

Foreslår å bruke kommunens bygninger til studentaktiviteter | Nyhet 382 

Sak om Iduns og andre studentpolitikeres møte med byråd Robert Steen. 383 

_________________________________________________________________________ 384 

21. Oktober 385 

Katastrofekutt for Radio Nova | Nyhet | universitas.no 386 

Idun intervjuet i forbindelse med tildelingen til Radio Nova. 387 

_________________________________________________________________________ 388 

21. Oktober 389 

Ingen støtte til BISO | Nyhet | universitas.no 390 

Axel intervjuet i forbindelse med kutt til BISO. 391 

_________________________________________________________________________ 392 

22. Oktober 393 

Vi er ferdige med å leke gjemsel nå, SiO 394 

Tildelingen og VT er omtalt i denne kommentaren av Universitas journalist Guro Aasaaren. 395 

_________________________________________________________________________ 396 

23. Oktober 397 

Studentnyhetene 398 

Eva Moshuus deltok 23. oktober på Radio Nova for å snakke om tildelingene. 399 

_________________________________________________________________________ 400 

 401 

03. November 402 

Fakta på bordet | Leserbrev 403 

Tilsvar fra Jonas Virtanen til kommentaren vedlagt over. 404 

_________________________________________________________________________ 405 

03. November 406 

https://universitas.no/debatt/67427/et-kjop-av-st-olavsgate-32-vil-styrke-studentkultu/
https://www.tv2.no/a/11690163/?fbclid=IwAR3QZmKa8rGEI6DbfE3qx4Vc8qqLAZzhboC8U0Fof97X4RBDsTXvLt_p3p0
https://www.tv2.no/a/11697169/
https://universitas.no/nyheter/67496/kampen-om-studentmillionene/
https://universitas.no/nyheter/67513/foreslar-a-bruke-kommunens-bygninger-til-studentak/
https://universitas.no/nyheter/67544/katastrofekutt-for-radio-nova/
https://universitas.no/nyheter/67549/ingen-stotte-til-biso/
https://universitas.no/debatt/67532/vi-er-ferdige-med-a-leke-gjemsel-na-sio/
https://cf-media.sndcdn.com/aCpJhTAqnPB9.128.mp3?Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiKjovL2NmLW1lZGlhLnNuZGNkbi5jb20vYUNwSmhUQXFuUEI5LjEyOC5tcDMiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjE2MDQ5MTU5NjN9fX1dfQ__&Signature=Rmi7LwTbsvBjjm1VYtpNr55YDjDsTXQxblRZFHG9Q87WcXVLviZUTYa5YLZTyakM9wRVcERLyL5TmkGlM6u4u~g1xreAlks1PvTnp9QABhfR4ZGHfe3N82PStLXWqeXNXyZK6TgetG-DbbDluEXYiIJbpsMI8uUpPKgboHP2EqDV156P4Xa49t~uf0qrzzd0BirPs8nYJPk5dX6fybez1fVHSIiNDxqvNbNGsr1ghaJFEWaJnHnn~fZ9tV5vxxIizpWOvGvwin3Zqg8-nR6Zl7lLkguinBYNFilljmKw8XM7GjRP88gOtP7H7BzpExrymLwA9XLuMgVmS8tDU7sG~g__&Key-Pair-Id=APKAI6TU7MMXM5DG6EPQ
https://universitas.no/debatt/67603/fakta-pa-bordet/
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https://universitas.no/nyheter/67605/skal-mye-til-for-vi-stenger/ 407 

Idun intervjuet ifm smitteverntiltak ved DNS og for generell studentaktivitet. 408 

_________________________________________________________________________ 409 

 410 

  411 

https://universitas.no/nyheter/67605/skal-mye-til-for-vi-stenger/
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 412 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 413 

 414 

Saksnummer: 072/20-11 415 

Type sak: Orienteringssak 416 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 417 

 418 

Forslag til vedtak: 419 

Saken tas til orientering. 420 

 421 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 422 

 423 

Siden sist har det vært et styremøte, 30. Oktober. Neste styremøtet er 9. Desember 424 

 425 

Status Covid-19 426 

Oslo kommune innfører sosial nedstengning og strengere restriksjoner. Dette medfører i første omgang at 427 

Athletica stenges fra Mandag 9. November kl 22.00 i 3 uker. Athletica har utviklet noe digital trening og vil 428 

fortsette å tilby dette gratis til alle studenter. Det jobbes også med å tilby utendørs trening så langt det lar 429 

seg gjennomføre i henhold til smittevernregler.  430 

Hvilken betydning dette vil ha for SiO Mat og drikke er enda uklart. Forutsetningene for å holde åpent har 431 

hittil basert seg på antall besøkende og kundegrunnlag. Med de nye rådene for å begrense smitte er det 432 

nærliggende å tro at studenter i mindre grad vil være tilstede på campus og derfor kan det medføre at flere 433 

serveringssteder stenges. Vi vil tilstrebe å holde åpent så lenge det er forsvarlig i henhold smittevern og 434 

bærekraftig drift. 435 

Øvrige tjenester som SiO Helse, bolig, foreninger og karriere skal i mindre grad være berørt av de nye reglene 436 

for smittevern. Samtlige ansatte som har mulighet til hjemmekontor får tilrettelagt arbeidsdagen for dette. 437 

Det jobbes iherdig med å sørge for at studenter ikke skal oppleve at tilbudet er preget av dette. Begrense 438 

smitte og forhindre sosial isolasjon vil være hovedprioritet.  439 

 440 

Sogn studentby - Amatøren. 441 

Sogn studentby har i flere år rehabilitert og fått flere boliger av typen hybelleiligheter med eget bad og 442 

kjøkken. I undersøkelsene som har blitt gjennomført blant alle beboere har spesielt Sogn merket seg som 443 

den studentbyen der mange studenter oppgir at de ønsker et sted der de kan møte andre venner og/eller 444 

beboere. Tidligere har studentforeningen Amatøren hatt lokaler stilt til disposisjon ved fristasjonsavtale. 445 

Dette har blitt brukt til pub og sosiale arrangementer. I forbindelse med oppgradering av bygget og 446 

undersøkelser gjort av SiO eiendom har de fått benytte seg av noen midlertidige lokaler, som ikke har vært 447 

helt optimalt for Amatøren.  448 

Styret har derfor vedtatt at Amatøren skal få flytte tilbake i renoverte lokaler og har ambisjon om at dette kan 449 

bli en god møteplass for alle beboere i området ved Sogn studentby. Amatøren har i dialog med SiO påtatt 450 

seg et ansvar for å drifte lokalene, men det skal også være åpent for studenter og foreninger utenfor 451 

Amatøren til å benytte seg av lokalene. Vi håper dette blir et fint tilskudd til beboermiljøet på Sogn.  452 

 453 

SiO BOLIG 454 

Fortsatt stabilt belegg og gode søkertall. Bytte av internettleverandør fra Lynet til Telia/Get skal være ferdig. 455 

Enkelte beboere hadde dessverre ustabilt nett i perioder. Dette skal være under kontroll nå.  456 
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 457 

Antall søknader jan feb mars april mai juni juli aug sept 

2 018 2 087 2 115 2672 3858 4172 2 365 3 046 2383 1404 

2 019 2 289 2 422 2929 3617 4905 2 739 3 017 3171 1914 

2 020 2 096 2 315 2638 3474 3593 2 927 2 922 2188 1318 

 458 

 459 

Søknader 460 

Søkere og ønsket innflyttingsdato 461 

Ønsket innflytting Antall 

Oktober 103 

November 158 

Desember 287 

Totalt 548 

 462 

 463 

Økonomisk Belegg 464  
Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept 

% 99,2 % 99,6 % 99,4 % 98,9 % 95,5 % 93,7 % 93,3 % 99,1 % 99,7% 

 465 

Semesterstart januar 2021 466 

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor mange internasjonale studenter som skal flytte inn i januar. Det å 467 

få inn et betydelig antall studenter og samtidig overholde myndighetenes krav til smittevern og 468 

karanteneregler har vært en utfordring, selv med et lavere antall internasjonale studenter. 469 

 470 

 471 

SiO HELSE 472 

Ventetider:  473 

Ventetid til lege er 5-7 virkedager. Mulighet for hastetime på dagen.  474 

Helsesykepleier 3 virkedager.  475 

Vaksine: Ledig time på dagen.  476 

Tannhelse: Ventetiden er ca 12 dager. Akutt time på dagen. Fulle timebøker.  477 

Rådgivning: 3 virkedager for førstegangssamtale, pågang som normalt. 478 

Psykisk helse: Stor pågang, 2,5 ukers ventetid på inntakssamtale. Dette nærmer seg vår målsetting om 479 

inntakssamtale innen 2 uker.  480 

  481 

SiO Mat og drikke 482 

Som nevnt innledningsvis vil de nye restriksjonene ha innvirkning på studentenes tilstedeværelse på campus. 483 

Dette vil også påvirke serveringstilbudet. Så langt det er forsvarlig med hensyn til smittevern og 484 



  
 

 

 18 

kundegrunnlag vil det tilstrebes å holde åpent. Det gjennomføres samtaler med institusjonene i disse dager 485 

for å kartlegge behovet til det enkelte studiested og fakultet.  486 

 487 

SiO foreninger og karriere 488 

Andre runde for SiOs krisepakke til studentforeninger utbetales i disse dager til søkerne som har fått støtte. 489 

Velferdstingets arbeidsutvalg har stått for vurdering og behandling av søknader. 490 

Fortsatt digitale kurs og møteplasser, denne høsten har det vært gjennomført ekstra ledersamlinger for å 491 

støtte ledere i vanskelige tider. Fokus på informasjon og råd om smittevernstiltak under studentforeningers 492 

arrangementer og drift. 493 

Lansering av nytt navn for «Forening for alle» - Velkommen - skal vise studenter en enkel vei inn i 494 

studentforeningene 495 

Det er stor pågang av studenter som benytter seg av Karrieresenterets tjenester. Særlig økning ser vi til våre 496 

digitale kurs som ligger høyere enn tilsvarende tidspunkt i 2019. Karrieresenteret har siden 11. mars tilbudt 497 

alle tjenester digitalt, og vil fortsette med det ut 2020. Det er et mål å tilby flere fysiske tilbud når situasjonen 498 

tillater det. 499 

 500 

 501 

Som alltid - still veldig gjerne spørsmål!  502 

På vegne av styrestudentene,  503 

Jonas Virtanen 504 

 505 

 506 

 507 

ANDRE ORIENTERINGER 508 

 509 

Saksnummer: 073/20-11 510 

Type sak: Orienteringssak 511 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 512 

 513 

Forslag til vedtak: 514 

Saken tas til orientering. 515 

 516 

 517 

KULTURSTYRETS ORIENTERING 518 

 519 

Kulturstyret har siden forrige VT-møte hatt årets nest siste KS-møte. Vi delte der ut i underkant av  520 

250 000 kr. Dette gjør at vi har delt ca. 2 320 000 kr hittil i år, og at vi har ca. 480 000 kr igjen av budsjettet. 521 

Vi har med VT-AUs hjelp forsøkt å promotere litt ekstra på slutten av året og vi satser på å gi ut en god del 522 

midler på det siste KS-møtet 2. desember. 523 

 524 

Med vennlig hilsen 525 

 526 

Henrik Hung Haram 527 

Leder av Kulturstyret til Velferdstinget i Oslo og Akershus 528 

 529 
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SIO MAT OG DRIKKE 530 

 531 

Det foreligger ingen skriftlig orientering.  532 

 533 

 534 

UNIVERSITAS 535 

 536 

Det foreligger ingen skriftlig orientering.  537 

 538 

 539 

RADIO NOVA 540 

 541 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 542 

 543 

 544 

ARGUMENT 545 

 546 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 547 

 548 

  549 
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KLAGE PÅ TILDELINGENE 550 

 551 

Saksnummer: 074/20-11 552 

Type sak: Vedtakssak 553 

Saksansvarlig: Kontrollkomiteen 554 

Vedlegg: Klage vedrørende VT-tildelinger 555 

 556 

Kontrollkomiteens innstilling: 557 

Kontrollkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus innstiller enstemmig på at klagen fra BISO Oslo ikke får 558 

medhold da vi ikke finner noen formelle feil, jf. §2-1 Innstillinger for Velferdstinget, i Mandat for Velferdstinget 559 

i Oslo og Akershus´ Arbeidsutvalg og §10 – Krav til begrunnelse ved avslag og avvikende bevilgninger i Kultur- 560 

og mediepolitiske tildelingskriterier for Velferdstinget i Oslo. 561 

 562 

Forslag til vedtak: 563 

Velferdstinget i Oslo og Akershus gir ikke medhold i BISO Oslos klage på sak 063/20-10 «Tildelingene for 2021» 564 

fra oktobermøtet 19.11.20. 565 

 566 

ORIENTERING 567 

 568 

Kontrollkomiteen mottok klage på sak 063/20-10 «Tildelingene for 2021» fra søkerorganisasjonen BISO Oslo 569 

fredag 30. oktober. Samme dag sendte vi mail til arbeidsutvalget for å informere om at kontrollkomiteen har 570 

mottatt en klage på sak 063/20-10, hvor vi også informerte om hvilken saksgang vi skal følge i saken.  571 

 572 

Onsdag 28. oktober hadde vi i kontrollkomiteen et møte om behandling og håndtering av saken. Det var 573 

uklart hva det konkret var klaget på ettersom mye var uttrykt muntlig under møtet og i forkant av 574 

tildelingsmøtet. Etter oppklaring fra søkerorganisasjonen var det klart at behandlingen skulle følge §11 om 575 

klagebehandling da klagen gjaldt formelle feil i tildelingene.  576 

 577 

Da vi mottok klagen fredag 30. oktober ble vi i kontrollkomiteen enige om å ha et møte søndag 1. november. 578 

På dette møtet diskuterte vi ytterligere innholdet i klagen, hvilke reglementer og vedtekter som er gjeldende 579 

og hvordan vi skulle formulere innstillingen og begrunnelsen. For å oppsummere har kontrollkomiteen ikke 580 
funnet formelle feil i selve prosessen eller under saken på møtet. Dette står det mer om i innstillingen og 581 
begrunnelsen lengre ned i sakspapiret. 582 

 583 

Om det skulle være noe som ikke kommer klart frem av denne orienteringen eller andre spørsmål som 584 

gjelder saksbehandling er det bare å ta kontakt med kontrollkomiteen på kontrollkomite@studentvelferd.no.  585 

 586 

 587 

BEGRUNNELSE 588 

 589 

Kontrollkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus har innstilt på at BISO Oslo ikke får medhold i deres 590 

klage på vedtaket gjort i sak 063/20-10 «Tildelingene for 2021». Dette er på bakgrunn av Kultur- og 591 

mediepolitiske tildelingskriterier for Velferdstinget i Oslo og Akershus og Mandat for Velferdstinget i Oslo og 592 

Akershus´ Arbeidsutvalg. 593 

 594 

mailto:kontrollkomite@studentvelferd.no
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I sakspapirene fremlagt på oktobermøtet 19.10.20 foreligger følgende begrunnelse for arbeidsutvalgets 595 

innstillinger, på linje 849 «Arbeidsutvalget har prøvd å vurdere søkernes behov, etter beste evne.» og på linje 596 

851-852 «Vi har fått mange og gode søknader, som har ført til at vi har måttet gjøre vanskelige prioriteringer.».  597 

 598 

Dette tolker kontrollkomiteen til å være innenfor Velferdstingets Arbeidsutvalgs mandat etter §2-1 599 

Innstilinger for Velferdstinget, i Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus´ Arbeidsutvalg kapittel 2 – 600 

Arbeidsutvalgets kompetanse. Hvor det står følgende:  601 

«Velferdstingets Arbeidsutvalg bør komme med innstilling til Velferdstinget i organisatoriske saker, 602 

saker som angår den daglige driften av Velferdstinget, og i saker som angår den operasjonelle 603 

velferdspolitikken. Arbeidsutvalget kan også komme med innstilling i de saker der en komité har 604 

delegert saksbehandlingen til Arbeidsutvalget, eller i saker det ikke er anledning til å 605 

komitébehandle.» 606 

 607 

Kontrollkomiteen ser sak 063/20-10 «Tildelingene for 2021» som en velferdspolitisk prioritering, slik 608 

arbeidsutvalget har nevnt i sin skriftlige begrunnelse i sakspapirene, jf. linje 849 og 851-852. Velferdstinget 609 

har ikke fastsatt en tildelingskomité, dermed står arbeidsutvalget for innstillingen jf. linje 59-60 i §2-1 i Mandat 610 

for Velferdstinget i Oslo og Akershus´ Arbeidsutvalg. 611 

 612 

I vedlegget som BISO har lagt ved i sin klage henviser de til en korrespondanse mellom BISO Oslo og 613 

arbeidsutvalget. Der står det «Hvilken formelt krav er det vi i BISO ikke oppfyller i henhold til kultur og 614 

mediepolitiske tildelingskriterier?» hvorpå arbeidsutvalget svarer «Først vil vi gjerne påpeke at innstillingen 615 

til BISO ikke er basert på brudd på tildelingskriteriene.». Kontrollkomiteen tolker det slik at det ikke foreligger 616 

formelle feil i vedtaket fra oktobermøtet basert på dette vedlegget etter §10 i tildelingskriteriene om krav til 617 

begrunnelse ved avslag. Avslaget virker derfor å være på bakgrunn av en velferdspolitisk prioritering, ikke 618 

som følge av brudd på §2 – Kriterier for støtteberettigelse i Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier for 619 

Velferdstinget i Oslo, og er fremlagt skriftlig og muntlig overfor søkerorganisasjonen BISO Oslo etter §10. 620 

 621 

 622 

Kontrollkomiteens innstilling 623 

Kontrollkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus innstiller enstemmig på at klagen fra BISO Oslo ikke får 624 

medhold da vi ikke finner noen formelle feil, jf. §2-1 Innstillinger for Velferdstinget, i Mandat for Velferdstinget 625 

i Oslo og Akershus´ Arbeidsutvalg og §10 – Krav til begrunnelse ved avslag og avvikende bevilgninger i Kultur- 626 

og mediepolitiske tildelingskriterier for Velferdstinget i Oslo. 627 

  628 
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VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS’ VARSLINGSRUTINER 629 

 630 

Saksnummer: 075/20-11 631 

Type sak: Diskusjonssak 632 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget, ved Eva Moshuus 633 

Vedlegg: Etiske retningslinjer, Varslingsrutiner 634 

 635 

Arbeidsutvalgets innstilling: 636 

Arbeidsutvalget legger frem dokumentet varslingsrutiner, for Velferdstingets representanter som vil 637 

diskutere saken og komme med eventuelle endringsforslag. Dokumentet vil eventuelt vedtas med innkomne 638 

endringsforslag på høstvalgmøte i desember. Dokumentet må sees i sammenheng med de andre 639 

varslingsdokumentene.  640 

 641 

Forslag til vedtak: 642 

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 643 

 644 

SAKSOPPLYSNINGER 645 

 646 

Dokumentet, Varslingsrutiner, er tiltenkt varslingsutvalget, for at de skal ha en god og ryddig prosess. Rutinene 647 

har i stor grad basert seg på Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoners (LNU) rutiner for 648 

håndtering av varsler. Rutinene vil være tilgjengelig på Velferdstingets nettsider etter at de er vedtatt av 649 

Velferdstinget.   650 

 651 

Dokumentet som foreligger er så og si det samme som det som ble fremlagt av arbeidsutvalget før 652 

høstseminaret, med noen modereringer for å tydeliggjøre at det skal være tilgjengelig for alle.   653 

 654 

  655 
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RUTINER FOR DEN SOM MOTTAR MISTANKE, MELDING ELLER KLAGE 656 

 657 

Saksnummer: 076/20-09 658 

Type sak: Diskusjonssak 659 

Saksansvarleg: Arbeidsutvalet, ved Henriette Seim 660 

Vedlegg: Rutiner for den som mottar mistanke, melding eller klage 661 

 662 

Arbeidsutvalets innstilling: 663 

Arbeidsutvalet leggjar fram dokumentet Rutiner for den som mottar mistanke, melding eller klage for 664 

Velferdstingets representantar, som vil diskutere dokumentet og kome med eventuelle endringsforslag. 665 

Dokumentet vil eventuelt bli vedteke med innkomne endringsforslag på haustvalmøte i desember. 666 

Dokumentet må sjåast i samanheng med dei andre varslingsdokumenta.  667 

 668 

Forslag til vedtak: 669 

Det fattast ikkje vedtak i diskusjonssaker. 670 

 671 

SAKSOPPLYSNINGER 672 

Velferdstinget i Oslo og Akershus er ein organisasjon kor det skal vere plass til alle. Det er fundamentalt for 673 

organisasjonens verksemd at alle involverte respekterer og inkludera kvarandre.  674 

Dette dokumentet er retta mot tillitsvalte i sentrale roller i organisasjonen. Intensjonen er at det skal vere 675 

klare retningslinjer for korleis førespurnader skal handterast.  676 

Dokumentet skildrar ei rekkje punkt som skal rettleie deg dersom nokon kjem til deg, med noko dei har 677 

opplevd i Velferdstinget.  678 

  679 
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VARSLINGSPLAKAT 680 

 681 

Saksnummer: 077/20-11 682 

Type sak: Diskusjonssak 683 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget, ved Axel Klanderud 684 

Vedlegg: Velferdstingets varslingsplakat 685 

 686 

Arbeidsutvalgets innstilling: 687 

Arbeidsutvalget legger frem dokumentet Varslingsplakat for Velferdstingets representanter, som vil diskutere 688 

dokumentet og komme med eventuelle endringsforslag før dokumentet eventuelt vedtas på høstvalgmøtet 689 

i desember. 690 

 691 

Forslag til vedtak: 692 

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 693 

 694 

SAKSOPPLYSNINGER 695 

 696 

Varslingsplakaten skal være Velferdstingets oversikt for hvordan man kan varsle og hva man kan varsle om, 697 

hva et varsel innebærer og hva som vil skje videre hvis man varsler. Plakaten skal gi en oversiktlig 698 

gjennomgang som skal gjøre det så trygt som mulig for eventuelle varslere å gå videre med et varsel.  699 

Vi mener det er viktig med et slikt dokument da det vil bidra til å skape en oversikt for de som ønsker å varsle. 700 

Vi vil at Velferdstinget skal være et trygt sted med trygge og forutsigbare retningslinjer for varsling.  701 

 702 

 703 

  704 
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GODKJENNING AV TAUSHETSERKLÆRING  705 

 706 

Saksnummer: 078/20-11 707 

Type sak: Godkjenningssak 708 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget, ved Idun Kløvstad 709 

Vedlegg: Taushetserklæring, Etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo og Akershus 710 

 711 

Arbeidsutvalgets innstilling: 712 

Taushetserklæringen godkjennes. 713 

 714 

Forslag til vedtak: 715 

Taushetserklæringen godkjennes. 716 

 717 

SAKSOPPLYSNINGER 718 

 719 

Arbeidsutvalget legger med dette frem forslag til taushetserklæring. Hvem som skal signere 720 

taushetserklæringen er regulert i Velferdstingets etiske retningslinjer.  721 

 722 

Etter forrige møte har vi sett på tilbakemeldingene som ble gitt. Vi har også fått vår kontaktperson i LNU til å 723 

se over erklæringen og gjort noen endringer.  724 

 725 

 726 

 727 

 728 

 729 

 730 

 731 

 732 

 733 

  734 
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GODKJENNING AV VARSLINGSUTVALG 735 

 736 

Saksnummer: 079/20-11 737 

Type sak: Vedtakssak 738 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget, ved Idun Kløvstad 739 

Vedlegg: Etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo og Akershus 740 

 741 

Arbeidsutvalgets innstilling: 742 

Arbeidsutvalget innstiller på forslag 1. 743 

 744 

Vi innstiller på å vedta forslag 1, selv om dette strider med det vedtatte dokumentet om etiske retningslinjer. 745 

Vi innstiller på dette forslaget da vi mener det er det beste for organisasjonen. Arbeidsutvalget har brukt mye 746 

ressurser på å hente inn kompetanse fra andre aktører om hva som er lov, og hva som er lurt. Vi mener 747 

forslag 1 ivaretar krav om en nøytral part til en viss grad, da en i administrasjonen vil til en viss grad være 748 

nøytral for de fleste tilknyttet Velferdstinget. Unntaket er arbeidsutvalget, men arbeidsutvalget er ansatte i 749 

tillegg til å være tillitsvalgte. Velferdstingets etiske retningslinjer sier at dersom ansatte bryter med 750 

Velferdstingets etiske retningslinjer følges dette opp av arbeidsgiver i tråd med gjeldende lover og regler for 751 

arbeidsforhold. 752 

  753 

Vi mener forslag 3 legger en for stor økonomisk belastning på Velferdstingets øvrige drift, og vi finner det 754 

uheldig at Velferdstingets økonomi skal legge føringer på hvor mange timer varslingsutvalget kan bruke på 755 

sitt arbeid i året.  756 

 757 

Forslag 2 er per dags dato usikkert. Det vil også fordre at et annet Velferdsting lønner en person som bruker 758 

noe av arbeidstiden sin på å jobbe for oss. Vi er usikre på om dette er en holdbar løsning og innstiller derfor 759 

ikke på forslag 2.  760 

 761 

Forslag til vedtak: 762 

Forslag 1:  763 

Varslingsutvalget består av:  764 

 Hele administrasjonen  765 

o Administrasjonsleder. 766 

o 2x administrasjonskonsulent. 767 

 768 

Dersom de ansatte i administrasjonen byttes ut, skal varslingsutvalget legges frem for godkjenning i VT på 769 

nytt. 770 

 771 

Forslag 2:  772 

Arbeidsutvalget fortsetter den påbegynte utredningen om det er mulig å få en organisasjonskonsulent fra et 773 

annet Velferdsting som en tredjepart i varslingsutvalget.  774 

 775 

Frem til en slik utredning er ferdig, vil varslingsutvalget være bestående av:  776 

 Administrasjonsleder 777 

 Administrasjonskonsulent med høyest stillingsprosent 778 

 779 
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Forslag 3:  780 

Varslingsutvalget består av 781 

 Administrasjonsleder 782 

 Administrasjonskonsulent med høyest stillingsprosent 783 

 En innleid faglig konsulent innenfor HR med erfaring fra tidligere varslingsaker. 784 

 785 

Dersom de ansatte i administrasjonen byttes ut, skal varslingsutvalget legges frem for godkjenning i VT på 786 

nytt. En faglig konsulent vil hyres inn på saksbasis for å sikre nøytralitet.  787 

 788 

SAKSOPPLYSNINGER 789 

 790 

På Velferdstingets høstseminar ble det vedtatt etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene sier at det skal 791 

nedsettes et varslingsutvalg. Varslingsutvalget skal være sammensatt på følgende måte:  792 

 793 

"Varslingsutvalget består av administrasjonsleder og administrasjonskonsulent, samt en nøytral tredjepart som er 794 

en faglig person innenfor HR med erfaring fra tidligere varslingsaker.” 795 

 796 

Da denne saken ble meldt opp til møtet i oktober, ventet vi på en avklaring fra studentombudet på UiO. Vi 797 

har nå fått følgende avklaring på mail:  798 

 799 

“Vi diskuterte litt på møtet i hvilken grad regelverket, og da særlig likestillings- og diskrimineringsloven, tilsier at 800 

også noen fra ledelsen burde være del av dette utvalget.  801 

 802 

Det fremgår av likestillings- og diskrimineringsloven at: "Arbeidsgivere og ledelsen i organisasjoner og 803 

utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde forebygge og søke å hindre trakassering og seksuell 804 

trakassering. " 805 

 806 

Forarbeidene utdyper at: "Plikten til å «forebygge» er av preventiv karakter, og kan innebære en plikt til å utforme 807 

retningslinjer og iverksette holdningskampanjer. Plikten til å «forhindre» vil omfatte å ta tak i aktuelle trakasserende 808 

forhold den ansvarlige får kjennskap til, utrede hva som har skjedd og komme til en løsning. Det er nok at den 809 

ansvarlige har forsøkt å hindre trakasseringen." 810 

 811 

Vi kan ikke se at regelverket i utgangspunktet setter som noe krav, eller forventning, at varslingsutvalget også burde 812 

bestå av noen fra ledelsen. Det avgjørende vil nok være at ledelsen iverksetter tiltak som skal hindre at trakassering 813 

finner sted, og at ledelsen tar tak i aktuelle utfordringer og varsler om trakassering, og forsøker å finne ut hva som 814 

har skjedd for å komme fram til en løsning.”  815 

 816 

Vi gjør Velferdstinget oppmerksomme på at arbeidsutvalget, som det ledende organet mellom 817 

Velferdstingets møter, slik det står i dag ikke har mulighet til å ta tak i aktuelle varsler. Dette ansvaret er 818 

delegert til varslingsutvalget da arbeidsutvalget ikke har innsyn i varslingssaker.  819 

 820 

Arbeidsutvalget har etter beste evne forsøkt å legge frem tre forskjellige forslag, basert på Velferdstingets 821 

vedtak. Det er fordeler og ulemper ved alle forslagene og vi har derfor valgt å omgjøre saken fra 822 

godkjenningssak til vedtakssak slik at Velferdstinget skal kunne velge det de mener blir best for 823 

organisasjonen. Fordeler og ulemper er synliggjort i et notat under hvert enkelt forslag. Vi har ikke klart å 824 
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finne liknende organisasjoner som har denne type sammensetning av et varslingsutvalg og det har derfor 825 

vært en krevende oppgave å skulle sette sammen et godt fungerende varslingsutvalg 826 

 827 

Forslag 1 828 

 829 

Varslingsutvalget består av:  830 

 Hele administrasjonen  831 

o Administrasjonsleder 832 

o 2x administrasjonskonsulent 833 

 834 

Dersom de ansatte i administrasjonen byttes ut, skal varslingsutvalget legges frem for godkjenning i VT på 835 

nytt. 836 

 837 

Redegjørelse for forslaget 838 

Tanken bak forslaget er å finne en løsning der det ikke trengs å brukes penger på å leie inn en tredjepart, 839 

men fortsatt sørge for at en i varslingsutvalget er nøytral til den/de som er involverte i en sak. VTs 840 

administrasjonskonsulent med lavest stillingsprosent, 30% stilling, jobber hovedsakelig med Kulturstyret og 841 

har lite, eller ingenting med resten av Velferdstinget å gjøre. Den andre administrasjonskonsulenten, en 75% 842 

stilling, jobber hovedsakelig med Velferdstinget og er i liten eller ingen grad involvert i Kulturstyret. De kan 843 

dermed fungere som en nøytral part for hver sin del av organisasjonen, med enkelte unntak.  844 

 845 

Fordelen ved dette forslaget er at administrative oppgaver kan omfordeles til arbeidsutvalget slik at 846 

administrasjonen ikke trenger å bruke overtid på å behandle varsler. Tidsbruken vil derimot til en viss grad 847 

begrenses av stillingen med lavest prosent i utvalget, som er 30%, men stillingen er fleksibel slik at det er 848 

mulig å jobbe mer en måned og mindre den neste. Det vil også bli enklere og få varslingsutvalget raskt opp 849 

og gå dersom det kommer en varslingssak.  850 

 851 

På den negative siden er det VT-representanter som også er KS-medlemmer. De vil ikke nødvendigvis ha en 852 

nøytral part i varslingsutvalget. Hele administrasjonen har også et forhold til arbeidsutvalget. Nyansatte i 853 

administrasjonen vil ikke nødvendigvis ha erfaring fra tidligere varslingssaker, men både LNU og LDO tilbyr 854 

kurs og kompetanseheving. Vi vil oppfordre sendere arbeidsutvalg å se på stillingsbeskrivelsen, om det skal 855 

ansettes nye personer i fremtiden. Eksempelvis ansette noen med HR-kompetanse.  856 

 857 

Forslag 2 858 

 859 

Arbeidsutvalget fortsetter den påbegynte utredningen om det er mulig å få en organisasjonskonsulent fra et 860 

annet Velferdsting som en tredjepart i varslingsutvalget.  861 

 862 

Frem til en slik utredning er ferdig, vil varslingsutvalget være bestående av:  863 

 Administrasjonsleder 864 

 Administrasjonskonsulent med høyest stillingsprosent 865 

 866 

Redegjørelse for forslaget 867 

Arbeidsutvalget er fortsatt usikre på om dette er en mulig løsning, da vårt Velferdsting er det velferdstinget 868 

med størst kapasitet i administrasjonen. Per dags dato har vi kun fått svar av Velferdstinget i Agder, som sier 869 

at det dessverre ikke er mulig for dem å bli med på en slik ordning nå.  870 
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 871 

En ulempe med å ha med en tredjepart fra et annet Velferdsting er at alle møter og behandlinger vil som 872 

hovedregel foregå digitalt.  873 

 874 

Forslag 3 875 

 876 

Varslingsutvalget består av 877 

 Administrasjonsleder 878 

 Administrasjonskonsulent med høyest stillingsprosent 879 

 En innleid faglig konsulent innenfor HR med erfaring fra tidligere varslingsaker. 880 

 881 

Dersom de ansatte i administrasjonen byttes ut, skal varslingsutvalget legges frem for godkjenning i VT på 882 

nytt. En faglig konsulent vil hyres inn på saksbasis for å sikre nøytralitet.  883 

 884 

Redegjørelse for forslaget 885 

Fordelen ved dette forslaget er at man får inn en helt ekstern og nøytraltredjepart, med god kunnskap og 886 

erfaring, men forslaget bringer også med seg noen ulemper vi ønsker å belyse.  887 

 888 

Det å leie inn en person på saksbasis er dyrt. Budsjettet som settes vil sette et tak på hvor mange timer 889 

varslingsutvalget kan bruke på å behandle varslingssaker på et år. Pengene som settes av vil komme fra 890 

Velferdstingets driftsmidler, og det vil derfor være nødvendig å gjøre større kutt i annen aktivitet. 891 

Velferdstinget har en begrenset egenkapital å ta av, så dersom budsjettposten brukes opp og det ikke er 892 

mulig å gjøre flere innsparinger, vil det ikke lenger være mulig å sette ned et fullt varslingsutvalg for å 893 

behandle saker. Det vil også ta tid fra det mottas et varsel til varslingsutvalget er oppe og går, da en ekstern 894 

person må hyres inn i mellomtiden.  895 

 896 


