INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Innkalling til Velferdstingets Vårseminar 2021
Lørdag 6. februar kl. 9:00-17:30
Søndag 7. februar kl. 9:00-17:15
Sted: digitalt over Zoom

VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER!

telefon
228 44 389
e-post
post@studentvelferd.no
nettside www.studentvelferd.no
org. nr.
987 695 595

Velferdstinget i Oslo og Akershus
Villa Eika, Problemveien 5, 0313 Oslo
Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo

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, BIA v/leder, Jussbuss v/daglig leder, JURK v/daglig leder, Ordstyrer

INNKALLING TIL VELFERDSTINGETS VÅRSEMINAR 6. - 7. FEBRUAR 2021
Dette er innkalling til Velferdstingets vårseminar med oppstart lørdag 6. februar klokken 09:00. Seminaret
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.
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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 VELFERDSTINGETS VÅRSEMINAR 2021
2
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Saks nr.:

Saker:

Type sak:

Kategori:

001-21/02
002-21/02
003-21/02

Valg av ordstyrer og referent
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden og
kjøreplan
Godkjenning av referat
Konstituering
Orienteringer fra
Arbeidsutvalget
Orientering fra Hovedstyret
Andre orienteringer
Årsrapport
Fastsettelse av mandat,
medlemmer og leder for
redaksjonskomite
Velferdstingets
driftsbudsjett
2021 - revidert
Revidering av politisk
grunndokument 2018-2022
Handlingsplan 2021
Revidering av Velferdstingets
vedtekter
Revidering av etiske
retningslinjer
Resolusjon: Democratization of
student politics, inclusion of
international students now!
Godkjenning av Kulturstyrets
Handlingsplan for 2021
Møtedatoer for våren 2021
Internasjonal komité
Resolusjon: Tillitsutvalg i SiOs
studentboliger
Eventuelt

Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak

Møtekonstituering
Møtekonstituering
Møtekonstituering

Vedtakssak
Vedtakssak
Orienteringssak

Møtekonstituering
Møtekonstituering
Orienteringer

Orienteringssak
Orienteringssak
Orienteringssak
Vedtakssak

Orienteringer
Orienteringer
Organisasjon
Møtekonstituering

Vedtakssak

Økonomi

Vedtakssak

Politikk

Vedtakssak
Vedtakssak

Politikk
Organisasjon

Vedtakssak

Organisasjon

Vedtakssak

Resolusjoner

Vedtakssak

Godkjenninger

Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak

Organisasjon
Politikk/Organisasjon
Resolusjoner

004-21/02
005-21/02
006-21/02
007-21/02
008-21/02
009-21/02
010-21/02

011-21/02
012-21/02
013-21/02
014-21/02
015-21/02
016-21/02

017-21/02
018-21/02
019-21/02
020-21/02
021-21/02
4
5
6
7
8

Eventuelt

NB! Tidsplan og program for vårseminaret kommer som eget dokument.
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VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT
Saksnummer: 001-21/02
Type sak: Vedtakssak
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalgets innstilling:
Forslag til ordstyrer og referent vedtas.
Forslag til vedtak:
Ordstyrer: Martine Gjerde og Kari Anne Andersen
Referent: Suzanne Sagli og Sarah Sørensen

GODKJENNING AV INNKALLING
Saksnummer: 002-21/02
Type sak: Vedtakssak
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN
Saksnummer: 003-21/02
Type sak: Vedtakssak
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalgets innstilling:
Dagsorden og kjøreplan godkjennes.
Forslag til vedtak:
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas.
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GODKJENNING AV REFERAT
Saksnummer: 004-21/02
Type sak: Vedtakssak
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.
Referatet finner dere på www.studentvelferd.no
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KONSTITUERING
Saksnummer: 005-21/02
Type sak: Vedtakssak
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget, ved Henriette Seim
Vedlegg: Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden:
Forretningsorden vert vedteke med dei endringane som ligg føre på møtet.
Kontrollkomiteens innstilling til konstituering:
Kommer med 2.innkalling, då fristen for å sende inn valprotokoll er same dag som 1.innkalling blir sendt ut.
Forslag til vedtak:
 Valprotokollar godkjennast.
 Forretningsorden vert vedteke med dei endringane som kjem fram på møtet.
//English//
Proposed resolution:
 Election protocols are approved.
 The rules of procedure are approved with the changes that appear at the meeting.

SAKSOPPLYSNINGER
Forretningsorden er reglar for korleis Velferdstinget skal gjennomføre møta sine. Eksempelvis vert det
presisert reglar for taletid, votering og personval.
Arbeidsutvalget har ingen endringsforslag.
Vedtektene § 3-2 seier:
Velferdstinget konstituerer seg selv på begynnelsen av vårsemesterets første møte. Under konstitueringen
behandler Velferdstinget:
a. Representantenes og vararepresentantenes valgprotokoller etter innstilling fra Kontrollkomitéen
b. Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og Akershus
//English//
Short summary:
The rules of procedure are rules for how the welfare council shall conduct the meeting.
The working committee has no proposed resolutions for changes.
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ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERINGER
Saksnummer: 006-21/02
Type sak: Orienteringssak
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

ARBEIDSUTVALGET: GENERELL ORIENTERING
Denne orienteringen gjelder for perioden 7. desember - 28. januar.
Dette er en orientering fra arbeidsutvalget i fellesskap. For mer spesifikk informasjon henvises til de
individuelle orienteringene.
--Godt nytt år og velkommen til et nytt Velferdsting!
Jul med nye venner og vårsemester med nye venner
Før jul satte vi i gang prosjektet med “jul med nye venner”. Vi hentet inn kontaktinformasjon på studenter
som ellers ville blitt sittende alene i jula og satte dem sammen i grupper på fem og fem. SiO stilte opp med
gavekort på mat, på 1000kr til hver gruppe. Disse kunne hentes på Union Kringsjå lille julaften.
Det var mange som meldte seg på opplegget i jula og da vi kom på jobb igjen etter juleferien bestemte vi oss
for å se om det var stemning for å forlenge prosjektet. Det var det, og i skrivende stund er det 94 stykker
påmeldte. Vi setter sammen grupper hver mandag.
Planlegging av vårseminaret
Vi startet planlegging av vårseminaret allerede før jul. Vi hadde i det lengste håp om å få lov til å ha fysisk
vårseminar, men har innfunnet oss med at smittesituasjonen ikke tillater det.
Vi har hatt flere interne møter i arbeidsutvalget hvor vi har gått gjennom dokumentene og sett på hvilke
endringsforslag vi ønsker å legge frem. I forbindelse med vedtektene inviterte vi også kontrollkomiteen til et
møte.
Opplæring
Vanligvis pleier opplæring av nytt Velferdsting å være en del av vårseminaret. Da møter på zoom krever flere
pauser og derfor fort tar lenger tid, har vi valgt å legge opplæringen til en egen dag. Vi har fordelt
opplæringsbolkene mellom oss og laget innhold. I tillegg til selve opplæringen er det planlagt en
forventningsavklaring som vi håper flest mulig deltar på.
Politikk
Vårt primære ønske til Oslobudsjettet var at SiO skulle tildeles to hjemler for psykomotorisk fysioterapeut.
Det fikk vi ikke gjennomslag for, noe som er veldig skuffende da vi fikk mange positive signaler underveis. Vi
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er fortsatt i dialog med Frode Jacobsen om andre løsninger og tiltak for å styrke studentenes psykiske
helsetilbud, og har derfor ikke ønsket å gå hardt ut i media enda.
I tillegg er vi invitert til et møte med Oslo Arbeiderpartis toppkandidater til stortinget, for å snakke om
studenters situasjon. De ønsker primært å høre hva som kan gjøres på et nasjonalt nivå, men spesifiserte at
vi er velkomne til å utfordre det kommunale også.
Helse sør-øst og SiO
Vi har blitt gjort oppmerksomme på at SiOs tilskudd fra Helse sør-øst, for 2021 er redusert og er betydelig
lavere enn forventet beløp. Hverken vi eller SiO var ikke klar over dette før nylig. Det er noe vi vil se på
fremover og vi mener det er viktig at Velferdstinget er klar over situasjonen.
Studenthus
Statsbygg har varslet at St. Olavsgate 32 (SO32) skal legges ut for salg til høystbydende denne våren. Huset
er per dags dato ikke lagt ut, og vi har fått inntrykk av at det fortsatt vil ta noe tid før det skjer noe.
Vi har begynt å sende mail til pengesterke aktører for å høre om noen er interessert i prosjektet, uten å
skissere noen form for avtale. En utfordring vi ser, er at vi hverken vet når eiendommen legges ut for salg
eller hvor mye penger den vil ende opp med å koste. Det gjør det utfordrende å legge frem noe konkret når
det kommer til finansiering. Om vi kommer dit at vi trenger støtte til å ruste opp bygget, vil det være mye
enklere, da det kan legges frem konkrete finansierings- og fremdriftsplaner.
Det har også blitt avholdt møter med UiO, OsloMet og BI, og det er satt opp et møte med HK. Alle stiller seg
fortsatt positive til prosjektet.
NMBU og veterinærhøyskolen
Fra dette semesteret betaler alle studenter ved NMBU semesteravgift til SiÅs. Tidligere har de kunnet velge å
betale til SiO.
Det er gjort en avtale for studentene som bor i SiO bolig, som er ferdig med studier til sommeren. På tidligere
mail ser det ut til at det også er gjort en avtale for 2016-kullet som går ut våren 2022, men vi venter fortsatt
på bekreftelse fra SiO om dette stemmer.
Da alle Kulturstyrets midler kommer fra semesteravgiften, er det besluttet at ingen foreninger fra
veterinærhøyskolen kan søke støtte fra og med dette semesteret. De vil henvises til studenttinget på NMBU
for å søke støtte der.
Vi er i løpende dialog med leder ved Studenttinget på NMBU.
SiO
Konsernlunsj
Før jul hadde vi et uformelt lunsjmøte med administrasjonen i SiO. I forkant av møtet hadde vi fått en
bekymringsmelding om brannvarsling for funksjonsnedsatte i SiO-bolig. Vi tok opp dette, og fikk en
gjennomgang av SiOs brannrutiner og også deres dialog med brannvesenet. Slik vi forstår det, er det på plass
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strenge rutiner som skal ivareta alle beboere ved brann. Studenter som trenger tilrettelagt alarm må melde
fra om dette.
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ARBEIDSUTVALGET: IDUN KLØVSTAD (LEDER)
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I tillegg til brannrutiner i studentboligene, presenterte vi Velferdstingets resolusjon om internasjonale
studenter for SiO. Vi snakket også litt om «jul med nye venner», der SiO tilbød seg å stille med gavekort til alle
gruppene.
Formøte med SiOs hovedstyre
Vi hadde et formøte med SiOs hovedstyre før jul. Igjen var det miljøambisjonen vi hadde flest innspill til av de
åpne papirene.

Tiden før jul gikk i stor grad til evaluering av høsten og planlegging av våren. I tillegg hadde jeg gleden av å få
dele ut gavekort til «jul med nye venner»-gruppene på lille juleaften.
Etter det tok jeg juleferie til 4. januar.
Sakspapirer
Vårseminaret er et stort møte med mye sakspapirer. Det har gått mye tid til diskusjon og planlegging av både
møte, dagsorden og sakspapirer.
Vi har også allerede nå begynt å se på sakspapirene for neste møte, da det ikke er spesielt lang tid mellom
vårseminaret og sakspapirfrist for møtet 1. mars. Spesielt ikke med tanke på at det i tillegg vil gå tid til å lese
og diskutere styrepapirer til SiOs hovedstyremøte i samme periode.
Studenthovedstaden
Studenthovedstaden er et samarbeidsorgan mellom studentledere i Oslo. Forslag til møtedatoer for
studenthovedstaden denne våren ble sendt ut til alle som sitter der i starten av januar. Første møte finner
sted torsdag 11. februar.
I tillegg til å være et formøte til Strategisk Samarbeidsforum, et samarbeidsforum for studenter,
utdanningsinstitusjoner og næringsliv som har møte 15. Februar, er det satt opp for å diskutere om det er
saker opp mot Oslo Kommune resten av Studenthovedstaden ønsker å involvere seg i og løfte sammen og
hvordan vi sammen kan jobbe for en styrkning av studentfrivilligheten i Oslo.
Da dagsorden til møtet i Studenthovedstaden sendes ut før Velferdstingets vårseminar, kan vi bli nødt til å
måtte justere dagsorden etter hva Velferdstinget velger å prioritere i handlingsplanen.
Studenthus
Sammen med nestleder har jeg vært tett påkoblet arbeidet med studenthus og deltatt på møter med
utdanningsinstitusjonene. I tillegg har vi sendt mail til noen pengesterke aktører og invitert til å møte oss
dersom de finner prosjektet interessant, så langt uten svar. En utfordring vi ser er at det er vanskelig å legge
frem noen form for finansieringsplan for en eiendom vi hverken vet hvor mye vil bli solgt for, eller når salget
vil skje.
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Media
I samarbeid med politikk- og medieansvarlig har jeg jobbet for å sette lys på at studenter med
funksjonsnedsettelse, kan miste retten på tilleggsstipend fra Lånekassen dersom de påtar seg frivillige verv.
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ARBEIDSUTVALGET: EVA STRØMME MOSHUUS (NESTLEDER)

Vi fikk publisert en kronikk i Khrono, som igjen første til at Nina Sandberg har stilt et spørsmål til Henrik
Asheim som vi venter svar på. I tillegg har vi blitt kontaktet av Handikapnytt som ønsker å skrive en sak.

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

Hei og godt nytt år!
Det har vært mye fellesprosjekter i arbeidsutvalget med planleggingen av vårseminaret, så mye av min
arbeidstid har gått til det.
Komiteer
På høstvalgmøte ble det valg en ny leder av Kulturstyret, Ingvild Garmo Nilsson. Avtroppende KS-leder og jeg
har derfor utarbeidet en overlapp, i tillegg til å ha gjennomgått denne med Ingvild. Vi måtte kjøre overlappen
over zoom, som følge av de restriksjonen som var gjeldende i januar. Kulturstyrets vårseminar blir avholdt
30. januar, så vi har jobbet litt med planleggingen av det, i tillegg til å få oppklaring i situasjonen rundt
veterinær-foreningene på NMBU som nå flytter til Ås.
Det har vært et studentidrettsrådsmøte siden sist. Der deltok OSI og BIA. Vi var igjen ikke nok til å kunne
konstituere oss, men jeg har jobbet litt med å engasjere de andre idrettslagene. I tillegg har jeg hatt et møte
med ny representant fra BI Athletics.
På vårseminaret skal vedtektene tas opp til revidering. Vi hadde derfor et møte med kontrollkomiteen for å
diskutere våre forslag.
Utover det har jeg hatt et møte med valgkomiteleder for å snakke om prosessen tilknyttet vårens valg. Blant
annet har vi satt frister for valgkomiteen, men dette vil valgkomiteen orientere om selv.
Prosjekter
Nå som tildelingene for 2021 er ferdige, i tillegg til at prosjektene rundt etiske retningslinjer har det løst ut en
del arbeidstid. Idun og jeg har derfor hatt muligheten til å jobbe mer med prosjektet tilknyttet til studenthus.
Før jul inviterte vi derfor til møter med relevante parter ved de største utdanningsinstitusjonene for å høre
en oppdatering rundt hvordan de forholdt seg til prosjektet nå som St. Olavs gate 32 skal legges ut for salg.
Utover det har jeg så vidt startet skisseringen av mulige senarioer for faddervakt-konseptet, men for å kunne
fortsette dette må jeg høre hva Velferdstinget ønsker basert på handlingsplanen.
Tildelinger
Tildelingsprosessen for 2021 er nå avsluttet. De første utbetalingene vil finne sted i februar.
I følge våre tildelingskriterier må vi lyse ut frist for kvalifiserende søknader for nye søkere eller søkere som
ikke har søkt de siste tre årene. Frist for dette er satt 25.april og utlysningen finner dere her.
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Foreninger
Foreningslivet har ikke overraskende hatt en liten pause over julen, men i skrivende stund har det begynt å
bli mer aktivitet.
Jeg har hatt månedlige møter med DNS for å sikre en god dialog. Vi hadde et slikt møte etter VT-møte
7.desember. Der diskuterte vi blant annet korona og studenthus.
I desember hadde Idun og jeg et møte med frivillighetskoordinatoren i Oslo Kommune. Der snakket vi om
hvordan tilrettelegge for studentfrivilligheten, spesielt i møte med den generelle frivilligheten. Utover det
snakket vi litt om studentfrivilligheten som en helhet.
Jeg har hatt et møte med ny daglig leder i Radio Nova, Alexander Ramm, og med DNS, hvor Ragnhild
(styreleder) og Magda (ny direktør) deltok. Dette var begge oppstartsmøter, med litt gjennomgang av VTs
virksomhet.
Utover det hadde vi et møte med sentrale aktører i studentkulturen for å høre deres tanker vedrørende
styrking av studentkulturen. Dette arbeidet vil være viktig fremover ettersom at frivilligheten står i en
krisesituasjon.

ARBEIDSUTVALGET: HENRIETTE SEIM (SAMARBEIDSANSVARLIG)
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Internt på kontoret
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Vi har fortsatt permanent heimekontor. Eg har vore heime på Vestlandet sidan slutten av november, og til
midten av januar. Før jul hadde vi i arbeidsutvalet ein del forberedande møter til vårseminaret som tok ein
del tid. Eg brukte mykje tid på å lese dokument og kome med endringsforslag. Vi hadde juleavslutning, og
eg laga quiz. Etter nyttår har det vore enda meir planlegging av vårseminar.
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I juleferien har eg drukke mykje Lerum julebrus, aka som ein galning, stått på ski og gått i fjellet!
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Studentdemokrati

309
310
311
312
313

Det var eigentleg satt opp ein eigen spelekveld for dei mindre høgskulane, men då det ikkje var stor
interesse for dette samkjørte vi med “Aktiv i Velferdstinget” spelekveld. Før jul sende eg ut datoar for råd for
dei mindre, og etter jul har eg invitert til formøte før vårseminaret for dei mindre. Eg har også hatt ansvar
for opplæring av nytt Velferdsting, og sende ut evalueringsskjema før jul. Her har vi fått nokre bidrag som vi
har tatt med inn i planleggingsprosessen.
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Arrangement
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Gjennom heile desember hadde eg ansvar for å leggje ut adventskalender på Facebook og Instagram.
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Eg hadde i midten av desember ein samtale med Tuva frå NMBU som lurte på om vi kom til å gjere noko for
studentar som ikkje kunne reise heim til jul. Dette resulterte i konseptet “Jul med nye vener”. Dette gjekk ut
på å spleise fem og fem personar som meldte seg på via påmeldingslink. Eg hadde tenkt at dette var enkelt
12

319
320
321
322

for oss, og av stor verdi for dei som meldte seg på. Det var ikkje så easyfix som eg hadde tenkt, då ein del
personar ikkje svarte, og eg måtte finne nye grupper. MEN det blei suksess, og vi har fått mange gode
tilbakemeldingar! Det var 96 påmeldte, og SiO stilte med gåveposar med blant anna gåvekort på
REMA1000.
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Rett over nyttår hadde Idun kontakt med SiO som lurte på om vi skulle gjere noko liknande gjennom
vårsemesteret. Dette resulterte i konseptet “Vårsemester med nye vener”. Dette fungera på same måte,
med påmelding og spleising. Her er det gjort nokre justeringa frå før jul, og det er påmeldingsfrist kvar
sundag. Dette for at folk skal kunne bli med heile semesteret. Det er i dag, 28. januar, 95 påmeldte.
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ARBEIDSUTVALGET: AXEL KLANDERUD (POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG)
Desember
Det kom en veldig kjip nyhet i desember, og det var at maskene vi hadde fått fra LO var produsert feil, slik at
de ikke kunne brukes. LO hadde bestilt opp 1000 munnbind til Oslos studenter vi skulle dele ut til studenter
som ønsket det. SiO har gitt oss rundt 100-200 munnbind som vi vil dele ut i 2021. Forhåpentligvis vil vi ikke
trenge munnbind om så alt for mange måneder, men det er uansett noe vi ønsket å få gitt til de som trenger
det.
Oslobudsjettet ble vedtatt i desember, og det ble dessverre null gjennomslag for våre ønsker. Dette er svært
skuffende, spesielt sett i betraktning av at ønskene våre var svært milde. Samtidig har coronaåret vært svært
vanskelig for Oslo kommune økonomisk og budsjettet er preget av det. Med tanke på alt Oslos studenter
bidrar med i Oslo både kulturelt men også økonomisk forventer vi mer, og vi vil begynne arbeidet med neste
års budsjett på nyåret.
Vi begynte også å forberede oss for våren 2021 og vårsemesteret med å gjennomgå dokumentene som skal
revideres og hvilke andre saker som skal opp.
Januar
I begynnelsen av måneden hadde vi hovedsakelig oppstart med videre planlegging av vårsemesteret. Vi
fortsatte den grundige gjennomgang av dokumentene og foreslått revideringer til vårsemesteret.
Jeg har hatt hovedansvaret for flere saker til vårseminaret, spesifikt politisk grunndokument. Jeg er generelt
veldig fornøyd med alle endringene vi har fremsatt i forskjellige dokumenter og vedtekter til dette møtet, og
jeg håper dere kan være enige med oss i det. Vi har også hatt gode møter og dialog med KK om eventuelle
endringer som blir fremsatt i vedtektene.
I tillegg har vi jobbet med opplæringen som Henriette har hatt hovedansvaret for. Vi har lagt inn godt arbeid
her og jeg tror at årets opplæring vil være svært godt gjennomført og noe man kan ta med videre og utvikle
hos de neste arbeidsutvalgene. Jeg har hatt ansvar for debattopplæringen, gjennomgangen av politisk
grunndokument og opplæring i hvordan lese sakspapirer.
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Jeg og Eva har jobbet med planlegging av hva en Internasjonal komite kan innebære, og jeg synes dette er
veldig spennende og jeg håper på at vi får mulighet til å videreutvikle dette og presentere et helhetlig forslag
for en internasjonal komite senere i semesteret.
Jeg har også opprettholdt kontakten med Lime i januar. Den tentative planen er å samlansere studentrabatt
når de nye sparkesyklene kommer til våren. Dette blir sannsynligvis i perioden mars-april. Rabatten vil i
utgangspunktet gjelde for studenter ved de 4 største institusjonene og noen av de mindre høyskolene.
Vi har også jobbet mediemessig med en sak koblet til funksjonsnedsatte studenter som ikke får jobbe frivillig
hvis de mottar et tilleggsstipend for sin funksjonsnedsettelse. Dette er en sak som er svært urettferdig og vi
håper å få oppmerksomhet rundt det slik at Lånekassen endrer praksis eller at det skjer en endring i forskrift
om utdanningsstøtte. Vi har også kontaktet arbeiderpartiet på Stortinget som skal stille spørsmål til
statsråden om saken - vi venter i spenning på svar.
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MEDIELOGG
Vi trenger ikke bekymringer, vi trenger handling!
Fredag 27.11.2020
Leder av VT Agder Anna Synnøve Røysland, Leder av VT Oslo og Akershus Idun Kløvstad og Leder av VT Vest
Anette Arneberg skrev om behov for krisepakke og dagpenger til studenter.
________________________________________________________________________________

Slik feirer studentene som ikke kommer seg hjem i jula
Torsdag 24.12.2020
Idun ble intervjuet av NRK ifm “Jul med nye venner”.
_________________________________________________________________________________

Lånekassen frarøver funksjons-nedsatte studenter viktige muligheter
Fredag 07.01.2021
Idun skrev innlegg om at funksjonsnedsatte studenter fratas muligheter til å drive med frivillig eller ulønnet
arbeid gjennom studietiden hvis de får et tilleggsstipend for sin funksjonsnedsettelse.
_________________________________________________________________________________

– Vi er bekymret for Oslo-studentene(Jonas Virtanen)
Fredag 07.01.2021
SiO-leder Jonas Virtanen intervjuet i aftenposten i forbindelse med studenter, corona og krisepakke.
_________________________________________________________________________________
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING
Saksnummer: 007-21/02
Type sak: Orienteringssak
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

HOVEDSTYRETS ORIENTERING
Siden sist har det vært et styremøte 9. desember, neste styremøtet er 17. februar. I januar ble det
gjennomført seminar og opplæring for nye styremedlemmer.
Generelt
Lørdag 23. Januar ble det besluttet at universiteter og høgskoler måtte stenge, følgelig medfører dette at all
virksomhet tilsluttet campus med unntak av helsestasjonen på Blindern ble stengt. All kantine,
kursvirksomhet og lignende som medfører fysisk tilstedeværelse har opphørt inntil videre. Vi gjenåpner
tilbudene straks smittesituasjonen og retningslinjene fra myndighetene tillater dette.
Vaksinestasjon Domus Athletica
SiO ble kontaktet av bydel Nordre Aker vedrørende muligheten til å benytte flerbrukshallen og deler av
lokalene til Domus Athletica. Dette var lokaler som står tomme og ikke benyttes grunnet pandemien.
Samtidig egner de seg svært godt til vaksinasjonssenter, som følge av beliggenhet og praktisk logistikk. Oslo
kommune leier derfor lokalene og i avtalen er det mulighet for at lokalene fristilles dersom lokale
myndigheter åpner for trening. Vi ser svært positivt på at tomme lokaler benyttes og spesielt til et viktig
formål. Avtalen med Oslo kommune er god for begge parter.
KTI 2020 (Kundetilfredshet)
Høsten 2020 gjennomfører SiO en kundeundersøkelse tilsendt til studenter som benytter våre tjenester og
har registrert epost i våre systemer. Overordnet scorer SiO 4,4, som er en nedgang fra 2019 med 4,5. Vi er
selvfølgelig skuffet over en nedgang, da målsetningen vår er å se positiv utvikling blant studentene som
benytter våre tjenester. Likevel er kjennskapen til SiO økt blant studenter og det tar vi med som positivt.
Vi ser at resultatene er sterkt preget av Athletica og barnehage, dette må nok i stor grad tilskrives pandemi
situasjonen. Likevel ser vi at resultatene for hvert enkelt tjenesteområde i hovedsak er høyere enn
overordnet for SiO. Det gir et tvetydig bilde av nåsituasjonen. Styret registrerer at kundeservice scorer noe
lavt og det vil iverksettes målrettet tiltak for å bedre situasjonen. Blant annet at kundeservice blir organisert
som en naturlig del av det tjenesteområdet de behandler henvendelser for.
SiO mat og drikke
Åpnet gradvis på de fleste studiesteder i begynnelsen av Januar, målsetningen var å tilby flest mulig
studenter et serveringssted etter behov. Samtlige ble stengt etter nye smittevernregler 23. Januar
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Unntaket er Union864 på Kringsjå der vi tilbyr take-away og forsøker å tilby overskuddsvarer for å unngå
matsvinn. Dette i forsvarlige former.
SiO Bolig
Stort sett er alle boliger fylt opp. Innflyttingen har gått bra, alle har hentet nøkkel i nøkkelboks pga.
smittesituasjonen. Det har vært få smittetilfeller i studentboligene den siste tiden. Det har blitt jobbet med
å holde av nok boliger til internasjonale studenter og dialogen med lærestedene har vært god. Leieprisene
ble prisjustert i januar, denne prisjusteringen er utsatt fra august 2020. Vi har tidligere redegjort for
grunnlaget knyttet til dette.
Ønsket innflytting Antall

460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485

Februar

95

Mars

82

April

66

Mai

105

Juni

273

Totalt

621

Boligprosjekter
Brenneriveien 11
Styret har vedtatt at det skal bygges studentboliger i Brenneriveien 11. Dette vil gi ca. 200 hybelenheter.
Dessverre er det sånn at dette prosjektet med tilhørende reguleringsplan vedtatt av bystyret i Oslo ikke
kommer under kostnadsrammen for studentboliger. Styret er selvfølgelig svært skuffet over å ikke kunne
realisere dette prosjektet utenfor kostnadsrammen, likevel mener vi behovet for gode boliger i umiddelbar
nærhet til flere mindre utdanningsinstitusjoner må vektlegges høyt. Det er for tidlig å si noe om byggestart,
men tidligst mulig byggestart vil være januar 2022.
Enerhaugen studenthus
På Tøyen har SiO i dag ca. 100 familieboliger. Disse har sårt tiltrengt oppgradering av boligene. Samtidig ser
vi en tydelig tendens til overskudd av familieboliger, etter etablering av nye familieboliger på Kringsjå.
Derfor vil de aktuelle boligene gjøres om til et-roms og parleiligheter med ny standard.
Lillestrøm
Som tidligere orientert har styret vedtatt bygging av 300 nye hybelenheter i Lillestrøm. Byggestart vil være
snarest. Vi vil gjennom hele byggeperioden sørge for et boligtilbud til studenter i Lillestrøm, men det totale
boligtilbudet i Lillestrøm vil tilpasses behovet for studentboliger totalt sett.

Tilskudd studentboliger 2021
Styret har besluttet å søke tilskudd for bygging av 350 nye hybelenheter i forbindelse med Kringsjå fase 3.
Prosjektet var tiltenkt å søke først i 2022, men siden prosjektet er klart og kvalifiserer for tilskudd ser styret
det som hensiktsmessig å søke så tidlig som mulig for å sikre at det gis tilskudd for dette prosjektet.
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SiO helse
Ventelistetall:
PR 28.01.2021:
 Psykisk helse: 5 dager inntak, 6 uker på oppstart hos psykolog
 Rådgivning: ca. 2 – 3 uker. Drop-in tilbud
 Tannhelse: ca. 10 dager
 Fastlege: 5-6 dager, ø-hjelp på dagen.
 Helsesykepleier 1 dag
 Vaksine på dagen
SiO Barnehage
 Startet opp i januar på gult nivå.
 Rødt nivå innført i Oslo kommune fra 25. januar, medførte av barnehagene måtte holde stengt
mandag 25. januar for klargjøring til rødt nivå. Rødt nivå innebærer blant annet inndeling i
kohorter, endrede åpningstider, forsterket renhold og generelt utvidet smittevern
 Åpnet opp 26. januar på rødt nivå for alle
SiO Athletica
 Senterne nedstengt siden 9. november. Siste beskjed fra Oslo kommune er nedstengt til og med 4.
februar, men SiO forventer ingen snarlig gjenåpning pga smittesituasjonen.
 Medlemsfakturering satt på pause til gjenåpning.
 Tilbud til studentene
o Live streaming av treningsøkter tilgjengelig for alle studenter. Tall fra uke 3: Views: 2 354 stk
o Online trening tilgjengelig for alle medlemmer i SiO Athletica
o Utendørs PT (foreløpig satt på vent tom. 31. januar pga. ny smittesituasjon.)
o Medisinsk PT ved legeerklæring (foreløpig satt på vent tom. 31. januar pga. ny
smittesituasjon)
o Walk and talk med livsstilsveileder (foreløpig satt på vent tom. 31. januar pga. ny
smittesituasjon)

Som alltid - still veldig gjerne spørsmål!
På vegne av styrestudentene,
Jonas Virtanen
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ANDRE ORIENTERINGER
Saksnummer: 008-21/02
Type sak: Orienteringssak
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

KULTURSTYRETS ORIENTERING
Kulturstyrets orientering - VT vårseminar
Det har vært rolig siden sist VT-møte. Som ny leder av KS har jeg deltatt i erfaringsoverføring fra tidligere KSleder sammen med nestleder i VT, samt opplæring fra administrasjonen.
Vi har vært i kontakt med SiÅs angående finansiering av drift for studentforeningene tilknyttet NMBU campus
Adamstuen. Siden studentene som går der ikke lenger betaler semesteravgift til SiO, kan ikke
studentforeningene tilknyttet søke om midler fra KS.
Vi arrangerer også et lite jule/oppstarts/hadebra-bord, fredag 29. januar på zoom for styremedlemmene og
varaene. Her blir det kalas så langt zoom tillater det og dette blir tidligere KS-leders siste hadebra med KS.
Kulturstyrets vårseminar vil bli avholdt lørdag 30. januar, og her vil vi blant annet utarbeide en handlingsplan
for denne våren og velge nestleder. Datoene for alle styremøter og søknadsfrister blir også vedtatt, og disse
blir publisert på KS sine nettsider. Vi behandler også 10 søknader, og forventer flere søknader til neste møte
i slutten av februar.
Med vennlig hilsen
Kulturstyreleder Ingvild G. Nilsen

SIO MAT OG DRIKKE
Se vedlegg.
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UNIVERSITAS

565
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Kjære Velferdsting,

567
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Universitas har prioritert høyt å kunne produsere aviser i denne vanskelige perioden. Vi har praktisert
strenge smittevernstiltak med så få personer som mulig til stede på kontoret for produksjon. Det ble
trykket aviser til semesterstart og vi rakk å gi ut to utgaver før alle campus i Oslo ble stengt.
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Vi har god trafikk på nett både i desember og hittil i januar og kommer til å fokusere på nettsaker fremover
så lenge campus er stengt. Vi er også i ferd med å ta inn nye journalister og fotografer.
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Godt seminar!
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-Jone Trovåg
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Daglig leder i Universitas
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RADIO NOVA
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Se vedlegg.
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ARGUMENT
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Det foreligger ingen skriftlig orientering.
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ÅRSRAPPORT
Saksnummer: 009/21-02
Type sak: Orienteringssak
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget
Vedlegg: Årsrapport
Arbeidsutvalgets innstilling:
Velferdstinget tar årsrapporten til orientering
Forslag til vedtak:
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker.

SAKSOPPLYSNINGER
Det sittende arbeidsutvalget har besluttet å gjøre årsrapporten slik den har blitt gjort foregående år, som to
halvårsrapporter. Dette er fordi Velferdstingets arbeidsutvalg sitter fra 1. juli til og med 30. juni, og følgelig er
det to ulike arbeidsutvalg som har arbeidet vårhalvåret og høsthalvåret.
Arbeidsutvalgets vurdering er at det vil gi et bedre bilde av arbeidet gjennom året når Velferdstinget får
presentert både halvårsrapporten fra våren, slik den ble skrevet av forrige arbeidsutvalg, og halvårsrapporten
fra høsten, samlet.
Fargekodene brukt for gjennomgangen av handlingsplanen er brukt for at den skal være lesbar for
fargeblinde.
Årsrapporten ble lagt frem for forrige Velferdsting på deres siste møte i desember og legges frem for nytt
Velferdsting nå på vårseminaret slik at det nye Velferdstinget skal kunne se årsrapporten fra 2020 i
sammenheng med foreslått handlingsplan for 2021.
Vi oppfordrer representantene til å stille spørsmål til årsberetningen, og minner om at det er anledning til å
sende inn spørsmål i forkant på vt-au@studentvelferd.no.

//English//
Attached is the annual report from 2020.
The intention of color codes, used to review the action plan, is to make it readable for the colorblind.
The annual report was presented to the previous Welfare Council at their last meeting in December and will be
presented to the new Welfare Council now at the spring seminar. This way the new Welfare Council has the
opportunity to see the annual report from 2020 in connection with the proposed action plan for 2021.
The annual report is in Norwegian, but we encourage you to ask questions and remind you that there is an
opportunity to send in questions in advance to vt-au@studentvelferd.no.
21

630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673

FASTSETTELSE AV MANDAT, MEDLEMMER OG LEDER FOR
REDAKSJONSKOMITÉ
Saksnummer: 010-21/02
Type sak: Vedtakssak
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Eva Moshuus
Vedlegg:
Arbeidsutvalgets innstilling:
Velferdstinget vedtar regler og mandat for redaksjonskomité og velger denne etter fastsatte retningslinjer.
Forslag til vedtak:
 Mandatet ligger vedlagt i saksnotatet.
 Kandidater til redaksjonskomiteen fremmes og velges under møtet.

SAKSOPPLYSNINGER
I år vil redaksjonskomiteens arbeid foregå digitalt over zoom etter møteslutt på lørdag 6. februar.
Generelle regler for redaksjonskomité.
1. Det opprettes én redaksjonskomité.
2. Velferdstinget vedtar mandat og sammensetning etter innstilling fra fraksjonene.
3. Hver fraksjon inviteres til å stille ett medlem til redaksjonskomiteen.
4. Redaksjonskomiteene skal sammenstille og presentere innkomne forslag for Velferdstinget. De kan
også gis mandat til å foreslå bedre ordlyd og innstille på forslag.

MANDAT FOR REDAKSJONSKOMITEEN:
1. Komiteen skal innstille på:
a. Politisk grunndokument
b. Handlingsplanen for 2021
2. Komiteen skal bestå av:
a. Opptil syv - 7 - representanter fra minst tre - 3 - ulike studieinstitusjoner.
b. En representant fra arbeidsutvalget, uten stemmerett, som fungerer som sekretær.
3. Komiteen skal samordne innkomne forslag ved å:
a. Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert.
b. Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom forslag med samme
intensjon.
c. Dele opp forslag der det er naturlig.
d. Komiteen skal innstille på hvorvidt forslag skal vedtas, avvises, eller ikke realitetsbehandles.
e. Komiteen skal, på innstillinger der det er uenighet, redegjøre for både flertallets innstilling og
mindretallets dissens.
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f. Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er nødvendig.
g. Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse Velferdstinget om
motstridende forslag som blir foreslått.
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4. Samarbeid:
a. Komiteen skal utarbeide voteringsorden i samråd med ordstyrer og kontrollkomité.
b. Komiteen skal forhøre seg med kontrollkomiteen om et forslag kan realitetsbehandles
dersom det er tvil.
c. Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være hensiktsmessig, som
forslagsstiller eller arbeidsutvalget.
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5. Valg:
a. Hvert fraksjon kan oppnevne et medlem dersom gruppen selv ønsker dette.
b. Velferdstinget velger så resten av redaksjonskomiteen.
c. Redaksjonskomiteen velger en leder blant sine valgte medlemmer.

//English//
Due to the fact that the Spring-seminar is a two-day seminar, the executive committee wants the Student Welfare
Council to appoint an editorial committee to make a recommendation on the suggested changes to “politisk
grunndokument” and “Handlingsplan for 2021”.
The committee should consist of representatives from the different delegations in the Student Welfare Council and
their proposed task is to set or remake recommendations for the documents mentioned above. They can set the
recommendations as “adopted”, “rejected” or “not substantiated”.
The committee is suggested to consist of a maximum of seven representatives from at least three educational
institutions. Each educational institution can appoint one member if wanted. The rest is chosen by the Student
Welfare Council.
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VELFERDSTINGETS DRIFTSBUDSJETT 2021
Saksnummer: 011-21/02
Type sak: Vedtakssak
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget
Vedlegg: Velferdstinget ER2018-RB2021; Kulturstyrets økonomi
Arbeidsutvalgets innstilling:
Forslaget vedtas.
Forslag til vedtak:
Velferdstingets driftsbudsjett 2021 vedtas.

SAKSOPPLYSNINGER
Bakgrunn for saken
Velferdstinget pleier rutinemessig å revidere budsjettet på første møte hvert år, primært fordi vi vet mer om
resultatene fra året før og de forventede utgiftene og inntektene i inneværende år enn vi kan forutse i
oktober.
Saksopplysninger
Velferdstinget fikk tildelt 3 470 000 kroner i tilskudd til 2021.
Driftsinntektene til Velferdstinget består av tilskuddet man får fra SiO på 15,9 mill. kroner, hvorav 3,5 mill.
kroner er Velferdstingets eget driftstilskudd og 12,4 er øremerket til tildelingsordningen. Andre
driftsinntekter omfatter bl.a. tilskudd fra Oslo Kommune og det vi fakturerer SP-UiO AU for felleskostnader
på huset. Samlede driftskostnader er på 3,8 mill. kroner; og omfatter drift av Velferdstinget, Kulturstyret og
Studenthovedstaden. Samlede bevilgninger er etter vedtak i Velferdstinget budsjettert til 12,4 mill. kroner.
Det er budsjettert med et litt større underskudd i revidert budsjett enn i første utkast, men det skyldes ikke
en stor økning i driften. Det er i hovedsak midler som ikke ble brukt i fjor og som AU ønsker bl.a. skal gå til
ting man måtte avlyse eller utsette i fjor. AU ønsker å sette litt flere penger av til det i år, som kompensasjon
for at det var litt mindre sosiale arrangementer i fjor. Dertil ønsker AU å satse litt mer på promotering på
sosiale medier og markedsføring.
I budsjettutkastet for 2021, lagt frem i fjor, forventet vi å avslutte 2020 med et underskudd på 127 000 kroner
og en egenkapitalen på 1,25 millioner kroner ultimo 2020. Etter årets slutt forventer vi nå et overskudd på
66 000 kroner for 2020; det er en forskjell på nesten 200 000 kroner og tilsvarende avsluttes 2020 etter
forventet regnskap med 1,45 millioner kroner i egenkapital. Dette overskuddet skyldes at møter, seminarer
og arrangementer enten har blitt avlyst helt eller gjennomfør digitalt. Dertil har det nesten ikke vært
reiseaktivitet i 2020, alt dette er grunnet restriksjoner som skyldes koronapandemien.
Det legges derimot ikke opp til å bruke så mye av «sparte midler» fra i fjor. Det skyldes at Velferdstinget ble
kuttet med 100 000 kroner i tilskuddet for 2020 og derved vurderes det mest fornuftig at de midlerne går til
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egenkapitalen og hjelp til finansiering av driften i årene som kommer. Det er derved heller ikke lagt opp til en
stor økning av driften fra 2020, men det er en mindre varig endring i ansettelsesforholdet til
administrasjonen. Den ene administrasjonskonsulenten øker fra 75 % til 80 % stilling og den andre
administrasjonskonsulenten i 42 % stilling skal fremover kunne delta i arbeidet for varslingsutvalget ved
behov inntil en 50 % stilling. Administrasjonsleder er gått over i en særlig uavhengig stilling.
Posten Fast lønn er økt med ca. 40 000 kroner. Det dekker at administrasjonskonsulentene øker med hhv. 5
og 8 %, motregnet det som spares ved at administrasjonsleder går over i særlig uavhengig stilling. Overtiden
i administrasjonen ligger på i snitt 4 %, som er litt høyere enn budsjettert. AU har holdt seg på i snitt 2 % i
overtid i 2020, det er mindre enn budsjettert på 5 %, men det budsjetteres likevel fortsatt med 5 % overtid
for AU. Derved går vi totalt sett under budsjett for samlede lønnskostnader i 2020.
Posten Honorar tillitsvalgte er økt med 10 000 kroner, hvilket i hovedsak skyldes økt møteaktivitet hos
Kontrollkomiteen og Valgkomiteen. Rentekompensasjon er økt til 10 000 kroner og det skyldes at vi allerede
har mottatt søknad om rentekompensasjon som er over nivået som er budsjettert for 2021. Arbeidsgiveravgift
og OTP er økt litt med forventet høyere lønnskostnader til administrasjonskonsulentene.
Overlapp er økt fra 0 til 5 000 kroner og Markedsføring er økt med 10 000 kroner; begge områder er noe AU
ønsker å satse på i inneværende år. Åpen hus økt til 10 000 kroner, da AU håper på at man etterhvert kan
holde litt flere arrangementer og sosiale opplegg. Dels ønsker AU å bruke litt mere på sommerfesten og dels
ønsker AU å avholde workshoper. Seminarer og konferanse er økt litt, da det omfatter kursing av ansatte og
AU i den posten. Det er der behov for det, særlig med opprettelse av varslingsutvalget.
Posten Velferdsseminar reduseres fra 170 000 kroner til 120 000 kroner. Det skyldes at det brukes betydelig
mindre på vårseminaret nå hvor det blir digitalt. Det blir rundt 80 000 kroner mindre enn å ha seminaret
fysisk, dog reduseres posten kun med 50 000 kroner. AU ønsker at legge litt mer til høstseminaret, så 30 000
kroner legges til høstseminaret og derved er det råd til evt. å avslutte høstseminaret med en middag på
hotellet.
Øvrige poster er justert litt etter forventet regnskap forventet nivå for 2021.
Total driftskostnader for Velferdstinget er budsjettert til nesten 3,8 mill. kroner i 2021 og med inntekter på
3,6 mill. kroner, budsjetteres det med et underskudd på 155 000 kroner. Det forventes at Velferdstinget
avslutter 2020 med et overskudd på rundt 66 000 kroner.
Det er budsjettert med et resultat på -155 000 kroner for 2021 og egenkapitalen til Velferdstinget forventes
derved at være på 1,3 mill. kroner ved utgangen av 2021. Med et forventet resultat på 66 000 kroner i 2020,
mot et budsjettert resultat på -127 000 kroner, mener vi det er forsvarlig å budsjettere med et litt større
underskudd enn første utkast. Dog skal bemerkes det; at med inntekter på 3,6 mill. kroner og driftskostnader
på 3,8 mill. kroner, vil Velferdstingets egenkapital ligge på ca. 870 000 kroner ved utgangen av 2023.
Velferdstinget forvalter bevilgninger for over 12 mill. kroner derfor er det viktig at det er et fornuftig nivå på
egenkapitalen og god likviditet. Det vurderes at egenkapitalen til Velferdstinget bør ligge på rundt 1 million.
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NOTER TIL VELFERDSTINGETS DRIFTSBUDSJETT 2020
3600 Tilskudd fra semesteravgiften
For 2021 blir det tildelt 3 470 000 kr fra semesteravgiften til VTs egen drift, og i 2020 ble det tildelt 3 400 000
kr.
Konto 3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet
Dette er summen som VT får av SiO til tildelingsordningen.
Konto 3900 Andre driftsinntekter
Denne posten omfatter bl.a. midler som overføres fra Oslo Kommune som refusjon for
sekretariatsfunksjonen i Studenthovedstaden – tilskuddet er på 150 000 kr. I tillegg er det andre
tilskuddsmidler og budsjetterte fellesutgifter VT fakturerer SP-UiO for. Posten for felleskostnader fakturert er
nedjustert da lunsjordning på Villa Eika er inntil videre er avviklet. Lønnstrekk fra SP-UiO til lunsjordningen
har før inngått i denne posten.
Konto 4320-4332 Bevillinger 4320-4332
Bevilgninger til studentmedier og kulturinstitusjoner.
Konto 5010 Fast Lønn
Dette omfatter lønnsutgifter for tre ansatte i VTs administrasjon; administrasjonsleder i 100 % stilling, en
administrasjonskonsulent i 80 % stilling og en administrasjonskonsulent i 50 % stilling.
Dette inkluderer også lønn til AU og lønn til KS-leder. Arbeidsutvalget består av fire tillitsvalgte i 100 %
stillinger; leder, nestleder, politikk- og medieansvarlig og samarbeidssansvarlig. KS-leder er i en 30 % stilling.
Lønn til administrasjonen, AU og KS-leder er budsjettert til 2,3 mill. kr.
Konto 5011 Telefonkompensasjon
Dette er telefonkompensasjon til arbeidsutvalget. Telefonkompensasjonen er på 500 kr/mnd. og er
budsjettert til 25 000 kr.
Konto 5011 Honorar tillitsvalgte
Denne posten omfatter møtehonorar til KS, KK og VK leder. KS består av 11 medlemmer og 6
varamedlemmer, inklusiv leder. Nestleder er timelønnet, og får betalt for timer brukt på innstillingsarbeid til
møtene. Alle medlemmer, eksklusiv leder, mottar et møtehonorar for hvert KS møte de deltar på. KS leder
lønnes som en 30 % stilling og lønn til KS leder inngår i 5010 Fast lønn. Alle medlemmer i KK og VK leder får
møtehonorar for både VT møter og egne møter.
Møtehonorar til KS, KK, VK leder samt timelønnen til KS nestleder er budsjettert til 127 100 kr.
Konto 5013, 4500 Øvrig honorarer
Denne posten dekker honorar til ordstyrer på VT møter og øvrige honorarer; så som pressefoto og
oppdatering av nettsiden.
Øvrige honorarer er budsjettert til 45 700 kroner. Denne post er økt etter at man valgte å ha to ordstyrer på
alle VT møter og seminarer.
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Konto 5015-5092 Feriepenger og refusjoner
Rentekompensasjon AU omfatter refusjon av de renteutgifter de tillitsvalgte pådrar seg i den tiden de sitter i
AU. Denne kompensasjonen utbetales ved avslag av lånekassen for rentefritak i perioden. Den er satt til
10 000 kr. Den er økt etter forventet søknader om rentekompensasjon for 2021.
Feriepenger er feriepenger opptjent i 2020. Denne posten er økt, da AU nå er ansatt og mottar feriepenger. I
2020 var det bare en halvt år med opptjening, da denne endring ble innført 1. juli 2019. I 2021 er det et helt
år med opptjening av feriepenger for AU.
Konto 5400-5410 Arbeidsgiveravgift
Beregnes som 14,1 % av alle lønnskostnader i inneværende år.
Konto 5420-5800 Andre personalkostnader
Her inngår OTP (obligatorisk tjenestepensjon) som er satt til 3 % av lønnskostnader i pågjeldende år, i tillegg
til administrative omkostninger ved ordningen. OTP er budsjettert til 57 100 kr.
Andre personalkostnader er diverse personalkostnader, gaver og overtidsmat både for AU og
administrasjonen. Andre personalkostnader er budsjettert til 12 600 kr. Denne er nedjustert etter forventet
regnskap.
Opplæring/overlapp har ikke vært en aktiv post siden 2018, men AU ønsker å øremerke midler til overlapp i
inneværende år. Overlapp og opplæring er budsjettert til 5 000 kr.
Konto 6710-6720 Diverse fremmede tjenester
Denne posten omfatter revisjon av Velferdstingets regnskap og utgifter til regnskapstjenester. Budsjettet for
Regnskapstjenester er satt til 22 100 kr. Dette dekker kostnader til Visma programmet, samt regnskapsfører
som fortsatt kjører lønn.
Denne posten omfatter også ulike nettbaserte konsulenttjenester/faghjelp i områder som arbeidsmiljøloven,
sykepengeordningen, ferieloven og kontohjelp. Denne posten er nedjustert til 2 000 kr da deler av tjenesten
er sagt opp.
Konto 6510-6950 Kontorkostnader
Kontorkostnader omfatter bl.a. Leie transportmidler, Teknisk utstyr, Abonnementer, Datakostnader, Porto,
Inventar og Kontorrekvisita. Videre inngår diverse innkjøp til kjøkkenet/huset og kostnader for bruk av
printeren på Villa Eika. Disse kostnadene er felleskostnader med SP-UiO, som deles ut fra en fordelingsnøkkel:
SP-UiO 53 % og VT 47 %.
Posten Datakostnader omfatter betaling for brukere på UiO-server, samt support fra USIT. Budsjettet for
kontorkostnader er satt til 84 200 kr.
Konto 7100-7140 Reisekostnader
Posten dekker reisekostnader i forbindelse med Velferdstingsarbeid, studieturer og opplæring.
Reisekostnader omfatter transport, kost og losji ved reisevirksomhet i forbindelse med Velferdstingsarbeid;
det inkluderer også bilgodtgjørelse til daglig drift. Reisekostnader er budsjettert til 42 000 kr.
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Konto 7300-7320 Representasjon, markedsføring og møtekostnader
Dette dekker møtekostnader, markedsføring og ulike kampanjer som AU arrangerer gjennom året, samt
arrangementer som f.eks. VTs sommerfest og julebord.
Møtekostnader dekker i hovedsak bevertning på VT møter. I tillegg er det bevertning til møter med
konsernledelsen, HS, KS, SH og AUs egne møter m.m. Markedsføringsposten er satt til 50 000 kr og er
oppjustert siden første utkast, da AU ønsker å satse spesielt på dette i inneværende år. Møtekostnader er
satt til 50 000 kr. I Aksjoner og markeringer inngår julebordet for VT og budsjettet er satt til 43 400 kr etter
forventet regnskap.
Representasjon, markedsføring og møtekostnader er samlet sett budsjettert til 153 400 kr.
Konto 7322 Seminarer og konferanser
I denne posten inngår KS’ seminarer. KS har et dagseminar i januar og et helgeseminar i september.
Budsjettet for de to KS seminarer er satt til 40 000 kr.
I Seminarer og konferanser inngår også intern kurs- og seminarvirksomhet; slik som kursing og opplæring av
administrasjonen og tillitsvalgte.
Budsjettet for Seminarer og konferanser er på 60 000 kr.
Konto 7323 Velferdsseminar
I denne posten inngår VTs seminarer. VT har to årlige seminarer; et helgeseminar på våren og et dagsseminar
på høsten. Budsjettet for Velferdsseminar er nedjustert til 120 000 kr.
Konto 7405-7500 Kontingent og gaver, Forsikringer
I denne posten budsjetteres det gaver i forskjellige anledninger; slik som foredragsholder på seminarer og
lignende. Forsikringene som VT har inngår også her; yrkesreiseforsikring, personalforsikring og
eiendelsforsikring. Eiendelsforsikringen er felleskostnad med SP-UiO. I posten kontingent inngår årlig
serviceavgift til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Hvert 3. år budsjetteres det også til resertifisering av miljøfyrtårn og
derfor er posten økt fra første budsjettutkast til 6 200 kr.
Konto 7500-7781 Andre driftskostnader
I denne posten inngår bl.a. forsikringer og bankkostnader.
Videre inngår disposisjonskontiene til VT og KS. De tillitsvalgte disponerer denne kontoen som finansierer
kostnader til interne sosiale opplegg. Krisefond for utenlandske studenter har fast budsjett på 15 000 kr.
Budsjettet for Andre driftskostnader er på 40 200 kr.

//English//
Short summary:
Each year the Student Welfare Council revises the operation budget on the first meeting of the year. The working
committee proposes that the Welfare Council adopts the operation budget as it is.
The budget and the information are in Norwegian, but we encourage you to ask questions and remind you that
there is an opportunity to send in questions in advance to vt-au@studentvelferd.no.
In “vedlegg”, you will find the Student Welfare Council’s operation budget and an overview of the Cultural Board’s
economy.
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REVIDERING AV POLITISK GRUNNDOKUMENT 2018-2022
Saksnummer: 012-21/02
Type sak: Vedtakssak
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Axel Klanderud
Vedlegg: Politisk grunndokument (2020)
Arbeidsutvalgets innstilling:
Det er redaksjonskomiteen som innstiller på dette dokumentet.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget reviderer politisk grunndokument med de endringer som Velferdstinget vedtar.

SAKSOPPLYSNINGER
Politisk grunndokument er det øverste politiske dokumentet til Velferdstinget, og er en overordnet og kortere
oversikt over Velferdstingets viktigste politikk på forskjellige felter. Det er meningen at grunndokumentet skal
være kort og lettfattelig, så vi ønsker at eventuelle tilleggs- eller endringsforslag formuleres presist og kort. I
tillegg til at man reflekterer over hvorvidt det man ønsker å sende inn er viktig nok til å inkluderes i dette
dokumentet, eller om det bør innordnes i et annet av våre mer detaljerte politiske dokumenter på andre
felter.
//English//
We are revising our political foundation document. This is the highest political document that we have and gives a
shorter overview over our most important political stances.
This document is supposed to be as compact as possible, so we ask that eventual proposals are formulated precisely
and short. We also suggest that you think about whether your proposal is important enough for this document, or
that it is more fitting to have in one of the area-specific documents, e.g. our environmental policy document or our
health policy document. The proposals are in Norwegian as the articles of association are in Norwegian. Please ask
if there are any suggestions you do not understand.
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957
Forslag # P1

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

14

Type

Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Velferdstinget skal høres i alle saker av betydning for samskipnaden og
tekst studentenes velferdstilbud. Velferdstingets tillitsvalgte skal til enhver tid
arbeide for at Velferdstingets vedtatte politikk fremmes.
Ny tekst Velferdstinget skal høres i alle saker av betydning for samskipnaden og
studentenes velferdstilbud. Velferdstingets tillitsvalgte skal til enhver tid
arbeide for at Velferdstingets vedtatte politikk fremmes. Velferdstinget skal
legge til rette for en god, trygg og innholdsrik studenttilværelse.
Begrunnelse Arbeidsutvalget mener det er viktig å ha med hva Velferdstinget skal gjøre
for studenttilværelsen.
INNSTILLING
VEDTAK
958
Forslag # P2

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

15

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Studentsamskipnaden SiO er en av landets største samskipnader.
tekst
Ny tekst Oslo og omegn huser en stor andel av Norges studenter og
Studentsamskipnaden SiO er en av landets største samskipnader.
Begrunnelse Arbeidsutvalget mener at dette henger sammen, og det er derfor naturlig
å tydeliggjøre det i setningen.
INNSTILLING
VEDTAK
959

30

960
Forslag # P3

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

16

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Dermed har Velferdstinget et nasjonalt ansvar for å arbeide for
tekst studenters levekår
Ny tekst Dermed har Velferdstinget også et nasjonalt ansvar for å arbeide for
studenters levekår
Begrunnelse Ønsker å legge til “også”. Det er bedre språk for å tydeliggjøre at vi har et
nasjonalt ansvar i tillegg til våre andre virkeområder.
INNSTILLING
VEDTAK
961
Forslag # P4

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

51

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Studentenes flertall i Hovedstyret er en grunnleggende del av
tekst brukerstyringen, som er et viktig prinsipp i samskipnaden.
Ny tekst Velferdstingets tillitsvalgte, som utgjør et flertall i Hovedstyret, er en
grunnleggende del av brukerstyringen, som er et viktig prinsipp i
samskipnaden.
Begrunnelse Dette er en tydeliggjøring av hvor flertallet i hovedstyret kommer fra, som
er Velferdstinget.
INNSTILLING
VEDTAK
962
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963
Forslag # P5

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

60

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Velferdstinget ønsker en fleksibel, serviceorientert, bærekraftig, sterk og
tekst effektiv samskipnad, og vil gjennom et konstruktivt samarbeid legge
rammebetingelser for SiOs videre drift.
Ny tekst Velferdstinget ønsker en fleksibel, serviceorientert, bærekraftig, sterk og
effektiv samskipnad som går foran i det grønne skiftet. Velferdstinget vil
gjennom et konstruktivt samarbeid legge rammebetingelser for SiOs
videre drift.
Begrunnelse Gjennom miljøpolitisk dokument vedtok Velferdstinget i høst at
studentene ønsker et SiO som er ledende på bærekraft og går foran i det
grønne skiftet. Vi mener det er viktig at grunndokumentet reflekterer hvor
viktig dette er.
INNSTILLING
VEDTAK
964
Forslag # P6

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

63

Type

Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst SiO Bolig, trening, barnehage, mat og drikke skal være selvfinansierende
og skal ikke subsidieres av semesteravgiftsmidler.
Begrunnelse Arbeidsutvalget mener dette er områder i SiO som bør være
selvfinansierende.
INNSTILLING
VEDTAK
965
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966
Forslag # P7

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

65

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Studentenes ønsker og behov skal til enhver tid være førende for
tekst Velferdstingets boligpolitikk. Studentboliger er først og fremst et viktig
utdanningspolitisk tiltak for å bidra til å sikre lik tilgang til høyere utdanning
i Norge.
Ny tekst Studentenes ønsker og behov skal være førende for Velferdstingets
boligpolitikk. Studentboliger er et viktig utdanningspolitisk tiltak for å sikre
lik tilgang til høyere utdanning i Norge
Begrunnelse Forkorte teksten uten å endre meningsinnholdet.
INNSTILLING
VEDTAK
967
Forslag # P8

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

67

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Videre er det et godt boligpolitisk virkemiddel som bidrar til at både presset
tekst og prisene i det private utleiemarkedet dempes.
Ny tekst Videre er det et virkemiddel som bidrar til at presset og prisene i det private
utleiemarkedet dempes.
Begrunnelse Forkorte teksten uten å endre meningsinnholdet.
INNSTILLING
VEDTAK
968
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969
Forslag # P9

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

70

Type

Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Dekningsgraden i Oslo og Viken bør ligge på minst 20%.
tekst
Ny tekst Dekningsgraden i Oslo og Viken bør ligge på minst 20%. Kommunale
prosesser må effektiviseres og forenkles for å sikre tilfredsstillende
byggehastighet.
Begrunnelse Flyttet setningen om å forenkle kommunale prosesser fra et senere avsnitt
som foreslås strøket da det er gjentagende og tar opp unødvendig plass.
INNSTILLING
VEDTAK
970
Forslag # P10

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

71

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig SiO skal etterstrebe å være best egnet til å imøtekomme alle disse
tekst behovene.
Ny tekst SiO skal jobbe for å imøtekomme alle disse behovene.
Begrunnelse Korte ned teksten og gjøre den mer konkret.
INNSTILLING
VEDTAK
971
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972
Forslag # P11

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

76

Type

Strykning

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Tilstrømningen av studenter til Oslo ser ikke ut til å stanse i nær fremtid,
tekst og byggehastigheten må planlegges deretter. Kommunale prosesser må
effektiviseres og forenkles. for å sikre tilfredsstillende byggehastighet.
Ny tekst
Begrunnelse Store deler av avsnittet er unødvendig, og det arbeidsutvalget mener er
viktigst, med effektivisering av kommunale prosesser er foreslått flyttet
opp. Vedtas forslag #9 vil arbeidsutvalget anbefale at dette forslaget også
vedtas.
INNSTILLING
VEDTAK
973
Forslag # P12

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

79

Type

Strykning

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Boligkøene i Oslo er i en særstilling, men mange andre studiesteder sliter
tekst med liknende problemer.
Ny tekst
Begrunnelse Forkortet, unødvendig tekst.
INNSTILLING
VEDTAK
974

35

975
Forslag # P13

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

84

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Boliger som bygges med tilskudd vil alltid være å foretrekke ettersom det
tekst reduserer kostnaden for studentene gjennom husleien.
Ny tekst Boliger som bygges med tilskudd vil være å foretrekke da det reduserer
kostnaden for studentene gjennom husleien.
Begrunnelse Korter ned teksten.
INNSTILLING
VEDTAK
976
Forslag # P15

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

96

Type

Strykning

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Med et enormt press på samskipnadens boliger vil nye boligløsninger alltid
tekst ønskes velkommen.
Ny tekst
Begrunnelse Korte ned teksten. Meningsinnholdet ivaretas godt nok i resten av
avsnittet.
INNSTILLING
VEDTAK
977

36

978
Forslag # P16

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

99

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Det er studentenes behov som til enhver tid skal ligge til grunn for utvikling
tekst av samskipnadens boligportefølje.
Ny tekst Det er studentenes behov som skal ligge til grunn for utvikling av
samskipnadens boligportefølje.
Begrunnelse Korte ned teksten.
INNSTILLING
VEDTAK
979
Forslag # P17

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

102

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Det er viktig at staten tar et ansvar for å legge opp til en god ordning slik at
tekst samskipnadene også kan søke om støtte til rehabilitering av boliger der det
ikke er hensiktsmessig å rive og bygge nytt.
Ny tekst Det er viktig at staten tar ansvar for å legge opp til årlige tilskudd for
rehabilitering av boliger der det ikke er hensiktsmessig å rive og bygge nytt.
Begrunnelse Forkortet, bedre formulert og rettelse av skrivefeil.
INNSTILLING
VEDTAK
980

37

981
Forslag # P18

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

107

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Leiemarkedet må være mer forutsigbart, pris- og standardregulert.
tekst
Ny tekst Leiemarkedet må være mer forutsigbart gjennom regulering av pris- og
boligstandard.
Begrunnelse Bedre formulering.
INNSTILLING
VEDTAK
982
Forslag # P19

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

107

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Studenters egen kompetanse må heves slik at de til enhver tid er sikre på
tekst egne rettigheter.
Ny tekst Studenters kompetanse må heves slik at de er sikre på egne rettigheter.
Begrunnelse Korte ned teksten.
INNSTILLING
VEDTAK
983

38

984
Forslag # P20

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

113

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst

●

Ny tekst

●

Kostnadsramme- og tilskuddsrammen må tilpasses
pressområder.
Kostnadsramme- og tilskuddsrammen må økes.

Begrunnelse Arbeidsutvalget mener at kostnads- og tilskuddsrammen må økes
generelt, og ikke kun tilpasses pressområder.
INNSTILLING
VEDTAK
985
Forslag # P21

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

116

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst

●

Ny tekst

●

Tilskuddsordningen må tilpasses slik at det kan gis støtte til
rehabilitering av studentboliger.
Tilskuddsordningen må tilpasses slik at det også gis årlig støtte til
rehabilitering av studentboliger.

Begrunnelse Konkretiserer ønsket om støtte til en tilskuddsordning til oppgradering av
studentboliger. Vi mener det vil være formålstjenlig til at SiO kan drive
bærekraftig at det kommer på plass en årlig ordning lik dagens ordning for
tilskudd til nybygg.
INNSTILLING
VEDTAK
986

39

987
Forslag # P22

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

123

Type

Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

●

SiOs leiepriser skal være lavere enn markedspris.

Begrunnelse Arbeidsutvalget mener at SiOs studentboliger skal være lavere enn
markedspris og at målet for nye bygg må være at boliger blir rimeligere
enn det private leiemarkedet.
INNSTILLING
VEDTAK
988
Forslag # P23

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalgets mindretall, ved
Axel Klanderud

Linjenr

123

Type

Endring.

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

●

SiOs leiepriser skal være lavere enn markedspris og skal aldri
overgå studiestøtten.

Begrunnelse Hvis forslag #22 vedtas, er dette et følgeforslag som foreslår at leieprisen
hos SiO i tillegg til å være lavere enn markedspris aldri skal overgå
studiestøtten.
I 2019/2020 var denne støtten 121220 kr. Deler man dette på 12 blir
summen maks 10101 kr per måned for bolig til en person. For parboliger
blir maks sum da 20202 kr i året 2019/2020.
Dette medfører ikke at SiO må selge alle boliger som ikke overholder dette
i dag, da det ville være en stor inngripen og ikke nødvendigvis klokt for
studenter eller SiO, men innebærer at man legger inn en klar forventning
om at fremtidige boliger ikke skal overgå studiestøtten.
INNSTILLING
VEDTAK

40

989
Forslag # P24

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

147

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Derfor skal Velferdstinget arbeide for en forutsigbar statlig
tekst tilskuddsordning for å øke kapasiteten i den psykiske helsetjenesten til
samskipnadene og at kommunen bidrar til studenters psykiske helse
tilbud.
Ny tekst Derfor skal Velferdstinget arbeide for en forutsigbar statlig
tilskuddsordning for å øke kapasiteten i helsetjenesten til samskipnadene
og at kommunen bidrar til studenters helsetilbud.
Begrunnelse Korte ned tekst og presisering at man ønsker støtte som gjelder for hele
helsetjenesten til studentsamskipnadene.
INNSTILLING
VEDTAK
990
Forslag # P25

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

157-158

Type

Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

●

Det må leveres en utredning om studenters psykiske og
somatiske helsesituasjon. Utredningen må følges av en
stortingsmelding med kartlegging av nødvendige tiltak på statlig
og kommunalt nivå, som må iverksettes.

Begrunnelse Det er viktig at studenthelse blir tatt mer seriøst på nasjonalt plan hos
nasjonale myndigheter. I tillegg er det viktig at stortinget blir informert om
helsesituasjonen til studenter slik at de kan få større oversikt og enklere
vedta gode tiltak hvis det er behov.
INNSTILLING
VEDTAK
991

41

Forslag # P26

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

171

Type

Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere
tekst utdanning.
Ny tekst Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere
utdanning. Prinsippet skal også gjelde for internasjonale studenter.
Begrunnelse Arbeidsutvalget ønsker å synliggjøre at gratisprinsippet skal gjelde for
internasjonale studenter. Dette er spesielt viktig da noen partier kan gå inn
for å fjerne dette prinsippet til stortingsvalget i 2021.
INNSTILLING
VEDTAK
992
Forslag # P27

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

183

Type

Strykning

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst

●

Alle friske midler til studiefinansiering skal gå til økt kjøpekraft
gjennom studieløpet.

Ny tekst
Begrunnelse Denne setningen er overflødig når vi har vedtatt ønske om økt studiestøtte.
I tillegg mener vi den er utydelig og kan derfor komme i konflikt med andre
viktige studentrettede tiltak som skal finansieres.
INNSTILLING
VEDTAK
993

42

994
Forslag # P28

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

188

Type

Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

●

Studenter skal ha rett på dagpenger ved permittering.

Begrunnelse 2020 tydeliggjorde behovet for at studenter som permitteres fra sine
jobber kan ha like rettigheter som andre arbeidstakere. Vi ønsker derfor å
innlemme dette i vår politikk.
INNSTILLING
VEDTAK
995
Forslag # P14

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

188

Type

Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

●

Endringen i konverteringsordningen skal reverseres slik at minst
40 prosent av studielånet konverteres til stipend ved oppnådde
studiepoeng.

Begrunnelse Arbeidsutvalget er uenige i regjeringens endring av konverteringsordningen, og mener den må reverseres til tidligere form som gir fullt
stipend når man oppnår studiepoengene sine, uavhengig om det er
innenfor forventet tidsperiode.
INNSTILLING
VEDTAK
996

43

997
Forslag # P58

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

200-201

Type

Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

●

SiOs barnehagetilbud skal være tilrettelagt studentenes fleksible
situasjon.

Begrunnelse Det er viktig at studentbarnehagene er mer fleksible enn ordinære
barnehager i forhold til åpningstider og åpning på dager andre barnehager
er stengte, for eksempel ved eksamener som går over flere dager eller over
helger.
INNSTILLING
VEDTAK
998
Forslag # P29

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

204

Type

Strykning

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Serveringsstedene til samskipnaden skal være selvfinansierende og skal
tekst ikke subsidieres av semesteravgiftsmidler.
Ny tekst
Begrunnelse Det er lagt inn i forslag #6 at dette legges inn overordnet i teksten og ikke
i dette avsnittet.
INNSTILLING
VEDTAK
999

44

1000
Forslag # P30

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

207

Type

Strykning

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Spesielt må de plantebaserte alternativene alltid inneholde en fullverdig
tekst proteinkilde.
Ny tekst
Begrunnelse Arbeidsutvalget mener det ikke er behov for å spesifisere at de
plantebaserte alternativene alltid må inneholde en proteinkilde, når man
ikke gjør det med andre matalternativer.
INNSTILLING
VEDTAK
1001
Forslag # P31

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget
ved
Idun
Kløvstad og Henriette Seim

Linjenr

209

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Samskipnaden skal fortsette arbeidet med å gjøre studentenes
tekst serveringstilbud bærekraftige, gjennom videreføring av f.eks Kutt Gourmet
og innføring av nye løsninger.
Ny tekst Samskipnaden skal fortsette arbeidet med å gjøre studentenes
serveringstilbud bærekraftig, gjennom videreføring av Kutt Gourmet, økt
fokus på matsvinn og innføring av nye løsninger.
Begrunnelse Går opp mot #32. Dette forslaget legger til økt fokus på matsvinn.
Forslagsstillere ønsker ikke en prisregulering.
INNSTILLING
VEDTAK
1002

45

1003
Forslag # P32

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalgets
ved
Axel
Klanderud og Eva Moshuus.

Linjenr

209

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Samskipnaden skal fortsette arbeidet med å gjøre studentenes
tekst serveringstilbud bærekraftige, gjennom videreføring av f.eks Kutt Gourmet
og innføring av nye løsninger.
Ny tekst Samskipnaden skal fortsette arbeidet med å gjøre studentenes
serveringstilbud bærekraftige, gjennom videreføring av Kutt Gourmet, økt
fokus på matsvinn og plantebasert mat samt innføring av nye løsninger
som bl.a prisdifferensiering.
Begrunnelse Går opp mot #31. Dette forslaget legger til økt fokus på plantebasert mat
og nye løsninger som prisdifferensiering i forhold til hvor bærekraftig
maten er.
INNSTILLING
VEDTAK
1004
Forslag # P33

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

213

Type

Strykning

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst

·

Studentene skal ha innsyn i SiO Mat og Drikkes budsjetter

Ny tekst
Begrunnelse Dette ville ha stilt SMD i en veldig vanskelig situasjon markedsmessig, og vi
ønsker heller å prioritere at SMD blir et konkurransedyktig grønt fyrtårn. I
tillegg offentliggjøres regnskapene og vi føler det holder.
INNSTILLING
VEDTAK
1005

46

1006
Forslag # P34

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

216

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

·
mat,

Samskipnaden må gjøre det enkelt å velge sunn og bærekraftig

·
Samskipnaden må gjøre det enkelt å velge sunn og bærekraftig
mat, og skal vektlegge dyrevelferd og miljøhensyn tungt i sine innkjøp
og avtaler med leverandører.

Begrunnelse I tillegg til at maten skal være sunn og bærekraftig, er det viktig å
konkretisere at vi med bærekraftig vil at man skal vektlegge dyrevelferd og
miljøhensyn tungt, da hva som er bærekraftig kan tolkes svært forskjellig.
INNSTILLING
VEDTAK
1007
Forslag # P35

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

216-217

Type

Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

●

SiO skal være åpne om hvilke bedrifter de har leverandøravtaler
med.

Begrunnelse Arbeidsutvalget mener SiO må tydeliggjøre hvilke avtaler de har inngått,
spesielt med tanke på bærekraft og etiske hensyn, i tillegg til et innsyn i
hvor studentene som finansierer SiOs inntekter går. Det er derfor viktig at
SiO utviser åpenhet om hvem de har leverandøravtaler med.
INNSTILLING
VEDTAK
1008

47

1009
Forslag # P36

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

220

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Utover dette er eksisterende politikk på området utdypet i “Retningslinjer for
tekst SiO Mat og Drikke” og i utvalgte resolusjoner.
Ny tekst Utover dette er eksisterende politikk på området utdypet i “Retningslinjer for
SiO Mat og Drikke”, “Miljøpolitisk dokument” og i utvalgte resolusjoner.
Begrunnelse Vi har lagt til miljøpolitisk dokument da det er sammenhengende politikk i
det dokumentet nå.
INNSTILLING
VEDTAK
1010
Forslag # P37

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

243-244

Type

Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

·

Infrastruktur og byutvikling skal være tilrettelagt for studenter

Begrunnelse Det er viktig at studentene blir ivaretatt når byer og områder de bor i
utvikles. Spesielt er det viktig at studenter har god infrastruktur i nærhet til
der de bor, jobber og studerer.
INNSTILLING
VEDTAK
1011

48

1012
Forslag # P38

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

243-244

Type

Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

·
Oslo bysykkel må tilrettelegges for studenter i større grad enn i
dag

Begrunnelse Oslo bysykkel er et tilbud som har vært svært populært blant byens
befolkning, deriblant studenter. Vi ønsker derfor å jobbe for en utbedring
av dette tilbudet, spesielt i henhold til tilgjengelighet ved studentbyene.
INNSTILLING
VEDTAK
1013
Forslag # P39

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

259-260

Type

Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst Velferdstinget mener at:
● Studentidretten skal ha tilgang på kommunale anlegg, og
prioriteres etter barneidretten, men før bedriftsidretten.

Begrunnelse Det er viktig at studentidretten også får mulighet til å bruke kommunale
anlegg da studentenes egne anlegg ikke alltid har kapasitet. I tillegg mener
vi at studenter må rangeres som en nr. 2 bak barneidretten da
bedriftsidretten har langt større kjøpekraft.
For mer informasjon om hvorfor vi ønsker dette, anbefales det å lese Eva
sitt innlegg i Vårtoslo.
(https://vartoslo.no/oslo-oslo-idrettskrets-velferdstinget-i-oslo-ogakershus/oslo-idrettskrets-ma-prioritere-studentene-hoyere/261687)
INNSTILLING
VEDTAK

49

Forslag # P40

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

259-260

Type

Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

●

SiO skal ikke opprette konkurrerende tilbud med studentidretten
og skal tilrettelegge for studentidrett

Begrunnelse Det er svært viktig at SiO som en samskipnad for studenter ikke kommer i
veien for studentaktivitet ved å opprette konkurrerende tilbud. SiO må
orientere seg rundt å tilrettelegge for studentenes muligheter til å drive
med idrett.
INNSTILLING
VEDTAK
1014
Forslag # P41

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

263

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Et godt og levende kulturliv er viktig for trivsel og velvære. Studenter som
tekst trives i byen de bor i, trives også bedre som studenter, som vil kunne virke
positivt inn på studiene. Som landets hovedstad har Oslo et rikt kulturliv.
Dessverre er det for få studenter som benytter seg av tilbudene.
Ny tekst Et godt og levende kulturliv er viktig for trivsel og velvære. Studenter som
trives i byen de bor i, trives også bedre som studenter. Oslo har et stort og
variert kulturtilbud, som bidrar til å gjøre byen attraktiv for studenter. For
at kulturtilbudet skal være tilgjengelig for studenter må det både være
økonomisk tilgjengelig, og det må være kjent blant studenter at tilbudet
eksisterer til en studentvennlig pris.
Begrunnelse Arbeidsutvalget mener denne formuleringen er bedre, mer konkret og får
med mer av vår ønskede politikk som studentrabatter på kulturtilbud.
INNSTILLING
VEDTAK
1015

50

1016
Forslag # P42

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

267

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig I Oslo og Viken eksisterer det mer enn 450 studentforeninger.
tekst
Ny tekst I Oslo og omegn eksisterer det mer enn 450 studentforeninger.
Begrunnelse Bedre presisering, da Viken vil innebære mange andre studiesteder og
flere enn foreningene under SiO.
INNSTILLING
VEDTAK
1017
Forslag # P43

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

267

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Foreningene gir studentene et unikt arrangementstilbud og aktivitetene
tekst foregår på studentenes eget initiativ, og er bygget på studenters frivillige
engasjement.
Ny tekst Foreningene gir studentene et unikt arrangementstilbud og aktiviteter som
foregår på studentenes eget frivillige initiativ.
Begrunnelse Mer tydelig formulering som ikke virker gjentagende.
INNSTILLING
VEDTAK
1018

51

1019
Forslag # P44

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

270

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Studentforeninger og studentkultur er ikke bare med på å skape en
tekst identitet og tilhørighet til studentmiljøet og til utdanningsinstitusjonen,
men spiller også en viktig rolle i studentenes kompetansebygging utover
de rammene utdanningsløpet setter.
Ny tekst Studentforeninger og studentkultur skaper en identitet og tilhørighet til
studentmiljøet, i tillegg til at det spiller en viktig rolle i kompetansebygging
utover de rammene utdanningsløpet setter.
Begrunnelse Bedre
formulering.
Vi
utdanningsinstitusjonene.

mener

studentmiljøet

innebærer

INNSTILLING
VEDTAK
1020
Forslag # P45

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

273-274

Type

Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst Studentkultur og -frivillighet inngår i den generelle kulturen og
frivilligheten. Dermed har det offentlige like mye ansvar for å støtte
studentkulturen og -frivilligheten som for den generelle kulturen og
frivilligheten.
Begrunnelse Tydeliggjøring av behovet for at det offentlige tar ansvar for å støtte
studentkultur slik annen kultur får økonomisk støtte. Gir AU tydelig mandat
til å jobbe for slike saker.
INNSTILLING
VEDTAK
1021

52

1022
Forslag # P46

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

273-274

Type

Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst Velferdstinget mener at:
● Det offentlige er ansvarlige for å legge til rette for aktører innen
studentkultur og -frivillighet på lik linje som for øvrige aktører
innenfor kulturlivet og frivilligheten.
Begrunnelse Tydeliggjøring av det offentliges ansvar for å tilrettelegge, dette kan både
være økonomisk men også i f.eks. utleie av areal eller dispensasjon for
arrangementer.
INNSTILLING
VEDTAK
1023
Forslag # P47

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

273-274

Type

Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

●

SiO har et særskilt ansvar for å se studentkulturen og frivilligheten i Oslo og omegn i sammenheng.

Begrunnelse Det er viktig at SiO som studentsamskipnad tar et særskilt ansvar for å
tilrettelegge for at både studentkulturen og frivilligheten kan blomstre og
ser sammenhengen mellom disse arenaene og derfor jobber for å styrke
og tilrettelegge dem.
INNSTILLING
VEDTAK
1024
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1025
Forslag # P48

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr
Type

273-274
Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

●

Det offentlige kulturlivet skal som en hovedregel tilby rabatt ved
fremvisning av gyldig semesterbevis og tilbudet må være kjent
blant studentene.

Begrunnelse Tydeliggjøring
av
ønske
om
studentrabatt
på
offentlige
kulturarrangementer og kulturinstitusjoner. Det er også viktig at dette
markedsføres for studenter.
INNSTILLING
VEDTAK
1026
Forslag # P49

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

273-274

Type

Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

●

Studentene skal lyttes til i saker som angår studentkulturen og frivilligheten.

Begrunnelse Det er svært viktig at både SiO, kommunen og nasjonale myndigheter tar
med studenter i beslutningsprosesser i saker som påvirker studentkultur
og frivillighet.
INNSTILLING
VEDTAK
1027
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1028
Forslag # P50

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr
Type

280
Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst Derfor ønsker Velferdstinget et sentralt studenthus for Oslos studenter.
Begrunnelse Følger opp første avsnitt og konkretisering av ønske om et studenthus
sentral i Oslo.
INNSTILLING
VEDTAK
1029
Forslag # P51

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

280

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Et nytt studenthus handler om å løse felles utfordringer for institusjonene,
tekst foreningene i Oslo og Oslo som studentby, på en effektiv måte.
Ny tekst Et nytt studenthus handler om å løse felles utfordringer for institusjonene,
foreningene i Oslo og befeste Oslo som studentby, på en effektiv måte.
Begrunnelse Ønsker å legge til “befeste”. Et studenthus handler ikke kun å løse felles
utfordringer, men også tydeliggjøre Oslo som en studentby nasjonalt.
INNSTILLING
VEDTAK
1030

55

1031
Forslag # P52

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

282

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Det skal arbeides for et studenthus i sentrum som er tilgjengelig og gratis
tekst for alle studenter i Oslo og Lillestrøm.
Ny tekst Et studenthus i sentrum skal være tilgjengelig og gratis for alle studenter i
Oslo og Lillestrøm.
Begrunnelse Arbeidsutvalget mener at teksten allerede implisitt sier at det skal arbeides
for studenthuset, og vi har også det i handlingsplanen. Vi tenker derfor det
er bedre å legge til at det skal være tilgjengelig og gratis for studenter både
i Oslo og Lillestrøm, noe som er viktig å klargjøre.
INNSTILLING
VEDTAK
1032
Forslag # P53

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

285

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Samtidig er det viktig at byen forøvrig anerkjenner studentene som den
tekst ressursen de er
Ny tekst Det er også viktig at byen forøvrig anerkjenner studentene som den
ressursen de er.
Begrunnelse Språklig endring.
INNSTILLING
VEDTAK
1033

56

1034
Forslag # P54

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

285-286

Type

Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst Det å være en studentby bidrar både med liv i byen og det genererer
arbeidsplasser. I tillegg bidrar studenter med betydelige summer i
skatteinntekter til kommunen.
Begrunnelse Det er viktig at informasjonen om studentenes kulturelle og økonomiske
bidrag til byen står i vårt politiske grunndokument.
INNSTILLING
VEDTAK
1035
Forslag # P55

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

289

Type

Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst Det er viktig med god dialog mellom kommunen og studentene, og
studentene skal ha fast plass i Strategisk Samarbeidsforum, tidligere
Kunnskap Oslo. Studenthovedstaden, et samarbeidsforum mellom
studentledere i Oslo, skal fungere som formøter til Strategisk
Samarbeidsforum og det er forventet at politikere som inviteres til å
diskutere enkeltsaker i Studenthovedstaden møter.
Begrunnelse Strategisk samarbeidsforum og Studenthovedstaden er ikke nevnt
tidligere og det er derfor klokt å ha det med i grunndokumentet for å
tydeliggjøre deres eksistens og viktighet for Oslo som studentby. Vi ønsker
også å understreke viktigheten av at politikere deltar og kobles opp til
studentene.
INNSTILLING
VEDTAK
1036

57

1037
Forslag # P56

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

289-290

Type

Tillegg

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst Oslo og omegn består, i tillegg til de fem største, av flere mindre
utdanningsinstitusjoner.
Ikke
alle
disse
er
representert
i
Studenthovedstaden og det er viktig at det tilrettelegges for dialog for
deres studentledere også. Det skal finnes et råd for studentledere ved
utdanningsinstitusjonene med mindre enn 1500 studenter.
Begrunnelse Oppfølging til tidligere avsnitt for de institusjoner som ikke er representert
i Studenthovedstaden ved å nevne råd for de mindre.
INNSTILLING
VEDTAK
1038
Forslag # P57

Dokument: Politisk grunndokument
Levert av: Arbeidsutvalget
Klanderud

ved

Axel

Linjenr

295

Type

Endring

Sak -- Politisk grunndokument
Opprinnelig Velferdstingets politikk skal til enhver tid være forankret i studentmassen,
tekst og vår aktivitet og politikk skal være tilgjengelig for studentmassen.
Ny tekst Velferdstingets politikk og hovedstyrets beslutninger skal til enhver tid
være forankret i studentmassen, og vår aktivitet og politikk skal være
tilgjengelig for studentmassen.
Begrunnelse Ønsker å legge til “hovedstyrets beslutninger”. Det er viktig at
beslutningene som fattes i hovedstyret går overens med vedtatt politikk i
VT.
INNSTILLING
VEDTAK
1039
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HANDLINGSPLANEN 2021
Saksnummer: 013-21/02
Type sak: Vedtakssak
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Eva Moshuus
Vedlegg: A translated version of «Handlingsplanen»
Arbeidsutvalgets innstilling:
Det er redaksjonskomiteen som innstiller på dette dokumentet.
Forslag til vedtak:
Handlingsplan for 2021
1. Arbeidsutvalget skal jobbe for at det tilrettelegges slik at studenter kan leve grønt og bærekraftig
2. Arbeidsutvalget skal videreføre arbeidet med råd for de mindre utdanningsinstitusjonene.
3. Arbeidsutvalget og Velferdstinget skal videreføre arbeidet med nytt studenthus i sentrum.
4. Arbeidsutvalget skal jobbe for at studenter får rabatt tilsvarende honnør på kollektivtransport og at
tilbudet tilgjengelig gjøres for alle heltidsstudenter, uavhengig av alder.
5. Arbeidsutvalget skal jobbe for at reguleringsprosessene i Plan- og Bygningsetaten blir kortere når det
kommer til studentboliger.
6. Arbeidsutvalget skal jobbe for at rekkefølgekrav satt til studentboliger skal ha direkte relevans for
eller utløses av studentboligene.
7. Arbeidsutvalget skal jobbe for at den nye kommunale alkoholpolitiske handlingsplanen blir mer
studentvennlig, herunder en oppmykning av SALUTT-kravet
8. Dissens fra Politikk- og medieansvarlig: Arbeidsutvalget skal jobbe for studentrabatt på Oslo
Bysykkel.
9. Arbeidsutvalget skal jobbe for en utbedring av bysykkeltilbudet. Spesielt bedre tilgjengelighet ved
studentbyene.
10. Velferdstinget skal jobbe for å styrke studentfrivilligheten i Oslo og omegn.
11. Velferdstinget skal videreføre faddervakt-initiativet, eller opprette andre tiltak med samme formål til
studiestart 2021, tilpasset situasjonen i samfunnet. Dette skal skje i samarbeid med
Studentsamskipnaden SiO.
12. Velferdstinget skal jobbe for bedre inkludering av internasjonale studenter.
13. Velferdstinget skal revidere boligpolitisk dokument.
14. Studentidrettsrådets vedtekter skal revideres av Velferdstinget.
15. Velferdstinget skal revidere sitt politiske dokument om studenter og rus.
16. Velferdstinget skal revidere sitt idrettspolitiske dokument.
17. Velferdstinget må revidere tildelingskriteriene og tildelingsprosessen.
eller
Handlingsplan for våren 2021
1. Arbeidsutvalget skal jobbe for at det tilrettelegges slik at studenter kan leve grønt og bærekraftig.
2. Arbeidsutvalget skal videreføre arbeidet med råd for de mindre utdanningsinstitusjonene.
3. Arbeidsutvalget og Velferdstinget skal jobbe for SO32 som nytt studenthus i Oslo sentrum.
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4. Arbeidsutvalget skal jobbe for at studenter får rabatt tilsvarende honnør på kollektivtransport
kollektivtilbudet og at tilbudet tilgjengelig gjøres for alle heltidsstudenter, uavhengig av alder.
5. Arbeidsutvalget skal jobbe for at reguleringsprosessene i Plan- og Bygningsetaten blir kortere når det
kommer til studentboliger.
6. Arbeidsutvalget skal jobbe for at rekkefølgekrav satt til studentboliger skal ha direkte relevans for
eller utløses av studentboligene.
7. Arbeidsutvalget skal jobbe for at den nye kommunale alkoholpolitiske handlingsplanen blir mer
studentvennlig, herunder en oppmykning av SALUTT-kravet
8. Dissens fra Politikk- og medieansvarlig: Arbeidsutvalget skal jobbe for studentrabatt på Oslo
Bysykkel.
9. Arbeidsutvalget skal jobbe for en utbedring av bysykkeltilbudet. Spesielt bedre tilgjengelighet ved
studentbyene.
10. Velferdstinget skal jobbe for å styrke studentfrivilligheten i Oslo og omegn.
11. Velferdstinget skal videreføre faddervakt-initiativet, eller opprette andre tiltak med samme formål til
studiestart 2021, tilpasset situasjonen i samfunnet. Dette skal skje i samarbeid med
Studentsamskipnaden SiO.
12. Velferdstinget skal jobbe for bedre inkludering av internasjonale studenter.
13. Velferdstinget skal revidere boligpolitisk dokument.
14. Studentidrettsrådets vedtekter skal revideres av Velferdstinget.
15. Velferdstinget skal revidere sitt politiske dokument om studenter og rus.

SAKSOPPLYSNINGER
Velferdstinget skal jf. Velferdstingets vedtekter §3-4 vedta en handlingsplan på vårseminaret etter innstilling
fra arbeidsutvalget.
Handlingsplanen skal legge retningslinjer og mål for Velferdstinget og arbeidsutvalgets aktivitet i 2021.
Fullstendig forslag til handlingsplan finner dere under “forslag til vedtak”.
Arbeidsutvalget har lagt frem et forslag i vedtektene som flytter opprettelsen av handlingsplanen fra
vårseminaret til vårvalgmøte eller høstseminaret. Vi forslår derfor også en halvårsplan, i tilfelle det forslaget
skulle bli vedtatt.
Vi har bare lagt frem begrunnelsene for punktene i handlingsplanen under den som heter handlingsplanen
for 2021. Grunnen til dette er at punktene overensstemmer og begrunnelsene er derfor de samme.
På handlingsplanen for våren 2021 har vi beholdt alle punktene utenom punkt 16 og punkt 17, da vi ser det
som mest hensiktsmessig at dette arbeidet skjer på høsten. Dette er spesifisert i begrunnelsene for punktene.
Dissensen til Axel på punkt 8 må behandles som et tilleggsforslag til handlingsplanen.
Arbeidsutvalgets vurdering
Utforming
Det er viktig å huske at arbeidsutvalget bør ha noe handlingsrom til å jobbe med aktuelle, større saker som
er hjemlet i grunndokumentet. Det ses derfor som hensiktsmessig at punktene i handlingsplanen varierer
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mellom tiltak som er målbare, og lett kan bestemmes om er utført, og større tiltak som vil kreve at man jobber
langsiktig. Velferdstinget bør også være bevisst på at en handlingsplan som er uoppnåelig lang, vil føre til at
enkelte punkter blir nedprioritert. Det anbefales derfor å ikke legge til alt for mange punkter uten å også
fjerne noen.
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Begrunnelser for punktene
Punkt 1: Arbeidsutvalget skal jobbe for at det tilrettelegges slik at studenter kan leve grønt og bærekraftig
Dette er tenkt som et langsiktig mål for å kunne skape en studenttilværelse som vil være bærekraftig
for framtidige generasjoner. Arbeidsutvalget mener at dette er et punkt som er i kontinuerlig arbeid,
men som vil kunne bidra til et skifte hele samfunnet skal igjennom. Vi mener det derfor er viktig å
prioritere dette arbeidet ved å fastsette dette handlingsplanen for 2021.
Punkt 2: Arbeidsutvalget skal videreføre arbeidet med råd for de mindre utdanningsinstitusjonene.
I arbeidet for å kunne bistå studentdemokratiene, spesielt ved de mindre høyskolene og fagskolene,
i Oslo og omegn opprettet arbeidsutvalget i 2020 “råd for de mindre utdanningsinstitusjonene”. Dette
arbeidet ønsker vi å fortsette, ved å videreutvikle dette rådet. Studentdemokratiene har tidvis like
utfordringer og forskjellige erfaringer som gjør at kommunikasjonen på tvers er viktig.
Punkt 3: Velferdstinget og arbeidsutvalget skal videreføre arbeidet med nytt studenthus i sentrum.
Velferdstinget vedtok våren 2020 en drift- og organisering struktur for et potensielt nytt studenthus i
st. Olavs gate 32. Siden den gang har Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendt et
salgsbrev om eiendommen til Statsbygg, med beskjed om at salget skal gå til markedspris. Ut ifra
vedtaket gjort i denne saken tidligere, vil arbeidsutvalget gjerne fortsette arbeidet for et potensielt
studenthus i St. Olavs gate 32. Dette prosjektet kan bli av stor betydning for studentene i vårt
virkeområdet i mange år frem i tid og vi ønsker derfor å fortsette realiseringen av et nytt studenthus.
Dersom huset ikke blir solgt til SiO, vil Velferdstinget måtte ta stilling til hvor prosjektet skal gå videre.
Punkt 4: Arbeidsutvalget skal jobbe for at studenter får rabatt tilsvarende honnør på kollektivtransport og at
tilbudet tilgjengelig gjøres for alle heltidsstudenter, uavhengig av alder.
Studenter opplever en presset økonomisk situasjon, hvor de i tillegg ofte er avhengig av
kollektivtransport. Det å få senket prisen på studentbilletten til å ligge på samme nivå som
honnørbilletten vil kunne medføre at studenter lettere vil kunne ta kollektivt. Arbeidsutvalget mener
derfor et fortsatt press på ruter, fylkeskommunen og kommunen vil være et viktig virkemiddel for
kunne sikre gode velferdsordninger for våre studenter.
Punkt 5: Arbeidsutvalget skal jobbe for at reguleringsprosessene i Plan- og Bygningsetaten blir kortere når
det kommer til studentboliger.
Reguleringsprosesser i Plan- og Bygningsetaten tar i dag i snitt fem år. Vi ønsker derfor å jobbe for at
studentboliger skal kunne få en raskere reguleringsprosess, som vil kunne bidra til at SiO raskere kan
bygge flere studentboliger.
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Punkt 6: Arbeidsutvalget skal jobbe for at rekkefølgekrav satt til studentboliger skal ha direkte relevans for
eller utløses av studentboligene.
Det at SiO i dag pålegges rekkefølgekrav som for eksempel å bygge barnehager i tilknytning til
studentboliger, som kun skal består av singel-leiligheter mener arbeidsutvalget er unødvendig bruk
av midler som skal gå til studentvelferd. Vi vil derfor at rekkefølgekravene som potensielt kan
pålegges SiO, gjennom byggeprosjektene deres, skal være i relevans med det bygningen er tiltenkt.
Punkt 7: Arbeidsutvalget skal jobbe for at den nye kommunale alkoholpolitiske handlingsplanen blir mer
studentvennlig, herunder en oppmykning av SALUTT-kravet.
Oslo kommunes alkoholpolitiske handlingsplan skulle bli revidert i 2020, men på grunn av
koronasituasjonen har dette blitt utsatt til 2021. Vi ønsker derfor å kunne fortsette å prioritere
arbeidet vårt tilknyttet den kommunale handlingsplanen.
Dissens fra Politikk- og medieansvarlig:
Punkt 8: Arbeidsutvalget skal jobbe for studentrabatt på Oslo Bysykkel.
Begrunnelse for dissensen: Oslo Bysykkel er et viktig tilbud for Oslos befolkning som vil bruke sykkel.
Dessverre for nye studenter som kommer til byen senere i året er summen man betaler flat hele året. En
som kjøper Bysykkel i januar betaler altså like mye som en som gjør det i august. Jeg tenker det hadde vært
fint å jobbe for en rabatt for nye studenter som kommer til Oslo i juli/august.
Bakgrunnen for at resten av arbeidsutvalget ikke stiller seg bak forslaget, er at de mener det er lite
hensiktsmessig å be om prisreduksjon og en utbedring av tilbudet samtidig. Resten av arbeidsutvalget
ønsker å prioritere utbedring av tilbudet i første omgang.
Punkt 9: Arbeidsutvalget skal jobbe for en utbedring av Bysykkel tilbudet. Spesielt bedre tilgjengelighet ved
studentbyene.
Oslo Bysykkel er et tilbud som har vært svært populært blant byens befolkning, deriblant studenter.
Vi ønsker derfor å jobbe for en utbedring av dette tilbudet, spesielt i henhold til tilgjengelighet ved
studentbyene.
Punkt 10: Velferdstinget skal jobbe for å styrke studentfrivilligheten i Oslo og omegn.
Studentfrivilligheten i Oslo og omegn har allerede vært gjennom et krevende år i 2020. Vi ønsker
derfor å kunne prioritere arbeidet knyttet til dette. Arbeidsutvalget har sett for seg en eventuell
studentfrivillighetskonferanse, og ønsker å ta opp dette prosjektet i Velferdstinget på et senere
tidspunkt.
Punkt 11: Velferdstinget skal videreføre faddervakt-initiativet, eller opprette andre tiltak med samme formål
til studiestart 2021, tilpasset situasjonen i samfunnet. Dette skal skje i samarbeid med Studentsamskipnaden
SiO.
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Faddervakt-initiativet er et godt og viktig prosjekt i en normal studiestart, men vi så i studiestarten
2020 at det ikke fungerte like optimalt med skjenkestopp klokken 00:00. Arbeidsutvalget tror at
faddervakt-initiativet vil være viktig for studentene dersom vi har en mer tilnærmet normal
studiestart. Dersom det ikke er gjennomførbart, ønsker vi å se på andre muligheter for å kunne bistå.
Punkt 12: Velferdstinget skal jobbe for bedre inkludering av internasjonale studenter.
Fra mars 2020 har vi sett et økende press på internasjonale studenter. Vi har hatt flere internasjonale
studenter som har kontaktet oss direkte med saker og som har meldt opp saker. Arbeidsutvalget tror
derfor det vil være hensiktsmessig å følge opp denne gruppen ytterligere, både i Velferdstinget og i
vårt virkeområde generelt.
Punkt 13: Velferdstinget skal revidere boligpolitisk dokument.
Arbeidsutvalget har sett et par mangler ved boligpolitisk dokument, knyttet til eierforhold og
skattemessige-tiltak, i tillegg til det private leiemarkedet. Vi ønsker derfor å løfte dette dokumentet til
revidering i Velferdstinget.
Punkt 14: Studentidrettsrådets vedtekter skal revideres av Velferdstinget.
Studentidrettsrådets vedtekter er gode, men ikke tilpasset den situasjonen rådet står i. Rådet har ikke
vært konstituert på en periode nå, og selv om vi har jevnlige møter vil det kunne være fint å kunne
gjøre beslutninger i rådet. Arbeidsutvalget og studentidrettsforeningene ønsker derfor å se på
vedtektene for å finne andre løsninger for rådet.
Punkt 15: Velferdstinget skal revidere sitt politiske dokument om studenter og rus.
Dokumentet om studenter og rus har ikke vært revidert siden 2016. Arbeidsutvalget mener dette er
på høy tid å revidere, spesielt sett i lys av de tallene som kom frem i studentenes helse- og
trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2018. Det å ha en oppdatert politikk på denne problemstillingen
mener vi Velferdstinget burde ha.
Punkt 16: Velferdstinget skal revidere sitt idrettspolitiske dokument.
Idrettspolitisk dokument tror vi vil være relevant å revidere i løpet av 2021, ettersom at det er tre år
siden det sist ble revidert. Dette arbeidet vil være spesielt relevant for studentidrettsrådet, som vi ser
for oss vil jobbe med dette i løpet av høsten 2021.
Punkt 17: Velferdstinget skal revidere tildelingskriteriene og tildelingsprosessen.
Representanter i Velferdstinget og søkerorganisasjoner har ytret et behov for å revidere
tildelingskriteriene og - prosessen, som arbeidsutvalget støtter. Vi tror det vil finnes andre gode
løsninger for å lette denne prosessen noe. Arbeidsutvalget mener derimot at dette bør gjøres etter
neste tildelingsprosess, så Velferdstinget har det friskt i minne hvordan den er, og
søkerorganisasjonene har oversikt over hvordan ting blir fra starten av kalenderåret 2022.
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1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282

//English//
Each year the Student Welfare Council sets its priorities on the spring-seminar, in the action-plan (handlingsplanen).
Due to the fact that the executive committee has suggested in our statutes that we should move the setting of the
action-plan from the spring-seminar and rather have this follow when the executive committee is elected, we have
presented two options. The first one is for the whole year and the other is for the spring semester. On the basis of
the possible outcome of that vote on the statutes, we decide which of the action-plans that will come into action.
The difference between the two action-plans is that the plan for the whole year is set to 17 points, while the plan for
the spring semester is set to 15 points. The two points that are taken out are point 16 and 17, due to the fact that
the executive committee thinks this is better to do in the autumn of 2021.
In “vedlegg”, you will find a translation of the action plan. This is only a translation of the action-plan. It is not
possible to deliver suggestions to this plan.
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1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295

REVIDERING AV VELFERDSTINGETS VEDTEKTER
Saksnummer: 014-21/02
Type sak: Vedtakssak
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget, ved Henriette Seim
Vedlegg: Vedtektene for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Arbeidsutvalgets innstilling:
Det er redaksjonskomiteen som innstiller på dette dokumentet.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar reviderte vedtekter, med de endringer som fremkommer på møtet.

1296

SAKSOPPLYSNINGER

1297
1298
1299
1300
1301

Arbeidsutvalget legger frem vedtektene til revidering, med en del større endringer. Tilsammen er det
foreslått 45 endringsforslag fra Arbeidsutvalget. Hver nye forslagsboks er markert med oransje, for lettere å
skille hvert forslag. Vi har fargekodet endringer, strykninger og tillegg med lilla.
Vi har prøvd å skrive utfyllende begrunnelser til hvert forslag i de ulike boksene.

1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309

Forslag 10, 12 og 13 endrer når handlingsplanen skal vedtas og når den skal revideres. Forslaget lagt inn
her er å vedta handlingsplanen på vårvalgmøte, med innstilling fra arbeidsutvalget. Den skal revideres på
vårseminaret, og så kan nytt arbeidsutvalg velge å revidere på møter før også. Dette for at handlingsplanen
skal følge arbeidsutvalget.
Et annet alternativ er å vedta handlingsplan på høstseminaret, slik at nytt arbeidsutvalg får kommet med et
helhetlig forslag til egen handlingsplan, da vil det bli en periode fra 1.juli til høstseminaret der
arbeidsutvalget må jobbe ut ifra forrige handlingsplan. Denne vil revideres på vårseminaret.

1310
1311
1312
1313

Forslag 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 og 25 endrer på hvem som har hvilke rettigheter under møter. For å gjøre
det enklere å se helheten, legger vi her med en oversikt over hvordan det vil se ut om alle de nevnte
forslagene blir vedtatt: Begrunnelse for de ulike endringene ligger i de ulike forslagene.

1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321

Følgende har møteplikt med tale- og forslagsrett:
a. Arbeidsutvalget
b. Studentrepresentantene i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre
c. Studentstyremedlemmene i andre selskaper tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
d. Kontrollkomiteen
e. Leder av valgkomiteen
f. Leder av Kulturstyret
g. Styreledere til studentmediene, valgt eller nominert av Velferdstinget

1322
1323

Følgende har møte-, tale- og forslagsrett:
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1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330

h. Én -1 - representant fra utdanningsinstitusjoner med mindre enn 1500 studenter som ikke er
representert gjennom valgforsamlingen.
i. Andre personer valgt av Velferdstinget.
j.
Disse har også møteplikt etter særlig innkalling fra minst fem - 5 - av Velferdstingets
representanter, Arbeidsutvalget eller Kontrollkomiteen.
k. Studentstyremedlemmene i organer tilknyttet Studentsamskipnaden SiO
l. Leder av varslingsutvalget

1331
1332
1333
1334
1335
1336

Følgende har møte-, og talerett:
m. Velferdstingets ansatte
n. Konsern- og avdelingsledelsen i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
o. Én - 1 - representant fra fagforeninger som representerer de ansatte i Studentsamskipnaden
SiO

1337
1338
1339
1340
1341
1342

//English//
The articles of association must have a first-time debate and a second-time debate. The proposals are in
Norwegian as the articles of association are in Norwegian. Ask if there are any suggestions you do not
understand.

1343
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1344
Forslag # 1

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

4 - 10

Type

Strykning

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016
tekst Revidert på møte i Velferdstinget 27.03.2017
Revidert på møte i Velferdstinget 13.11.2017
Revidert på møte i Velferdstinget 16.04.2018
Revidert på møte i Velferdstinget 11.10.2018
Revidert på møte i Velferdstinget 27.05.2019
Revidert på møte i Velferdstinget 14.10.2019
Ny tekst Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016
Revidert på møte i Velferdstinget xx.xx.xxxx
Begrunnelse Arbeidsutvalget ser det som unødvendig å ha hver revidering med, dette er noe som kan
stå i interne dokumenter. Denne endringen vil gjøre at datoen for når dokumentet er
vedtatt vil stå i dokumentet, sammen med den siste revideringen.
INNSTILLING
VEDTAK
1345
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1346
Forslag # 2

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

15 - 21

Type

Endring

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig § 1-1 Formål
tekst Velferdstinget i Oslo og Akershus er det overordnede studentpolitiske organet i
velferdssaker for studentene tilsluttet Studentsamskipnaden SiO. Velferdstinget ivaretar
studentenes velferdspolitiske interesser overfor og gjennom Studentsamskipnaden SiO
og de tilknyttede utdanningsinstitusjonene. Velferdstinget fremmer studentenes
velferdspolitiske interesser lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
Ny tekst § 1-1 Formål og oppgaver
Velferdstinget i Oslo og Akershus er det overordnede studentpolitiske organet i
velferdssaker for studentene tilsluttet Studentsamskipnaden SiO.
Velferdstinget ivaretar studentenes velferdspolitiske interesser overfor og gjennom
påvirkningsarbeid opp mot Studentsamskipnaden SiO, lokale myndigheter og de
tilknyttede utdanningsinstitusjonene.
Velferdstinget fremmer studentenes velferdspolitiske interesser lokalt, regionalt,
nasjonalt og internasjonalt.
Velferdstinget skal legge til rette for en god, trygg og innholdsrik studenttilværelse.
Velferdstinget velger studentrepresentanter til Studentsamskipnaden SiO`s hovedstyre,
og velger herunder også leder. Studentrepresentantene utgjør flertall i Hovedstyret.
Velferdstinget velger studentrepresentanter til styrer i øvrige selskaper og organer
tilknyttet Studentsamskipnaden SiO.
Velferdstinget har møter minst tre - 3 - ganger per semester, med Arbeidsutvalget som
saksbehandler. Det blir gjennomført ett seminar per semester.
Velferdstinget bevilger, etter søknad, økonomisk støtte til studentforeninger og
studentmedier ved utdanningsinstitusjonene tilsluttet Studentsamskipnaden SiO.
Velferdstinget vedtar fordelingen- og bruken av semesteravgiften innbetalt til
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Begrunnelse Arbeidsutvalget ser formål og oppgaver under ett, og foreslår her en endring om å slå de
sammen.
INNSTILLING
VEDTAK
1347
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1348
Forslag # 3

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

27 - 35

Type

Strykning

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig § 1-3 Oppgaver
tekst Velferdstinget velger studentrepresentanter til Studentsamskipnaden SiOs Hovedstyre og
velger herunder leder i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO etter innstilling fra
Valgkomiteen. Velferdstinget velger studentrepresentanter til styrer i øvrige selskaper og
31 organer tilknyttet Studentsamskipnaden SiO. Velferdstinget bevilger, etter søknad,
økonomisk støtte til studentforeninger og studentmedier ved utdanningsinstitusjonene
tilsluttet Studentsamskipnaden SiO. Velferdstinget vedtar fordelingen- og bruken av
semesteravgiften innbetalt til Studentsamskipnaden SiO.
Ny tekst
Begrunnelse Arbeidsutvalget foreslår å legge oppgaver og formål sammen
INNSTILLING
VEDTAK
1349
Forslag # V4

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

Type

41 - 42

Endring

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig Valgprotokoll skal være oversendt Velferdstingets Arbeidsutvalg senest to -2 - uker før
tekst møtet og så snart som mulig for representanter og vararepresentanter valgt etter dette.
Ny tekst Valgprotokoll skal være oversendt Velferdstingets Arbeidsutvalg senest en - 1 - uke før
møtet og så snart som mulig for representanter og vararepresentanter valgt etter dette.
Begrunnelse Arbeidsutvalget vil gjøre det lettere å bli vedtaksdyktig både i Velferdstingsmøter og på
valgforsamlingen.
INNSTILLING
VEDTAK
1350
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1351
Forslag # 5

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

52 - 64

Type

Endring

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig § 2-2 Sammensetning
tekst Velferdstinget består av 37 representanter. Hver utdanningsinstitusjon tilsluttet
Studentsamskipnaden SiO med minst 1500 semesterregistrerte studenter får plasser i
Velferdstinget basert på Saint-Lagüe metoden. Velferdstingets sammensetning skal
oppdateres årlig, og så snart det foreligger oppdaterte tall fra Studentsamskipnaden SiO.
Studenttallet som legges til grunn er Studentsamskipnaden SiO sine tall.
§ 2-2-1 Valgforsamlingen
Formålet med valgforsamlingen er å velge representanter til Velferdstinget for
lærestedene i Studentsamskipnaden SiO med mindre enn 1500 studenter. Retningslinjer
for gjennomføringen av valgforsamlingen til Velferdstinget er nærmere regulert i
Reglement for valgforsamling til Velferdstinget i Oslo og Akershus.
Ny tekst § 2-2 Sammensetning
Velferdstinget består av 37 representanter.
Hver utdanningsinstitusjon tilsluttet Studentsamskipnaden SiO med minst 1500
semesterregistrerte studenter får plasser i Velferdstinget basert på Saint-Lagüe metoden.
For de utdanningsinstitusjonene med mindre enn 1500 semesterregistrerte
studenter gjelder regler for valgforsamling. Retningslinjer for gjennomføringen av
valgforsamlingen til Velferdstinget er nærmere regulert i Reglement for
valgforsamling til Velferdstinget i Oslo og Akershus.
Velferdstingets sammensetning skal oppdateres årlig.
Begrunnelse Dette er en endring som gjør det enklere å lese hvordan de 37 representantene er fordelt.
Følgende setning er foreslått flyttet til § 2-3 Beregningsgrunnlag: “Studenttallet som legges
til grunn er Studentsamskipnaden SiO sine tall.”
INNSTILLING
VEDTAK
1352
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1353
Forslag # 6

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

66 - 68

Type

Endring

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig § 2-3 Beregningsgrunnlag
tekst Utdanningsinstitusjonens antall semesterregistrerte studenter beregnes etter tallene
for semesteret før Velferdstingets funksjonstid.
Ny tekst § 2-3 Beregningsgrunnlag
Utdanningsinstitusjonens antall semesterregistrerte studenter beregnes etter
gjennomsnittet av tallene for de to foregående semestrene før Velferdstingets
funksjonstid. Studenttallet som legges til grunn er Studentsamskipnaden SIO sine
tall.
Begrunnelse Dette er en endring som endrer til dagens praksis. Siste setning er foreslått flyttet fra § 22 Sammensetning.
INNSTILLING
VEDTAK
1354

71

1355
Forslag # 7

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

70 - 73

Type

Endring

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig § 3-1 Velferdstingets møter
tekst Velferdstinget møter minst to ganger hvert semester i tillegg til høstvalgmøte og
vårvalgmøte. Velferdstinget vedtar halvårlig møteplan på seminarene, etter innstilling
fra Arbeidsutvalget.
Ny tekst § 3-1 Velferdstingets møter
Velferdstinget møter minst to ganger hvert semester i tillegg til høstvalgmøte og
vårvalgmøte. Velferdstinget vedtar årlig møteplan på vårseminaret, etter innstilling fra
Arbeidsutvalget. Møteplanen tas opp til revidering på høstseminaret.
Begrunnelse Ved å ha en årlig møteplan vil representanter i Velferdstinget kunne planlegge for
jobb/ferie/studier tidligere. Møteplanen for høsten kommer per i dag ikke opp før
høstseminaret, og mange er da godt i gang med planlegging av høsten. Vi legger inn
forslag om revidering slik at nytt Arbeidsutvalg har mulighet til å foreslå endringer om de
ser behov.
INNSTILLING
VEDTAK
1356

72

1357
Forslag # 8

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

86 - 94

Type

Tillegg

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig § 3-3 Valgmøter
tekst § 3-3-1 Vårvalgmøte
Velferdstingets vårvalgmøte avholdes senest tre - 3 - uker før Arbeidsutvalgets
funksjonstid begynner og velger medlemmer til:
a. Arbeidsutvalget
b. Valgkomiteen
c. Kontrollkomiteen
d. Kulturstyret
e. medlemmer til andre verv som skal besettes
Ny tekst § 3-3 Valgmøter
§ 3-3-1 Vårvalgmøte
Velferdstingets vårvalgmøte avholdes senest tre - 3 - uker før Arbeidsutvalgets
funksjonstid begynner og velger medlemmer til:
a. Arbeidsutvalget
b. Valgkomiteen
c. Kontrollkomiteen
d. Kulturstyret, med vara
e. medlemmer til andre verv som skal besettes
Begrunnelse Her legges det til at det velges vara til Kulturstyret, som er praksis i dag.
INNSTILLING
VEDTAK
1358

73

1359
Forslag # 9

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

86 - 94

Type

Tillegg

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig § 3-3 Valgmøter
tekst § 3-3-1 Vårvalgmøte
Velferdstingets vårvalgmøte avholdes senest tre - 3 - uker før Arbeidsutvalgets
funksjonstid begynner og velger medlemmer til:
a. Arbeidsutvalget
b. Valgkomiteen
c. Kontrollkomiteen
d. Kulturstyret
e. medlemmer til andre verv som skal besettes
Ny tekst § 3-3 Valgmøter
§ 3-3-1 Vårvalgmøte
Velferdstingets vårvalgmøte avholdes senest tre - 3 - uker før Arbeidsutvalgets
funksjonstid begynner og velger medlemmer til:
a. Arbeidsutvalget
b. Valgkomiteen
c. Kontrollkomiteen
d. Kulturstyret
e. medlemmer til andre verv som skal besettes, med personlig vara
Begrunnelse Her legges det til at det velges personlig vara til medlemmer til andre verv som skal
besettes. Dette er praksis i dag.
INNSTILLING
VEDTAK
1360

74

1361
Forslag # 10

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

95

Type

Tillegg

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst
Ny tekst Velferdstinget vedtar i tillegg handlingsplan for det kommende året, med innstilling fra
arbeidsutvalget.
Begrunnelse Arbeidsutvalget har lagt inn flere forslag (#10, #12 og #13) som endrer perioden for
handlingsplan. Handlingsplanen er foreslått på vårvalgmøte, slik at den følger
Arbeidsutvalget. Dette gjør at de som stiller til arbeidsutvalget vet hva de skal jobbe med
det kommende året, og avtroppende arbeidsutvalg kan komme med forslag.
INNSTILLING
VEDTAK
1362
Forslag # 11

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

100 - 101

Type

Strykning

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig i. blant de valgte representantene velger Velferdstinget leder for Hovedstyret etter
tekst innstilling fra Valgkomiteen.
Ny tekst i. blant de valgte representantene velger Velferdstinget leder for Hovedstyret.
Begrunnelse Arbeidsutvalget mener det ikke er nødvendig å presisere “etter innstilling fra
Valgkomiteen”, da dette ikke er presisert for andre verv. Dette står spesifisert i kapittel 8
Valgkomiteen.
INNSTILLING
VEDTAK
1363

75

1364
Forslag # 12

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

107 - 110

Type

Endring

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig § 3-4 Vårseminar
tekst Arbeidsutvalget skal arrangere vårseminar for Velferdstinget mellom 1. januar og
15.februar. På vårseminaret behandler Velferdstinget politisk grunndokument og
handlingsplan, etter innstilling fra Arbeidsutvalget.
Ny tekst § 3-4 Vårseminar
Arbeidsutvalget skal arrangere vårseminar for Velferdstinget mellom 1. januar og
15.februar. På vårseminaret behandler Velferdstinget politisk grunndokument og
revidering av handlingsplan, etter innstilling fra Arbeidsutvalget.
Begrunnelse Arbeidsutvalget har lagt inn flere forslag (#10, #12 og #13) som endrer perioden for
handlingsplan. Handlingsplanen er foreslått på vårvalgmøte, slik at den følger
Arbeidsutvalget. Dette gjør at de som stiller til arbeidsutvalget vet hva de skal jobbe med
det kommende året, og avtroppende arbeidsutvalg kan komme med forslag. Dette sikrer
også bedre kontinuitet i arbeidet med handlingsplanspunktene, da et arbeidsutvalg kan
jobbe gjennomgående med de samme punktene over hele sin periode.
INNSTILLING
VEDTAK
1365

76

1366
Forslag # 13

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

112 - 115

Type

Strykning

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig § 3-5 Høstseminar
tekst Arbeidsutvalget skal arrangere høstseminar for Velferdstinget mellom 1. august og 15.
september. På høstseminaret revideres Velferdstingets handlingsplan, etter
innstilling fra Arbeidsutvalget.
Ny tekst Arbeidsutvalget skal arrangere høstseminar for Velferdstinget mellom 1. august og 15.
september.
Begrunnelse Arbeidsutvalget har lagt inn flere forslag (#10, #12 og #13) som endrer perioden for
handlingsplan. Handlingsplanen er foreslått på vårvalgmøte, slik at den følger
Arbeidsutvalget. Dette gjør at de som stiller til arbeidsutvalget vet hva de skal jobbe med
det kommende året, og avtroppende arbeidsutvalg kan komme med forslag.
INNSTILLING
VEDTAK
1367
Forslag # 14

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

Type

120 - 121

Endring

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig Vedtakssaker og resolusjoner må være meldt og saksdokumenter være innlevert til
tekst Arbeidsutvalget senest ti – 10 - dager før møtet.
Ny tekst Vedtakssaker og resolusjoner må være meldt og saksdokumenter være innlevert til
Arbeidsutvalget senest ti – 10 - virkedager før møtet.
Begrunnelse Arbeidsutvalget vil endre til ti - 10 - virkedager da Velferdstingsmøter per i dag ligger på
mandager, og ti dager før er da en fredag og gjør det vanskelig å skulle sende ut sakspapir
i rimelig tid på mandagen om det kommer inn saker fredagen.
INNSTILLING
VEDTAK
1368

77

1369
Forslag # 15

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

131

Type

tillegg

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst d. Godkjenning av valgprotokoller
Ny tekst d. Godkjenning av valgprotokoller, dersom det foreligger noen
Begrunnelse Dette er en endring som gjør at Arbeidsutvalget kan ta ut saken av dagsorden dersom
det ikke foreligger noen valgprotokoller.
INNSTILLING
VEDTAK
1370

78

1371
Forslag # 16

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

134

Type

tillegg

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig g. Øvrige orienteringer
tekst
Ny tekst

g. Øvrige orienteringer
i. Følgende skal levere skriftlig eller muntlig orientering
1. Studentstyremedlemmene i andre selskaper tilknyttet Studentsamskipnaden SiO
2. Leder av valgkomiteen
3. Leder av Kulturstyret
4. Styreledere til studentmediene, valgt eller nominert av
Velferdstinget

Begrunnelse Dette er en omfattende endring som gjør at alle nevnt fra a-d må levere enten muntlig
eller skriftlig orientering. Arbeidsutvalget har gjennom en periode fått tilbakemelding om
manglende orienteringer. Det er per i dag ikke definert hvem “øvrige orienteringer” angår.
Ved å skrive skal, ansvarliggjør dette de som er valgt inn i de ulike vervene til å orientere
til Velferdstinget hva som har skjedd siden sist. Det står ikke definert noen plass hva en
orientering skal inneholde, dette for at det skal være mulig å si for eksempel “Det har ikke
vært noen møter siden sist”.
Arbeidsutvalget leser punkt 1. som SiO Mat og Drikke og URBO.
INNSTILLING
VEDTAK
1372

79

1373
Forslag # 17

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

137 - 142

Type

Endring

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig § 3-8 Behandling av semesteravgiften
tekst Velferdstinget skal behandle Studentsamskipnaden SiOs eventuelle søknad om regulering
av semesteravgiften, før denne sendes til Kunnskapsdepartementet. Saken behandles
som godkjenningssak. For at saken skal kunne behandles som vedtakssak, må det
fremmes endringsforslag om dette før endelig innkalling foreligger.
Ny tekst § 3-8 Behandling av semesteravgiften
Velferdstinget skal være initiativtaker dersom semesteravgiften skal reguleres.
Dette gjøres som vedtak i Velferdstinget.
Velferdstinget skal i tillegg behandle Studentsamskipnaden SiOs eventuelle søknad om
regulering av semesteravgiften, før denne sendes til Kunnskapsdepartementet. Denne
saken behandles som godkjenningssak.
Søknad og sakspapirer skal sendes ut i sin helhet med førsteinnkalling. For at saken
om søknad skal kunne behandles som vedtakssak, må det fremmes endringsforslag om
dette før endelig innkalling foreligger.
Begrunnelse Arbeidsutvalget ønsker at Velferdstinget ikke kun skal behandle og godkjenne en eventuell
søknad om regulering av semesteravgift, men at de skal være initiativtakere gjennom å
gjøre vedtak før søknaden utformes. SiO er ikke bundet av Velferdstingets vedtak og
arbeidsutvalget ønsker derfor at søknaden også godkjennes av Velferdstinget før
innsending.
INNSTILLING
VEDTAK
1374

80

1375
Forslag # 18

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

169 - 170

Type

Strykning

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig d.
Studentstyremedlemmene
tekst tilknyttet Studentsamskipnaden SiO

i

andre

selskaper

og

organer

Ny tekst d. Studentstyremedlemmene i andre selskaper tilknyttet Studentsamskipnaden SiO
Begrunnelse Arbeidsutvalget vil endre “og organer” til å ha møte-, tale - og forslagsrett. Da organer
tilknyttet Studentsamskipnaden SiO ofte ikke møtes gjennom et semester, og de som er
valgt inn i organene ikke nødvendigvis trenger å være oppdatert på Velferdstinget sin
politikk. Eksempel på organer kan være kontrollkomité for SiO barnehage og klagenemnd
for SiO bolig.
INNSTILLING
VEDTAK
1376
Forslag # 19

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

174

Type

Tillegg

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst
Ny tekst h. styreledere til studentmediene, valgt eller nominert av Velferdstinget
Begrunnelse Arbeidsutvalget vil flytte disse til “møteplikt med tale- og forslagsrett” fordi vi mener det
er viktig at de er oppdatert på Velferdstingets politikk.
INNSTILLING
VEDTAK
1377

81

1378
Forslag # 20

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

178

Type

Strykning

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig i. Velferdstingets ansatte
tekst
Ny tekst
Begrunnelse Velferdstingets ansatte er foreslått flytta til “møte- og talerett”, da Velferdstingets ansatte
vanligvis kommer med innspill til Arbeidsutvalget.
INNSTILLING
VEDTAK
1379
Forslag # 21

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

179

Type

Endring

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig Personer valgt av Velferdstinget.
tekst
Ny tekst Andre personer valgt av Velferdstinget.
Begrunnelse “Andre personer” viser at det ikke er alle valgt av Velferdstinget, men de som ikke er
spesifisert under “møteplikt”
INNSTILLING
VEDTAK
1380

82

1381
Forslag # 22

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

182 - 184

Type

Strykning

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig k. Konsern- og avdelingsledelsen i Studentsamskipnaden SiO
tekst l. Én - 1 - representant fra fagforeninger som representerer de ansatte i
Studentsamskipnaden SiO
Ny tekst
Begrunnelse Arbeidsutvalget mener disse ikke trenger forslagsrett. De er foreslått flyttet under
“møte- og talerett”. Forslag 25.
INNSTILLING
VEDTAK
1382
Forslag # 23

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

182

Type

Tillegg

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst
Ny tekst Studentstyremedlemmene i organer tilknyttet Studentsamskipnaden SiO
Begrunnelse Disse er foreslått flyttet hit fra “møteplikt”
INNSTILLING
VEDTAK
1383

83

1384
Forslag # 24

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

182

Type

Tillegg

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst
Ny tekst n. leder av varslingsutvalget
Begrunnelse Legge inn leder av varslingsutvalget under “møte- tale- og forslagsrett” slik at leder kan
komme med endringsforslag i relevante saker.
INNSTILLING
VEDTAK
1385
Forslag # 25

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

187

Type

Tillegg

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst
Ny tekst Følgende har møte- og talerett:
i. Velferdstingets ansatte
k. Konsern- og avdelingsledelsen i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
l. Én - 1 - representant fra fagforeninger som representerer de ansatte i
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Begrunnelse Arbeidsutvalget har foreslått å dele møtestatus i tre:
møteplikt med tale- og forslagsrett, møte-, tale- og forslagsrett og møte- og talerett
Dette for å speile dagens praksis.
INNSTILLING
VEDTAK
1386

84

1387
Forslag # 26

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

187

Type

Tillegg

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

§ 3-11 Redaksjonell fullmakt
Arbeidsutvalget har redaksjonell fullmakt på alle dokumenter vedtatt av Velferdstinget.

Begrunnelse Etter innspill fra Velferdstinget, ser Arbeidsutvalget det som hensiktsmessig å legge inn
en generell bestemmelse på redaksjonell fullmakt til alle dokumenter så dette ikke trengs
stemmes over i alle saker.
Arbeidsutvalget har vært i dialog med kontrollkomiteen om presisering av redaksjonell
fullmakt. Arbeidsutvalget mener redaksjonell fullmakt sier seg selv, og leser definisjonen
som “fullmakt til å bearbeide og ordne stoffet”.
INNSTILLING
VEDTAK
1388
Forslag # 27

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

249

Type

Endring

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig KAPITTEL 6 KOMITEER
tekst
Ny tekst KAPITTEL 6 GENERELLE KOMITEER
Begrunnelse Tydeliggjøring av kapittelet, da eksempelvis valgkomiteen og kontrollkomiteen er
definert i egne kapitler.
INNSTILLING
VEDTAK
1389

85

1390
Forslag # 28

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

256 - 257

Type

Tillegg

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig Komiteene kan bestå av fra fire - 4 - til åtte - 8 - medlemmer, og ledes av en representant
tekst fra Velferdstingets Arbeidsutvalg.
Ny tekst Komiteene kan bestå av fra fire - 4 - til åtte - 8 - medlemmer, og ledes av en representant
fra Velferdstingets Arbeidsutvalg dersom ikke annet er spesifisert. Arbeidsutvalget vil
stå for den administrative delen av arbeidet.
Begrunnelse Arbeidsutvalget ser det som hensiktsmessig at Velferdstinget også kan sette ned komiteer
som ikke ledes av noen fra Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget skal likevel bistå med det
administrative.
INNSTILLING
VEDTAK
1391
Forslag # 29

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

276

Type

Tillegg

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

Kontrollkomiteen er klageinstans i varslingssaker.

Begrunnelse Klagemulighet er et viktig rettsprinsipp i varslingssaker, og vi ser på det som naturlig at
Kontrollkomiteen er klageinstans for å kunne gjennomføre en god klagevurdering i tråd
med Velferdstingets etiske retningslinjer. Det vil også styrke legitimiteten til prosessen.
INNSTILLING
VEDTAK
1392

86

1393
Forslag # 30

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

Type

280

Tillegg

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst
Ny tekst KAPITTEL 8 VARSLINGSUTVALG
Varslingsutvalgets medlemmer er fastsatt i Velferdstingets etiske retningslinjer.
Oppgaven til varslingsutvalget er å ta imot og håndtere varsler, følge opp saker, innhente
informasjon og avgjøre om det har skjedd noe kritikkverdig og eventuelt hvilken reaksjon
dette skal ha.
Varslingsutvalget har myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak. Vedtak kan klages
inn til kontrollkomiteen innen to uker. Klageinstansen kan kun vurdere hvorvidt gjeldende
saksbehandlingsregler er fulgt, herunder om varslingsutvalget har holdt seg innenfor de
interne varslingsrutinene. Dersom kontrollkomiteen mener at rutiner ikke er fulgt, må
varslingsutvalget ettergå prosessen på nytt og komme med nytt vedtak. Dette vedtaket er
endelig.
Begrunnelse Dette er et nytt kapittel som forankrer varslingsutvalg i vedtektene, dette kapittelet sier
også noe om klageprosess. Arbeidsutvalget mener Kontrollkomiteen ikke bør ha innsikt i
sakene, men snarere vurdere om prosessen har vært god.
INNSTILLING
VEDTAK
1394

87

1395
Forslag # 31

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

293 - 296

Type

Endring

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig b. styreleder til Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO blant studentrepresentanter
tekst i. Hovedstyret innstiller på styreleder til valgkomiteen
ii. Hovedstyrets innstilling til styreleder legges ved valgkomiteens innstilling til
høstvalgmøte
Ny tekst b. styreleder til Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO blant studentrepresentanter
i. Dersom Hovedstyret velger å levere en innstilling på styreleder til valgkomiteen,
skal denne legges ved valgkomiteens innstilling.
Begrunnelse Vedtektene i dag sier at Hovedstyret skal komme med en innstilling til leder. Dette er ikke
noe Arbeidsutvalget ønsker. Dette er noe vi mener Hovedstyret selv skal få bestemme, og
skal ikke være bærende for valgkomiteens innstilling. Men dersom Hovedstyret velger å
gjøre en innstilling, mener vi denne skal legges ved valgkomiteen sin.
INNSTILLING
VEDTAK
1396

88

1397
Forslag # 32

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

326

Type

Tillegg

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst
Ny tekst Medlemmer av valgkomiteen kan ikke bli vurdert dersom personen trekker seg etter 6 seks - måneder før valgdagen.
Begrunnelse Arbeidsutvalget foreslår en frist for valgkomitemedlem å kunne trekke seg før personen
stiller til valg. Dette for at personer ikke skal sitte å være med på planlegging av
innstillingsprosessen for så å bli vurdert av komiteen. Med dette forslaget kan
personer stille når som helst, men personer som trekker seg fra valgkomiteen senere enn
6 mnd før valget, vil ikke ha mulighet til å få en innstilling.
INNSTILLING
VEDTAK
1398
Forslag # 33

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

345 - 346

Type

Endring

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig Kulturstyret velger blant sine faste medlemmer en nestleder for valgperiode 1. juli til 30.
tekst juni
Ny tekst Kulturstyret velger nestleder blant sine faste medlemmer med funksjonstid fra
Kulturstyrets vårseminar til neste vårseminar.
Begrunnelse I dag velges nestleder blant nye mennesker som ikke nødvendigvis kjenner hverandre fra
før. Ved å flytte valget til vårseminaret har de rukket å bli kjent og jobbet en del sammen.
Da velges også nestleder etter at leder er valgt på høstvalgmøte til Velferdstinget.
INNSTILLING
VEDTAK
1399

89

1400
Forslag # 34

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

389 - 390

Type

Strykning

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig Endringsforslag framsettes skriftlig for diskusjon på ett møte og behandles først på neste
tekst møte i Velferdstinget.
Ny tekst
Begrunnelse Arbeidsutvalget har lagt inn flere endringsforslag som gjennomgående fjerner at
dokumenter må opp over to møter. I dag må diskusjonen av en sak være på et møte, mens
andregangsdebatt og vedtak skjer på neste møte. Ved å endre til at debatt og vedtak skjer
på samme møte, er det alltid de samme representantene som diskuterer og vedtar en
sak. Arbeidsutvalget mener det er gunstig at alle som er med å vedta en sak, også har vært
med i hele debatten. Dette vil også effektivisere møter, og det kan komme opp flere saker
i løpet av et semester. Det er som regel vanskelig å beregne tid til saken når den skal opp
til andre gangs debatt og vedtak, og derfor vanskelig å sette inn andre store saker. Ved
gjennomgående å endre dette, vil det likevel være mulig for Velferdstinget og/eller
Arbeidsutvalget å foreslå at saker skal opp over to møter om en ser behov for det.
INNSTILLING
VEDTAK
1401

90

1402
Forslag # 35

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

410

Type

Tillegg

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig b. Medlem av Arbeidsutvalget
tekst
Ny tekst b. Medlem av Arbeidsutvalget
i. En kan ikke inneha verv i arbeidsutvalget dersom man samtidig er medlem av
Kulturstyret eller styremedlem i et studentmedie.
Begrunnelse Det stod ikke spesifisert at en ikke kan sitte i Arbeidsutvalget og Kulturstyret samtidig.
Det samme gjelder for styret til studentmediene.
INNSTILLING
VEDTAK
1403

91

1404
Forslag # 36

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

411 - 414

Type

Endring

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig c. Studentrepresentant/vararepresentant i Studentsamskipnaden SiOs Hovedstyre
tekst i. En er ikke valgbar som studentrepresentant i Studentsamskipnaden SiOs Hovedstyre
dersom man er studentrepresentant i styret ved en av medlemsinstitusjonene i
Studentsamskipnaden SiO
Ny tekst c. Studentrepresentant/vararepresentant i Studentsamskipnaden SiOs Hovedstyre
i. En kan ikke inneha verv som studentrepresentant i Studentsamskipnaden SiOs
Hovedstyre dersom man samtidig er studentrepresentant i styret ved en av
medlemsinstitusjonene i Studentsamskipnaden SiO
Begrunnelse Dette for å gjøre det enklere for spesielt studenter fra de mindre høyskolene å sitte i styret
til en medlemsinstitusjon til etter en er valgt. Som det står i dag er en ikke valgbar.
Arbeidsutvalget mener det burde kunne være lov å stille selv om en har verv i et styre,
men at en må trekke seg om en blir valgt, slik at ikke studenten potensielt ender opp med
ingen verv.
INNSTILLING
VEDTAK
1405
Forslag # 37

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

495

Type

Tillegg

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig § 11-6-5 Komiteer
tekst
Ny tekst § 11-6-5 Generelle komiteer
Begrunnelse Dette for å samsvare med endringen til forslag 27.
INNSTILLING
VEDTAK
1406

92

1407
Forslag # 38

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

496 - 497

Type

Tillegg

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig Velferdstinget velger medlemmer av komiteene under ett. Arbeidsutvalget velger selv
tekst hvem fra Arbeidsutvalget som skal lede komiteen.
Ny tekst Velferdstinget velger medlemmer av komiteene under ett. Arbeidsutvalget velger selv
hvem fra Arbeidsutvalget som skal lede komiteen dersom ikke annet er spesifisert.
Begrunnelse
INNSTILLING
VEDTAK
1408
Forslag # 39

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

540

Type

Endring

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig Voteringer skjer ved alminnelig flertall, dersom ikke annet er bestemt
tekst
Ny tekst Vedtak skjer ved alminnelig flertall, dersom ikke annet er bestemt
Begrunnelse Voteringer skjer uavhengig av voteringens utfall. Arbeidsutvalget mistenker dette er en
skrivefeil fra en tidligere revidering. .
INNSTILLING
VEDTAK
1409

93

1410
Forslag # 40

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

566 - 571

Type

Strykning

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig §13-2-1 Vedtektsendringer
tekst Disse vedtektene vedtas og endres av Velferdstinget med kvalifisert flertall.
Endringsforslag legges frem skriftlig for diskusjon på ett møte i Velferdstinget og
behandles først på neste møte. Vedtatte endringer gjelder fra møtets slutt med mindre
Velferdstinget med 3/4 kvalifisert flertall vedtar noe annet. Endringer kan ikke tre i kraft
før vedtektsbehandlingen er avsluttet.
Ny tekst §13-2-1 Vedtektsendringer
Vedtektene vedtas og endres av Velferdstinget med kvalifisert flertall. Vedtatte endringer
gjelder fra møtets slutt, med mindre Velferdstinget med 3/4 kvalifisert flertall vedtar noe
annet. Endringer kan ikke tre i kraft før vedtektsbehandlingen er avsluttet.
Begrunnelse Arbeidsutvalget har lagt inn flere endringsforslag som gjennomgående fjerner at
dokumenter må opp over to møter. I dag må diskusjonen av en sak være på et møte, mens
andregangs debatt og vedtak skjer på neste møte. Ved å endre til at debatt og vedtak skjer
på samme møte, er det alltid de samme representantene som diskuterer og vedtar en
sak. Arbeidsutvalget mener det er gunstig at alle som er med å vedta en sak, også har vært
med i hele debatten. Dette vil også effektivisere møter, og det kan komme opp flere saker
i løpet av et semester. Det er som regel vanskelig å beregne tid til saken når den skal opp
til andre gangs debatt og vedtak, og derfor vanskelig å sette inn andre store saker. Ved
gjennomgående å endre dette, vil det likevel være mulig for Velferdstinget og/eller
Arbeidsutvalget å foreslå at saker skal opp over to møter om en ser behov for det.
INNSTILLING
VEDTAK
1411

94

Forslag # 41

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

573 - 576

Type

Strykning

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig § 13-2-2 Endringer av politiske og organisatoriske dokumenter
tekst Politiske og organisatoriske dokumenter vedtas og endres av Velferdstinget over to møter,
med unntak av møter som varer mer enn en – 1 – dag. Frist for å sende endringsforslag
følger bestemmelsen i §3-6 og behandles under påfølgende møte.
Ny tekst
Begrunnelse Arbeidsutvalget har lagt inn flere endringsforslag som gjennomgående fjerner at
dokumenter må opp over to møter. I dag må diskusjonen av en sak være på et møte, mens
andregangs debatt og vedtak skjer på neste møte. Ved å endre til at debatt og vedtak skjer
på samme møte, er det alltid de samme representantene som diskuterer og vedtar en
sak. Arbeidsutvalget mener det er gunstig at alle som er med å vedta en sak, også har vært
med i hele debatten. Dette vil også effektivisere møter, og det kan komme opp flere saker
i løpet av et semester. Det er som regel vanskelig å beregne tid til saken når den skal opp
til andre gangs debatt og vedtak, og derfor vanskelig å sette inn andre store saker. Ved
gjennomgående å endre dette, vil det likevel være mulig for Velferdstinget og/eller
Arbeidsutvalget å foreslå at saker skal opp over to møter om en ser behov for det.
INNSTILLING
VEDTAK
1412
Forslag # 42

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

633 - 634

Type

Tillegg

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig Varamedlemmer til styrer og organ valgt av Velferdstinget skal normalt ikke erklæres
tekst inhabile i budsjett- og tildelingssaker som behandles i Velferdstinget.
Ny tekst Varamedlemmer til styrer og organ valgt eller nominert av Velferdstinget skal normalt
ikke erklæres inhabile i budsjett- og tildelingssaker som behandles i Velferdstinget.
Begrunnelse Velferdstinget velger og nominerer mennesker til varaplasser til styrer og organer.
INNSTILLING
VEDTAK

95

1413
Forslag # 43

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

655

Type

Tillegg

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst
Ny tekst § 14-8 Disiplinære tiltak
Dersom representanter, tillitsvalgte, honorerte eller gjester bryter med Velferdstingets
etiske retningslinjer kan organisasjonen igangsette disiplinærtiltak. Brudd vil medføre
sanksjoner etter vurdering av alvorlighetsgrad.
Suspensjon: En som blir anklaget, meldt, mistenkt eller anmeldt for alvorlig brudd på
organisasjonens etiske retningslinjer kan bli suspendert fra verv og oppgaver, inntil
saken er avklart med politi, rettsinstans eller i organisasjonen. Suspensjonen vil stå inntil
nytt vedtak er fattet.
Eksklusjon: Dersom det stadfestes alvorlig brudd på organisasjonens etisk retningslinjer
av en tillitsvalgt kan det fattes vedtak om at personen fratakelse av verv og
arbeidsoppgaver, og eksklusjon fra organisasjonen.
Videre tiltak finnes i Velferdstingets etiske retningslinjer.
Dersom en tillitsvalgt kommer under politietterforskning for brudd på straffeloven eller
misbruk av stilling eller tillit, blir vedkommende som hovedregel suspendert fra alle verv.
Ender saken med dom kan det fattes vedtak om at personen fratas sine verv og
arbeidsoppgaver og ekskluderes fra organisasjonen.
Begrunnelse I Etiske retningslinjer står det “De aller sterkeste og mest alvorlige
sanksjonsmyndighetene må foreligge i vedtektene til Velferdstinget i Oslo og Akershus.
Dette kan være suspensjon eller eksklusjon”, og arbeidsutvalget har derfor her kommet
med et forslag samsvarende med dette.
INNSTILLING
VEDTAK
1414
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1415
Forslag # 44

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

658 - 662

Type

Tillegg

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig § 14-1 Organisatoriske dokumenter
tekst I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha forrang i denne rekkefølgen: Vedtekter for
Velferdstinget i Oslo og Akershus, Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og
Akershus, Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Arbeidsutvalg, Reglement for
Velferdstinget i Oslo og Akershus’ valgforsamling, Forretningsorden for Velferdstinget i
Oslo og Akershus.
Ny tekst § 14-1 Organisatoriske dokumenter
I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha forrang i denne rekkefølgen: Vedtekter for
Velferdstinget i Oslo og Akershus, Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og
Akershus, Etiske retningslinjer, Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’
Arbeidsutvalg, Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ valgforsamling,
Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og Akershus.
Begrunnelse Velferdstinget har vedtatt Etiske retningslinjer som arbeidsutvalget mener må inn i
dokumenthierarkiet.
INNSTILLING
VEDTAK
1416
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1417
Forslag # 45

Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus
Levert av: Arbeidsutvalget

Linjenr

658 - 662

Type

Tillegg

Sak 014-21/02 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig § 14-1 Organisatoriske dokumenter
tekst I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha forrang i denne rekkefølgen: Vedtekter for
Velferdstinget i Oslo og Akershus, Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og
Akershus, Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Arbeidsutvalg, Reglement for
Velferdstinget i Oslo og Akershus’ valgforsamling, Forretningsorden for Velferdstinget i
Oslo og Akershus.
Ny tekst § 14-1 Organisatoriske dokumenter
I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha forrang i denne rekkefølgen: Vedtekter for
Velferdstinget i Oslo og Akershus, Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og
Akershus, Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Arbeidsutvalg, Kultur- og
mediepolitiske tildelingskriterier for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Reglement
for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ valgforsamling, Forretningsorden for Velferdstinget
i Oslo og Akershus.
Begrunnelse Arbeidsutvalget har sammen med kontrollkomiteen kommet fram til at Kultur- og
mediepolitisk tildelingskriterier bør inn her, da de kan komme til å stride med andre
dokumenter.
INNSTILLING
VEDTAK
1418
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1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458

REVIDERING AV ETISKE RETNINGSLINJER
Saksnummer: 015/21-02
Type sak: Vedtakssak
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget
Vedlegg: Etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Arbeidsutvalgets innstilling:
Velferdstinget diskuterer saken på dag én av seminaret og gjør vedtak på dag to. Det er kontrollkomiteens
oppgave å innstille på innkomne endringsforslag mellom møtedagene.
Forslag til vedtak:
Forslag 1-11, samt endringsforslag innsendt etter sakspapirfrist.
Helheten vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.

SAKSOPPLYSNINGER
Etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo og Akershus ble opprettet høsten 2020.
I de etiske retningslinjene står det at arbeidsutvalget har ansvaret for at Velferdstinget får mulighet til å
oppdatere de etiske retningslinjene hvert år og redigere dem ved behov. Arbeidsutvalget mener det er
hensiktsmessig at Velferdstinget får mulighet til å oppdatere de etiske retningslinjene i starten av sin periode
og legger dem derfor frem nå på vårseminaret, selv om det er under et år siden de ble opprettet.
Etiske retningslinjer er sentralt for hvilke regler og forventninger organisasjonen har til samhandling og
oppførsel overfor representanter, tillitsvalgte, ansatte, honorerte og gjester. Dokumentet som foreligger skal
ta høyde for at det skal være klare retningslinjer å følge for personer tilknyttet VT.

//English//
Ethical guidelines for the Student Welfare Council in Oslo and Akershus were established in the autumn of 2020 and
the new Welfare Council is welcome to revise them at this meeting.
Ethical guidelines are central to which rules and expectations the organization has for interaction and behavior
towards representatives, elected representatives, employees, freelancers and guests. The document must take into
account that there must be clear guidelines to follow for persons associated with the Welfare Council.
The proposals are in Norwegian as the articles of association are in Norwegian. Please ask if there are any
suggestions you do not understand.
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1459
Forslag # E1

Dokument:

Etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo
og Akershus

Linjenr

10

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Strykning

Sak 016-21/02 Revidering av etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst

Det er arbeidsutvalget som har ansvaret for at Velferdstinget får mulighet til å oppdatere
de etiske retningslinjene hvert år og redigere dem ved behov.

Ny tekst
Begrunnelse

Foreslår å samle dette, når alle varslingsdokumenter skal tas opp på et sted i
dokumentet, og ønsker derfor å stryke denne setningen.

INNSTILLING
VEDTAK
1460
Forslag # E2

Dokument:

Etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo Linjenr
og Akershus

16

Levert av:

Arbeidsutvalget

Strykning

Type

Sak 016-21/02 Revidering av etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst

Brudd på de etiske retningslinjene skal meldes til et eget varslingsutvalg, definert i
kapittel to i retningslinjene.

Ny tekst

Brudd på de etiske retningslinjene skal meldes til et eget varslingsutvalg, definert i
kapittel to.

Begrunnelse

Arbeidsutvalget mener det sier seg selv at det henvises til kapittel to i inneværende
dokument når ikke annet er spesifisert. Det foreslås derfor å stryke siste del av
setningen.

INNSTILLING
VEDTAK
1461

100

1462
Forslag # E3

Dokument:

Etiske retningslinjer for Velferdstinget i
Oslo og Akershus

Linjenr

23

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 016-21/02 Revidering av etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst

Velferdstingets Etiske retningslinjer, Varslingsplakat, Interne rutiner for den som mottar
mistanke, melding eller klage og Interne rutiner for håndtering av varsel i Velferdstinget
skal årlig tas opp til revidering med innstilling fra Kontrollkomiteen.

Ny tekst

Det er kontrollkomiteen som er innstillingsorgan for Velferdstingets Etiske retningslinjer,
Varslingsplakat, Interne rutiner for den som mottar mistanke, melding eller klage og Interne
rutiner for håndtering av varsel i Velferdstinget, når de tas opp til revidering.

Begrunnelse

Arbeidsutvalget ønsker å fjerne at alle varslingsdokumenter må tas opp årlig. Det ble gitt
tilbakemelding om at det gikk mye tid til behandling av dokumenter. Det var få, eller ingen
innspill til i høst og Velferdstingets tid kunne vært brukt bedre. Forslag #E3 er foreslått lagt
til for at dokumentet fortsatt skal si noe om revidering av dokumentene.

INNSTILLING
VEDTAK
1463
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1464
Forslag # E4

Dokument:

Etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo
og Akershus

Linjenr

25

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Tillegg

Sak 016-21/02 Revidering av etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

Etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo og Akershus skal tas opp til revidering hvert
andre år og etter behov.

Begrunnelse

Arbeidsutvalget ønsker at Velferdstingets etiske retningslinjer skal tas opp jevnlig, men
mener det ikke nødvendigvis trengs å tas opp årlig. Vi legger inn et forslag om at
dokumentet revideres hvert andre år og etter behov, men vi oppfordrer Velferdstinget til
å diskutere hvor ofte de etiske retningslinjene skal opp til revidering.

INNSTILLING
VEDTAK
1465
Forslag # E5

Dokument:

Etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo
og Akershus

Linjenr

25

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Tillegg

Sak 016-21/02 Revidering av etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

Velferdstingets Varslingsplakat, Interne rutiner for den som mottar mistanke, melding eller
klage og Interne rutiner for håndtering av varsel i Velferdstinget skal tas opp når enten
arbeidsutvalget, kontrollkomiteen eller Velferdstinget mener det er behov.

Begrunnelse

Dette forslaget kan sees i sammenheng med forslag 3, og har samme begrunnelse.
Arbeidsutvalget mener det vil ta mye tid fra andre saker dersom Velferdstinget er pålagt
å revidere disse dokumentene årlig. Velferdstinget er derimot ikke hindret fra å ta opp
dokumentene årlig, med denne endringen, dersom de ønsker det.

INNSTILLING
VEDTAK
1466

102

1467
Forslag # E6

Dokument:

Etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo og
Akershus

Linjenr

27

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Strykning

Sak 016-21/02 Revidering av etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst

Rutine om evaluering må hjemles i andre dokumenter enn varslingsutvalgets egne
interne rutiner

Ny tekst
Begrunnelse

Arbeidsutvalget mener denne setningen er malplassert i dette dokumentet.

INNSTILLING
VEDTAK
1468
Forslag # E7

Dokument:

Etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo
og Akershus

Linjenr

82

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Tillegg

Sak 016-21/02 Revidering av etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst

Alle medlemmer av Velferdstingets arbeidsutvalg skal signere en taushetserklæring ved
vervets begynnelse.

Ny tekst

Alle medlemmer av Velferdstingets arbeidsutvalg, kontrollkomité, valgkomité,
administrasjon og varslingsutvalg, samt kulturstyreleder, skal signere en
taushetserklæring ved vervets eller ansettelsesforholdets begynnelse.

Begrunnelse

Arbeidsutvalget ønsker å samle hvem som skal signere en taushetserklæring på et sted i
dokumentet og mener her er passende. Det er også lagt til at kontrollkomiteen,
administrasjonen og kulturstyreleder skal signere. Per i dag sitter hele administrasjonen i
varslingsutvalget, men dersom det skulle endres ønsker arbeidsutvalget at det
spesifiseres at administrasjonen underskriver taushetserklæringen uavhengig av om de
er del av varslingsutvalget eller ikke.

INNSTILLING
VEDTAK
1469

103

1470
Forslag # E8

Dokument:

Etiske retningslinjer for Velferdstinget i Linjenr
Oslo og Akershus

88

Levert av:

Arbeidsutvalget

Strykning

Type

Sak 016-21/02 Revidering av etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst

, og alle medlemmer i valgkomiteen skal underskrive en taushetserklæring.
Taushetserklæring er gjeldende så langt det ikke kreves oppklaring i pågående
varslingssak.

Ny tekst
Begrunnelse

Det er foreslått lagt til lenger opp i teksten av valgkomiteen skal signere en
taushetserklæring. Arbeidsutvalget ser ikke at det trenger å nevnes dobbelt. Når
taushetserklæringen er gjeldende er spesifisert i den godkjente taushetserklæringen.
Arbeidsutvalget mener det kun bør spesifiseres et sted, for å unngå at det endres i et
dokument, men ikke det andre. Setningen foreslås derfor fjernet her.

INNSTILLING
VEDTAK
1471

104

1472
Forslag # E9

Dokument:

Etiske retningslinjer for Velferdstinget i
Oslo og Akershus

Linjenr

93

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 016-21/02 Revidering av etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst

Varslingsutvalget består av administrasjonsleder og administrasjonskonsulent, samt en
nøytral tredjepart som er en faglig person innenfor HR med erfaring fra tidligere
varslingssaker. Det skal etterstrebes jevn kjønnsbalanse og endelig sammensetning skal
legges frem for godkjenning i Velferdstinget.

Ny tekst

Varslingsutvalget
består
av
administrasjonsleder
og
Velferdstingets
to
administrasjonskonsulenter. Dersom de ansatte i administrasjonen byttes ut, skal nytt
varslingsutvalg legges frem for godkjenning i Velferdstinget.

Begrunnelse

Endringen foreslås for å reflektere dagens sammensetning av varslingsutvalg. Dagens
varslingsutvalg ble godkjent av Velferdstinget på novembermøtet 2020.

INNSTILLING
VEDTAK
1473
Forslag # E10

Dokument:

Etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo
og Akershus

Linjenr

127

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 016-21/02 Revidering av etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst

De aller sterkeste og mest alvorlige sanksjonsmyndighetene må foreligge i vedtektene til
Velferdstinget i Oslo og Akershus. Dette kan være suspensjon eller eksklusjon

Ny tekst

De aller sterkeste og mest alvorlige sanksjonene står beskrevet i Velferdstingets
vedtekter §14-8.

Begrunnelse

Dette vedtaket må sees i sammenheng med arbeidsutvalgets forslag 43 til saken om
vedtektene, som foreslår beskrivelsen av nettopp suspensjon og eksklusjon.

INNSTILLING
VEDTAK
1474

105

Forslag # E11

Dokument:

Etiske retningslinjer for Velferdstinget i
Oslo og Akershus

Linjenr

132

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 016-21/02 Revidering av etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo og Akershus
Opprinnelig
tekst

Ved mistanke om brudd på varslingsrutiner vil det startes varslingsprosess mot involverte
parter, behandlet av kontrollkomiteen.

Ny tekst

Kontrollkomiteen kan kun vurdere hvorvidt gjeldende saksbehandlingsregler er fulgt,
herunder om varslingsutvalget har holdt seg innenfor de interne varslingsrutinene.
Dersom kontrollkomites mener at rutiner ikke er fulgt, må varslingsutvalget ettergå
prosessen på nytt og komme med nytt vedtak. Dette vedtaket er endelig.

Begrunnelse

Arbeidsutvalget mener dette er bedre klageadgang enn opprinnelig tekst. Dette forslaget
må sees i sammenheng med forslag 30 i saken om vedtektene. Teksten her og teksten
som vedtas i vedtektene bør samsvare. Samsvarer de ikke vil teksten i vedtektene være
gjeldende, da vedtektene står øverst i Velferdstingets dokumenthierarki.

INNSTILLING
VEDTAK
1475
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1520

RESOLUSJON: DEMOCRATIZATION OF STUDENT POLITICS, INCLUSION OF
INTERNATIONAL STUDENTS NOW!
Saksnummer: 016/21-02
Type sak: Vedtakssak
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget
Vedlegg: Democratization of student politics, inclusion of
international students now!
Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget har i dette tilfellet en delt innstilling. Flertallet i arbeidsutvalget består av Henriette, Eva og
Idun og mindretallet av Axel. Under redegjøres det for både flertallets innstilling og mindretallets dissens.
Flertallets innstilling: Flertallet i arbeidsutvalget innstiller resolusjonen avvist. Flertallet er enige med
forslagsstiller i at det må iverksettes tiltak for bedre inkludering av internasjonale studenter i Velferdstinget.
Vi ønsker imidlertid ikke punktene som legges frem i denne resolusjonen.
Det å skrive alle sakspapirer på engelsk kan være svært ressurskrevende, avhengig av sakspapirenes omfang.
For at arbeidsutvalget skal få jobbet med vedtakene som fattes av Velferdstinget, er vi avhengige av å ha
arbeidstid igjen til annet enn faste møter og sakspapirer, mellom Velferdstingsmøter.
Vi foreslår heller at det legges inn korte oppsummeringer på engelsk i hvert sakspapir og at det tilbys
formøter på engelsk der sakspapirene gjennomgås. Slik vi forstår det, har det blitt tilbudt formøter før hvert
møte. Disse har normalt blitt holdt på norsk, men det har ikke vært problem å holde disse på engelsk. Vi
mener det er uheldig å skulle bruke ekstra ressurser på sakspapirer uten å ha testet andre alternativer først.
Flertallet i arbeidsutvalget ser det som svært lite hensiktsmessig å avholde alle VT-møter på engelsk. På lik
linje som at det finnes internasjonale studenter, finnes det også norske studenter med utfordringer med
engelsk. Flertallet mener det ikke skal være nødvendig å lære seg et annet språk enn det offisielle språket i
Norge for å delta i demokratiske prosesser. En frykt er også at et bytte av språk vil hemme debatten, både i
form av representanter som ikke lengre er komfortable med å delta, men også fordi det lettere oppstår
feilkommunikasjon og misforståelser.
Fremfor å ha møtene på engelsk, foreslår flertallet i arbeidsutvalget at vi ser på tolkningsløsninger for
møtene, og at det skal være mulig å ha innlegg på engelsk for representantene som er mest komfortable
med det.
Mindretallets dissens, ved Axel Klanderud:
Jeg ønsker å vedta deler av denne resolusjonen, ved å vedta delen om at sakspapirene skal være på engelsk
og norsk. Jeg er usikker på om det vil gå opp med arbeidsmengden, men jeg ønsker at vi forsøker en periode
og ser om vi får det til å gå opp, fordi sakspapirer på begge språk ville gjort VT mer tilgjengelig og oversiktlig
for flere.
Jeg ønsker ikke å vedta ønsket om at møtene skal holdes på engelsk, da jeg mener dette vil gjøre møtene
mindre effektive når engelsk for de fleste ikke er morsmålet. Dette vil kunne føre til lengre tidsbruk i møter
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som allerede tar lang tid. I tillegg kan det lettere oppstå misforståelser ved at ikke alle prater flytende engelsk
og det er viktig å tilrettelegge for rask og klar kommunikasjon på møter. Derfor vil jeg sende inn
strykningsforslag til dette punktet.

//English//
In this case, the working committee has a divided recommendation. The majority of the working committee consists
of Henriette, Eva and Idun and the minority is Axel. Below is an account of both the majority's recommendation and
the minority's dissent.
The majority’s recommendation:
The majority of the executive committee recommends that the resolution should be rejected. The majority agrees
with the proposer that measures must be implemented for better inclusion of international students in the Student
Welfare Council. However, we do not want the points described in this resolution.
Writing all case documents in English can be very resource-intensive, depending on the scope of the case documents.
In order for the executive committee to be able to work with the decisions made by the Student Welfare Council, we
are dependent on having working time left for other work than regular meetings and case documents, between
Student Welfare Council meetings.
We rather suggest that short summaries be included in English in each case document and that there is offered a
meeting to review the documents in English before each meeting in the Student Welfare Council. As we understand
it, pre-meetings have been offered before each meeting. These have normally been held in Norwegian, but it has
not been a problem to have these in English. We believe it is unfortunate to have to spend extra resources on case
documents without having tested other alternatives first.
The majority of the working committee is hesitant to hold all VT-meetings in English. In the same way that there are
international students, there are also Norwegian students who have challenges with English. The majority believes
that it should not be necessary to learn a language other than the official language in Norway in order to participate
in democratic processes. There is also a fear that a change of language will hamper the debate, both in the form of
representatives who are no longer comfortable participating, but also because miscommunication and
misunderstandings more easily arise.
Rather than having the meetings in English, the majority in the working committee proposes that we look at
interpretive solutions for the meetings, and that it should be possible to speak in English for the representatives who
are most comfortable with it.
Minority recommendation:
I want to accept the part that the case papers are in both Norwegian and English. I am unsure if we are able to do
this, but I would like us to try for a period to see if it works and that the workload will not be too overwhelming.
I do not want to accept the part that the meetings are held in English, because I feel the meetings will be less effective
since English is not most representatives’ first language. This may lead to longer meetings in which we already are
short on time most for most meetings. I also fear that there will more easily be misunderstandings during the
meetings since not everyone is fluent in English, and we need to make sure that the communication during meetings
are effective and clear. That is why I will send in a proposition to reject this point.
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Forslag til vedtak:
Resolusjonen avvises.
Resolusjonen vedtas.
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SAKSOPPLYSNINGER
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Venstrealliansen og Grønn liste ved UiO har sendt inn resolusjonen “Democratization of student politics,
inclusion of international students now!”. Resolusjonen ligger vedlagt sakspapirene og vil behandles som en
vedtakssak.
Innsender vil få mulighet til å presentere resolusjonen før arbeidsutvalget legger frem sin innstilling.
//English//
Venstrealliansen and Grønn liste from UiO has submitted the resolution "Democratization of student politics,
inclusion of international students now!" The resolution is attached to the case documents and will be treated as a
decision case.
The submitter will have the opportunity to present the resolution before the working committee presents its
recommendation.

109

1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598

GODKJENNING AV KULTURSTYRETS HANDLINGSPLAN FOR 2021
Saksnummer: 017-21/02
Type sak:
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget
Vedlegg:
Arbeidsutvalgets innstilling:
Forslag til vedtak:

1599

SAKSOPPLYSNINGER

1600

Saken ettersendes da Kulturstyrets vårseminar avholdes 30. januar.
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MØTEDATOER FOR VÅREN 2021
Saksnummer: 018/21-02
Type sak: Vedtakssak
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget
Vedlegg:
Arbeidsutvalgets innstilling:
For at vi i arbeidsutvalget skal ha best mulig utgangspunkt til å både lage gode sakspapirer og å følge opp
andre saker på en god måte, har vi foreslått en møteplan vi mener går godt sammen med andre oppsatte
møter og arrangementer.
Derimot mener vi også at det er viktig at en møtedato flyttes dersom det viser seg at hele eller store deler
av en delegasjon ikke har mulighet til å møte på en av de foreslåtte datoene. Vår innstilling er derfor at
møteplanen vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.

Forslag til vedtak:
Møteplanen vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.

SAKSOPPLYSNINGER
Under finner dere arbeidsutvalgets foreslåtte møtedatoer for våren 2021. Merk at arbeidsutvalget, i
vedtektene, har lagt inn et endringsforslag som foreslår at fremtidige møteplaner vedtas for et helt år av
gangen og revideres på høstseminaret. Dette vil ikke påvirke denne møteplanen.
Sakspapirfrist til møtet 12. april er satt lenger enn en uke i forveien. Dette er fordi mandagen vi vanligvis ville
sendt ut sakspapirer er andre påskedag. Vi foreslår derfor at sakspapirer skal sendes ut før påsken.

//English//
Below you will find the working committee's proposed meeting dates for spring 2021.
The document deadline for the meeting on 12 April has been set longer than a week in advance. This is because the
Monday we would normally send out documents for the meeting is Easter Monday. We therefore propose that the
case documents are sent out before Easter.

111

1646

MØTEPLAN FOR VELFERDSTINGET VÅREN 2021

1647
DATO

TID

Mandag 1. mars

klokken 17-22

Mandag 12. april

EMNE

FØRSTE INNKALLING

SAKSPAPIRFRIST

Ordinært møte

15. februar

22. februar

klokken 17-22

Ordinært møte

24. mars

31. april

Mandag 10. mai

klokken 17-22

Ordinært møte

26. april

3. mai

Onsdag 2. juni

klokken 17-22

Vårvalgmøte

19. mai

26. mai

1648

112

1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693

OPPRETTELSE AV EN INTERNASJONAL KOMITÉ
Saksnummer: 019-21/02
Type sak: Vedtak og diskusjonssak
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Eva Moshuus og Axel Klanderud
Vedlegg:
Arbeidsutvalgets innstilling:
1. Velferdstinget vedtar at arbeidsutvalget skal jobbe med å opprette en internasjonal komité.
2. Velferdstinget diskuterer hva en internasjonal komité skal være.
Forslag til vedtak:
1. Velferdstinget vedtar å opprette en internasjonal komité.
2. Velferdstinget vedtar å ikke opprette en internasjonal komité.
//English//
Proposed resolution:
1. The Student Welfare Council decides to establish an international committee.
2. The Student Welfare Council decides not to establish an international committee.

SAKSOPPLYSNINGER
Arbeidsutvalget har i løpet av denne perioden sett et økt behov for bedre inkludering av internasjonale
studenter i Velferdstinget. Vi foreslår derfor å opprette en internasjonal komite som skal bistå for dette
arbeidet. I tillegg har vi sett et økt behov for en bedre kontakt med det internasjonale studentmiljøet.
Men før vi starter dette arbeidet for fullt mener arbeidsutvalget at Velferdstinget må ta stilling til om de i det
hele tatt ønsker en slik komité.
Om Velferdstinget ikke ønsker en slik komité, kan de se bort fra det følgende.
Dersom Velferdstinget ønsker en komité, inviterer vi dere til å diskutere hvilken oppgave komiteen skal ha og
hvilken sammensetning komiteen skal bestå av. Arbeidsutvalget vil basert på diskusjonen levere et forslag
som dere igjen skal få debattere og vedta.
Punkter til diskusjon:
Dette er oppgaver Arbeidsutvalget har sett for seg at en internasjonal komite kan ha:
Dette er kun diskusjonspunkter, ikke en anbefaling fra arbeidsutvalget.
1.
2.
3.
4.
5.

Synliggjøre internasjonale studenters tilstedeværelse i Velferdstingets virkeområde.
Være et bindeledd mellom internasjonale studenter og Velferdstinget.
Høringsinstans for saker som spesifikt gjelder internasjonale studenter.
Arrangere formøter på engelsk med internasjonale representanter.
Orienterer Velferdstinget om saker som gjelder internasjonale studenter.
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6. Utvikle politikk for internasjonale studenter i samarbeid med Velferdstingets arbeidsutvalg. Denne
politikken må vedtas av Velferdstinget.
7. Lage en årlig handlingsplan for sin periode.
Disse punktene er ment som et utgangspunkt for debatten. Om dere har andre forslag eller ønsker å
diskutere et av punktene som står oppført håper vi dere løfter dette.
Forslag til sammensetning:
Komiteen består av internasjonale studenter som blir valgt på høstseminaret med en funksjonstid til
neste års høstseminar, med en leder (fortrinnsvis tospråklig) som har møteplikt på Velferdstingets
møter. Komiteen kan åpnes for norske studenter som er engasjert i problemstillinger for
internasjonale studenter.
Arbeidsutvalget deltar administrativt gjennom en person som har sekretærfunksjon i komiteen.
Det bør etterstrebes å ha en jevn kjønnsbalanse og studiestedstilknytning blant representanter.
Har dere andre forslag eller mener at dette ikke er en gunstig sammensetning håper vi dere løfter dette i
debatten.

CASE INFORMATION
This is just a translation of the Norwegian case information, as you see above.
So far in our period, the executive committee has seen the increased need for better inclusion of international
students in the Student Welfare Council, while also experiencing the need for more direct communication with the
community. We therefore propose to establish an international committee to be responsible for this.
However, before we fully start the project, the executive committee believes that the Student Welfare Council must
decide whether they want such a committee at all.
If the Student Welfare Council does not wish to make an international committee, you can ignore the
following.
If the Student Welfare Council wants a committee, we invite you to discuss what tasks the committee should have
and the committee’s composition. Based on the discussion, the working committee will submit a proposal, which
you will again have access to at the next meeting.
Items for discussion:
These are tasks that the executive committee has envisaged that an international committee may have.
These are just points for discussion rather than recommendations from the executive committee.
1. Make the presence of international students visible in the Student Welfare Council's area of operation.
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2. Be a link between the International students’ community and the Student Welfare Council.
3. Consultation body for cases that specifically concern international students.
4. Arrange pre-meetings, before the meetings in the Student Welfare Council, with international
representatives in the council.
5. Informs the Student Welfare Council about matters concerning international students.
6. Develop policy for international students in collaboration with the Student Welfare Council's executive
committee. This policy must be adopted by the Student Welfare Council.
7. Create an annual action plan for their period.
These points are intended as a starting point for the debate. If you have other suggestions or want to discuss one of
the points listed, we hope you will speak up.
Composition proposal:
The committee consists of international students who are elected at the Student Welfare Council's autumnseminar, with a term of office to the next year’s autumn-seminar. The leader of the committee (preferably
bilingual) who has a duty to attend the Student Welfare Council’s meetings and inform the Council on the
topics from the committee and the international students. The committee can also be opened to Norwegian
students who are involved in issues for international students.
One from the executive committee participates in the committee meetings, with a secretarial function.
Efforts should be made to have an even gender balance, while also focusing on students from different
learning facilities, among the committee-members.
If you have other suggestions or think that this is not a favourable composition, we hope you will speak up in the
debate.
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RESOLUSJON: TILLITSUTVALG I SIOS STUDENTBOLIGER
Saksnummer: 020/21-02
Type sak: Vedtakssak
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget
Vedlegg: Resolusjonen «Tillitsutvalg i SiOs studentboliger»
Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller resolusjonen vedtatt. Vi synes initiativet virker godt, men vi er bekymret for de
økonomiske konsekvensene ved punkt 4. Vi er bekymret for at finansiering av pizza vil kunne heve leien for
alle, når ikke alle vil få bruk for tilbudet. Vi anerkjenner at pizza, og mat generelt, er et godt trekkmiddel for
at studenter skal møte opp, men samtidig skal pengene komme fra et sted. Hvis sakene som blir tatt opp er
viktige nok, bør det forventes at beboere stiller opp uavhengig av mattilbud.
Utover det tror vi det vil være et godt virkemiddel for å skape bedre dialog mellom SiO og beboere ved
boligene.
Vi vil også stryke punkt 2, da det ikke eksisterer “underansvarlige” i SiO med ansvarlighet for enkeltboliger i
SiO som man kan ha kontakt med. Det blir da et overflødig punkt siden stillingene ikke eksisterer.
Forslag til vedtak:
1. Resolusjonen vedtas, med de endringene som forekommer under møtet.

2. Resolusjonen vedtas ikke

//English//
The executive committee has recommended to adopt the resolution, with a few changes.
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Gjestelista ved UiO har sendt inn resolusjonen «Tillitsutvalg i SiOs studentboliger». Resolusjonen ligger
vedlagt sakspapirene og vil behandles som en vedtakssak.
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//English//
Gjestelista from UiO has submitted the resolution "Trust-committee in SiO’s student housing". The resolution is in
Norwegian, and is attached to the case documents and will be treated as a decision case.

Innsender vil få mulighet til å presentere resolusjonen før arbeidsutvalget legger frem sin innstilling.

The submitter will have the opportunity to present the resolution before the working committee presents its
recommendation.
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