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PROTOKOLL: VELFERDSTINGETS VÅRSEMINAR 
 

Dato:   6. -7. februar 2021 

Tid:  klokken 09:00 

Sted:  Digitalt på Zoom 

 

 

Møtet satt d. 6. februar 2021 kl. 09:03. Ved opprop var det 31 stemmeberettigede til stede.  

DELEGATER: 

 

 

DE MINDRE HØGSKOLENE 
1 Are Utbjo (vara) 

2 Jostein Friis Bjerkeli 

3 Mia Cecilie Welten  

4 Guro Karlsen (vara) 

5 Ole Helge Skavlan 

 

POLITIHØGSKOLEN 
6 Benedicte 

h 

HØYSKOLEN CAMPUS KRISTIANIA 

7 Felix Lillejord Fotland (vara)  

8 Andrine Breiner Johansen 

9 Aleksandra Louise H. Langstø 

 

HANDELSHØYSKOLEN BI 
10 Constance Thuv 

11 Gloria Vitaly og Kasper Krogset (settevara lørdag) 

12 Stellan Hjerpset-Østlie 

13 Iben Nesset 

 

OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 
14  Eskil Uggen 

15 Thomas Finnøy Trouiller (vara)  

16 Anna Rebekka Løvmo 

17 Åse Berg Dybvik 

18 Sebastian Rishaug Strand 

19 Mats Ugland 

20 Elsa Kuvene Skaret 

21 Leah Carys Wilce (vara)  

22 Corina B. E. Matheuwezen og Ali Ali Jan Ansari (vara 

lørdag) 

23 Rolf Martin Aspenes 

 

UNIVERSITETET I OSLO 
 

Grønn liste 

24 Adrian Skagen 

25 Harry Ainscough 

26 Wendy Sloan 

 

Venstrealliansen 

27 Elisabeth Hoksmo Olsen 

28 Merita Fjetland 

29 Øystein Fossbraaten 

 

Liberal liste  

30 Knut André Sande 

 

Realistlista 

31 Didrik Svellingen 

 

A-lista 

32 Anna Gunnes Dalshaug 

33 Victoria O. C. Langøe 

 

Moderat liste 

34 Mathias Hofgaard Bjørgung 

35 Mathias Meyer (vara) 

 

Gjestelista 

36 Adrian Bolstad (settevara) 

37 Kaia Andrea Sølverød (settevara) 
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TALE- OG FORSLAGSRETT: 
Møteplikt med tale- og forslagsrett 

 

KULTURSTYRET 
40 Ingvild Garmo Nilsson, leder  

 

VALGKOMITÈEN 
41     Eivind Yrjan Stamnes, leder 

 

KONTROLLKOMITÈEN 
42 Lise Reinsnes 

43 Mikkel Sibe 

44 Frida Rasmussen 

 

HOVEDSTYRET 
45 Jonas Virtanen 

46 Elisabeth Holien 

47 Stine Johannessen 

48  Peter Linge Hessen 

49  Kristine Berg Heggelund 

 

 

ARBEIDSUTVALGET 
50 Idun Kløvstad, leder 

51 Eva Moshuus, nestleder 

52 Axel Klanderud, politikk- og medieansvarlig 

53 Henriette Seim, samarbeidsansvarlig 

 

 

OBSERVATØRER: 
Med talerett 

Isak Grov Diesen 

Linnéa Zettergren 

 

OBSERVATØRER: 
Uten talerett 

Ragnhild Bjørkum Vassbotn, DNS 
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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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Permisjonssøknad fra Gloria Vitaly (BI): Søker permisjon hele lørdag 6. februar.  

VEDTAK: Permisjon innvilget.  

 

Permisjonssøknad fra Elisabeth Hoksmo Olsen (UiO): Søker permisjon fra kl. 17:30 og ut seminaret.  

VEDTAK: Permisjon innvilget.  

 

Permisjonssøknad fra Victoria Ovedie Chruickshank Langøe (UiO): Søker permisjon fra kl. 15:50-17:20.  

VEDTAK: Permisjon innvilget.  

 

Permisjonssøknad fra Constance Thuv (BI): Søker permisjon fra kl. 16:30 – til søndag.  

VEDTAK: Permisjon innvilget.  

 

Permisjonssøknad fra Ingvild Garmo Nilsson (KS leder): Søker permisjon fra kl. 16:25 – til søndag.  

VEDTAK: Permisjon innvilget.  

 

Permisjonssøknad fra Kasper Krogset (BI): Ikke søkt om permisjon, men sist sett kl. 14:45.  

VEDTAK: Permisjon ikke innvilget.  

 

 

Klokken 09:03 

 

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 
Sak 001-21/02 

AU innstilte på følgende personer:  

Martine Gjerde og Kari Anne Andersen som ordstyrere. 

Suzanne Sagli og Sarah Hvesser som referenter/protokollførere.  

 

 

 

VEDTAK: AUs innstilling ble vedtatt. 

 

Ordstyrer gir generell møteinformasjon. 

 

Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 10. 

 

 

Klokken 09:18 

 

KONSTITUERING - VALGPROTOKOLLER 
Sak 005-21/02 

KK v/Frida Rasmussen informerer om valgprotokoller som har kommet inn. 

Kontrollkomiteen (KK) innstiller på at valgprotokollene som kom inn før fristen godkjennes. 

 

VEDTAK: Valgprotokollene ble godkjent. 

 

Det var en kandidat fra BI, og to fra Gjestelista (UiO) som stilte som settevara uten valgprotokoll: 

Kasper Krogset (BI og BIA) 

Adrian Bolstad (GjL) 

Kaia Andrea Sølverød (GjL) 

 

Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 10 – 53 (I) – 44 (I). 

 

VT går til votering klokken 09:28 
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VEDTAK: Settevaraene fikk stemmerett og nummer som følger: 

 11  Kasper Krogset (BI) 

 36  Adrian Bolstad (UiO, GjL) 

37  Kaia Andrea Sølverød (UiO, GjL) 

 

 

Det var 34 stemmeberettigede til stede. 

 
 

Klokken 09:30 

 

GODKJENNING AV INNKALLING 
Sak 002-21/02 

AU innstilte på at innkallingen godkjennes. 

 

Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 14 – 4 (I). 

 

VEDTAK: Innkalling ble godkjent. 

 

 

Klokken 09:32 

 

GODKJENNING AV REFERAT 
Sak 004-21/02 

 

Det ble innstilt på at referatet godkjennes med de merknader som kom frem på møtet. 

 

VEDTAK: Referatet ble godkjent. 

 

 

 

Klokken 09:33 

 

KONSTITUERING  
Sak 005-21/02 

 

Følgende delegater tok ordet: 53 (I), 24 (I), 14 (I), 44 (I). 

 

Det var 36 stemmeberettigede til stede. 

 

VT går til votering klokken 09:51 
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Forslag # K1 

Dokument: Forretningsorden Linje nr 36 

Levert av: Eskil Uggen, OsloMet - 

storbyuniversitetet 

Type Tillegg 

Sak 005-21/02 Konstituering 

Opprinnelig tekst  

Ny tekst Ordstyrere kan, etter strek er satt, foreslå å endre hvilket type forslag det er. Dette 

kan kun foreslås om forslagstypen ikke samsvarer med forslagsholders intensjon. 

Endringen vedtas ved alminnelig flertall." 

Begrunnelse Problematikk rundt endre en linje som alt er foreslått endret, eller å legge til linjer 

uten å stryke en motstridende linje som eksister allerede. 

VEDTAK Vedtatt 

 

 

 

Forslag # K2 

Dokument: Forretningsorden Linje nr 79 

Levert av: Adrian Leander Skagen, UiO - Grønn 

liste 

Type Tillegg 

Sak 005-21/02 Konstituering 

Opprinnelig tekst Nytt punkt : språk 

Ny tekst Velferdstingets skriftspråk er i utgangspunktet bokmål og nynorsk. Talespråk er 

norsk. Resolusjoner og andre saker skal imidlertid kunne presenteres på engelsk, 

både som saksdokument og muntlig introduksjon under møtet. Slike saker skal 

behandles på engelsk. 

Begrunnelse Internasjonale studenter er en våre mest sårbare grupper, og de bør kunne 

fremme sine saker på et språk de er mer komfortable med. Etter desembermøtet 

synes dette å være et anerkjent synspunkt hos VT, og det foreslås her å feste dette 

i møtereglene 

VEDTAK Falt 
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Forslag # K3 
Dokument: Forretningsorden Linje nr 79 

Levert av: Frida Rasmussen, Kontrollkomiteen Type Tillegg 

Sak 005-21/02 Konstituering 

Opprinnelig tekst  

Ny tekst Velferdstinget i Oslo og Akershus sitt skriftspråk er i utgangspunktet bokmål og 

nynorsk. 

Begrunnelse Kontrollkomiteen ser det som hensiktsmessig at Velferdstinget får stemt over 

forslaget separat. 

VEDTAK Vedtatt 

 

 

Forslag # K4 
Dokument: Forretningsorden Linje nr 79 

Levert av: Frida Rasmussen, Kontrollkomiteen Type Tillegg 

Sak 005-21/02 Konstituering 

Opprinnelig tekst  

Ny tekst Talespråket til Velferdstinget i Oslo og Akershus er norsk. 

Begrunnelse Kontrollkomiteen ser det som hensiktsmessig at Velferdstinget får stemt over 

forslaget separat. 

VEDTAK Falt 

 

 

Forslag # K5 
Dokument: Forretningsorden Linje nr 79 

Levert av: Frida Rasmussen, Kontrollkomiteen Type Tillegg 

Sak 005-21/02 Konstituering 

Opprinnelig tekst  

Ny tekst Resolusjoner og andre saker skal kunne presenteres på engelsk, både som 

saksdokument og muntlig introduksjon under møtet. 

Begrunnelse Kontrollkomiteen ser det som hensiktsmessig at Velferdstinget får stemt over 

forslaget separat. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # K6 
Dokument: Forretningsorden Linje nr 79 

Levert av: Frida Rasmussen, Kontrollkomiteen Type Tillegg 

Sak 005-21/02 Konstituering 

Opprinnelig tekst  

Ny tekst Saker som blir innsendt på engelsk skal behandles på engelsk. 

Begrunnelse Kontrollkomiteen ser det som hensiktsmessig at Velferdstinget får stemt over 

forslaget separat. 

VEDTAK Vedtatt 

 

 

Forslag # K7 
Dokument: Forretningsorden Linje nr 80 

Levert av: Arbeidsutvalget, Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 005-21/02 Konstituering 

Opprinnelig tekst  

Ny tekst Protokolltilførsel kan forlanges av representantene, Velferdstingets egne komiteer og 

utvalg. Dersom noen er uenig eller misfornøyd med noe som er vedtatt eller måten 

man gikk frem på i en sak kan man fremme en protokolltilførsel. Det er en kommentar 

som vil bli lagt til i møtets protokoll. 

Protokolltilførselen må leveres skriftlig til ordstyrerbordet innen saken lukkes. Den skal 

bekjentgjøres fra ordstyrerbordet straks. De som er enig i kommentaren kan signere den. 

 

Begrunnelse Det står ikkje noko i forretningsorden eller vedtektene om protokolltilførsel. 

VEDTAK Vedtatt 

 
 

VEDTAK: Forretningsorden ble vedtatt med de endringer som fremkom på møtet. 

 

 

Pause 09:55-10:05 
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Klokken 10:05 

 

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 
Sak 003-21/02 

AU innstilte på følgende dagsorden og program for seminaret:   

 

Saks nr: Saker: Type sak: Kategori: 

001-21/02 Valg av ordstyrer og referent Vedtakssak Møtekonstituering 

002-21/02 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Møtekonstituering 

003-21/02 Godkjenning av dagsorden og 

kjøreplan 

Vedtakssak Møtekonstituering 

004-21/02 Godkjenning av referat Vedtakssak Møtekonstituering 

005-21/02 Konstituering Vedtakssak Møtekonstituering 

006-21/02 Orienteringer fra 

Arbeidsutvalget 

Orienteringssak Orienteringer 

007-21/02 Orientering fra Hovedstyret Orienteringssak Orienteringer 

008-21/02 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 

009-21/02 Årsrapport Orienteringssak Organisasjon 

010-21/02 Fastsettelse av mandat, 

medlemmer og leder for 

redaksjonskomite 

Vedtakssak Møtekonstituering 

011-21/02 Velferdstingets driftsbudsjett 

2021 - revidert 

Vedtakssak Økonomi 

012-21/02 Revidering av politisk 

grunndokument 2018-2022 

Vedtakssak Politikk 

013-21/02 Handlingsplan 2021 Vedtakssak Politikk 

014-21/02 Revidering av Velferdstingets 

vedtekter 

Vedtakssak Organisasjon 

015-21/02 Revidering av Etiske 

retningslinjer 

Vedtakssak Organisasjon 

016-21/02 Resolusjon: Democratization of 

student politics, inclusion of 

international students now! 

Vedtakssak Resolusjoner 

017-21/02 Godkjenning av Kulturstyrets 

Handlingsplan for 2021 

Vedtakssak Godkjenninger 

018-21/02 Møtedatoer for våren 2021 Vedtakssak Organisasjon 

019-21/02 Internasjonal komité Vedtakssak Politikk/Organisasjon 

020-21/02 Resolusjon: Tillitsutvalg Vedtakssak Resolusjoner 

021-21/02 Eventuelt 
 

Eventuelt 
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PROGRAM VELFERDSTINGETS VÅRSEMINAR 
Lørdag 6. februar: 

Zoomrommet åpner klokken 08:00 

 

09:00  Møtestart med opprop og konstituering av Velferdstinget (Sak 001-21/02 til 005-21/02) 

   

09:50   Kort pause  

 

10:00    Sak 006-21/02 til 008-21/02 Orienteringer 

Sak 009-21/02 Årsrapport 

 

10:50   Kort pause  

 

11:00  Sak 010-21/02 Redaksjonskomite og mandat 

Økonomi opplæring 

 

11:45   Lunsjpause  

 

12:30  Sak 011-21/02 Revidering av Budsjett 2021  

  Sak 014-21/02 Revidering av Vedtekter – 1. debatt 

 

13:20   Kort pause 

 

13:30  Forts. revidering av Vedtekter – 1. debatt 

Sak 015-21/02 Revidering av Etiske retningslinjer – 1. debatt 

 

14:20   Kort pause 

 

14:30  Forts. revidering av Etiske retningslinjer – 1. debatt 

Sak 012-21/02 Revidering av Politisk grunndokument – 1. debatt 

 

15:20  Lengre pause 

 

15:45  Forts. revidering av Politisk grunndokument – 1. debatt 

 

16:30  Kort pause 

 

16:40  Sak 013-21/02 Handlingsplan 2021 – 1. debatt 

 

17.30  Møteslutt 

 

 

Søndag 7. februar: 

Zoomrommet åpner klokken 08:00 

 

09:00  Møtestart med telling 

  Sak 017-21/02 Godkjenning av KS' handlingsplan 2021 

  Sak 018-21/02 Møteplan våren 2021 

  Sak 019-21/02 Internasjonal komité  

 

09:50   Kort pause  
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10:00   Forts. internasjonal komité 

  Sak 016-21/02 Resolusjon «Democratization of student politics, inclusion of 

international students now!» 

 

10:50   Kort pause  

 

11:00  Forts. resolusjon  

  Sak 014-21/02 Revidering av Vedtekter – 2. debatt 

   

12:00   Lunsjpause  

 

12:45  Sak 014-21/02 Revidering av Vedtekter – vedtak 

 

13:20   Kort pause  

 

13:30  Sak 015-21/02 Revidering av Etiske retningslinjer – 2. debatt og vedtak 

   

14:20   Kort pause  

 

14:30  Sak 012-21/02 Revidering av Politisk grunndokument – 2. debatt og vedtak 

 

15:20   Kort pause  

 

15:30  Sak 013-21/02 Handlingsplan 2021 – 2. debatt og vedtak 

 

16:20  Kort pause 

 

16:30  Sak 020-21/02 Resolusjon «Tillitsutvalg i SiOs studentboliger» 

 

17:15   Møtet avsluttes med møtekritikk 

 

 
Innlegg fra delegat nummer 25 – 53 (I).  

 

VT stemmer over å gi talerett til Jonas Økland fra NSO – klokken 10:07 – vedtatt. 

 

Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 24 - 50 (R).  
 

VEDTAK: Dagsorden og program ble godkjent med de endringer som fremkom på møtet. 

 

 

 
Klokken 10:38 

 

ORIENTERINGER 
Sak 006-21/02 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 

Arbeidsutvalgets leder, Idun Kløvstad orienterer. 

 

 

Sak 007-21/02 
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 

Hovedstyret v/Jonas Virtanen orienterer. 

 
Det var spørsmål fra delegat nummer 14 (I), 2 (I), 24 (I), 28 (I), 3 (I), 10 (I), 45 (I). 

 

 

Pause 11:07-11:17 

 

Sak 008-21/02 

 

 

ANDRE ORIENTERINGER 

 

Kulturstyreleder v/Ingvild Nilsson orienterer. 

 

Valgkomiteen v/valgkomiteleder Eivind Yrjan Stamnes orienterer. 

 

Urbo v/styremedlem Isak G. Diesen orienterer. 

 

SiO Mat & Drikke v/styremedlem Linnéa Zettergren orienterer. 

 

 VEDTAK: Orienteringene er tatt til etterretning. 

 

 

Ordstyrer foreslår at «Økonomiopplæring» utgår. 

 

Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 14 – 50 (I). 

 

VT stemmer over om «Økonomiopplæring» skal utgå klokken 11:26 – Vedtatt. 

 

 

Klokken 11:29 

 

ÅRSRAPPORT 

Sak 009-21/02 

 

Arbeidsutvalgets leder Idun Kløvstad orienterte om saken. 

 

 

 VEDTAK: Årsrapporten er tatt til etterretning. 

 

Summepause 11:32 

 

Klokken 11:33 

 

FASTSETTELSE AV MANDAT, MEDLEMMER OG LEDER FOR REDAKSJONSKOMITE 

Sak 010-21/02 

 

Arbeidsutvalget v/Eva Moshuus innledet saken. 

 

 

DEBATT AV SAKEN:  
44 (I), 51 (I), 29 (I), 14 (I) – 51 (r), 24 (I), 12 (I) - 51 (r) – 12 (sr), 44 (I), 14 (I) - 51 (r), 31 (I), 44 (T), 15 (I). 
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Lunsjpause 11:45-12:30 

 

Møtestart klokken 12:31 

 

FORTS. DEBATT AV SAKEN:  
15 (I) – 51 (r), 29 (I) – 51 (r) – 29 (sr), 16 (I), 12 (I), 29 (I) – 16 (r).    

 

VOTERING: 
 

Det var 34 stemmeberettigede til stede klokken 12:40. 

 

 

#RedKom1  

Dokument: Fastsettelse av mandat, medlemmer og 

leder for redaksjonskomite 

Linje nr 676 

Levert av: Øystein Fossbraaten Wennersgaard, UiO - 

Venstrealliansen   

Type Tillegg 

Sak 010-21/02 Fastsettelse av mandat, medlemmer og leder for redaksjonskomite 

Opprinnelig tekst  

Ny tekst Redaksjonskomiteen skal ikke diskutere innstillinger på politisk grunnlag 

Begrunnelse Vi har sett en lei tendens til at Redaksjonskomiteen har brukt tid i redkom møter på å 

diskutere den politiske substansen i en sak. Det mener v ikke er mandat til Redkom, men 

istedet de folkevalgte studentrepresentantenes jobb 

VEDTAK Falt 

 

 

VEDTAK: Mandatet er vedtatt med de endringer som fremkom på møtet. 

 

Følgende fremmet seg selv til redaksjonskomiteen: 

12, Stellan Hjerpset-Østlie (BI) 

14, Eskil Uggen (OsloMet) 

31, Didrik Svellingen (UiO) 

24, Adrian Skagen (UiO) 

2, Jostein Friis Bjerkeli (DMI) 

15, Thomas Finnøy Trouiller (OsloMet) 

 

AU v/Eva Moshuus stiller som sekretær. 

 

Det var innlegg fra delegat nummer 15 (I), 31 (I), 14 (I), 20 (I), 10 (I), 53 (I). 

 

VT går til votering klokken 12:31 – i blokk og ved akklamasjon 

 

 

VEDTAK: Redaksjonskomiteen består av følgende delegater: 

12, Stellan Hjerpset-Østlie (BI) 

14, Eskil Uggen (OsloMet) 

31, Didrik Svellingen (UiO) 

24, Adrian Skagen (UiO) 

2, Jostein Friis Bjerkeli (DMI) 

15, Thomas Finnøy Trouiller (OsloMet) 
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Klokken 12:52 

 

 

VELFERDSTINGETS DRIFTSBUDSJETT 2021 - REVIDERT 

Sak 011-21/02 

Arbeidsutvalget v/ Idun Kløvstad og Sarah Hvesser innleder saken. 

KK v/Frida Rasmussen innstiller på at det reviderte budsjettet vedtas. 

 

DEBATT AV SAKEN: 

14 (I). 

 

VOTERING: 
VT går til votering klokken 12:58. 

 

VEDTAK: Budsjettet er vedtatt med de endringer som fremkom på møtet. 

 

 

Klokken 13:00 

 

REVIDERING AV VELFERDSTINGETS VEDTEKTER 
Sak 014-21/02 

Arbeidsutvalget v/Henriette Seim innledet saken. 

 

 

DEBATT AV SAKEN: 

17 (I), 14 (I) - r 44, 24 (I), 14 (I) - 53 (r) - 14 (sr), 53 (I),16 (I) - 24 (r) - 16 (sr), 44 (I),17 (I) - 14 (r) - 17 (sr), 24 (I) - 16 (r) - 24 (sr), 

44 (I) – (r) 50 - 44 (sr), 53 (I), 17 (I) – (r) 53, 44 (T). 

 

Pause 13:26-13:36 

FORTS. DEBATT AV SAKEN: 
14 (I), 44 (I), 16 (I), 14 (I),  - ordstyrer (T), 53 (I) – (r) 16 – (r) 31 – (sr) 53, 12 (I) – 16 (r) – 12 (sr), 24 (I), 44 (I), Ordstyrer (T), 17 

(I) - 53 (r) , 14 (I) - 31 (r), 53 (I), 7 (I), 16 (I) - 14 (r), 12 (I). 

 

Ordstyrer setter strek klokken 13:58 

 

 

 

Klokken 13:00 

 

REVIDERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 
Sak 015-21/02 

Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 24. 

 

Arbeidsutvalget v/ Idun Kløvstad innledet saken. 

 

 

DEBATT AV SAKEN:  
44 (I), 12 (S) - ordstyrer (r), 1 (S) - 50 (r), 14 (I), 14 (I) – 44 (r), 50 (I). 

 

Ordstyrer setter strek klokken 14:12 

 
Pause 14:13 - 14:25 

 
Klokken 14:25 
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REVIDERING AV POLITISK GRUNNDOKUMENT 2018-2022 
Sak 012-21/02 

Arbeidsutvalget v/Axel Klanderrud innledet saken. 

 

Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 14 – 52 (r), 13 (S) – 52 (r). 

 

Det var 34 stemmeberettigede til stede ved telling klokken 14:35  

 

Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 12 og 29. 

 

VT stemmer over å gi Ragnhild Vassbotten (DNS) talerett, etter forslag fra AU, klokken 14:39 – vedtatt 

 

DEBATT AV SAKEN:  
13 (I), 17 (I), 16 (I) - 52 (r), 51 (I), 28 (I) -13 (r), 24 (I), 50 (I), 29 (I),14 (I), 31 (I), 52 (I), 24 (I), 29 (I) - 24 (r) – 15 (r),14 (I), 45 (I), 

28(I) - 52 (r) – 28 (sr), 12 (I), 29 (I), 45 (I)- 29 (r) - 45 (sr), 52 (I), 15 (I), 28 (I) - 16 (r) - 28 (sr), 45 (I) - 10 (r) - 45 (sr), 14 (I), 29 (I) – 

45 (r), 12 (I), 52 (I) - 14 (r) - 52 (sr), 16 (I)  - 10 (r) – 13 (r) - 16 (sr). 

 

 

Pause 15:22 - 15:45 

FORTS. DEBATT AV SAKEN:  
9 (I),  12 (I) – 16 (r) - 12 (sr), 29 (I), 45 (I), 45 (I), 29 (I), 14 (S), 44 (T). 

 

Fraksjonspause 16:00 - 16:05 

FORTS. DEBATT AV SAKEN:  
7 (T), 29 (I), 53 (I), 7 (T), 17 (I) – 31 (r), 29 (I). 

 

Ordstyrer setter strek klokken 16:13 

 

 

 
Klokken 16:15 

 

HANDLINGSPLAN 2021 
Sak 013-21/02 

Arbeidsutvalget v/ Eva Moshuus innledet saken. 

 

Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 14 – 53 (T). 

 

DEBATT AV SAKEN:  
17 (I) - 51 (r), 50 (I), 52 (I), 17 (I), 15 (I), 20 (I) – 51 (r). 

 

Pause 16:29 - 16:40 

 

FORTS. DEBATT AV SAKEN:  
14 (I), 13 (I), 14 (I) – 51 (r), 13 (I) – 51 (r), 51 (I). 

 

Fraksjonspause 16:48 - 17:00 

 

FORTS. DEBATT AV SAKEN:  
12 (I), 14 (I), 2 (I), 17 (I), 31 (I),12 (I),14 (I),13 (I), 53 (I) – 14 (r), 12 (I), 16 (I), 7 (I), 12 (I), 31 (I) - 13 (r), 12 (T), 16 (I)  - 3 (r) - 16 

(sr), 51 (I), 12 (T), 12 (I). 

 

Ordstyrer setter strek klokken 17:20 
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Møteslutt - Lørdag klokken 17:23 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Møtestart - Søndag klokken 09:05 

 

Permisjonssøknad fra Gloria Vitaly (BI): Søker permisjon fra kl. 16:00 og ut møtet. 

VEDTAK: Permisjon innvilget.  

 

Permisjonssøknad fra Ingvild Garmo Nilsson (KS leder): Søker permisjon fra kl. 17:15 og ut møtet. 

VEDTAK: Permisjon innvilget.  

 

Permisjonssøknad fra Merita Fjetland (UiO): Søker permisjon fra kl. 17:50 og ut møtet. 

VEDTAK: Permisjon innvilget.  

 

Permisjonssøknad fra Leah Carys Wilce (UiO): Søker permisjon fra kl. 18:00 og ut møtet. 

VEDTAK: Permisjon innvilget.  

 

Permisjonssøknad fra Stellan Hjerpset-Østlie (BI): Søker permisjon fra kl. 18:00 og ut møtet. 

VEDTAK: Permisjon innvilget.  

 

Permisjonssøknad fra Adrian Bolestad (UiO): Søker permisjon fra kl. 17:15 og ut møtet. 

VEDTAK: Permisjon innvilget.  

 

 

 
AU v/ Idun Kløvstad og KK v/ Frida Rasmussen orienterer om at VT må votere på nytt over en del endringsforslag fra 

lørdag grunnet usikkerhet rundt en representants tilstedeværelse og valgprotokoll. 

 

Det var oppklarende spørsmål/innlegg fra delegat nummer 7 (T), 24 (T), 53 (I), 44 (I). 

 

Det var 33 stemmeberettigede til stede ved opprop klokken 09:14 

 

KK v/Frida Rasmussen informerer om ny settevara for UiO – VA som må stemmes inn. 

 

VT går til votering klokken 09:21 

 

VEDTAK: Settevara fikk stemmerett og nummer som følger: 

 27  Maika Marie Godal Dam 
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Forslag # K1 

Dokument: Forretningsorden Linje nr 36 

Levert av: Eskil Uggen, OsloMet - 

storbyuniversitetet 

Type Tillegg 

Sak 005-21/02 Konstituering 

Opprinnelig tekst  

Ny tekst Ordstyrere kan, etter strek er satt, foreslå å endre hvilket type forslag det er. Dette 

kan kun foreslås om forslagstypen ikke samsvarer med forslagsholders intensjon. 

Endringen vedtas ved alminnelig flertall." 

Begrunnelse Problematikk rundt endre en linje som alt er foreslått endret, eller å legge til linjer 

uten å stryke en motstridende linje som eksister allerede. 

VEDTAK Vedtatt 

 

 

Forslag # K2 

Dokument: Forretningsorden Linje nr 79 

Levert av: Adrian Leander Skagen, UiO - Grønn 

liste 

Type Tillegg 

Sak 005-21/02 Konstituering 

Opprinnelig tekst Nytt punkt : språk 

Ny tekst Velferdstingets skriftspråk er i utgangspunktet bokmål og nynorsk. Talespråk er 

norsk. Resolusjoner og andre saker skal imidlertid kunne presenteres på engelsk, 

både som saksdokument og muntlig introduksjon under møtet. Slike saker skal 

behandles på engelsk. 

Begrunnelse Internasjonale studenter er en våre mest sårbare grupper, og de bør kunne 

fremme sine saker på et språk de er mer komfortable med. Etter desembermøtet 

synes dette å være et anerkjent synspunkt hos VT, og det foreslås her å feste dette 

i møtereglene 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # K3 
Dokument: Forretningsorden Linje nr 79 

Levert av: Frida Rasmussen, Kontrollkomiteen Type Tillegg 

Sak 005-21/02 Konstituering 

Opprinnelig tekst  

Ny tekst Velferdstinget i Oslo og Akershus sitt skriftspråk er i utgangspunktet bokmål og 

nynorsk. 

Begrunnelse Kontrollkomiteen ser det som hensiktsmessig at Velferdstinget får stemt over 

forslaget separat. 

VEDTAK Falt 

 

 

Forslag # K4 
Dokument: Forretningsorden Linje nr 79 

Levert av: Frida Rasmussen, Kontrollkomiteen Type Tillegg 

Sak 005-21/02 Konstituering 

Opprinnelig tekst  

Ny tekst Talespråket til Velferdstinget i Oslo og Akershus er norsk. 

Begrunnelse Kontrollkomiteen ser det som hensiktsmessig at Velferdstinget får stemt over 

forslaget separat. 

VEDTAK Falt 

 

 

Forslag # K5 
Dokument: Forretningsorden Linje nr 79 

Levert av: Frida Rasmussen, Kontrollkomiteen Type Tillegg 

Sak 005-21/02 Konstituering 

Opprinnelig tekst  

Ny tekst Resolusjoner og andre saker skal kunne presenteres på engelsk, både som 

saksdokument og muntlig introduksjon under møtet. 

Begrunnelse Kontrollkomiteen ser det som hensiktsmessig at Velferdstinget får stemt over 

forslaget separat. 

VEDTAK Falt 

 

 

 

 



 
 

19 
 

Forslag # K6 
Dokument: Forretningsorden Linje nr 79 

Levert av: Frida Rasmussen, Kontrollkomiteen Type Tillegg 

Sak 005-21/02 Konstituering 

Opprinnelig tekst  

Ny tekst Saker som blir innsendt på engelsk skal behandles på engelsk. 

Begrunnelse Kontrollkomiteen ser det som hensiktsmessig at Velferdstinget får stemt over 

forslaget separat. 

VEDTAK Falt 

 

 

Forslag # K7 
Dokument: Forretningsorden Linje nr 80 

Levert av: Arbeidsutvalget, Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 005-21/02 Konstituering 

Opprinnelig tekst  

Ny tekst Protokolltilførsel kan forlanges av representantene, Velferdstingets egne komiteer og 

utvalg. Dersom noen er uenig eller misfornøyd med noe som er vedtatt eller måten 

man gikk frem på i en sak kan man fremme en protokolltilførsel. Det er en kommentar 

som vil bli lagt til i møtets protokoll. 

Protokolltilførselen må leveres skriftlig til ordstyrerbordet innen saken lukkes. Den skal 

bekjentgjøres fra ordstyrerbordet straks. De som er enig i kommentaren kan signere den. 

 

Begrunnelse Det står ikkje noko i forretningsorden eller vedtektene om protokolltilførsel. 

VEDTAK Vedtatt 

 

 
VT går til ny votering over helheten av forretningsorden klokken 09:29 – vedtatt 

 

 

VEDTAK: Forretningsorden vedtatt med de endringer som fremkom på møtet. 

 
 

 

VT går til ny votering over godkjenning av «Sak 011-21/02 Revidering av Budsjett 2021» klokken 09:32 - godkjent 

 
 

VEDTAK: Budsjett godkjent. 

 

 

GODKJENNING AV KULTURSTYRETS HANDLINGSPLAN 2021  
Sak 017-21/02 

Utsatt. 
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VEDTAK: Utsatt. 

 

 
Klokken 09:33 

 

MØTEDATOER FOR VÅREN 2021 
Sak 018-21/02 

Arbeidsutvalget v/ Idun Kløvstad innledet saken. 

 

Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 32 – 50 (I). 

 

DEBATT AV SAKEN:  
11(I), 32 (I), 31 (I),25 (I) -16 (r), 50 (I),50 (I). 

 

Pause 09:42 - 09:45 

 

FORTS. DEBATT AV SAKEN:  
50 (I), 32 (I), 14 (I), 20 (I), 53 (I). 

 

VOTERING: 
VT går til votering klokken 09:50  

 

Forslag # M1 
Dokument:  Linje nr 1647 

Levert av: Anna Gunnes Dahlshaug, UiO - A-lista Type Endring 

Sak 018-21/02 Møtedatoer våren 2021 

Opprinnelig tekst Mandag 12. april (...) 24. mars 31. april 

Ny tekst Mandag 19. april (...) 31. mars 12. mars 

Begrunnelse Ønsker å flytte denne datoen slik at den ikke havner midt i valget til SP-UiO. Mange 

som er engasjert fra UiO i VT vil kanskje også være opptatt med vagkamp her. 

VEDTAK Falt 

 

 

Forslag # M2 
Dokument:  Linje nr 1647 

Levert av: Anna Gunnes Dahlshaug, UiO - A-lista Type Endring 

Sak 018-21/02 Møtedatoer våren 2021 

Opprinnelig tekst 12.apr 

Ny tekst 07.apr 

Begrunnelse Er en onsdag, uka før. 

VEDTAK Falt 
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VEDTAK: Møteplanen ble godkjent med de endringer som fremkom på møtet. 

 

 

MØTEPLAN FOR VELFERDSTINGET VÅREN 2021 

 

DATO TID EMNE FØRSTE  

INNKALLING 

 SAKSPAPIRFRIST 

Mandag 1. mars kl 17-21 
 

15. februar  22. februar 

Mandag 12. april kl 17-21   24. mars  31. april 

Mandag 10. mai 

 

Onsdag 2. juni 

 

kl 17-21 

 

kl 17-21 

 

         

Vårvalgmøte 

26. april 

 

19. mai 

 3. mai 

 

26. mai 

 
 

 
Pause 09:54 - 10:04 

 

Det var 33 stemmeberettigede til stede ved telling klokken 10:04 

 
Klokken 10:06 

 

INTERNASJONAL KOMITÉ 
Sak 019-21/02 

Arbeidsutvalget v/Eva Moshuus innledet saken. 

 

Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 26 (s) – 51 (r), 24 (I), 04 (s), 24 (s), 24 (r). 

 

DEBATT AV SAKEN:  
29 (I), 14 (I) - 24 (r) – 11 (r) - 14 (sr), 44 (I) - 24 (r) - 44 (sr), 51 (I),16 (I) - 36 (r),17 (I) – 51 (r), 29 (I), 30 (I), 44 (T), 30 (I), 44 (s) - 

30 (r), 29 (I), 11 (I), 24 (I),14 (I) - 31 (r) - 11 (r) -14 (sr), 44 (I), 16 (I) - 51 (r), 14 (I). 

 

VT stemmer over å doble taletiden, etter forslag fra KK – vedtatt 

 

 

Forslag # IK1  
Dokument: Møtekonstituering Linje nr  

Levert av: Wendy Sloan, UiO - Grønn liste Type Tillegg 

Sak 005-21/02 

Opprinnelig tekst  

Ny tekst I propose that the portion of the meeting concerning international students should 

be conducted in English. Due to the nature of the resolution it seems that this 

naturally follows. 

VEDTAK Vedtatt 
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VT prøvevoterer over saken slik den er i sakspapirene klokken 10:43 – 32 stemmer for 

 

Det var oppklarende spørsmål/innlegg fra delegat nummer 24, 14 (I), 11 (I). 

 

VOTERING: 
VT går til votering klokken 10:49  

 

Det var oppklarende spørsmål/innlegg fra delegat nummer g44, 51 (T), 24 (I). 

 

VEDTAK: Velferdsstinget har vedtatt å opprette en internasjonal komité.  

 
Pause 10:52 - 11:00 

 
Klokken 11:19 

 

RESOLUSJON: Democratization of student politics, inclusion of international students 

now! 
Sak 016-21/02 

Arbeidsutvalget v/Idun Kløvstad innledet saken, og en av innsenderne av resolusjonen, Øystein Fossbraaten 

Wennersgaard, presenterte den. AU v/Idun Kløvstad og Axel Klanderrud presenterte henholdsvis flertallets og 

mindretallets innstilling.  

 

Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 16 (T), 32 (s) – 29 (r), 14 (s) – 29 (r). 

 

 

DEBATT AV SAKEN:  
32 (I), 24 (I), 26 (I) - 50 (r), 37 (I), 32 (I), 29 (I), 14 (I), 16 (I) - 29 (r) - 16 (sr). 

 

VT prøvevoterer over saken etter forslag fra AU – 6 for/27 mot  

 

FORTS. DEBATT AV SAKEN:  
50 (I), 18(I), 24 (I). 

 

VT går til votering klokken 11:55 – 29 mot – ikke vedtatt  

 

VEDTAK: VTOA ønsker ikke å behandle endringsforslagene som har kommet inn da vi ønsker å avvise 

resolusjonen. 

 

 

Case note in English: 

The Welfare Council decided to not approve the resolution.  

Please do not hesitate to contact us if you have any questions about the case or the process. 

 

Lunsjpause 11:58-12:40 

 

Det var 36 stemmeberettigede til stede ved telling klokken 12:46  

 

 

REVIDERING AV VELFERDSTINGETS VEDTEKTER 

Sak 014-21/02 

Ordstyrer v/Kari Anne Andersen innledet saken. 

 

Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 37 (s), 44 (T), 29 (s) – 53 (r), 14 (s), 53 (I). 
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Summepause 12:55-13:05 

 

 

2. GANGSDEBATT AV SAKEN: 
Det var ingen debatt om saken. 

 

Ordstyrer setter strek klokken 13:07 

 

Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 12. 

 

Det var 36 stemmeberettigede til stede ved telling klokken 13:10  

 

VOTERING: 
VT går til votering klokken 13:15 

 

 

 

Forslag # 1 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 4 - 10 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Strykning 

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

Opprinnelig 

tekst 

Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016  

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 Vedtatt 
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Forslag # 2 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 15 - 21 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

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

Opprinnelig 

tekst 

§ 1-1 Formål 

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 Vedtatt 
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Forslag # 3 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 27 - 35 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Strykning 

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

Opprinnelig 

tekst 

§ 1-3 Oppgaver 

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 Vedtatt 

 

Forslag # V4 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 41 - 42 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

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

Opprinnelig 

tekst 

Valgprotokoll skal være oversendt Velferdstingets Arbeidsutvalg senest to -2 - 

uker før 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 Vedtatt 
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Forslag # 5 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 52 - 64 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

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

Opprinnelig 

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.  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 Vedtatt 
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Forslag # 6 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 66 - 68 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

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

Opprinnelig 

tekst 

§ 2-3 Beregningsgrunnlag 

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 § 2-2 Sammensetning. 

INNSTILLING  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # 7 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 70 - 73 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

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

Opprinnelig 

tekst 

§ 3-1 Velferdstingets møter 

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 Vedtatt 
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Forslag # 8 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Linjenr 86 - 94 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

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

Opprinnelig 

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 

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 Vedtatt 
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Forslag # 9 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Linjenr 86 - 94 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

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

Opprinnelig 

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 

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 Vedtatt 
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Forslag # 10 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 95 

Levert av: Arbeidsutvalget 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 Vedtatt 

 

Forslag # 11 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 100 - 101 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Strykning 

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

Opprinnelig 

tekst 

i. blant de valgte representantene velger Velferdstinget leder for Hovedstyret 

etter 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 Vedtatt 
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Forslag # 12 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 107 - 110 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

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

Opprinnelig 

tekst 

§ 3-4 Vårseminar  

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 Vedtatt 
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Forslag # 13 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 112 - 115 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Strykning 

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

Opprinnelig 

tekst 

§ 3-5 Høstseminar 

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 Vedtatt 

 

Forslag # 14 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 120 - 121 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

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

Opprinnelig 

tekst 

Vedtakssaker og resolusjoner må være meldt og saksdokumenter være 

innlevert til 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 Vedtatt 
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Forslag # 15 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Linjenr 131 

Levert av: Arbeidsutvalget 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 Vedtatt 
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Forslag # 16 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Linjenr 134 

Levert av: Arbeidsutvalget Type tillegg 

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

Opprinnelig 

tekst 

g. Øvrige orienteringer 

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 Vedtatt 
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Forslag # 17 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 137 - 142 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

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

Opprinnelig 

tekst 

§ 3-8 Behandling av semesteravgiften 

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 Vedtatt 
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Forslag # 18 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 169 - 170 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Strykning 

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

Opprinnelig 

tekst 

d. Studentstyremedlemmene i andre selskaper og organer 

tilknyttet  Studentsamskipnaden SiO 

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 Vedtatt 

 

Forslag # 19 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Linjenr 174 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

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

Opprinnelig 

tekst 

2 

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 Vedtatt 
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Forslag # 20 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 178 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Strykning 

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

Opprinnelig 

tekst 

i. Velferdstingets ansatte 

Ny tekst 
 

Begrunnelse Velferdstingets ansatte er foreslått flytta til “møte- og talerett”, da 

Velferdstingets ansatte vanligvis kommer med innspill til Arbeidsutvalget.  

INNSTILLING 
 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag # 21 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Linjenr 179 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

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

Opprinnelig 

tekst 

Personer valgt av Velferdstinget. 

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 Vedtatt 
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Forslag # 22 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Linjenr 182 - 184 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Strykning 

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

Opprinnelig 

tekst 

k. Konsern- og avdelingsledelsen i Studentsamskipnaden SiO 

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 Vedtatt 

 

Forslag # 23 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og  

Akershus 

Linjenr 182 

Levert av: Arbeidsutvalget 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 Vedtatt 
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Forslag # 24 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Linjenr 182 

Levert av: Arbeidsutvalget 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 Vedtatt 

 

Forslag # 25 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Linjenr 187 

Levert av: Arbeidsutvalget 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 Vedtatt 
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Forslag # 26 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Linjenr 187 

Levert av: Arbeidsutvalget 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 Vedtatt 

 

 

Forslag # 46 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Linjenr 189 

Levert av: Kontrollkomiteen 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 til å endre tegnsettingsfeil, skrivefeil 

og lignende grammatiske feil som ikke er meningsbærende i alle dokumenter 

vedtatt av Velferdstinget. 

Begrunnelse Kontrollkomiteen ser det som gunstig at "redaksjonell fullmakt" er et tydelig 

definert både for Velferdstinget og Arbeidsutvalget. 

INNSTILLING 
 

VEDTAK Falt som følge av at 26 ble vedtatt 
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Forslag # 51 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Linjenr 189 

Levert av: Kontrollkomiteen 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 til å endre paragrafnummer, 

tegnsettingsfeil, skrivefeil og lignende grammatiske feil som ikke er 

meningsbærende og ellers redaksjonelle i alle dokumenter vedtatt av 

Velferdstinget. 

Begrunnelse Kontrollkomiteen ser det som gunstig at "redaksjonell fullmakt" er et tydelig 

definert både for Velferdstinget og Arbeidsutvalget. 

INNSTILLING 
 

VEDTAK Falt som følge av at 26 ble vedtatt 

 

 

 

Forslag # 27 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Linjenr 249 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

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

Opprinnelig 

tekst 

KAPITTEL 6 KOMITEER 

Ny tekst KAPITTEL 6 GENERELLE KOMITEER 

Begrunnelse Tydeliggjøring av kapittelet, da eksempelvis valgkomiteen og 

kontrollkomiteen er definert i egne kapitler. 

INNSTILLING 
 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # 28 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 256 - 257 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

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

Opprinnelig 

tekst 

Komiteene kan bestå av fra fire - 4 - til åtte - 8 - medlemmer, og ledes av en 

representant 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 Vedtatt 

 

Forslag # 29 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 276 

Levert av: Arbeidsutvalget 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 Vedtatt 
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Forslag # 30 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 280 

Levert av: Arbeidsutvalget Type 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 Vedtatt 
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Forslag # 31 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 293 - 296 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

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

Opprinnelig 

tekst 

b. styreleder til Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO blant 

studentrepresentanter  

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 Vedtatt 
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Forslag # 32 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 326 

Levert av: Arbeidsutvalget 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 Falt 

 

Forslag # 52 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Linjenr 326 

Levert av: Eskil Uggen, OsloMet - 

storbyuniversitetet 

Type Tillegg 

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

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Medlemmer av valgkomiteen kan ikke bli vurdert til valg samme semestert 

som medlemmet trekker seg fra komitéen. 

Begrunnelse 
 

INNSTILLING 
 

VEDTAK Falt 
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Forslag # 55 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Linjenr 326 

Levert av: Felix Lillejord Fotland, Høyskolen 

Kristiania 

Type Endring 

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 seks måneder blir for lenge, men 4 måneder gir muligheten til å se hvordan 

semesteret og hverdagen ser ut i forkant av dette. 

INNSTILLING 
 

VEDTAK Falt 

 

 

Forslag # 53 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Linjenr 326 

Levert av: Åse Berg Dybvik, OsloMet - 

storbyuniversitetet 

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 3 - tre - måneder før valgdagen. 

Begrunnelse Jeg forstår salen slike at 6 måneder er for lang tid, og prøver på et 

kompromissforslag som bevarer karantetiden. 

INNSTILLING 
 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # 54 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Linjenr 326 

Levert av: Eskil Uggen, OsloMet - 

storbyuniversitetet 

Type Tillegg 

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

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Leder av valgkomitéen kan ikke vurderes til valg i samme periode som 

vedkommende er valg til leder, selv om leder av valgkomitéen skulle trekke seg 

fra vervet. 

Begrunnelse 
 

INNSTILLING 
 

VEDTAK Vedtatt 

 

 

 

Forslag # 33 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 345 - 346 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

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

Opprinnelig 

tekst 

Kulturstyret velger blant sine faste medlemmer en nestleder for valgperiode 1. 

juli til 30. 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 Vedtatt 
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Forslag # 35 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Linjenr 410 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

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

Opprinnelig 

tekst 

b. Medlem av Arbeidsutvalget  

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 Vedtatt 
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Forslag # 36 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 411 - 414 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

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

Opprinnelig 

tekst 

c. Studentrepresentant/vararepresentant i Studentsamskipnaden SiOs 

Hovedstyre 

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 Vedtatt 

 

Forslag # 37 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og  

Akershus 

Linjenr 495 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

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

Opprinnelig 

tekst 

§ 11-6-5 Komiteer 

Ny tekst § 11-6-5 Generelle komiteer 

Begrunnelse Dette for å samsvare med endringen til forslag 27. 

INNSTILLING 
 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # 38 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 496 - 497  

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

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

Opprinnelig 

tekst 

Velferdstinget velger medlemmer av komiteene under ett. Arbeidsutvalget 

velger selv 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 Vedtatt 

 

Forslag # 39 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Linjenr 540 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

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

Opprinnelig 

tekst 

Voteringer skjer ved alminnelig flertall, dersom ikke annet er bestemt 

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 Vedtatt 
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Forslag # 40 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 566 - 571 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Strykning 

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

Opprinnelig 

tekst 

§13-2-1 Vedtektsendringer 

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 Vedtatt 
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Forslag # 41 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 573 - 576 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Strykning 

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

Opprinnelig 

tekst 

§ 13-2-2 Endringer av politiske og organisatoriske dokumenter 

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 Vedtatt 
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Forslag # 47 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 573 

Levert av: Kontrollkomiteen Type Endring 

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

Opprinnelig 

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  Politiske og organisatoriske dokumenter vedtas på ett - 1 - møte med mindre 

Arbeidsutvalget, tillitsvalgte eller Velferdstinget ønsker å behandle dokumentet 

over to - 2 - møter, dette vedtas med kvalifisert flertall. Unntaket er 

Velferdstingets vedtekter som behandles på to - 2 - møter med 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. 

Begrunnelse 
 

INNSTILLING 
 

VEDTAK Falt 
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Forslag # 34 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 389 - 390 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Strykning 

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

Opprinnelig 

tekst 

Endringsforslag framsettes skriftlig for diskusjon på ett møte og behandles 

først på neste 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 Vedtatt 
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Forslag # 42 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Linjenr 633 - 634 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

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

Opprinnelig 

tekst 

Varamedlemmer til styrer og organ valgt av Velferdstinget skal normalt ikke 

erklæres 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 Vedtatt 
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Forslag # 43 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 655 

Levert av: Arbeidsutvalget 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 Vedtatt 
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Forslag # 44 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 658 - 662 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

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

Opprinnelig 

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, 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 Vedtatt 
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Forslag # 49 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 658 

Levert av: Kontrollkomiteen Type Endring 

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

Opprinnelig 

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  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 Det gjør det lettere å lese og mer strukturert hvis vi presenterer det som en 

punktliste. Lagt inn forslag til plassering av etiske retningslinjer. 

INNSTILLING 
 

VEDTAK Falt 
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Forslag # 45 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 658 - 662 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

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

Opprinnelig 

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, 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 Falt 
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Forslag # 48 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 658 

Levert av: Kontrollkomiteen Type Endring 

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

Opprinnelig 

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  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 Det gjør det lettere å lese og mer strukturert hvis vi presenterer det som en 

punktliste. Lagt inn forslag til hvor tildelingskriteriene skal plasseres i 

dokumenthierarkiet. 

INNSTILLING 
 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # 50 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linjenr 658 

Levert av: Kontrollkomiteen Type Endring 

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

Opprinnelig 

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  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 

Begrunnelse Det gjør det lettere å lese og mer strukturert hvis vi presenterer det som en 

punktliste. 

INNSTILLING 
 

VEDTAK Vedtatt 

 

 

Forslag # 56 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Linjenr 
 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

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

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Arbeidsutvalget gis redaksjonell fullmakt til å bearbeide dokumentet etter 

vedtak. 

Begrunnelse I tilfelle vedtektsenringen om red. fullmakt ikke vedtas, ønsker vi redaksjonell 

fullmakt til å bearbeide dette dokumentet. 

INNSTILLING 
 

VEDTAK Vedtatt 
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VEDTAK: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus er vedtatt med de endringer som fremkom på møtet. 

 

 

Pause 13:55-14:06 

 

Det var 34 stemmeberettigede til stede ved telling klokken 14:05  

 

 

Klokken 14:07 

 

REVIDERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 
Sak 015-21/02 

 

Ordstyrer innledet saken. 

 

 

2. GANGSDEBATT AV SAKEN:  
8 (I) – 50 (r), 14 (I). 

 

Summepause 14:10-14:24 

 

Det var 36 stemmeberettigede til stede ved telling klokken 14:25  

 

FORTS. 2. GANGSDEBATT AV SAKEN:  
14 (I), 44 (I) – 1 (r) - 44 (sr). 

 

Ordstyrer setter strek klokken 14:34 

 

VOTERING: 
VT går til votering klokken 14:36 - 36 stemmeberettigede til stede 

 
 

 

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 Vedtatt 
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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 __ er foreslått lagt til for at dokumentet fortsatt skal si noe om 

revidering av dokumentene.  

INNSTILLING 
 

VEDTAK Vedtatt (I blokk med # E4) 
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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 Vedtatt (I blokk med # E3) 

 

 

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 Vedtatt 
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Forslag # E2 Dokument: Etiske retningslinjer for 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Linjenr 16 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Strykning 

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 Vedtatt 

 

 

 

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 Vedtatt 
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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 Vedtatt 

 

Forslag # E8 Dokument: Etiske retningslinjer for 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Linjenr 89 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Strykning 

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 Vedtatt 
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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 Vedtatt 

 

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 Vedtatt 
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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 Vedtatt 

 
 

Forslag # E12 Dokument: Etiske retningslinjer for Velferdstinget i 

Oslo og Akershus 

Linjenr 
 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

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

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Arbeidsutvalget gis redaksjonell fullmakt til å bearbeide dokumentet etter 

vedtak. 

Begrunnelse I tilfelle vedtektsendringen om fullmakt ikke vedtas, ønsker vi fullmakt til å 

utføre redaksjonelle endringer i dette dokumentet. 

INNSTILLING 
 

VEDTAK Ikke realitetsbehandlet. 
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VEDTAK: Etiske retningslinjer for Velferdstinget i Oslo og Akershus er vedtatt med de endringer som fremkom på 

møtet. 

 

Pause 14:45-14:55 

 

Det var 36 stemmeberettigede til stede ved telling klokken 14:55  

 

 

Klokken 14:57 

 

REVIDERING AV POLITISK GRUNNDOKUMENT 2018-2022 
Sak 012-21/02 

Redaksjonskomiteen v/leder Stellan Hjerpset-Østlie (BI) innledet saken ved å presentere komiteen og deres innstilling. 

 

Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 1, 4 (S). 

 

2. GANGSDEBATT AV SAKEN: 
16 (I), 24 (I) – 16 (r), 29 (I) – 16 (r) – 29 (sr), 2 (I). 

 

Ordstyrer foreslår å redusere taletid – VT stemmer klokken 15:11 – vedtatt 

 

FORTS. 2. GANGSDEBATT AV SAKEN: 
16 (I), 9 (I) – 12 (r) – 9 (sr), 24 (I), 10 (I) – 16 (r) – 10 (sr), 12 (I) – 9 (r) – 12 (sr), 2 (I), 9 (I), 17 (I) – 37 (r), 16 (I) - 10(r) – 16 (sr), 29 

(I) – 9 (r), 12 (I) – 16 (r) – 12 (sr), 31 (I), 11 (I) – 29 (r) – 11 (sr), 17 (I) – 14 (r) – 17 (sr), 36 (I), 16 (I) – 50 (r), 3 (I), 31 (I), 12 (I), 17 

(I) - 50 (r), 14 (I) – 12 (r), 9 (I), 11 (I), 16 (I) – 12 (r) – 16 (sr), 31 (I) – 12 (r) – 31 (sr).    

 

Ordstyrer setter strek klokken 15:45 

 

Pause 15:48-16:00 

Til orden fra KK v/Frida Rasmussen. 

 

Ordstyrer orienterer om tidsbruk og –plan, og at VT har mulighet til å åpne dagsorden og utsette en sak. 

 

Det var oppklarende spørsmål/til orden fra delegat nummer 12, 37 (T). 

 

Det var 35 stemmeberettigede til stede ved telling klokken 16:06  

 

VOTERING: 
VT går til votering klokken 16:09 
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Forslag # P1 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 14 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

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. 

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 Vi mener det er viktig å ha med hva Velferdstinget skal gjøre for 

studenttilværelsen. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag # P2 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 15 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

SiO er en av landets største samskipnader. 

Ny tekst Oslo og omegn huser en stor andel av Norges studenter og SiO er 

en av landets største samskipnader. 

Begrunnelse Arbeidsutvalget mener at dette henger sammen, og det er derfor 

naturlig å tydeliggjøre  det i setningen. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P3 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 16 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Dermed har Velferdstinget et nasjonalt ansvar for å arbeide for 

studenters levekår 

Ny tekst Dermed har Velferdstinget også et nasjonalt ansvar for å arbeide 

for studenters levekår 

Begrunnelse Vi har lagt til “også”. Det er bedre språk for å tydeliggjøre at vi har 

et nasjonalt ansvar i tillegg til våre andre virkeområder. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag # P4 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 51 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Studentenes flertall i Hovedstyret er en grunnleggende del av 

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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P61 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 56 

Levert av: Øystein Fossbraaten 

Wennersgaard (UiO – VA) 

Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Studentene skal ha mulighet til å medvirke i alle ledd i 

samskipnaden 

Ny tekst Studentene skal ha mulighet til å medvirke i alle ledd i 

samskipnaden. Derfor bør SIO legges under offentlighetsloven, slik 

at det behandles som en offentlig instans 

Begrunnelse For at de studenttillitsvalgte skal ha mulighet til å fatte 

begrunnelser på et informert grunnlag, krever det åpenhet om 

begrunnelsene som foregår. Å legge SIO under offentlighetsloven 

vil derfor ha stor demokratisk betydning for SIO sin drift. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt avvist. 

Redaksjons komiteen er sympatiske med forslagsstilller, og ønsker 

mer åpnehet fra SiO. Det er imidlertid utfordrende å bruke et 

lovverk som er laget for forvaltningen på et konkurranseorgan, og 

de økonomiske utfordringene er også problematiske. Komiteen 

forslår derfor forslaget som innstilt avvist. 

VEDTAK Falt 
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Forslag # P5 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 60 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Velferdstinget ønsker en fleksibel, serviceorientert, bærekraftig, 

sterk og 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag # P6 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 63 

Levert av: Arbeidsutvalget 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.  

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P60 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 63 

Levert av: Øystein Fossbraaten 

Wennersgaard (UiO – VA) 

Type Tillegg 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Lønnsmoderasjon skal være gjeldende prinsipp for fastsettelse av 

SIOs direktørlønn. Direktørlønnen til SIOs direktør skal aldri 

overstige 3 ganger det den gjennomsnittlige ansatte i SIO tjener 

Begrunnelse SIOs lederlønninger har over mange år vært alt for høye. Lønna 

har vokst mer enn lønna til den jevne ansatte har vokst, noe som vi 

mener skaper et demokratisk problem. Lavere lederlønn sikrer 

mindre bakkeavstand mellom de som styrer, og de som jobber på 

gulvet. Vårt forslag setter derfor et tak på hvor mye lønna kan 

vokse, og kobler det også til veksten til den jevne arbeideren i SIO.  

 

Det hevdes at SIOs lederlønn er konkurransedyktig men ikke 

lønnsledende, men det er feil. Av alle de norske samskipnadene 

har SIO det klart høyeste lønnsnivået. Det betyr heller ikke noe 

bedre styring. Det er heller ikke noe grunnlag for å hevde at 

lønnsnivå betyr bedre lederskap. Gode ledere engasjerer seg for 

arbeidet som må gjøres, og ikke bare lønnskompensasjonen. 

RedKoms 

innstilling 

Innstilt vedtatt, med dissens ved Stellan. 

Flertallets begrunnelse: Flertallet vil tydeliggjøre forskjellen mellom 

SiO og det øvrige markedet. Markedet skal ikke sette standaren for 

lederlønningene i SiO. Flertallet stiller seg derfor bak forslaget og 

innstiller det vedtatt. 

 

Mindretallets begrunnelse: Det er viktig at SiO skal være 

konkurransedyktige på lønn, spesielt da det skal rekrutteres en ny 

direktør nå. Mindretallet innstiller derfor forslaget avvist. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P7 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 65 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Studentenes ønsker og behov skal til enhver tid være førende for 

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. 

RedKoms 

innstilling 

Innstilt vedtas, med en dissens ved Adrian. 

Flertallets begrunnelse: tiltreder forslagsstillers begrunnelse og 

innstiller derfor forslaget vedtatt.  

 

Mindretallets begrunnelse: Forslaget fjerner meningsbærende ord 

som gir tyngde til ordlyden. 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag # P8 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 67 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Videre er det et godt boligpolitisk virkemiddel som bidrar til at 

både presset 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P9 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 70 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Dekningsgraden i Oslo og Viken bør ligge på minst 20%.  

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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag # P10 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 71 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

 SiO skal etterstrebe å være best egnet til å imøtekomme alle disse 

behovene. 

Ny tekst SiO skal jobbe for å imøtekomme alle disse behovene. 

Begrunnelse Korte ned teksten og gjøre den mer konkret. 

RedKoms 

innstilling 

Innstilt vedtatt, med en dissens ved Adrian. 

Flertallets begrunnelse: tiltreder forslagsstillers begrunnelse og 

innstiller derfor forslaget vedtatt.  

Mindretallets begrunnelse: Forslaget fjerner meningsbærende ord 

som gir tyngde til ordlyden. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P11 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 76 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Tilstrømningen av studenter til Oslo ser ikke ut til å stanse i nær 

fremtid, og byggehastigheten må tilpasses behovetplanlegges 

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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag # P12 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 79 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Boligkøene i Oslo er i en særstilling, men mange andre 

studiesteder sliter med liknende problemer.  

Ny tekst  

Begrunnelse Forkortet, unødvendig tekst. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P13 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 84 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Boliger som bygges med tilskudd vil alltid være å foretrekke 

ettersom det 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag # P15 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 96 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Med et enormt press på samskipnadens boliger vil nye 

boligløsninger alltid ønskes velkommen.  

Ny tekst  

Begrunnelse Korte ned teksten. Meningsinnholdet ivaretas godt nok i resten av 

avsnittet. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P16 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 99 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Det er studentenes behov som til enhver tid skal ligge til grunn for 

utvikling av samskipnadens boligportefølje. 

Ny tekst Det er studentenes behov som skal ligge til grunn for utvikling av 

samskipnadens boligportefølje. 

Begrunnelse Korte ned teksten. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt, med en dissens ved Adrian og Didrik. 

Flertallets begrunnelse: tiltreder forslagsstillers begrunnelse og 

innstiller derfor forslaget vedtatt.  

Mindretallets begrunnelse: Forslaget fjerner meningsbærende ord 

som gir tyngde til ordlyden. 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag # P17 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 102 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Det er viktig at staten tar et ansvar for å legge opp til en god 

ordning slik at 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P18 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 107 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Leiemarkedet må være mer forutsigbart, pris- og standardregulert.  

Ny tekst Leiemarkedet må være mer forutsigbart gjennom regulering av 

pris- og boligstandard.  

Begrunnelse Bedre formulering. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag # P19 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 107 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Studenters egen kompetanse må heves slik at de til enhver tid er 

sikre på egne rettigheter. 

Ny tekst Studenters kompetanse må heves slik at de er sikre på egne 

rettigheter. 

Begrunnelse Korte ned teksten. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt avvist. 

Redaksjons komiteen mener dette fjerner meningsbærende ord 

som gir tyngde til ordlyden. 

VEDTAK Falt 
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Forslag # P20 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 113 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

● Kostnadsramme- og tilskuddsrammen må tilpasses 

pressområder. 

Ny tekst ● Kostnadsramme- og tilskuddsrammen må økes. 

Begrunnelse Vi mener at kostnads- og tilskuddsrammen må økes generelt, og 

ikke kun tilpasses pressområder. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag # P21 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 116 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

● Tilskuddsordningen må tilpasses slik at det kan gis støtte til 

rehabilitering av studentboliger. 

Ny tekst ● 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.  

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P22 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 123 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst ● SiOs leiepriser skal være lavere enn markedspris.  

Begrunnelse Vi 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget 

vedtatt. 

Om P22 faller, faller OMF1, OMF2 og OMF3 som konsekvens 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag # OMF1 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 123 

Levert av: Redaksjonskomiteen Type Tillegg 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst og skal aldri overgå studiestøtten per beboer. 

Begrunnelse Flertallets begrunnelse: Foretrekker forslag #P22,  

 

Mindretallet begrunnelse: Det er viktig å presisere at leieprisen må 

være mulig å betale for vanlige studenter, både alene og i par, men 

samtidig kan 23 og 59 innskrenke SiOs handlerom for mye 

 

Vedas OMF1, faller OMF2 og OMF3 

RedKoms 

innstilling 

Innstilt avvist, med dissens ved Thomas og Didrik 

VEDTAK Falt 

 

 



 
 

84 
 

Forslag # OMF2 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 123 

Levert av: Redaksjonskomiteen Type Tillegg 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst og skal aldri overgå studiestøtten 

Begrunnelse Forslaget er innstilt avvist da redaksjons komiteen tolker det dit 

hen at forslag #P22 og #OMF1 bedre fanger debatten i salen.  

 

Vedas OMF2, faller OMF3 

RedKoms 

innstilling 

Innstilt avvist. 

VEDTAK Falt 

 

Forslag # OMF3 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 123 

Levert av: Redaksjonskomiteen Type Tillegg 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst og være på et nivå som gjør at det går an å leve på studiestøtten. 

Begrunnelse Forslaget er innstilt avvist da redaksjons komiteen tolker det dit 

hen at forslag #P22 og #OMF1 bedre fanger debatten i salen.  

RedKoms 

innstilling 

Innstilt avvist. 

VEDTAK Falt 
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Forslag # P68 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 123 

Levert av: Didrik Svellingen (UiO - RL) Type Tillegg 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst SiOs leiepriser skal være lavere enn markedspris og skal aldri 

overgå studiestøtten per beboer. 

Begrunnelse Samme begrunnelse som forslag 23, men der selve dokumentet og 

presiserer at parleiligheter eksisterer 

RedKoms 

innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

VEDTAK Ikke realitetsbehandlet 
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Forslag # P23 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 123 

Levert av: Arbeidsutvalgets mindretall, 

ved Axel Klanderud 

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. 

RedKoms 

innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

VEDTAK Ikke realitetsbehandlet 
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Forslag # P23 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 123 

Levert av: Marita Fjetland (UiO - VA) Type Tillegg 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

SiOs leiepriser skal være lavere enn markedspris og skal aldri 

overgå studiestøtten. 

Ny tekst SiOs leiepriser skal være lavere enn markedspris og være på et 

nivå som gjør at det går an å leve på studiestøtten. 

Begrunnelse Det bør kunne være mulig å leve på studiestøtten uten å måtte 

jobbe ved siden av studiene. Korona har også medført at mange 

studenter ikke lenger har mulighet til å jobbe ved siden av 

studiene. Dette illustrerer hvor viktig det er å ha en boligprising 

som reflekterer stipendnivået.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. 

RedKoms 

innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

VEDTAK Ikke realitetsbehandlet 
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Forslag # P24 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 147 

Levert av: Arbeidsutvalget Type  

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Derfor skal Velferdstinget arbeide for en forutsigbar statlig 

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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag # P25 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 157-158 

Levert av: Arbeidsutvalget 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

 



 
 

89 
 

Forslag # P65 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 166 

Levert av: Øystein Fossbraaten 

Wennersgaard (UiO – VA) 

Type Tillegg 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst SIO Helse skal arbeide med å ha testkapasitet til å være forberedt 

på fremtidige pandemier og epidemier 

Begrunnelse SIO Helse har gjort en veldig god jobb med å sikre et enkelt 

alternativ for testing for studenter under pandemien. Derfor 

tenker vi det hadde vært en god ide at SIO har infrastruktur til å 

etablere et test program om det oppstår en nye pandemi eller 

epidemi i fremtiden hvor studenter skal kunne få et lavterskel test 

tilbud. Dette vil sannsynligvis bli dekket at det offentlige, slik jeg 

tolket det med Corona testing programmet. Så vi håper ikke dette 

medfører noen ekstra kostnader. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt avvist. 

Redaksjonskomiteen mener at dette ikke er SiOs ansvar, men at 

det heller ligger på staten og kommunen. Komiteen forslår derfor 

dette som avvist. 

VEDTAK Falt 
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Forslag # P26 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 171 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere 

utdanning.  

Ny tekst Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere 

utdanning. Prinsippet skal også gjelde for internasjonale studenter. 

Begrunnelse Vi 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag # P27 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 183 

Levert av: Arbeidsutvalget 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P28 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 188 

Levert av: Arbeidsutvalget 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag # P14 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 188 

Levert av: Arbeidsutvalget 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 Vi 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P58 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 200-201 

Levert av: Arbeidsutvalget 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag # P29 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 204 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Serveringsstedene til samskipnaden skal være selvfinansierende 

og skal ikke subsidieres av semesteravgiftsmidler.  

Ny tekst  

Begrunnelse Vi har lagt inn i forslag #6 at dette legges inn overordnet i teksten 

og ikke i dette avsnittet. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P30 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 207 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Spesielt må de plantebaserte alternativene alltid inneholde en 

fullverdig proteinkilde. 

Ny tekst  

Begrunnelse Vi 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. 

RedKoms 

innstilling 

Innstilt avvist, med dissens ved Stellan og Jostein. 

Flertallets begrunnelse: Komiteens flertallet mener dette ikke 

hører til i det politiske grunndokumentet. Det er derimot heller 

ikke er festet i noen andre av Velferdstingets dokumenter. 

Flertallet innstiller derfor forslaget avvist.  

 

Mindretallets begrunnelse: Komiteens mindretall mener dette 

hører ikke til i Velferdstingets politiske grunndokument og 

innstiller derfor forslaget vedtatt.  

VEDTAK Falt 
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Forslag # OMF4 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 209 

Levert av: Redaksjonskomiteen Type Strykning 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Samskipnaden skal fortsette arbeidet med å gjøre studentenes 

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 plantebasert mat samt 

innføring av nye løsninger som blant annet prisdifferensiering og 

ved å donere til aktører som ikke er i konkurranse med SIO Mat og 

Drikke 

Begrunnelse  

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Komiteen liker intensjonen til forslagsstillerne, men så behovet for 

å slå sammen forslagene. Komiteen forslår derfor OMF4 innstilt 

vedtatt.  

 

Vedtas OMF4, faller P32, 31,70 og 63 

VEDTAK Vedtas 
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Forslag # P31 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 209 

Levert av: Arbeidsutvalget ved Idun 

Kløvstad og Henriette Seim 

Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Samskipnaden skal fortsette arbeidet med å gjøre studentenes 

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 Falt (fordi OMF4 ble vedtatt) 

 

Forslag # P32 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 209 

Levert av: Arbeidsutvalgets ved Axel 

Klanderud og Eva Moshuus. 

Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Samskipnaden skal fortsette arbeidet med å gjøre studentenes 

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 Falt (fordi OMF4 ble vedtatt) 
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Forslag # P70 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 209 

Levert av: Øystein Fossbraaten 

Wennersgaard (UiO – VA) 

Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Samskipnaden skal fortsette arbeidet med å gjøre studentenes 

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. For 

eksempel, bør SMD inngå en avtale med aktører som reduserer 

matsvinn. Mat som ellers ville blitt kastet burde doneres til aktører 

som ikke går i konkurranse med SIO mat og Drikke 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt avvist. 

 

VEDTAK Falt (fordi OMF4 ble vedtatt) 

 

Forslag # P63 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 209 

Levert av: Merita Fjetland (UiO – VA) Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Samskipnaden skal fortsette arbeidet med å gjøre studentenes 

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. For 

eksempel, bør SMD inngå en avtale med Too good to go. Mat som 

ellers ville blitt kastet må doneres. 

Begrunnelse Ingen spiselig mat skal kastes på campus, og det bør være rutiner 

for å selge overskuddsmat billig (too good to go i tillegg til 

videreføring av Kutt gourmet) eller donere. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt avvist. 

 

VEDTAK Falt (fordi OMF4 ble vedtatt) 
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Forslag # P33 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 213 

Levert av: Arbeidsutvalget 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

 

Forslag # P34 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 216 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

      ·         Samskipnaden må gjøre det enkelt å velge sunn og 

bærekraftig mat, 

Ny tekst       ·         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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P35 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 216-217 

Levert av: Arbeidsutvalget 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag # P62 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 217 

Levert av: Øystein Fossbraaten 

Wennersgaard (UiO – VA) 

Type Tillegg 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst SIOs mattilbud skal være tydelig merket for hva som er kjøtt, 

vegetar og vegansk, slik at det blir lettere å velge grønt 

Begrunnelse Det har vært viktige innspill i media på at SIOs kantiner burde ha 

tydelig merking for hva som inneholder kjøtt. Dette er et godt tiltak 

for at det skal bli lettere å velge grønn. Vi ønsker derfor å inkludere 

kravet i politiske dokumenter også, for å stadfeste det. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P36 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 220 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Utover dette er eksisterende politikk på området utdypet i 

“Retningslinjer for 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

 

Forslag # P66 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 224 

Levert av: Anna Rebekka Løvmo 

(OsloMet) 

Type Tillegg 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Byens studenter skal ha et godt kollektivtilbud. 

Ny tekst Oslos og vertskommunenes studenter skal ha et godt 

kollektivtilbud. 

Begrunnelse SiO har ikke kun ansvar for Oslo sine studenter, men også 

vertskommunenes studenter. Disse bør også innlemmes i 

prioriteringene når det kommer til samferdsel og kollektivtilbud. 

Blant annet går det ca 4000 studenter på OsloMets campus Kjeller, 

hvor studentene ikke nødvendigvis bor i Oslo, eller hvor 

kollektivtilbudet skranter hvis studentene må reise utenfor Oslo-

sonen. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P64 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 243 

Levert av: Merita Fjetland (UiO – VA) Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst På sikt ønsker velferdstinget at kollektivtransport skal bli gratis. 

Begrunnelse For å insentivere bruk av kollektivtransport. Gratis 

kollektivtransport vil gjøre at flere bruker tilbudet, noe som er 

viktig for å redusere bruk av private kjøretøy i byen. Gratis 

kollektivtransport vil også gjøre at ruter ikke trenger å ansette 

billettkontroll, som vil spare penger. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt avvist. 

Redaksjons komiteen tolker det dit hend at studenters problemer 

skal løses ved å heve studiefinansieringen og innstiller derfor på 

forslaget som avvist. 

VEDTAK Falt 
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Forslag # P69 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 243 

Levert av: Stellan Hjerpset-Østli (BI) Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Velferdstinget skal også jobbe for at det tilrettelegges for at de som 

har særskilt behov for å bruke bil. 

Begrunnelse Vi har studenter som er nødt til å bruke bil. Dette handler om at 

noen har lang reisevei hvor reise med bil kan forkorte reisetiden 

sammenlignet med kollektiv, noe som i tillegg kan være 

stressende. Vi har også studenter med medisinske/helserelaterte 

grunner for å kjøre bil. Et tiltak for tilrettelegging kan være 

parkeringsplasser som er tilrettelagt for studenter som trenger 

dette. 

RedKoms 

innstilling 

Innstilt avvist, med en dissens ved Stellan. 

Flertallets begrunnelse: Det finnes ordninger for særskilte behov 

for bil. Flertallet mener derfor at det er viktigere å prioritere 

arbeidet med det tilbudet flertallet av studentmassen benytter seg 

av og innstiller derfor på forslaget som avvist.  

 

Mindretallets begrunnelse: Tiltreder forslagsstiller begrunnelse og 

innstiller forslaget vedtatt. 

VEDTAK Falt 
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Forslag # P37 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 243-244 

Levert av: Arbeidsutvalget 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

 

Forslag # P38 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 243-244 

Levert av: Arbeidsutvalget 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.  

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P39 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 259-260 

Levert av: Arbeidsutvalget 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-og-

akershus/oslo-idrettskrets-ma-prioritere-studentene-

hoyere/261687) 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vartoslo.no/oslo-oslo-idrettskrets-velferdstinget-i-oslo-og-akershus/oslo-idrettskrets-ma-prioritere-studentene-hoyere/261687
https://vartoslo.no/oslo-oslo-idrettskrets-velferdstinget-i-oslo-og-akershus/oslo-idrettskrets-ma-prioritere-studentene-hoyere/261687
https://vartoslo.no/oslo-oslo-idrettskrets-velferdstinget-i-oslo-og-akershus/oslo-idrettskrets-ma-prioritere-studentene-hoyere/261687
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Forslag # P40 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 259-260 

Levert av: Arbeidsutvalget 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P41 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 263 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

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, 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 Vi mener denne formuleringen er bedre, mer konkret og får med 

mer av vår ønskede politikk som studentrabatter på kulturtilbud. 

RedKoms 

innstilling 

Innstilt vedtas, med en dissens ved Adrian. 

Flertallets begrunnelse: tiltreder forslagsstillers begrunnelse og 

innstiller derfor forslaget vedtatt.  

 

 

Mindretallets begrunnelse: Dersom man følger den samme 

argumentasjonsrekken som i forslaget om gratis kollektivtrafikk, 

blir det feil og ønske rabbarte priser i kulturlivet mens man ikke 

ønsker rabatterte priser på kollektivtransport. Mindretallet 

innstiller derfor forslaget som avvist. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P42 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 267 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

I Oslo og Viken eksisterer det mer enn 450 studentforeninger. 

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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag # P43 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 267 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Foreningene gir studentene et unikt arrangementstilbud og 

aktivitetene 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P44 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 270 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Studentforeninger og studentkultur er ikke bare med på å skape 

en 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 mener studentmiljøet innebærer 

utdanningsinstitusjonene. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag # P45 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 273-274 

Levert av: Arbeidsutvalget 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P46 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 273-274 

Levert av: Arbeidsutvalget 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag # P47 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 273-274 

Levert av: Arbeidsutvalget 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P48 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 273-274 

Levert av: Arbeidsutvalget Type 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. 

RedKoms 

innstilling 

Innstilt vedtas, med en dissens ved Adrian og Stellan. 

Flertallets begrunnelse: tiltreder forslagsstillers begrunnelse og 

innstiller derfor forslaget vedtatt.  

 

Mindretallets begrunnelse: Dersom man følger den samme 

argumentasjonsrekken som i forslaget om gratis kollektivtrafikk, 

blir det feil og ønske rabbarte priser i kulturlivet mens man ikke 

ønsker rabatterte priser på kollektivtransport. Mindretallet 

innstiller derfor forslaget som avvist. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P49 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 273-274 

Levert av: Arbeidsutvalget 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.  

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

 

Forslag # P50 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 280 

Levert av: Arbeidsutvalget Type 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P51 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 280 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Et nytt studenthus handler om å løse felles utfordringer for 

institusjonene, 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 Legger til “befeste”. Et studenthus handler ikke kun å løse felles 

utfordringer, men også tydeliggjøre Oslo som en studentby 

nasjonalt. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

 

 

Forslag # OMF5 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 282 

Levert av: Redaksjonskomiteen Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Det skal arbeides for et studenthus i sentrum som er tilgjengelig og 

gratis for alle studenter i Oslo og Lillestrøm. 

Ny tekst Et studenthus i sentrum skal være tilgjengelig og gratis for alle 

studenter i Oslo og omegn. 

Begrunnelse Forbedrer språket, men stiller seg bak forslagsstillers intensjon 

 

Vedtas OMF5, faller P52 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt 

VEDTAK Vedtatt 

 

 

 



 
 

112 
 

Forslag # P52 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 282 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Det skal arbeides for et studenthus i sentrum som er tilgjengelig og 

gratis 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 Vi 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 Vedtas OMF5, faller P52 

VEDTAK Falt 

 

 

 

Forslag # P53 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 285 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Samtidig er det viktig at byen forøvrig anerkjenner studentene som 

den ressursen de er 

Ny tekst Det er også viktig at byen forøvrig anerkjenner studentene som 

den ressursen de er. 

Begrunnelse Språklig endring. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 

  



 
 

113 
 

 

Forslag # P54 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 285-286 

Levert av: Arbeidsutvalget 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P55 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 289 

Levert av: Arbeidsutvalget 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P56 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 289-290 

Levert av: Arbeidsutvalget 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. 

RedKoms 

innstilling 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor forslaget vedtatt. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P57 Dokumen

t: 

Politisk grunndokument Linjenr 295 

Levert av: Arbeidsutvalget ved Axel 

Klanderud 

Type Endring 

Sak -- Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Velferdstingets politikk skal til enhver tid være forankret i 

studentmassen, 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 Lagt til “hovedstyrets beslutninger”. Det er viktig at beslutningene 

som fattes i hovedstyret går overens med vedtatt politikk i VT. 

RedKoms 

innstilling 

innstilt vedtatt, med dissens ved Thomas og Didrik 

Flertallets begrunnelse: tiltrer forslagstillers begrunnelse og 

innstiller derfor forslaget vedtatt. 

 

Mindretallets begrunnelse: Komiteens mindretall tolker debatten i 

salen dit at Velferdstinget ikke kan binde studentrepresentantene i 

hovedstyret til Velferdstingets vedtak og innstiller derfor forslaget 

avvist.  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag # P67 Dokument: Politisk grunndokument Linjenr 
 

Levert av: Arbeidsutvalget ved Axel 

Klanderud 

Type Tillegg 

Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Arbeidsutvalget gis redaksjonell fullmakt til å bearbeide dokumentet 

etter vedtak. 

Begrunnelse I tilfelle vedtektsendringen om fullmakt ikke vedtas, ønsker vi 

fullmakt til å utføre redaksjonelle endringer i dette dokumentet. 

INNSTILLING 
 

VEDTAK Ikke realitetsbehandlet. 

 

 

VEDTAK: Politisk grunndokument er vedtatt med de endringer som fremkom på møtet. 

 

Pause 16:48-17:00 

 

Det var 34 stemmeberettigede til stede ved telling klokken 17:00. 

 

Ordstyrer orienterer om tidsbruk og –plan, og at VT har mulighet til å åpne dagsorden og utsette en sak. 

 

Det var oppklarende innlegg fra delegat nummer 20, 37 (I), 12 (I), 24 (I) -50 (r) – 24 (sr), 16 (I)- 50 (r), 44 (I) – 37 (r). 

 

VT stemmer over om å åpne dagsorden og om «Resolusjon: Tillitsutvalg» skal utgå klokken 17:06 – Vedtatt. 

 

 

RESOLUSJON: TILLITSUTVALG I SIOS STUDENTBOLIGER 
Sak 020-21/02 

Utsatt. 

 

VEDTAK: Utsatt. 

 

 

Klokken 17:07 

 

HANDLINGSPLAN 2021 
Sak 013-21/02 

 

Redaksjonskomiteen v/leder Stellan Hjerpset-Østlie (BI) innledet saken ved å presentere komiteens innstilling. 

 

 

2. GANGSDEBATT AV SAKEN: 
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31 (I), 12 (I) - 14 (r) - 12 (sr), 14 (I), 16 (I) – 12 (r) - 16 (sr), 37 (S) – 51 (r), 13 (I) – 16 (r). 

 

Ordstyrer setter strek klokken 17:20 

 

VOTERING: 
 

Det var 32 stemmeberettigede til stede ved telling klokken 17:23. 

 

 

Forslag nr. 

#H7  
Dokument Velferdstingets handlingsplan 2021 Linje 

 

 
Levert av Axel Klanderud (AU)  Type Tillegg 

Sak: Handlingsplan 20 21 (Sak 013-21/02) 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Arbeidsutvalget skal jobbe for studentrabatt på Oslo Bysykkel. 

Begrunnelse 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. 

RedKoms 

innstilling 
Enstemmig innstilt avvist 

Redegjørelse Redaksjonskomiteen tolker det dit da er viktigere å prioritere arbeidet 

tilknyttet punkt 9, fremfor dissensforslaget. Komiteen innstiller derfor forslaget 

avvist.   

VEDTAK Falt 
 

 

 

Forslag nr. #H5 Dokument Velferdstingets handlingsplan 

2021 
Linje 1093-1094 

 
Levert av Iben A. Nesset (BI)  Type Strykning 

Sak: Handlingsplan 20 21 (Sak 013-21/02) 

Opprinnelig 

tekst 
Punkt 8: Arbeidsutvalget skal jobbe for studentrabatt på Oslo 

 

Ny tekst 
 

Begrunnelse Det er allerede en god pris på å bruke bysykkel i motsetning til Ruter’s priser. 

Vi ønsker heller at det skal fokuseres på forbedring av tilbudet. 

RedKoms 

innstilling 
Enstemmig innstilt avvist 

Redegjørelse Faller dersom forslag #H7 blir vedtatt avvist. Utfallet vil i så fall bli likt.  

VEDTAK Falt 
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Det var 33 stemmeberettigede til stede 

 

Forslag nr. 

#H1 
Dokument Velferdstingets handlingsplan 

2021 
Linje 1060 

 
Levert av Eva Moshuus (AU)  Type Strykning 

Sak: Handlingsplan 20 21 (Sak 013-21/02) 

Opprinnelig 

tekst 
punkt 6: Arbeidsutvalget skal jobbe for at rekkefølgekrav satt til 

studentboliger skal ha direkte relevans for eller utløses av studentboligene. 

Ny tekst 
 

Begrunnelse Arbeidsutvalget ønsker heller å prioritere å jobbe for at Oslo kommune skal 

lage en helhetlig strategi for studenter. 

RedKoms 

innstilling 
Innstilt vedtatt, med en dissens ved Adrian, Eskil og Didrik.  

Redegjørelse Flertallets begrunnelse: Tiltrer forslagstillers begrunnelse og innstiller derfor 

forslaget vedtatt.  

 

Mindretallets begrunnelse: Mindretall ønsker å rette fokuset på rekkefølge 

krav for å kunne bygge flere studentboliger. Mindretallet forslår derfor 

forslaget avvist.  

VEDTAK Vedtatt 
 

 

 

Forslag nr. 

#H2 
Dokument Velferdstingets handlingsplan 

2021 
Linje 1078 

 
Levert av Eva Moshuus (AU)  Type Tillegg  

Sak: Handlingsplan 20 21 (Sak 013-21/02) 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Arbeidsutvalget skal jobbe for at Oslo kommune skal lage en helhetlig strategi 

med tiltak for å sikre de lokale studentenes velferd og muligheter for faglig 

utvikling. 

Begrunnelse Oslo har ikke en studentmelding. Det mener vi trengs. Om en melding er 

forpliktende eller ikke, avhenger av kommunens dokumenthierarki, vi har 

derfor valgt å beskrive hva vi ønsker. 

RedKoms 

innstilling 
Enstemmig innstilt vedtatt 

Redegjørelse Tiltrer forslagsstillers begrunnelse og innstiller forslaget derfor vedtatt.  

 

 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. #H3 Dokument Velferdstingets handlingsplan 2021 Linje --  
Levert av Axel Klanderud (AU)  Type Tillegg 

Sak: Handlingsplan 20 21 (Sak 013-21/02) 

Opprinnelig tekst 
 

Ny tekst Arbeidsutvalget gis redaksjonell fullmakt til å bearbeide dokumentet etter 

vedtak. 

Begrunnelse I tilfelle vedtektsendringen ikke vedtas, så ønsker vi red. fullmakt til 

handlingsplanen. 

RedKoms 

innstilling 
Enstemmig innstilt vedtatt 

Redegjørelse Tiltrer forslagsstillers begrunnelse og innstiller forslaget derfor vedtatt.  

 

VEDTAK Vedtatt 
 

 

 

Forslag nr. 

#H4 
Dokument Velferdstingets handlingsplan 

2021 
Linje 1060 

 
Levert av Eskil Uggen (OsloMet) Type Tillegg 

Sak: Handlingsplan 20 21 (Sak 013-21/02) 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Arbeidsutvalget skal jobbe for at kostnads- og tilskuddsrammen for 

studentboligprosjekter økes. 

Begrunnelse Dette for å kunne sikre kvaliteten ved studentboligutbygging. Derav at 

studenter får bolig av tilstrekkelig kvalitet, uten at de må betale for denne 

kvalitetssikringen på økte leiekostnader. Dette finner vi eksemplifisert i blant 

annet Brenneriveien-prosjektet. 

RedKoms 

innstilling 
Innstilt vedtatt, med dissens ved Adrian, Didrik og Thomas 

Redegjørelse Flertallets begrunnelse: Tiltrer forslagsstillers begrunnelse og innstiller 

forslaget derfor vedtatt.  

 

Mindretallets begrunnelse: Komiteens mindretall mener dette punktet er 

nasjonal poltikk og ønsker heller å rette fokus mot rekkefølgekravene fra Oslo 

Kommune. Mindretallet forslår derfor forslaget avvist.  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 

#OMF1 
Dokument Velferdstingets handlingsplan 2021 Linje 1066-1067 

 
Levert av Redaksjonskomiteen Type Tillegg 

Sak: Handlingsplan 20 21 (Sak 013-21/02) 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst (---) og kvalitets heving på bysyklene. 

Begrunnelse 
 

RedKoms 

innstilling 
innstilling vedtatt, med dissens ved Eskil og Thomas. 

Redegjørelse Flertallets begrunnelse: Flertallet mener forlaget forbedrer ordlyden i forslag 

#H6. Flertallet forslår derfor forslaget vedtatt.  

 

Mindretallets begrunnelse: Komiteens mindretall mener forslaget allerede er 

bevart i det originale forslaget i sakspapiret. Mindretallet innstiller derfor 

forslaget avvist.  

VEDTAK Falt 
 

 

 

Forslag nr. #H6 Dokument Velferdstingets handlingsplan 

2021 
Linje 1066 - 1067 

 
Levert av Stellan Hjerpset-Østlie Type Tillegg 

Sak: Handlingsplan 20 21 (Sak 013-21/02) 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Arbeidsutvalget skal også jobbe for bedre kvalitet på syklene. 

Begrunnelse Det bør ligge mer fokus på å bedre kvaliteten. Dette er fordi syklene er 

dårlige. Se til Bergen hvor det er god kvalitet på syklene. 

RedKoms 

innstilling 
Enstemmig innstilt avvist 

Redegjørelse Komiteen har kommet med et omforent forslag til dette punktet og innstiller 

det derfor avvist.  

VEDTAK Falt 
 

 

VT stemmer over helheten av Handlingsplanen 2021 – vedtatt   

 

 

VEDTAK: Handlingplanen 2021 er vedtatt med de endringer som fremkom på møtet. 

 

 

Klokken 17:35 

 

EVENTUELT 
Sak 021-21/02 

 

Det var ingen saker til eventuelt. 
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Møtet ble avsluttet med møtekritikk. 

Møteslutt 18:10 

 


