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TIL: 
Velferdstingets arbeidsutvalg 

Alle valgte representanter i Velferdstinget  

Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget 

 

Studentdemokratiene ved:   

Universitetet i Oslo 

OsloMet – storbyuniversitetet 

Handelshøyskolen BI 

Høyskolen Kristiania 

Politihøgskolen 

MF vitenskapelig høyskole  

   for teologi, religion og samfunn 

Norges Idrettshøyskole 

Norges musikkhøgskole 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Kunsthøgskolen i Oslo 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,  

   Campus Adamstuen 

Bjørknes Høyskole 

NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 

Steinerhøyskolen 

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole 

Høgskolen for Ledelse og teologi 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole 

Atlantis Medisinske høgskole 

Musikkteaterhøyskolen 

Barratt Due musikkinstitutt 

Norges Dansehøyskole 

NSKI Høyskole 

Høyskolen for Dansekunst 

Einar Granum kunstfagskole 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

INNKALLING TIL VELFERDSTINGETS MØTE 1. MARS 2021 
 

Dette er innkalling til Velferdstingets høstvalgmøte mandag 1. mars klokken 16:30. Møtet finner sted digitalt 

(Zoom). 

 

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

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

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

deg. 

 

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

å finne vara.  

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


  
 

 

 

 

 
3 

 

FORKORTELSER 
 

 

AU, VTAU: Arbeidsutvalget 

AL: Arbeiderbevegelsens studentliste 

BDM: Barrat Due musikkinstitutt 

BH: Bjørknes høyskole 

BI: Handelshøyskolen BI 

BISO Oslo: BI studentorganisasjon Oslo 

DMI: De mindre utdanningsinstitusjonene 

DNS: Det Norske Studentsamfund 

GjL: Gjestelista 

GL: Grønn liste 

HK: Høyskolen Kristiania 

HS: Hovedstyret 

KK: Velferdstingets kontrollkomité 

KS: Velferdstingets Kulturstyre 

LL: Liberal liste 

MD: SiO Mat & Drikke 

MF: MF vitenskapelige høyskole 

ML: Moderat liste 

 

 

 

NIH: Norges idrettshøgskole 

NLA: NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 

NMH: Norges musikkhøyskole 

NSO: Norsk studentorganisasjon  

ONF: Organisasjonen for norske fagskoler 

OSI: Oslostudentenes idrettsklubb 

OsloMet: OsloMet – storbyuniversitetet 

PBE: Plan- og bygningsetaten 

PHS: Politihøgskolen 

RL: Realistlista 

SH: Studenthovedstaden 

SiO: Studentsamskipnaden SiO 

SIR: Velferdstingets studentidrettsråd 

SP-OsloMet: Studentparlamentet ved OsloMet 

SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 

VA: Venstrealliansen 

VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité, NSO 

VK: Velferdstingets valgkomité  

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

 3 

16:00-16:20  Innlogging   4 

16:30  Møtestart med opprop 5 

 6 

 7 

Tid: Saks nr.: Saker: Type sak: Kategori: 
16:30 022-21/03 Valg av ordstyrer og referent Vedtakssak Møtekonstituering 

 023-21/03 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Møtekonstituering 

 024-21/03 Godkjenning av dagsorden og 

kjøreplan 

Vedtakssak Møtekonstituering 

 025-21/03 Godkjenning av referat Vedtakssak Møtekonstituering 

 026-21/03 Godkjenning av 

valgprotokoller 

Vedtakssak Møtekonstituering 

17:05 027-21/03 Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 028-21/03 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 029-21/03 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 

17:20 Pause 10 min     

17:30 030-21/03 Godkjenning av Kulturstyrets 

Handlingsplan 2021 

Vedtakssak Godkjenninger 

17:40 031-21/03 Semesteravgift Orienteringssak Politikk 

17:50 032-21/03 Resolusjon: Tillitsutvalg Vedtakssak Resolusjoner 

18:20 Pause 10 min    

18:30 033-21/03 Budsjettprioriteringer 

Oslobudsjettet 

Vedtakssak Politikk 

19:20 Pause 10 min    

19:30 033-21/03 Forts. budsjettprioriteringer 

Oslobudsjettet 

Vedtakssak Politikk 

19:45 034-21/03 Studentfrivillighetskonferanse Vedtakssak Politikk 

20:20 Pause 10 min    

20:30 035-21/03 Internasjonal komité Diskusjonssak Organisasjon 

21:00 036-21/03 Eventuelt  Eventuelt 

 8 

21:05 Møtekritikk 9 

21:25 Møteslutt 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

  16 
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 17 

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 18 

 19 

Saksnummer: 022-21/03 20 

Type sak: Vedtakssak 21 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 22 

 23 

Arbeidsutvalgets innstilling: 24 

Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 25 

 26 

Forslag til vedtak: 27 

Ordstyrer: Martine Gjerde og Kari Anne Andersen 28 

Referent: Suzanne Sagli 29 

 30 

 31 

 32 

GODKJENNING AV INNKALLING 33 

 34 

Saksnummer: 023-21/03 35 

Type sak: Vedtakssak 36 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 37 

 38 

Forslag til vedtak: 39 

Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 40 

 41 

 42 

  43 
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 44 

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 45 

 46 

Saksnummer: 024-21/03 47 

Type sak: Vedtakssak 48 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 49 

 50 

Arbeidsutvalgets innstilling: 51 

Dagsorden og kjøreplan godkjennes. 52 

 53 

Forslag til vedtak: 54 

Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 55 

 56 

 57 

GODKJENNING AV REFERAT 58 

 59 

Saksnummer: 025-21/03 60 

Type sak: Vedtakssak 61 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 62 

 63 

Forslag til vedtak: 64 

Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 65 

 66 

Referatet finner dere på www.studentvelferd.no 67 

 68 

 69 

 70 

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 71 

 72 

Saksnummer: 026-21/03 73 

Type sak: Vedtakssak 74 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 75 

 76 

Forslag til vedtak: 77 

Valgprotokoller godkjennes. 78 

  79 

http://www.studentvelferd.no/
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 80 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERINGER 81 

 82 

Saksnummer: 027-21/03 83 

Type sak: Orienteringssak 84 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 85 

 86 

Forslag til vedtak: 87 

Saken tas til orientering. 88 

 89 

ARBEIDSUTVALGET: GENERELL ORIENTERING 90 

 91 

Denne orienteringen gjelder for perioden 7. februar - 22. februar 92 

 93 

Dette er en orientering fra arbeidsutvalget i fellesskap. For mer spesifikk informasjon henvises til de 94 

individuelle orienteringene. 95 

 96 

Under følger en redegjørelse av hva arbeidsutvalget har jobbet med siden vårseminaret.  97 

 98 

SiO  99 

Det har vært et møte i SiOs hovedstyre, og vi i arbeidsutvalget har brukt tid på å lese og diskutere papirene. 100 

Det er ikke noe større å melde fra de åpne papirene. Miljøambisjonen var ikke oppe på dette møtet, noe vi 101 

satte pris på da det forhåpentligvis betyr at det heller blir brukt lengre tid på å bearbeide den før den kommer 102 

opp for diskusjon og vedtak. 103 

 104 

En større nyhet omhandlende SiO er at styreleder har trukket seg. Dette er først offentlig informasjon når 105 

disse sakspapirene går ut og det står mer om omstendighetene i Hovedstyrets orientering.  Arbeidsutvalget 106 

ble informert allerede mandag 15. februar og formøtet ble derfor avholdt uten styreleder.  107 

 108 

Arbeidsutvalget har brukt den siste uken på å vurdere hvordan vi skal løse valg av nytt styremedlem og 109 

styreleder til SiO. Da det er et styremøte i SiOs hovedstyre mellom dette møtet og Velferdstingets møte i april 110 

har vi sett på to alternativer. Det ene alternativet har vært om det skal settes opp et ekstraordinært møte før 111 

sakspapirene til neste hovedstyremøte sendes ut, den 22. mars. Det vil medføre at tiden fra valget 112 

annonseres, til fristen for å stille, vil være på rundt to uker. Arbeidsutvalget har gått flere runder på om dette 113 

er lang nok tid til å få en god valgprosess. Vi mener det er viktig med en god valgprosess da personen som 114 

velges, suppleres inn for en periode på over 1.5 år.  115 

 116 

Det andre alternativet var å vente med valg til Velferdstingets neste ordinære møte, 12. april. Fordelen med 117 

å vente så lenge er at valgprosessen vil få bedre tid. Ulempen er at det vil gå et styremøte før Velferdstinget 118 

får gjennomført valget.  119 

 120 

Arbeidsutvalget valgte opprinnelig å ikke kalle inn til et ekstraordinært møte. Dette på bakgrunn av at vi 121 

mener en god og ryddig valgprosess er ekstremt viktig for verv av denne størrelsen. 122 

 123 
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De gjenværende studentrepresentantene i SiOs hovedstyret er derimot uenige i arbeidsutvalgets vurdering 124 

og har fremmet krav om ekstraordinært møte, noe vi selvfølgelig respekterer i henhold til Velferdstingets 125 

vedtekter. Begrunnelsen vi har fått på mail er dette:  126 

 127 

“Samtlige av oss er enige om at vi vil kreve at det avholdes et ekstraordinært møte for suppleringsvalg av ett 128 

styremedlem. Vi har stor respekt for at dere kanskje føler at valgprosessen blir litt forhastet, men vi mener 129 

denne saken er såpass viktig for legitimiteten, studentstyringen og for styrets arbeid forøvrig at vi ikke kan 130 

unngå å ta den opp. Fristen er kort, men vi full tillit til at VT klarer å ta en god avgjørelse for hvem de ønsker 131 

å velge inn i styret og at prosessen fortsatt vil bli god. “ 132 

 133 

Det ekstraordinære møtet vil finne sted den 17. mars og innkalling kommer denne uken. Utlysning av valg vil 134 

publiseres tirsdag 23.02.2021. Det vil kun velges nytt styremedlem på det ekstraordinære møtet, styreleder 135 

vil velges blant de fem representantene på Velferdstingets ordinære møte 12. april. 136 

 137 

Råd for de mindre 138 

Det har vært et råd for de mindre siden vårseminaret. Det var god stemning og flere av deltakerne fant ut at 139 

de har liknende problemstillinger de kan samarbeide om. En av problemstillingene som ble diskutert er 140 

problematikk rundt at studenter på enkelte institusjoner betaler en avgift for å bruke utstyr de, under store 141 

deler av pandemien, ikke har hatt tilgang på.  142 

 143 

Studenthovedstaden 144 

Det har vært et møte i Studenthovedstaden. 145 

 146 

I Studenthovedstaden snakket vi litt om å sette opp et eget studentmøte med Oslo Kommune. Deltakerne 147 

ønsket bedre tid på å tenke på saker de ønsket å ta opp, og vi kommer derfor til å ta det opp igjen på neste 148 

møte. Vi snakket også litt om styrking av studentkulturen og midlene regjeringen har foreslått å bevilge til 149 

samskipnaden.  150 

 151 

I tillegg så vi på dagsorden til møte i Strategisk Samarbeidsforum, men den var veldig vag og derfor vanskelig 152 

å ta stilling til.  153 

 154 

Strategisk samarbeidsforum 155 

Det har vært et møte i Strategisk Samarbeidsforum. Der ble det gitt en introduksjon til alle 156 

innovasjonsdistriktene i Oslo. I tillegg ble studentrepresentantene spurt om vi ønsker et eget møte med 157 

kommunen knyttet til korona, noe vi takket ja til. Dette blir forhåpentligvis satt opp om ikke alt for lenge.  158 

 159 

SiO har til nå ikke hatt en plass i forumet. Idun foreslo å gi dem en plass, da vi tror det er heldig at SiO er med 160 

på dialogen som foregår i møtene. Dette ble innvilget og SiO får en plass fra neste møte av.  161 

 162 

Åpen zoom-lunsj 163 

Vi har avholdt en åpen zoom-lunsj. Lunsjen ble veldig hyggelig og vi anser tiltaket som vellykket og noe vi 164 

ønsker å fortsette med. I tillegg fortsetter vi med spillkvelder annenhver uke.  165 

 166 

 167 

ARBEIDSUTVALGET: IDUN KLØVSTAD (LEDER)   168 

 169 
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Tiden fra forrige møte er for min del i stor grad dekket av felles orientering.  170 

 171 

Jeg har i tillegg hatt hovedansvaret for saken med semesteravgift og saken med budsjettprioriteringer til Oslo 172 

Kommune.  173 

 174 

Økonomi 175 

Vi jobber med å ferdigstille regnskapet for 2020 og jeg har derfor vært i tett dialog med administrasjonsleder 176 

og signert en del bilag den siste tiden.  177 

 178 

Personalansvar 179 

Det er vanlig at leder gjennomfører medarbeidersamtaler med de andre i AU både på høsten og våren. Det 180 

ble gjennomført medarbeidersamtaler med alle i arbeidsutvalget i uke 7, og jeg har planlagt en 181 

planleggingsdag for å fastsette mer av våren den 22. februar.  182 

 183 

SiO 184 

Situasjonen med at styreleder i SiO har trukket seg har tatt en del tid og krefter. Det har vært møter og 185 

telefonsamtaler både med administrasjonen og fungerende styreleder. Situasjonen er beskrevet mer i detalj 186 

i felles orientering.  187 

 188 

 189 

ARBEIDSUTVALGET: EVA STRØMME MOSHUUS (NESTLEDER) 190 

 191 

God vinterferie! 192 

I og med at endelig innkalling til marsmøte er to uker etter vårseminaret så er dette en relativt kort 193 

orientering. Det har vært mange felles møter med hele arbeidsutvalget som følge av at det både har vært 194 

sakspapirfrist og hovedstyrepapirer.  195 

 196 

Komiteer  197 

Studentidrettsrådet har ikke hatt møter siden sist, men jeg har jobbet med å samle inn kontaktinformasjonen 198 

til de idrettslagene som vanligvis benytter seg av SiO Athleticas tilbud. I tillegg har jeg deltatt på møte i 199 

studenthovedstaden som leder av Studentidrettsrådet.  200 

 201 

Kulturstyret hadde vårseminaret sitt på lørdag, 13.februar. For mer informasjon om dette, se leder av 202 

Kulturstyrets egen orientering.  203 

 204 

Foreninger 205 

En gang i måneden har jeg et fast møte med DNS for å opprettholde god dialog. Dette møtet falt i løpet av 206 

disse to ukene. Der diskuterte vi punkter som var aktuelle for organisasjonene, blant annet prosjekter som 207 

studentfrivillighetskonferansen og en kulturkalender. På møtet deltok også Idun.  208 

 209 

Utover dette har jeg vært i kontakt med talsperson for Kjellerpubnettverket på Blindern, for å søke om 210 

redusert pris på salutt-kursene.  211 

 212 

 213 
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ARBEIDSUTVALGET: HENRIETTE SEIM (SAMARBEIDSANSVARLIG) 214 

 215 

Internt på kontoret  216 

Eg og Axel har arbeida med ein kampanje for å synleggjere ulike tilbod ein kan engasjere seg i som frivillig. 217 

Denne kampanjen kjem ut i løpet av våren. 218 

Studentdemokrati 219 

Sidan vårseminaret har det vore eit møte i råd for dei mindre, der vi snakka om ulike utfordringar knytt til 220 

studiekvardagen. Nokre høgskular betaler avgift i semesteret for å ha tilgang til forskjellig utstyr, og då ein 221 

ikkje har tilgong på dette utstyret grunna heimekontor synast mange det er feil å skulle betale.  222 

Organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF) spurte om eit møte for å høyre om det er mulig å gjere 223 

noko for fjernstudentar som ikkje bur i Oslo, men som likevell må betale semesteravgift til SiO, i råd for dei 224 

mindre kom same problemstilling opp. Vi skal ta det vidare med SiO. 225 

Arrangement  226 

I veke 6 stagnerte påmeldinga til vårsemester med nye vener. Til då var det stor overvekt av UiO og OsloMet 227 

studentar som hadde meldt seg på, og vi såg potensiale for å nå ut til fleire. Derfor brukte eg tid på å søkje 228 

opp kvar høgskule, finne ein tilsett som hadde med kommunikasjon å gjere og sende informasjon om 229 

konseptet. Vi fekk mange positive mailar tilbake, og påmeldinga har tatt seg opp igjen, no frå andre enn UiO 230 

og Oslomet. Håpet er jo at ingen skal måtte melde seg på, men vi vil gjerne treffe dei som faktisk treng 231 

tilbodet. Det er i dag 123 påmeldte.  232 

Etter tilbakemeldingar frå opplæringsdagen kjem vi til å halde fram med spelekveld annan kvar fredag, og 233 

arrangere ein del opne zoomlunsjar framover.  234 

 235 

 236 

ARBEIDSUTVALGET: AXEL KLANDERUD (POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG) 237 

 238 

Februar 239 

 240 

Siden sist orientering har vi fått gladnyheten om at funksjonsnedsatte studenter nå kan få tilleggsstipend 241 

samtidig som de har frivillige verv/ulønnet arbeid. Vi sendte som sagt saken til AP på stortinget hvor svaret 242 

fra Asheim var svært positivt. Vi er veldig glade for at dette gikk gjennom og at praksisen hos Lånekassen 243 

endres. 244 

 245 

Oslobudsjettet ga oss dessverre svært lite å jobbe med for 2021. Jeg håper de kravene dere vedtar for 2022 246 

er noe vi og neste AU kan ta med oss som innspill til bystyret slik at vi får vedtatt gode studentprioriteringer 247 

for neste års budsjett og at vi gir neste arbeidsutvalg en god ramme å jobbe rundt. 248 

 249 

https://www.handikapnytt.no/krystallklar-statsrad-slutt-pa-forbudet-mot-a-ha-frivillige-verv/
https://www.handikapnytt.no/krystallklar-statsrad-slutt-pa-forbudet-mot-a-ha-frivillige-verv/
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Jeg og Henriette har jobbet på en kampanje om studenter og frivillighet som skal gå over februar/mars. At 250 

studenter kan drive med frivillighet enten det er i studentforeninger eller andre organisasjoner ser vi på som 251 

svært viktig for den enkelte student men også for å imøtekomme et behov for frivillighet i samfunnet. 252 

Kampanjen vil postes på SoMe så det er bare å følge med! 253 

 254 

VI har også skrevet høringssvar til endring i forskrift om utdanningsstøtte, hvor vi stilte oss positive til endring 255 

av utregning for hvor lenge man kan motta studiestøtte. Endringen som er foreslått er å endre fra antall år 256 

til antall studiepoeng, slik at de som tar deltidsstudier eller har en annen studieprogresjon kan få studiestøtte 257 

over lengre perioder. Det er spesifisert at endringen ikke skal gå ut over de studentene som tar mer enn 60 258 

studiepoeng på et år. 259 

 260 

Jeg har jobbet videre med utforming av retningslinjer for internasjonal komite basert på deres 261 

tilbakemeldinger fra vårseminaret, og jeg håper vi får en god diskusjon og et godt vedtak til glede og nytte 262 

for internasjonale studenter i årene fremover. 263 

 264 

10. Februar var jeg på møte om grønne tak i kommunen. Gjennom vårt miljøpolitiske dokument vedtok vi 265 

politikk som samsvarer med denne utviklingen, og vi tenker da det kan være interessant å koble VT opp til 266 

kommunens plan. Jeg planlegger derfor å skrive et høringssvar til strategien i løpet av februar/mars. 267 

 268 

 269 

MEDIELOGG 270 

 271 

_Utgifter til psykisk helse kan øke semesteravgiften 272 

Torsdag 21.01.2021 273 

Idun intervjuet i Universitas i sak om mulig økning av semesteravgiften i 2021. 274 

_________________________________________________________________________________ 275 

Vi trenger tiltak, ikke statusoppdateringer! 276 

Torsdag 21.01.2021 277 

Idun skrev tilsvar i Universitas til et innlegg fra Høyres studenter. 278 

_________________________________________________________________________________ 279 

Studentene har endelig fått krisepakken, men mener den kommer for sent: – Brannslukking 280 

Fredag 22.01.2021 281 

 282 

Idun intervjuet i avisaoslo om krisepakke til studentene. 283 

_________________________________________________________________________________ 284 

Spleiser ensomme studenter. 285 

Tirsdag 26.01.2021  286 

 287 

Axel intervjuet i VG om Vårsemester med nye venner og SiOs tiltak mot ensomhet. 288 

_________________________________________________________________________________ 289 

https://magasin.oslo.kommune.no/byplan/gr%C3%B8nnere-tak-og-fasader#gref
https://universitas.no/nyheter/67782/utgifter-til-psykisk-helse-kan-oke-semesteravgifte/
https://universitas.no/debatt/67761/vi-trenger-tiltak-ikke-statusoppdateringer/
https://www.ao.no/studentene-har-endelig-fatt-krisepakken-men-mener-den-kommer-for-sent-brannslukking/s/5-128-25768
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/OQElRV/spleiser-ensomme-studenter?utm_source=vgfront&utm_content=row-27
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Ny daglig leder i Radio Nova – Norsk Lokalradioforbund 290 

Tirsdag 26.01.2021 291 

 292 

Sak om ny daglig leder i Radio Nova. 293 

_________________________________________________________________________________ 294 

Lånekassen hindrar studentar med funksjonsnedsetjing i å ha frivillige verv 295 

Onsdag 03.02.2021 296 

 297 

Idun sitt innlegg sitert. 298 

_________________________________________________________________________________ 299 

https://www.handikapnytt.no/krystallklar-statsrad-slutt-pa-forbudet-mot-a-ha-frivillige-verv/ 300 

Onsdag 03.02.2021 301 

 302 

Henrik Asheim intervjuet i forbindelse med endringen i Lånekassens praksis om tilleggsstipend til studenter 303 

med funksjonsnedsettelser. 304 

_________________________________________________________________________________ 305 

Asheim setter ned foten: Lånekassen har tolket reglene for strengt 306 

Onsdag 03.02.2021 307 

 308 

Samme som over, bare i Khrono. Idun intervjuet. 309 

_________________________________________________________________________________ 310 

Krisepakke til studentene - Det er ikke nok 311 

Torsdag 04.02.2021 312 

 313 

Idun har sammen med flere andre studentledere skrevet leserinnlegg i DB. 314 

_________________________________________________________________________________ 315 

Nå kuttes psykisk helsetilbud til studentene: - Helt bak mål 316 

Lørdag 06.02.2021 317 

Idun og Trond Morten fra SiO intervjuet ifm kuttet fra Helse Sør-Øst til SiOs psykiske helsetilbud. 318 

_________________________________________________________________________________ 319 

https://universitas.no/nyheter/67817/gjentatte-vannlekkasjer-i-studenthus-man-ma-unnga-/ 320 

06.02.2021 321 

 322 

Sak om studenthuset på Lillestrøm og vannlekasjer. 323 

_________________________________________________________________________________ 324 

“Heltidsstudenten finnes ikke” 325 

08.02.2021 326 

 327 

Idun skrev innlegg i dagsavisen om at studiestøtten ikke er nok til å realisere heltidsstudenten. 328 

_________________________________________________________________________________ 329 

https://universitas.no/nyheter/67835/studenter-i-plakataksjon-mot-sio-vi-vil-fortsette-/ 330 

10.02.2021 331 

 332 

Sak om “reduser husleia” aksjonen mot SiO bolig. 333 

_________________________________________________________________________________ 334 

https://www.lokalradio.no/nyheter/radionyheter/ny-daglig-leder-i-radio-nova-20398/
https://framtida.no/2021/02/02/lanekassen-nektar-studentar-med-funksjonsnedsetjing-a-ha-frivillige-verv
https://www.handikapnytt.no/krystallklar-statsrad-slutt-pa-forbudet-mot-a-ha-frivillige-verv/
https://khrono.no/asheim-setter-ned-foten-lanekassen-har-tolket-reglene-for-strengt/546495
https://www.dagbladet.no/meninger/det-er-ikke-nok/73363730
https://www.tv2.no/nyheter/11931659/
https://universitas.no/nyheter/67817/gjentatte-vannlekkasjer-i-studenthus-man-ma-unnga-/
https://universitas.no/nyheter/67835/studenter-i-plakataksjon-mot-sio-vi-vil-fortsette-/
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https://vartoslo.no/reduserhusleia-august-starberg-bydel-frogner/studenter-pa-majorstua-til-aksjon-mot-335 

de-okende-leieprisene-for-studenthusene-i-byen/285282 336 

10.02.2021 337 

 338 

Sak om “reduser husleia” aksjonen mot SiO bolig i VårtOslo. Jonas Virtanen intervjuet. 339 

_________________________________________________________________________________ 340 

https://universitas.no/nyheter/67837/mange-vil-ha-deltidsjobbene-dette-er-ekspertenes-341 

b/?fbclid=IwAR0zuwTVHxPKNoSZTKeGrdOlY1NmYAOYKYr933x9EqtZF9GSKW-N1opcmMQ 342 

11.02.2021 343 

 344 

Sak om karrieresenteret til SiO og studenters arbeidsmuligheter under korona. 345 

_________________________________________________________________________________ 346 

https://universitas.no/debatt/67836/kunnskapslose-eller-egoistiske-husleiekrav/ 347 

12.02.2021 348 

 349 

Tidligere leder av VT, Gard Løken Frøvoll skrev innlegg i Universitas om “senk husleia”- aksjonen. 350 

_________________________________________________________________________________ 351 

https://universitas.no/debatt/67844/en-milliard-kroner-mye-penger-men-dekker-likevel-l/ 352 

15.02.2021 353 

 354 

Idun har skrevet innlegg om den foreslåtte krisepakken. 355 

_________________________________________________________________________________ 356 

 357 

  358 

https://vartoslo.no/reduserhusleia-august-starberg-bydel-frogner/studenter-pa-majorstua-til-aksjon-mot-de-okende-leieprisene-for-studenthusene-i-byen/285282
https://vartoslo.no/reduserhusleia-august-starberg-bydel-frogner/studenter-pa-majorstua-til-aksjon-mot-de-okende-leieprisene-for-studenthusene-i-byen/285282
https://universitas.no/nyheter/67837/mange-vil-ha-deltidsjobbene-dette-er-ekspertenes-b/?fbclid=IwAR0zuwTVHxPKNoSZTKeGrdOlY1NmYAOYKYr933x9EqtZF9GSKW-N1opcmMQ
https://universitas.no/nyheter/67837/mange-vil-ha-deltidsjobbene-dette-er-ekspertenes-b/?fbclid=IwAR0zuwTVHxPKNoSZTKeGrdOlY1NmYAOYKYr933x9EqtZF9GSKW-N1opcmMQ
https://universitas.no/debatt/67836/kunnskapslose-eller-egoistiske-husleiekrav/
https://universitas.no/debatt/67844/en-milliard-kroner-mye-penger-men-dekker-likevel-l/
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 359 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 360 

 361 

Saksnummer: 028-21/03 362 

Type sak: Orienteringssak 363 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 364 

 365 

Forslag til vedtak: 366 

Saken tas til orientering. 367 

 368 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 369 

 370 

Som kjent valgte styreleder Jonas å fratre sitt verv med umiddelbar virkning, mandag 15. februar. Dette var 371 

hans eget valg og begrunnet i personlige årsaker. Styret var på dette tidspunkt ikke konstituert enda, men 372 

dette ble gjennomført på første styremøte den 17. februar. Stine ble da valgt som nestleder og ble dermed 373 

også konstituert som fungerende styreleder frem til nyvalg er gjennomført. Styret ber om ro rundt 374 

avgjørelsen, og forsikrer VT om at SiO fortsatt er i de beste hender.  375 

Neste styremøte er 26. mars.  376 

 377 

Generelt  378 

Onsdag 17. februar ble det besluttet at lesesaler og bibliotek ved universiteter og høyskoler kunne gjenåpne 379 

fra 18. februar, etter å ha vært stengt nesten en måned. SiO gjena ̊pnet 18. februar Eilert spiseri og Georg 380 

kaffebar på UiO og gjenåpner også lesesaler på studentbyene. Myndighetene åpnet også for at voksne skal 381 

kunne delta i organisert trening utendørs, noe som gjør at blant annet søndagsturtilbudet i regi av SiO kan 382 

gjenopptas. SiO vil gjenåpne ytterligere tilbud etter hvert som smittesituasjonen og retningslinjene fra 383 

myndighetene tillater dette.  384 

 385 

SiO Mat og Drikke 386 

Målsettingen var å tilby flest mulig studenter et serveringssted etter behov.  387 

Status pr 18. februar er at Georg, Eilert og Union Kringsjå er åpne. Man ser løpende på hvilke tilbud som bør 388 

gjenåpnes når, i tråd med at studentene får komme tilbake på lesesalene. 389 

 390 

SiO Bolig  391 

Det er fortsatt få smittetilfeller i studentboligene.  392 

Antall boligsøknader har gått ned den siste tiden og årsaken er trolig stengte campuser og digital 393 

undervisning.  394 

 395 

Status søkere per 18.2.: 396 

Ønsket 

innflytting 
Antall 

Februar 22 

Mars 37 

April 24 

Mai 87 
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Juni 342 

Totalt 512 

 397 

 398 

Boligprosjekter  399 

 400 

Blindernveien 6.  401 

Arbeidene med oppføring av nye studentboliger er i rute. Bygget vil gi bolig til 311 i tillegg til ny 4-402 

avdelingsbarnehage og en dagligvarebutikk. Det er stor interesse for de nye boligene og innflytting vil skje 403 

fra 1. mai.   404 

 405 

Gjerdrums vei 10. 406 

SiO bygger om og rehabiliterer de to eldre teglsteinsbyggene på eiendommen. Disse vil være klare for 407 

innflytting i juni 2021. Prosjektet følger oppsatt fremdrift og vil gi 83 nye studentboliger. Disse vil bli noe større 408 

enn de tradisjonelle studentboligene som er bygget i f.eks. Blindernveien 6. Eiendommen kan i tillegg gi rom 409 

for et større antall boliger, men det er krevende grunnforhold på deler av tomten og beslutning om videre 410 

utvikling er foreløpig satt på vent. 411 

 412 

Pilestredet 31. 413 

Dette bygget ble tømt ved årsskiftet 2019/2020 og blir totalrehabilitert. I tillegg gjøres en etasje som tidligere 414 

var næringsarealer om til boliger. Bygget vil være klart til innflytting i juni 2021 og ha 93 ettroms leiligheter 415 

og 26 toromsleiligheter.   416 

 417 

Olav M. Troviks vei 60, 64, 66 (Kringsjå) og Rolf E. Stenersens allé 2-4 og 8-14 (Sogn). 418 

Disse byggene skal rehabiliteres. SiO fikk godkjent disse prosjektene som en del av tiltakspakken til 419 

oppgradering av eldre studentboliger som regjeringen presenterte sommeren 2021. Det betyr at arbeidene 420 

er delvis finansiert av statstilskudd. Entreprenører er engasjert. 421 

Arbeidene med OMT 64 er igangsatt og her vil de tre husene bli tatt i rekkefølge uten overlapp i fremdriften 422 

og med ca. 6 mnd. byggetid på hver. 423 

Arbeidene med RES 2-4 og 8-14 blir gjennomført som et prosjekt med oppstart sommeren 2021. 424 

 425 

«Det gule huset», utomhus på Sogn og «Amatøren». 426 

Arbeidene med opprusting av uteområdene og fellesareal for beboere på Sogn er inne i avslutningsfasen. 427 

Uteområdene er på det nærmeste ferdige og «Det gule huset» er ferdig og snart klar til å bli tatt i bruk. Her 428 

er det lesesaler og møterom/oppholdsrom som kan benyttes av foreninger eller studenter som ønsker å 429 

møtes i uformelle sammenhenger.  430 

«Amatøren» har vært stengt mens nabobygget har vært rehabilitert og deler av det gamle kjøkkenarealet har 431 

vært innredet til boliger. Hovedstyret har vedtatt  å ruste opp arealene slik at lokalene igjen kan være arena 432 

for foreningen Amatørens virksomhet og et uformelt treffested med arrangementer, spill og servering åpent 433 

for alle studenter. Disse arbeidene pågår, og lokalene vil være klare til bruk etter påske. 434 

 435 

Diverse utredninger. 436 

I tillegg til de pågående byggeprosjektene utredes det utnyttelse av andre eiendommer,  437 

Sognsveien 102, RES 13-19 og planlegging av Kringsjå fase 3.  438 
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Dersom de nødvendige kommunale godkjenninger gis, utredningene viser at det er økonomisk realiserbart 439 

og hovedstyret beslutter å utnytte potensialet fullt ut vil disse prosjektene kunne gi inntil 1300 nye boliger i 440 

perioden 2022 til 2025. 441 

 442 

SiO Helse  443 

 444 

Ventelistetall per 18.02.2021: 445 

● Psykisk helse: 7 dager inntak, 8 uker på oppstart hos psykolog 446 

● Rådgivning: ca. 2 uker. Drop-in tilbud 447 

● Tannhelse: ca. 11 dager 448 

● Fastlege: 5 dager, ø-hjelp på dagen. 449 

● Helsesykepleier 1 dag 450 

● Vaksine på dagen 451 

 452 

 453 

SiO Barnehage 454 

● Driftes nå på gult nivå. 455 

● Ny barnehage i Blindernveien: Barnehagen er søkbar på Oslo kommunes nettsider, slik at den blir 456 

med i hovedopptaket som har frist 1. mars. 457 

 458 

SiO Athletica  459 

● 17. februar kom beskjed om videre nedstengning i to nye uker. 460 

● Etablerer tiltak i tråd med lettelser og føringer fra kommunene. Etter nye føringer fra Oslo kommune 461 

17. februar: Etablerer utendørstreningstilbud igjen. Da for alle studenter uavhengig av medlemskap. 462 

● Medlemsfakturering satt på pause til gjenåpning. 463 

● Tilbud til studentene 464 

○ Live streaming av treningsøkter tilgjengelig for alle studenter.  465 

○ Online trening tilgjengelig for alle medlemmer i SiO Athletica 466 

○ Gruppetrening m/inntil 10 personer utendørs 467 

○ Utendørs PT  468 

○ Medisinsk PT (innendørs) ved legeerklæring  469 

○ Walk and talk med livsstilsveileder  470 

 471 

  472 
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 473 

ANDRE ORIENTERINGER 474 

 475 

Saksnummer: 029-21/03 476 

Type sak: Orienteringssak 477 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 478 

 479 

Forslag til vedtak: 480 

Saken tas til orientering. 481 

 482 

 483 

KULTURSTYRETS ORIENTERING 484 

 485 

Siden sist har Kulturstyret fått gjennomført vårseminaret. Her valgte vi nestleder blant medlemmene, 486 

vedtok handlingsplan og gjennomførte et ordinært møte. Vi mottok 17 søknader og delte ut 135 200 kroner 487 

på dette møtet. Datoene for søknadsfrister og møter er nå satt og disse kan dere finne på 488 

studentvelferd.no/ks-soknadsfrister-og-motedatoer.  489 

 490 

Med vennlig hilsen  491 

Leder av Kulturstyret - Ingvild Garmo Nilsson 492 

 493 

 494 

SIO MAT OG DRIKKE 495 

 496 

Det foreligger ingen skriftlig orientering.  497 

 498 

 499 

UNIVERSITAS 500 

 501 

Det foreligger ingen skriftlig orientering.  502 

 503 

 504 

RADIO NOVA 505 

 506 

Det foreligger skriftlig orientering – se vedlegg. 507 

 508 

 509 

ARGUMENT 510 

 511 

Argument gjennomførte høsten 2020 den planlagte skriveskolen, med forfatter Hilde Østby som 512 

gjesteforeleser på ett av seminarene. Etter forholdene viste skolen seg å være vellykket, og vi har derfor 513 

videreført tradisjonen – med noen modifikasjoner – inn i dette semesteret. Videre ble dobbeltnummeret 514 

Kosmos utgitt i papirformat og nettversjon i desember 2020.  515 
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 516 

Mandag 22. februar utgis årets første nummer, med tema Identitet. Vi gleder oss veldig til å lansere dette 517 

nummeret, som redaksjonen har jobbet iherdig med å ferdigstille. Nå er planleggingen av vårens andre 518 

utgave med tema Kontoret i gang, og lansering for dette nummeret er satt til 8. april. For vårens tredje 519 

nummer tenker vi å gjennomføre en skrivekonkurranse om studenters deltagelse i samfunnsdebatten – 520 

forhåpentligvis i samarbeid med tidsskriftet Samtiden. Dette nummeret ønsker vi å kombinere med en 521 

større debatt, og planlegger derfor å søke om midler til dette fra Fritt Ord-stiftelsen.  522 

 523 

Onsdag 17. februar holdt vi vårens første skrivekurssamling, hvor forfatter, kritiker og essayist Ida Lødemel 524 

Tvedt snakket om idéutvikling. Grunnet koronarestriksjoner måtte vi omgjøre denne første kurskvelden til 525 

en digital samling, men det hindret heldigvis ikke folk i å delta. Første samling ble en suksess tross 526 

digitaliseringen, og forhåpentligvis kan de resterende fem kursene holdes med fysisk oppmøte. Kursene går 527 

annenhver uke denne våren, og veksler mellom foredrag og workshops. Målet for skrivekurset er å lede 528 

skribentene gjennom hele prosessen fra idé til ferdigstilt tekst, og flere av dem vil derfor inviteres til å 529 

publisere sine tekster i vårt tidsskrift etter endt kurs. Tredje kurskveld om argumentasjon og kronikkskriving 530 

vil holdes av kritiker Carline Tromp, som også er tidligere ansvarlig redaktør for Argument. Femte kurskveld, 531 

som finner sted 24. april, planlegges å være en debatt mellom journalister og akademikere om noe i gata 532 

"journalistisk versus teoretisk stil i sakprosa og i offentligheten".   533 

 534 

Med vennlig hilsen  535 

Eline Prytz Andersen,  536 

Ansvarlig redaktør i Argument 537 

 538 

 539 

URBO – URBAN BOLIGUTLEIE 540 

 541 

Det foreligger ingen skriftlig orientering.  542 

 543 

 544 

  545 
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 546 

GODKJENNING AV KULTURSTYRETS HANDLINGSPLAN 2021 547 

 548 

Saksnummer: 030-21/03 549 

Type sak: Vedtakssak 550 

Saksansvarlig: Kulturstyret ved Ingvild Garmo Nilsson 551 

Vedlegg: Kulturstyrets handlingsplan for 2021 552 

 553 

Arbeidsutvalgets innstilling: 554 

Arbeidsutvalget har ingen innstilling i denne saken 555 

 556 

Forslag til vedtak: 557 

● Velferdstinget godkjenner Kulturstyrets handlingsplan.  558 

● Velferdstinget godkjenner ikke Kulturstyrets handlingsplan.  559 

 560 

SAKSOPPLYSNINGER 561 

 562 

Velferdstinget godkjenner hvert vårseminar Kulturstyrets handlingsplan. På grunn av en uventet hendelse 563 

måtte vi utsette Kulturstyrets eget vårseminar til etter Velferdstingets. Derfor fremlegger Kulturstyret deres 564 

ønsket handlingsplan på dette møtet. Denne gangen blir det for året 2021. 565 

  566 
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SEMESTERAVGIFT 567 

 568 

Saksnummer: 031-21/03 569 

Type sak: Orienteringssak 570 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget  571 

Vedlegg:  572 

 573 

Arbeidsutvalgets innstilling: 574 

Velferdstinget tar saken til orientering. 575 

 576 

Forslag til vedtak: 577 

Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker. 578 

 579 

SAKSOPPLYSNINGER 580 

 581 

Arbeidsutvalget har over en lengre periode snakket om at Velferdstinget skal ta en diskusjon om 582 

semesteravgiftens størrelse. Opprinnelig skulle det tas en diskusjon i april 2020. Den ble utsatt som følge av 583 

korona.  584 

 585 

Bakgrunnen for å ta opp semesteravgiften til diskusjon har vært at den har vært fast siden høsten 2016. 586 

Semesteravgiften indeksjusteres ikke, og den må derfor økes med jevne mellomrom for å holde tritt med 587 

lønns- og prisveksten i samfunnet.  588 

 589 

Samtidig har Oslo den høyeste semesteravgiften i landet, og det herjer en pandemi. Arbeidsutvalget har 590 

derfor gått i dialog med SiOs administrasjon om hvor mye en slik diskusjon og eventuell økning haster. Vi har 591 

fått tilbakemelding om at det på sikt må gjøres noe. Likevel er vi enige om at dette ikke er riktig tidspunkt å 592 

foreslå en økning av semesteravgiften, og SiO har forsikret oss om at det, på kortere sikt, ikke vil gå ut over 593 

deres drift.  594 

 595 

Det er ikke ønskelig å legge frem et nytt forslag på når semesteravgiftsdebatten skal tas, fordi situasjonen 596 

fremover med tanke på pandemien er så usikker som den er. Vi fortsetter også å jobbe for at Oslo Kommune 597 

skal gi støtte til SiOs psykiske helsetilbud. Store deler av semesteravgiften går til SiO Helse, og eventuelle 598 

tilskudd vil kunne spille inn i en senere diskusjon.  599 

 600 

Dersom Velferdstinget likevel ønsker å diskutere en endring av semesteravgift, oppfordrer arbeidsutvalget 601 

om å melde opp en sak til et senere møte.  602 

 603 

 604 

//English// 605 

 606 

The executive committee has for a long time talked about the Welfare Council discussing the size of the tuition fee. 607 

The semester fee is not index adjusted, and therefore it needs to be increased at regular intervals to keep pace with 608 

wage and price growth in society. 609 

 610 
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The executive committee has entered into a dialogue with SiO's administration about how urgent such a discussion 611 

and potential increase is. We have received feedback that something must be done in the long run. Nevertheless, 612 

we agree that this is not the right time to propose an increase in the tuition fee, and SiO has assured us that, in the 613 

short run, it will not affect their operations. 614 

 615 

If the Welfare Council wishes to discuss an increase in the semester fee, the working committee encourages reporting 616 

a case to a later meeting. 617 

 618 

  619 
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 620 

RESOLUSJON: TILLITSUTVALG I SIOS STUDENTBOLIGER 621 

 622 

Saksnummer: 032-21/03 623 

Type sak: Vedtakssak 624 

Saksansvarlig: Gjestelista (UiO) 625 

Vedlegg: Resolusjonen «Tillitsutvalg i SiOs studentboliger» 626 

 627 

Arbeidsutvalgets innstilling: 628 

Arbeidsutvalget innstiller resolusjonen vedtatt. Vi synes initiativet virker godt, men vi er bekymret for de 629 

økonomiske konsekvensene ved punkt 4. Vi er bekymret for at finansiering av pizza vil kunne heve leien for 630 

alle, når ikke alle vil få bruk for tilbudet. Vi anerkjenner at pizza, og mat generelt, er et godt trekkmiddel for 631 

at studenter skal møte opp, men samtidig skal pengene komme fra et sted. Hvis sakene som blir tatt opp er 632 

viktige nok, bør det forventes at beboere stiller opp uavhengig av mattilbud. 633 

 634 

Utover det tror vi det vil være et godt virkemiddel for å skape bedre dialog mellom SiO og beboere ved 635 

boligene.  636 

 637 

Vi vil også stryke punkt 2, da det ikke eksisterer “underansvarlige” i SiO med ansvarlighet for enkeltboliger i 638 

SiO som man kan ha kontakt med. Det blir da et overflødig punkt siden stillingene ikke eksisterer. 639 

 640 

Forslag til vedtak: 641 

1. Resolusjonen vedtas, med de endringene som forekommer under møtet.  642 

2. Resolusjonen vedtas ikke 643 

 644 

 645 

//English// 646 

The executive committee has recommended approving the resolution, with a few changes.  647 

 648 

SAKSOPPLYSNINGER 649 

Gjestelista ved UiO har sendt inn resolusjonen «Tillitsutvalg i SiOs studentboliger». Resolusjonen ligger 650 

vedlagt i sakspapirene og vil behandles som en vedtakssak.  651 

 652 

Innsender vil få muligheten til å presentere resolusjonen før arbeidsutvalgets legger frem sin innstilling. 653 

 654 

//English// 655 

Gjestelista from UiO has submitted the resolution «trust-committee in SiO’s student housing”. The resolution is 656 

attached as an appendix to the case documents, and will be treated as a decision case. 657 

 658 

The submitter will have the opportunity to present the resolution before the executive committee presents its 659 

recommendation. 660 
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BUDSJETTPRIORITERINGER OSLOBUDSJETTET 661 

 662 

Saksnummer: 033-21/03 663 

Type sak: Vedtakssak 664 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget, Idun Kløvstad 665 

Vedlegg: Velferdstingets handlingsplan 2021 666 

 667 

Arbeidsutvalgets innstilling: 668 

Hovedprioriteringer 669 

 Oslo Kommune skal gi støtte til studentenes psykiske helsetilbud, etter søknad fra SiO. 670 

 671 

 Oslo Kommune skal sette ned ressurser for å utarbeide en helhetlig strategi med tiltak for å sikre de 672 

lokale studentenes velferd og muligheter for faglig utvikling. Strategien skal komme i tillegg til 673 

campusstrategien.  674 

 675 

Øvrige prioriteringer 676 

 Oslo Kommune skal bruke ressurser på å korte ned Plan- og bygningsetatens reguleringsprosesser.  677 

 678 

 Oslo Kommune skal bruke midler på å realisere internasjonalt hus som et fysisk tilbud, ikke kun på 679 

nett.  680 

 681 

 Oslo Kommune skal bevilge øremerkede midler til å utbedre Oslo Bysykkel. 682 

 683 

 Oslo Kommune skal sette av midler som skal gå til initiativ til å leve grønnere som student. 684 

 685 

 Oslo Kommune skal i samarbeid med fylkeskommunen sette av midler slik at studenter kan få 686 

rabatt på ruter, på lik linje med honnør.  687 

 688 

 Oslo Kommune skal opprette en søkbar pott for studentforeninger som trenger å sende frivillige på 689 

Salutt-kurs. 690 

 691 

 692 

Forslag til vedtak: 693 

Velferdstinget vedtar prioriteringer til Oslobudsjettet med de endringer som fremkommer på møtet. 694 

 695 

SAKSOPPLYSNINGER 696 

 697 

Oslo Kommunes budsjettprosesser er viktige for Velferdstinget i saker som handler om prioritering av midler. 698 

Arbeidsutvalget ønsker derfor at Velferdstinget aktivt tar stilling til hvilke prioriteringer de har til budsjettet. 699 

Arbeidsutvalget har lagt ved et forslag under “Arbeidsutvalgets innstilling” og endringsforslag kan sendes inn 700 

på disse linjenumrene.  701 

 702 

Forslaget til prioriteringer er i stor grad basert på handlingsplanen Velferdstinget vedtok på forrige møte. 703 

Arbeidsutvalget tror det kan være en utfordring å jobbe med alle prioriteringene på lik linje, dersom vi ønsker 704 
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gjennomslag, og foreslår derfor to hovedprioriteringer. Dette er prioriteringer vi ser for oss at skal jobbes 705 

aktivt for frem mot høsten og budsjettfremleggelsen.  706 

 707 

Samtidig ønsker vi muligheten til å jobbe for flere saker dersom de skulle vise seg å være interessante for 708 

andre aktører eller politikere. Vi har derfor også foreslått en liste med “øvrige prioriteringer”. Flere av de 709 

øvrige prioriteringene er allerede del av handlingsplanen, og vi ser det naturlig å jobbe for å få dem inn i 710 

Oslobudsjette dersom muligheten skulle by seg.  711 

 712 

Begrunnelse for arbeidsutvalgets innstilling 713 

Hovedprioriteringer  714 

Arbeidsutvalgets forslag til hovedprioriteringer består av to punkter. Det første er et krav om at Oslo 715 

Kommune skal gi støtte til studentenes psykiske helsetilbud. Oslo Kommune har ansvar for alle innbyggeres 716 

helsetilbud. SiO har sagt de kan jobbe med oss for å legge inn en søknad til Oslo Kommune om midler til 717 

studentenes psykisk helsetjeneste til Oslobudsjettet 2022. Dette betyr ikke at vi ikke skal jobbe for en 718 

styrkning allerede nå i 2021, men vi ser det fortsatt som en fin prioritering. Midler til samskipnadens psykiske 719 

helsetilbud har vært en prioritering de siste årene, og vi anbefaler å holde på den.  720 

 721 

Det andre punktet vi har foreslått som hovedprioritering handler om å sette ned ressurser for å utarbeide en 722 

helhetlig strategi med tiltak for å sikre de lokale studentenes velferd og muligheter for faglig utvikling. Dette 723 

er et helt nytt punkt å jobbe med, men det foreslås som en hovedprioritering fordi vi tror det kan være et 724 

viktig arbeid som kan legge grunnlaget for en god utvikling av Oslo som studentby.  725 

 726 

Øvrige prioriteringer  727 

Under er forslaget til de øvrige prioriteringene gjengitt, sammen med begrunnelse for hvorfor de er foreslått 728 

av arbeidsutvalget. Dersom Velferdstinget ønsker å endre prioriteringen skal endringsforslag, som nevnt 729 

over, leveres på linjenummer under “forslag til vedtak”.  730 

 731 

 732 

 Oslo Kommune skal bruke ressurser på å korte ned Plan- og bygningsetatens reguleringsprosesser.  733 

 734 

Oslo Kommunes reguleringsprosesser tar i dag, i snitt, fem år. Lange reguleringsprosesser har vært en 735 

utfordring lenge og det påvirker hastigheten på studentboligbygging. Velferdstinget har alt vedtatt at det 736 

skal jobbes for å korte ned reguleringsprosessene i handlingsplanen.   737 

 738 

 739 

 Oslo Kommune skal bruke midler på å realisere internasjonalt hus som et fysisk tilbud, ikke kun på nett.  740 

 741 

Oslo Kommune har tidligere jobbet for å få til et internasjonalt hus i Oslo, sammen med andre aktører. Det 742 

ble gjort et forprosjekt som dere kan se rapporten til her. I etterkant har de slått fra seg at dette skal være et 743 

fysisk tilbud, men heller ønsket å lage noe digitalt. Dette er ment som et tilbud til alle byens internasjonale, 744 

men vi tror at et slikt, fysisk tilbud, vil gagne spesielt internasjonale studenter.  745 

 746 

 747 

 748 

 Oslo Kommune skal bevilge øremerkede midler til å utbedre Oslo Bysykkel.  749 

 750 

https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/internasjonalt-nettverk/2016/oslo-international-house---rapport-fra-forprosjekt.pdf
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I Velferdstingets handlingsplan for 2021 skal det jobbes for en utbedring av bysykkeltilbudet i Oslo. Vi i 751 

arbeidsutvalget ser for oss at det er lettere å få til en utbedring dersom det settes av ekstra midler til det.  752 

 753 

 754 

 Oslo Kommune skal sette av midler som skal gå til initiativ til å leve grønnere som student. 755 

 756 

Oslo Kommune har i dag en ordning med klimatilskudd. Studenter har dårlig kjøpekraft, noe som kan gjøre 757 

det mer utfordrende å ta grønne valg. Arbeidsutvalget foreslår derfor å jobbe for at det skal settes av en egen 758 

pott til studenter, som for eksempel kan gå til støtte til kjøp av sykkel og forsikringsgodkjent sykkellås.  759 

 760 

 761 

 Oslo Kommune skal i samarbeid med fylkeskommunen sette av midler slik at studenter kan få rabatt på 762 

ruter, på lik linje med honnør.  763 

 764 

Dette punktet har Velferdstinget jobbet for lenge. For å få til en slik endring må både kommunen og 765 

fylkeskommunen være med. Alternativt kan det implementeres fra statlig hold.  766 

 767 

 768 

 Oslo Kommune skal opprette en søkbar pott for studentforeninger som trenger å sende frivillige på Salutt-769 

kurs. 770 

 771 

Salutt er et pålagt kurs for alle som jobber på et utested etter kl. 01:00. Da kurset koster 500kr per hode, har 772 

det blitt en økonomisk utfordring for flere av de frivillige studentpubene i Oslo. Kommunen har flere ganger 773 

sagt at vi kan se på en måte å senke eller kompensere for kostnaden på, og det ønsker vi å holde dem til.  774 

 775 

 776 

// English // 777 

 778 

Oslo Municipality's budget processes are important for the Welfare Council in matters concerning the prioritization 779 

of funds. The executive committee therefore wants the Welfare Council to actively take a position on what priorities 780 

they have for the budget. 781 

 782 

The executive committee believes that it can be a challenge to work with all the priorities on an equal footing, if we 783 

want a breakthrough, and therefore proposes two main priorities. These are priorities we envisage working actively 784 

towards the autumn and the presentation of the budget. 785 

 786 

The two suggested main priorities are that Oslo should provide support for students' mental health services and 787 

that Oslo should invest resources to prepare a comprehensive strategy with measures to ensure the welfare of local 788 

students and opportunities for professional development.  789 

 790 

There is also proposed a list of “other strategies” which will be worked with on a smaller scale.  791 

 792 

 793 

 794 

 795 

 796 

https://klimatilskudd.no/
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 797 

STUDENTFRIVILLIGHETSKONFERANSE 798 

 799 

Saksnummer: 034-21/03 800 

Type sak: Vedtakssak 801 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Eva Moshuus 802 

Vedlegg:  803 

 804 

Arbeidsutvalgets innstilling: 805 

Arbeidsutvalget innstiller på at de ønsker å gå videre med prosjektet og innstiller også på å opprette en 806 

arbeidsgruppe, med de endringer som fremkommer under møtet. 807 

 808 

Forslag til vedtak: 809 

1. Velferdstinget vedtar å gå videre med prosjektet.  810 

○ Velferdstinget vedtar arbeidsgruppen med de endringer som fremkommer på møtet.  811 

2. Velferdstinget ønsker å avvise prosjektet.  812 

 813 

SAKSOPPLYSNINGER 814 

 815 

På vårseminaret vedtok Velferdstinget at arbeidsutvalget skulle jobbe for en styrkning av 816 

studentfrivilligheten. Vi kommer under til å legge frem et forslag for hvordan vi ønsker å jobbe med dette 817 

punktet. I denne omgang skal det kun diskuteres og vedtas om Velferdstinget vil at arbeidsutvalget skal gå 818 

videre med ideen eller ikke. Arbeidsutvalget ønsker et ja/nei før vi legger mer arbeidskapasitet ned i mer 819 

planlegging og utføring. Vi har prøvd å grov skissere prosjektet, og kommer til å jobbe med gjennomføring 820 

og innhold dersom Velferdstinget sier ja.  821 

  822 

I SiO er det registrert 450 studentforeninger som ikke snakker sammen. Det eksisterer i dag ikke et fora som 823 

legger til rette for dialog på tvers av foreninger. Dette skaper utfordringer for arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget 824 

kan ikke ha dialog med en og en forening for å kartlegge behov foreningslivet har. Vi er avhengig av å skape 825 

en felles møteplass, for å blant annet engasjere til dialog på tvers av foreninger. En felles møteplass vil kunne 826 

åpne for dialog, engasjement, erfaringsutveksling og samhold. Det er i år, sett i lys av korona, særlig synlig at 827 

det ikke finnes et fora for å erfarings utveksle mellom foreningene.  828 

  829 

Arbeidsutvalget foreslår derfor å lage en studentfrivillighetkonferanse våren 2022. Målet med konferansen 830 

er at den skal være laget av studenter for studenter, og løse en del av problemene skissert over. 831 

 832 

Hovedmålet er å skape et foreningsnettverk på tvers av Oslo, parallelt som at det må være relevant for 833 

foreningene. Vi ønsker derfor å sette opp en konferanse som gjør det interessant og givende for foreningene 834 

å være med. Det vil derfor være naturlig å sende forespørsel om hva konferansen skal være på høring til 835 

studentforeningene. Vi ser for oss et program som ikke er så ulikt Arendalsuka, hvor man selv kan velge hva 836 

som er relevant og spennende for de enkelte foreningene. I tillegg til at vi ønsker å sette opp et større 837 

ledermøte, hvor vi kan få perspektivene fra de forskjellige foreningene.  838 

 839 
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Målgruppen for prosjektet vil være foreningsaktive og frivillige, men det er tenkt at det skal være åpent for 840 

alle.  841 

 842 

Et viktig moment for Arbeidsutvalget er at finansieringen av denne konferansen ikke skal gå over 843 

semesteravgiften, men finansieres eksternt. Dette medfører å søke midler fra andre organisasjoner og 844 

stiftelser.  845 

 846 

Vi har sett for oss å sette ned en arbeidsgruppe for å arbeide med dette prosjektet, som vil levere en mer 847 

helhetlig prosjektskisse. Valg av personer til denne gruppen vil ikke finne sted på dette møtet. Vi ber dere 848 

godkjenne sammensetning på dette møtet.  849 

 850 

Vi foreslår å invitere disse inn i arbeidsgruppen:  851 

- En fra arbeidsutvalget med koordineringsansvar  852 

- To representanter fra Velferdstinget 853 

- Styreleder i DNS 854 

- Talsperson for kjellerpubnettverket på Blindern  855 

- Studentlivskoordinator på OsloMet 856 

- Kulturstyreleder  857 

- Foreningsansvarlige på Høyskolen Kristiania og BI  858 

- SiO foreninger, med en rådgivende rolle.  859 

 860 

 861 

//English// 862 

 863 

Due to the fact that there are 450 student associations in Oslo that exist rather far from each other, the executive 864 

committee proposes to make a conference for student volunteers. The main goal is to make a forum across Oslo 865 

and the area around for student associations.  866 

 867 

The conference is proposed to be in the spring of 2022, to make sure it is out of the danger zone when it comes 868 

corona and the possibility of having to postpone it.  869 

 870 

We propose to put together a work-group that should make the conference. These are the people we invite to sit in 871 

the group: 872 

- one from the executive committee, with coordination responsibility  873 

- two representatives from the Welfare council 874 

- Board Leader from DNS  875 

- Spokesperson for the student pubs at Blindern  876 

- Studentlifecoordinator at OsloMet 877 

- Leader of the Culture board 878 

- The persons with responsibility for student associations at BI and Høyskolen Kristiania 879 

- SiO Associations, with a guidance role.  880 

 

  881 
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OPPRETTELSE AV EN INTERNASJONAL KOMITÈ 882 

 883 

Saksnummer: 035-21/03 884 

Type sak: Diskusjonssak 885 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Axel Klanderrud 886 

Vedlegg: Retningslinjer for Velferdstingets internasjonale komité/guidelines for the international committee 887 

 888 

 889 

Arbeidsutvalgets innstilling: 890 

Velferdstinget diskuterer retningslinjer for internasjonal komité. 891 

 892 

Forslag til vedtak: 893 

Det er kun lagt opp til diskusjon på dette møtet. 894 

 895 

SAKSOPPLYSNINGER 896 

 897 

Arbeidsutvalget har i løpet av denne perioden sett et økt behov for bedre inkludering av internasjonale 898 

studenter i Velferdstinget. Vi foreslår derfor å opprette en internasjonal komite som skal bistå for dette 899 

arbeidet. I tillegg har vi sett et økt behov for en bedre kontakt med det internasjonale studentmiljøet.  900 

 901 

Basert på deres tilbakemeldinger på vårseminaret har vi utformet forslag til retningslinjer som skal skape 902 

rammene for sammensetningen og funksjonen til komiteen. Det er mulig å sende inn endringsforslag til dette 903 

møtet og det neste. Siste frist for å sende inn endringsforslag er ti virkedager før neste møte, som er 12. april. 904 

Vi oppfordrer alle som har tanker om hvordan komiteen skal fungere til å sende inn deres forslag til debatt 905 

nå eller før fristen for neste møte. Votering vil skje på neste møte.  906 

 907 

Det er også noen spesifikke diskusjonspunkter vi ønsker å fremme for dere. 908 

- Skal medlemmer velges for ett år om gangen, eller et halvår? 909 

- Skal det velges en leder for ett år, mens vanlige medlemmer velges for et halvår? 910 

- Skal leder internkonstitueres, eller velges i VT? 911 

 912 

Retningslinjene vi har lagt til som vedlegg er vår ønskede sammensetning, men vi ønsker med disse 913 

diskusjonspunktene å tydeliggjøre at det er mange aspekter ved komiteen som er åpen for endring hvis dere 914 

ønsker å vedta noe annet. 915 

 916 

Det må sendes inn endringsforslag til samme dokumentvedlegg, som da blir den norske versjonen av 917 

retningslinjene. Vi har også laget en engelsk versjon for gjennomlesning av forslaget vårt, for de det er enklest 918 

for. Når retningslinjene er ferdigstilt vil den engelske versjonen også publiseres på den engelske delen av 919 

nettsiden vår. 920 

 

 921 

// English // 922 
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So far in our period, the executive committee has seen the increased need for better inclusion of international 923 

students in the Student Welfare Council, while also experiencing the need for more direct communication with the 924 

community. We therefore propose to establish an international committee to be responsible for this.  925 

 926 

Based on your feedback from the last meeting we have made a proposal for articles of association that will create 927 

the function and boundary of the committee. It’s possible to send in proposals if you want anything different and 928 

we oblige anyone that has any ideas to do so for debate in this meeting and possibly a formal decision at the next 929 

meeting. 930 

 931 

There are a few important topics of discussion that we want you to especially think about. 932 

- Shall members be elected for one year terms, or half a year? 933 

- Should the leader be elected for a one year term, while ordinary members are elected for six months? 934 

- Should the leader be internally elected, or in the Welfare Council? 935 

 936 

The guidelines we’ve presented is the executive committees wished function for the committee, but we would like 937 

with these discussion points to state that there are a lot of aspects with the committee that is open to change if you 938 

choose to vote otherwise. 939 

 940 

You will need to send inn proposals to the Norwegian version of the guidelines, in order for everyone to use the 941 

same document. We have however made an English version of our proposal. The English version will be published 942 

on the English part of our website when the committee is complete. 943 

 944 

 945 

 946 


