Radio Nova - Orientering til Velferdstingsmøte 01.03.2021
Radio Nova har siden Velferdstingets vårseminar avholdt allmøte for våre medlemmer. Det er blitt
innhentet betaling for semesterbetaling fra nærmest alle Radio Nova sine medlemmer.
Medlemsmassen har også ukentlig blitt holdt oppdatert på situasjonen rundt stenging av Chateau
Neuf. Det har ikke latt seg gjøre enda å returnere til våre lokaler her, grunnet den evig pågående
COVID-19 situasjonen.
Flere av våre redaksjoner (les: programmer) har fortsatt aktivitet ved hjemmeproduksjon av
sendinger. Det er likevel slik at det har vært vanskelig å holde aktivitetsnivået oppe, da mye av
energien til våre medlemmer ikke bare kommer fra produksjonen, men samholdet og nærmiljøet
vi har skapt i våre lokaler.
Vi har opplevd noen mindre og større tekniske utfordringer rundt våre systemer som vi er i prosess
med å få utredet for. Det vil kunne oppstå noe nedetid for radioen, men vi jobber hardt for å påse
at dette holdes til det minimale.
Ellers er situasjonen i Radio Nova lik som den har vært siden vårseminaret. Det vil innen kort tid
bli avholdt semesterets første styremøte.

Med vennlig hilsen
Aleksander Ramm
Daglig leder
Radio Nova
Mail: aleksanderramm@gmail.com
Tlf: (+47) 986 90 626

Handlingsplan for 2021
Temaer er ikke lagt opp i prioritert rekkefølge, men vektes likeverdig.

Kulturstyrets internprioriteringer
I.
II.

Kulturstyret vil promotere sitt virke for å bli mer synlige

 Spesielt i studentmasser og studiesteder der Kulturstyrets tilbud er mindre kjente.
 Ved å promotere mer på sosiale medier.

Kulturstyret vil være mer tilgjengelig for søkerne

 Fortsette å være tilgjengelige for søkere.
 Ved å fortsette å forenkle og forbedre informasjonen på hjemmesiden sin, for at
relevante punkter skal bli mer tydelige.
 Ved å etterstrebe at relevant informasjon er tilgjengelig på norsk og engelsk.
 Ved å jobbe for å forbedre SiOs søknadsportal.

Kulturstyrets eksternprioriteringer
Kulturstyret vil prioritere:
I. Inkludering

 Foreninger og tiltak som omfatter mange studenter.
 Foreninger og tiltak egnet til å fremme kontakt mellom nasjonale og internasjonale
studenter tilknyttet Studentsamskipnaden SiO.
 Foreninger med høy arrangementsfrekvens.
 Foreninger som prioriterer tiltak som bidrar til samarbeid på tvers av foreninger og
institusjoner.

II. Forutsigbarhet

 Foreninger som utgjør et tyngdepunkt i sitt miljø.
 Foreninger som driftes ansvarlig over tid.

III. Utfordre det etablerte

 Bredde i studentkulturen, spesielt ved å prioritere foreninger som omfatter studenter ved
studiesteder der studentkulturelle tilbud er en mangelvare.
 Nye foreninger som gir et kvalitativt nytt tilbud eller dekker nye behov.
 Foreninger som bidrar til det offentlige ordskiftet.
 Foreninger som drifter ressurseffektivt.
 Foreninger som bidrar til aktivitet mot studenter i tråd med gjeldende smittevernregler.

HANDLINGSPLAN 2021
1. Arbeidsutvalget skal jobbe for at det tilrettelegges slik at studenter kan leve grønt og bærekraftig

2. Arbeidsutvalget skal videreføre arbeidet med råd for de mindre utdanningsinstitusjonene.

3. Arbeidsutvalget og Velferdstinget skal videreføre arbeidet med nytt studenthus i sentrum.

4. Arbeidsutvalget skal jobbe for at studenter får rabatt tilsvarende honnør på kollektivtransport og
at tilbudet tilgjengeliggjøres for alle heltidsstudenter, uavhengig av alder.

5. Arbeidsutvalget skal jobbe for at reguleringsprosessene i Plan- og Bygningsetaten blir kortere når
det kommer til studentboliger.

6. Arbeidsutvalget skal jobbe for at den nye kommunale alkoholpolitiske handlingsplanen blir mer
studentvennlig, herunder en oppmykning av SALUTT-kravet

9. Arbeidsutvalget skal jobbe for en utbedring av bysykkeltilbudet. Spesielt bedre tilgjengelighet ved
studentbyene.

10. Velferdstinget skal jobbe for å styrke studentfrivilligheten i Oslo og omegn.

11. Velferdstinget skal videreføre faddervakt-initiativet, eller opprette andre tiltak med samme
formål til studiestart 2021, tilpasset situasjonen i samfunnet. Dette skal skje i samarbeid med
Studentsamskipnaden SiO.

12. Velferdstinget skal jobbe for bedre inkludering av internasjonale studenter.

13. Velferdstinget skal revidere boligpolitisk dokument.

14. Studentidrettsrådets vedtekter skal revideres av Velferdstinget.

15. Velferdstinget skal revidere sitt politiske dokument om studenter og rus.

16. Velferdstinget skal revidere sitt idrettspolitiske dokument.

17. Velferdstinget må revidere tildelingskriteriene og tildelingsprosessen.

18. Arbeidsutvalget skal jobbe for at kostnads- og tilskuddsrammen for studentboligprosjekter økes.

19. 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.

Resolusjon om tillitsutvalg fremmet av Gjestelista ved UiO

Tillitsutvalg i SiOs studentboliger
Nesten 10.000 studenter leier bolig hos SiO, og studentbyene er en viktig arena for
studentvelferden. Underlig nok er det imidlertid få måter beboerne har innflytelse på
beslutninger som angår dem og deres bolig. Kommunikasjonen mellom SiO og leietakere er i
dag altfor dårlig. Dette rammer ferske studenter spesielt hardt, da man som ny student har få
man kan spørre om råd. Resultatet av denne dårlige beboermedvirkningen er at studenter som
har problemer i sitt leieforhold går ut i studentmedia for å bli hørt. Dette er ikke en bærekraftig
løsning.
Velferdstinget ønsker en demokratisk og bærekraftig måte studentene kan la sin stemme bli
hørt. Vi ønsker at det opprettes et tillitsutvalg på hver studentbolig. Dette organet vil bestå av
tillitsvalgte studenter fra studentboligen. Et slikt utvalget kan yte bistand til enkeltstudenter og
bringe saker videre til SiO bolig.

Velferdstinget i Oslo og Akershus krever at:
-

SiO må opprette et tillitsvalgte for beboermedvirkning ved alle sine studentbyer
Det lokale tillitsutvalget må ha et fast møte i semesteret med den/de ansvarlig for
studentboligen
Alle lederne av tillitsutvalgene skal ha ett fast felles møte i semesteret med ledelsen av
SiO bolig der de kan få informasjon og gi tilbakemeldinger
TIllitsutvalget på hver studentbolig må få midler til å gjennomføre 2 pizzakvelder i
semesteret på studentboligen. Dette vil både bidra til trivsel og å synliggjøre tillitsutvalget
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Retningslinjer for Velferdstingets internasjonale

2

komité
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KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER
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§ 1-1 Formål
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Velferdstingets internasjonale komitè skal arbeide for best studentvelferd for internasjonale
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Arbeidet i komiteen skal være preget av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
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§ 1-2 Organisasjon

studenter i Oslo og Akershus. Den Internasjonale komiteen skal være et organ for samarbeid og
dialog mellom internasjonale studenter og Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT).
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Internasjonal komite er et felles organ for alle internasjonale studenter tilknyttet Velferdstinget.
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Komiteens retningslinjer vedtas av Velferdstinget, og revideres etter behov. Endringer av
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retningslinjer krever ⅔ flertall.
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§ 1-3 Oppgaver
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Internasjonal komité skal:
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a.

Synliggjøre internasjonale studenters tilstedeværelse i Oslo og omegn.
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b.

Være et bindeledd mellom internasjonale studenter og Velferdstinget.
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c.

Være høringsinstans i saker som spesifikt gjelder internasjonale studenter.
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d.

Være en saksforberedende og arbeidende komité som utvikler politikk for internasjonale
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e.
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Alle studenter ved et SiO registrert studiested er tilknyttet Velferdstinget.

studenter i samarbeid med Velferdstingets arbeidsutvalg. For at denne politikken skal være
gjeldende må den vedtas av Velferdstinget.
Lage en årlig handlingsplan for sin periode i samarbeid med arbeidsutvalget.

Handlingsplanen er dynamisk og kan endres ved behov. Velferdstinget skal orienteres om hva
handlingsplanen inneholder.

KAPITTEL 2: INTERNASJONALE KOMITÈ
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§ 2-1 Sammensetning
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Komiteen består av opptil 8 Internasjonale studenter, med en leder (fortrinnsvis tospråklig) som
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Videre bestemmelser for Internasjonal komites sammensetning er regulert i § 6-2
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Det bør etterstrebes å ha en jevn kjønnsbalanse og studiestedstilknytning blant representanter.
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§ 2-2 Valgmåte
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39

Alle delegasjoner får mulighet til å oppnevne en representant til godkjenning av velferdstinget.
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Dersom komiteen trenger å suppleres, gjøres det slik det er beskrevet i § X i Velferdstingets
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Valgperiode for leder av Velferdstingets internasjonale komitè er fra høstseminar til

har møteplikt på Velferdstingets møter. Komiteen kan åpnes for norske studenter som er svært
engasjert i problemstillinger for internasjonale studenter.
Arbeidsutvalget deltar administrativt gjennom en person som har sekretærfunksjon i komiteen.

Sammensetning og funksjonstid i Velferdstingets vedtekter.

Øvrige medlemmer velges. Velferdstinget velger øvrige medlemmer og leder til komiteen, som
det er beskrevet i Velferdstingets vedtekter kapittel X. Velferdstingets valgkomité innstiller på
komitéleder.

vedtekter.

høstseminar. Valgperiode for øvrige medlemmer er på et halvt år, med valg på høstseminar og
vårseminar.
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KAPITTEL 3: MØTER
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§ 3-1 Komiteens møter
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Internasjonal komité møter minst 3 ganger hvert semester, og alle medlemmer har møteplikt.
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⅔ av komiteens medlemmer må være tilstede for å være vedtaksdyktige. Vedtak gjøres ved
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alminnelig flertall.
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KAPITTEL 4: GENERELLE BESTEMMELSER
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Det er opp til komiteen å velge hvordan de vil gjennomføre møtene sine for å oppfylle
handlingsplanen.

Internasjonal komité opprettes for en prøveperiode på to år og disse retningslinjene er
gjeldende til og med høsten 2022. Etter perioden på to år skal komiteen opp til evaluering i
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Velferdstinget og Velferdstinget vil da få muligheten til å ta en avgjørelse på om komiteen skal
fortsette å eksistere, eller ikke.
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Guidelines for The Welfare Councils International
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Committee
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CHAPTER 1: INTRODUCTORY GUIDELINES

4

§ 1-1 Purpose

5
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The Welfare Councils International Committee shall work for better student welfare for
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The Committee's work shall be embossed by voluntaryism, democracy, loyalty and equality.

international students in Oslo and Akershus. The International Committee shall be an organ for
cooperation and dialogue between international students and the Welfare Council of Oslo and
Akershus.
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§ 1-2 Organization
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The International Committee is a joint organ for all international students associated with the
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The Committees guidelines are approved by the Welfare Council, and are revised if needed.
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Changes in the guidelines demand ⅔ majority. In addition, the Welfare Council shall yearly
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approve the committee's action plan.
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§ 1-3 Tasks
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The International Committee shall:
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a.

Create visibility for international students' presence in Oslo and its surroundings.
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b.

Be a connector between international students and the Welfare Council.
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c.

Be a consultation body in cases that specifically embody international students.
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d.

Be a case-preparing and working committee that develops policy for international

25
26
27

e.

Welfare Council. All students attending a SiO-registered institution are associated with the
Welfare Council.

students in cooperation with the Executive Committee of the Welfare Council. For this policy to
be valid it needs to be approved by the Welfare Council.
Make a yearly action plan for their period in cooperation with the Executive Committee.

The action plan is dynamic and can be changed if needed. The Welfare Council shall be oriented
about the contents of the action plan.
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CHAPTER 2: INTERNATIONAL COMMITTEE
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§ 2-1 Composition
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The Committee is composed of up to 8 international students, with a leader (preferably bilingual)
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§ 2-2 Election
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The Welfare Council elects members and a leader for the committee, which is described in the
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If new members are required, it is done as is described in § X in Velferdstingets vedtekter.
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The elected period of the leader of the Committee is from the fall seminar to the fall seminar of
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All delegations will be given the opportunity to appoint one representative for approval by the

that has a duty to meet at the Welfare Councils meetings. The Committee can be opened for
Norwegian students that are very engaged in issues related to international students.
The executive committee participates administratively through a person that will work as a
secretary for the committee.
Further rules for the International Committees composition is regulated in §6-2 Sammensetning
og funksjonstid i Velferdstingets vedtekter.
The committee should aspire for an equal gender balance and institution affiliation by the
members.

rules chapter X. The Welfare Councils election committee makes their judgment for the
committee leader before the election.

the year after. The period for regular members is half a year, with elections in the fall and spring
seminars.

Welfare Council. Remaining spots are elected.
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CHAPTER 3: MEETINGS
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§ 3-1 Committee meetings
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The International Committee will meet at least 3 times per semester, and all members have a
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⅔ of the Committees members must be present for the Committee to be able to make
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decisions. Decisions are made by general majority.

duty to meet. It is up to the Committee how they want to conduct their meetings in order to
complete the action plan.
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CHAPTER 4: GENERAL GUIDELINES
The International Committee is created for a trial period of two years, and these guidelines are
valid until the fall of 2022. After two years the Committee will be evaluated by the Welfare
Council and the Welfare Council will then have the opportunity to decide whether the Committee
shall continue existing, or discontinue.

