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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 12. APRIL 2021 
 

Dette er innkalling til Velferdstingets møte mandag 12. april klokken 16:30. Møtet finner sted digitalt (Zoom). 

 

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

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

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

deg. 

 

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

å finne vara.  

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

 

AU, VTAU: Arbeidsutvalget 

AL: Arbeiderbevegelsens studentliste 

BDM: Barrat Due musikkinstitutt 

BH: Bjørknes høyskole 

BI: Handelshøyskolen BI 

BISO Oslo: BI studentorganisasjon Oslo 

DMI: De mindre utdanningsinstitusjonene 

DNS: Det Norske Studentsamfund 

GjL: Gjestelista 

GL: Grønn liste 

HK: Høyskolen Kristiania 

HS: Hovedstyret 

KK: Velferdstingets kontrollkomité 

KS: Velferdstingets Kulturstyre 

LL: Liberal liste 

MD: SiO Mat & Drikke 

MF: MF vitenskapelige høyskole 

ML: Moderat liste 

 

 

 

NIH: Norges idrettshøgskole 

NLA: NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 

NMH: Norges musikkhøyskole 

NSO: Norsk studentorganisasjon  

ONF: Organisasjonen for norske fagskoler 

OSI: Oslostudentenes idrettsklubb 

OsloMet: OsloMet – storbyuniversitetet 

PBE: Plan- og bygningsetaten 

PHS: Politihøgskolen 

RL: Realistlista 

SH: Studenthovedstaden 

SiO: Studentsamskipnaden SiO 

SIR: Velferdstingets studentidrettsråd 

SP-OsloMet: Studentparlamentet ved OsloMet 

SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 

VA: Venstrealliansen 

VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité, NSO 

VK: Velferdstingets valgkomité  

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

 3 

16:00-16:20  Innlogging   4 

16:30  Møtestart med opprop 5 

 6 

Tid: Saks nr: Saker: Type sak: Kategori: 
16:30 043-21/04 Valg av ordstyrer og referent Vedtakssak Møtekonstituering 

 044-21/04 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Møtekonstituering 

 045-21/04 Godkjenning av dagsorden og 

kjøreplan 

Vedtakssak Møtekonstituering 

 046-21/04 Godkjenning av referat Vedtakssak Møtekonstituering 

 047-21/04 Godkjenning av 

valgprotokoller 

Vedtakssak Møtekonstituering 

17:00 048-21/04 Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 049-21/04 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 050-21/04 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 

17:15 051-21/04 Godkjenning av oppnevning til 

ressursgruppe for KD-midler 

Godkjenningssak Organisasjon 

17:20 Pause 10 min     

17:30 052-21/04 Revidering av Boligpolitisk 

dokument - debatt 

Vedtakssak Politikk 

18:20 Pause 10 min     

18:30 052-21/04 Forts. revidering av 

boligpolitisk dokument - 

debatt 

Vedtakssak Politikk 

18:50 053-21/04 Valg til arbeidsgruppen  for 

Studentfrivillighetskonferanse 

Valgsak Valg 

19:20 Pause 10 min    

19:30 054-21/04 Revidering av 

Studentidrettslagets 

vedtekter - debatt 

Vedtakssak Organisasjon 

20:00 055-21/04 Valg av styreleder til SiOs 

Hovedstyre 

Valgsak Valg 

20:20 Pause 10 min    

20:30 052-21/04 Boligpolitisk dokument - 

vedtak 

Vedtakssak Politikk 

20:50 054-21/04 Revidering av 

Studentidrettslagets 

vedtekter - vedtak 

Vedtakssak Organisasjon 

21:10 056-21/04 Godkjenning av regnskap 2020 Vedtakssak Økonomi 

21:20 057-21/04 Eventuelt  Eventuelt 

 7 

21:25 Møtekritikk 8 

21:45 Møteslutt 9 
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 10 

 11 

VALG AV ORDSTYRER OG PROTOKOLLFØRER 12 

 13 

Saksnummer: 043-21/04 14 

Type sak: Vedtakssak 15 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 16 

 17 

Arbeidsutvalgets innstilling: 18 

Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 19 

 20 

Forslag til vedtak: 21 

Ordstyrer: Martine Gjerde og Mads A. Danielsen 22 

Protokollfører: Suzanne Sagli 23 

 24 

 25 

 26 

GODKJENNING AV INNKALLING 27 

 28 

Saksnummer: 044-21/04 29 

Type sak: Vedtakssak 30 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 31 

 32 

Forslag til vedtak: 33 

Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 34 

 35 

 36 

  37 
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 38 

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 39 

 40 

Saksnummer: 045-21/04 41 

Type sak: Vedtakssak 42 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 43 

 44 

Arbeidsutvalgets innstilling: 45 

Dagsorden og kjøreplan godkjennes. 46 

 47 

Forslag til vedtak: 48 

Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 49 

 50 

 51 

GODKJENNING AV PROTOKOLL 52 

 53 

Saksnummer: 046-21/04 54 

Type sak: Vedtakssak 55 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 56 

 57 

Forslag til vedtak: 58 

Protokollen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 59 

 60 

Protokollen finner dere på www.studentvelferd.no 61 

 62 

 63 

 64 

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 65 

 66 

Saksnummer: 047-21/04 67 

Type sak: Vedtakssak 68 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 69 

 70 

Forslag til vedtak: 71 

Valgprotokoller godkjennes. 72 

  73 

http://www.studentvelferd.no/
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 74 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERINGER 75 

 76 

Saksnummer: 048-21/04 77 

Type sak: Orienteringssak 78 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 79 

 80 

Forslag til vedtak: 81 

Saken tas til orientering. 82 

 83 

ARBEIDSUTVALGET: GENERELL ORIENTERING 84 

 85 

Denne orienteringen gjelder for perioden 1. mars - 19. mars  86 

 87 

Dette er en orientering fra arbeidsutvalget i fellesskap, og det orienteres for Idun Kløvstad (leder), Eva 88 

Strømme Moshuus (nestleder), Axel Klanderud (politikk- og medieansvarlig) og Henriette Seim 89 

(samarbeidsansvarlig).  90 

 91 

Vi gjør denne gangen et forsøk på å kun levere én utfyllende felles orientering. Dersom Velferdstinget ønsker 92 

de individuelle orienteringene tilbake, ber vi om at dere gir beskjed.  93 

 94 

Studentidrettsrådet 95 

Siden forrige VT-møte har det vært ett møte i studentidrettsrådet. Det er Velferdstingets nestleder, Eva, som 96 

leder rådet.  97 

 98 

På grunn av smittevern, er det per dags dato lite aktivitet. Noen av idrettsforeningene har noe lavterskel 99 

online-aktivitet. 100 

 101 

På møtet ble blant annet forslag til nye vedtekter diskutert. Alle er enige om at dagens vedtekter bør endres, 102 

slik at det blir enklere å både delta og få gjennomført arbeid i Studentidrettsrådet. Velferdstinget skal 103 

diskutere forslag til nye vedtekter i dag. Legg merke til at det er foreslått å endre fra vedtekter til retningslinjer. 104 

Mer spesifisert informasjon om saken finnes i eget sakspapir.  105 

 106 

Det ble også snakket om hvordan det kan jobbes for en styrking av studentfrivilligheten i Oslo. 107 

Arbeidsutvalget ble tipset om å starte en dialog med et prosjekt kalt “Aktiv Campus”, som ser ut til å ha noen 108 

av de samme målene som oss når det kommer til studentidrett. Nestleder har avtalt et møte som ikke har 109 

funnet sted enda.  110 

 111 

Under møtet kom det frem at kunstgressbanen utenfor Domus Athletica nå er i så dårlig stand at 112 

idrettslagene er usikre på om de kan bruke den, selv til trening, når aktiviteten åpner opp igjen. 113 

Arbeidsutvalget tok dette videre med i møte med ledelsen i SiO.  114 

 115 

Lobbykurs 116 

SV arrangerer hvert år gratis lobbykurs for mindre organisasjoner som ikke har råd til å betale for politisk 117 

veiledning. Tre av fire fra arbeidsutvalget deltok på årets kurs, og oppfattet det som svært lærerikt.  118 
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 119 

SiO 120 

Valg 121 

Mellom forrige møte og dette, har det blitt arrangert et ekstraordinært VT-møte. På møtet var det kun en sak 122 

på dagsorden, og det var å velge ny representant til SiOs hovedstyre etter at HS-leder trakk seg. Valget ble 123 

gjennomført digitalt, og vi gratulerer Martine Hoseth Myklebust som nytt hovedstyremedlem.  124 

 125 

Da det er et møte i SiOs hovedstyre allerede uken etter valget, intensiverte vi arbeidet med å få sendt over 126 

møteprotokoll og oppnevningsbrev. De ble oversendt SiO dagen etter det ekstraordinære møtet.  127 

 128 

Konsernlunsj  129 

Det har, siden forrige møte, vært en uformell lunsj med SiOs konsernledelse. Der tok vi blant annet opp 130 

resolusjonen om tillitsutvalg i SiOs studentboliger. De ønsket noe tid til å se på den, og vi kommer derfor til 131 

å ta den opp igjen på et senere tidspunkt.  132 

 133 

Vi spurte også om åpenhet rundt SiO mat og drikkes leverandøravtaler. Informasjon om alle SiO mat og 134 

drikkes leverandører ligger tilgjengelig på nett, men det har vært vanskelig å finne frem. En link til oversikten 135 

skal fremover legges lettere tilgjengelig for studenter som ønsker å se den. Den kommer til å komme her: 136 

https://www.sio.no/mat-og-drikke/om-oss. 137 

 138 

Utfordringene med kunstgressbanen ble også tatt opp. Det at SiOs kunstgressbane er i dårlig stand har vært 139 

et tema lenge, og er noe vi har tatt opp flere ganger. Svaret er at de avventer retningslinjer for miljøhensyn 140 

før de planlegger en full renovering. I mellomtiden ønsker de å oppgradere dekket på banen.  141 

 142 

Det ble også snakket noe om studentboliger og reguleringsprosesser. På grunn av interne kommunale 143 

prosesser er blant annet arbeidet med Nordberg studentby utsatt. Blindernveien, som snart står klar, hadde 144 

også utfordringer med trege reguleringsprosesser.  145 

 146 

Kommunen 147 

Denne perioden har vi vært i kontakt med Oslo Kommune, primært gjennom byrådsavdelingen for næring 148 

og eierskap, om en rekke temaer.  149 

 150 

Studentstrategi 151 

Vi har fulgt opp Velferdstingets vedtak om at det skal opprettes en egen studentstrategi for Oslo Kommune, 152 

som skal supplere den allerede eksisterende Campusstrategien. Dette har vi hatt et møte med kommunen 153 

om, og det arbeides for øyeblikket med å kartlegge hvilke mål, tilbud og planer som alt eksisterer, for å samle 154 

det før vi eventuelt lager noe nytt.  155 

 156 

Studentboliger 157 

Etter konsernlunsjen med SiO har det også vært naturlig å ta opp problematikken med studentboliger og 158 

reguleringsprosesser, igjen. Vi har kommet frem til at det beste vil være å få til et møte, der etatene som er 159 

involvert i reguleringsprosessene også deltar, slik at vi forhåpentligvis kan finne bedre løsninger og 160 

effektivisere prosessene. Etatene det er snakk om er blant annet bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten.  161 

 162 

Midler til SiOs psykiske helsetilbud  163 
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I våre møter har vi også tatt opp at det sårt trengs midler til SiOs psykiske helsetilbud. Vi sendte også en mail 164 

til helsebyråd Robert Steen, hvor vi i utgangspunktet spurte om mulighet for å overføre hjemler på 165 

psykomotorisk fysioterapeut, til SiO, dersom det skulle bli ledige hjemler. Angående dette har også SiO 166 

skrevet en egen søknad som vi også har sendt inn på vegne av oss og dem.  167 

 168 

Onsdag 17. mars fikk vi den gledelige nyheten om at byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester, 169 

har funnet kr 700 000,- de ønsker å gi til SiO psykisk helse, for å styrke det psykiske helsetilbudet. Dette er vi 170 

selvfølgelig veldig takknemlige for.  171 

 172 

I tillegg kommer vi til å fortsette dialogen frem mot revidert budsjett og Oslo-budsjettet for 2022.  173 

 174 

 175 

Oslobudsjettet 176 

Etter at Velferdstinget, på forrige møte, vedtok budsjettprioriteringer for Oslo Kommune, har leder, Idun, og 177 

politikk- og medieansvarlig, Axel, satt sammen møteinvitasjoner som sendes ut fortløpende. Vi kommer til å 178 

sende møteinvitasjoner til gruppeledere i de forskjellige partiene, i tillegg til å invitere alle studenter og 179 

ungdommer i bystyret til et eget møte.  180 

 181 

KD-midler  182 

Kunnskapsdepartementet har tildelt SiO midler, både for å ansette studenter og for å skape sosiale tiltak. 183 

Midlene skal oppfylle en rekke kriterier, blant annet at tiltakene som iverksettes skal komme alle studenter 184 

til gode, samt at hovedvekten av de som ansettes for å jobbe med prosjektene skal være studenter. I tillegg 185 

er det et krav om at midlene må brukes innen utgangen av 2021.  186 

 187 

Det er nedsatt en styringsgruppe for håndtering av midlene. Arbeidsutvalget har en plass, ved 188 

samarbeidsansvarlig, Henriette Seim. Per nå er det ansatt en prosjektleder. Under prosjektleder vil det være 189 

fire delprosjektleder som vil ha ansvar for forprosjekt digital studentplattform, foreninger og læresteder, peer 190 

support og SiO tjenester. Det skal også settes ned en ressursgruppe.  191 

 192 

SHoT  193 

SHoT-undersøkelsen er fortsatt aktiv. Digitale arrangement på facebook kan dessverre ikke vare mer enn to 194 

uker, så facebook-arrangementet som ble opp rettet står nå som avsluttet.  195 

 196 

For institusjoner tilknyttet VT så svarprosenten den 22.03 slik ut:  197 

 198 

Utdanningsinstitusjon Antall svar Svarprosent* 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 178 31,80 % 

Universitetet i Oslo 4859 31,80 % 

Norges musikkhøgskole 106 31,10 % 

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn 154 30,10 % 

Norges idrettshøgskole 253 29,80 % 
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OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) 2985 27,80 % 

Kunsthøgskolen i Oslo 84 24,80 % 

NLA Høgskolen 440 23,10 % 

Handelshøyskolen BI 2621 22,50 % 

Høyskolen Kristiania 1852 22,50 % 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole 31 21,20 % 

Politihøgskolen 307 21,10 % 

 199 

 200 

 201 

Fagskole Antall svar 

Bårdar Akademiet AS 34 

Einar Granum Kunstfagskole 14 

Fagskolen Oslo 15 

Noroff Fagskole AS 14 

Norsk jernbaneskole 16 

 202 

Svarprosenten er basert på studenter registrert hos Lånekassen, da det er de som har fått undersøkelsen 203 

tilsendt på mail av SHoT-gruppen. Det kan derfor være noen avvik. Fagskolestudenter får ikke undersøkelsen 204 

tilsendt, med mindre institusjonen velger å sende den ut, og vi har derfor kun tall på antallet som har svart, 205 

og ikke en prosentandel.  206 

 207 

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, har laget en video med oppfordring til studenter i Oslo om å svare på 208 

undersøkelsen.  209 

 210 

Studenthus 211 

St. Olavsgate 32 har siden forrige møte blitt lagt ut for salg. Budrunden starter 22. april, og mulige kjøpere 212 

må ha meldt interesse før det. Budfrist er i starten av mai. Vi har derfor vært i dialog med SiO, som har sagt 213 

de vil sette opp en sak omhandlende dette på neste styremøte, 26. mars.  214 

 215 

Vi har også vært i dialog med Innovasjonsdistrikt Sentrum, om et potensielt samarbeid, og vi har avtalt et 216 

møte med kommunen. Per dags dato er det ingenting som er avklart.  217 

 218 

Oslo Science City 219 

Oslo Science City er et innovasjonsdistrikt i området fra Marienlyst og opp til Gaustad. De arbeider for tiden 220 

med en mulighetsstudie, og vi har vært invitert til to separate innspillsmøter.  221 

 222 
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Det ene møte ble arrangert for å få innspill fra studentene, mens det andre var i stor grad for sentrale 223 

studenttillitsvalgte og ansatte ved UiO. Idun var invitert for å holde en innledning og oppsummere 224 

tilbakemeldingene fra det første møte, men fikk også være med i den videre diskusjonen.  225 

 226 

Sosialt 227 

Vi har fortsatt med ukentlige spillkvelder, med godt oppmøte. Det har i stor grad blitt spilt Uno over nett. Vi 228 

ønsker også innspill på om dette er noe vi skal fortsette med, eventuelt om det er andre sosiale ting dere 229 

ønsker arbeidsutvalget skal legge til rette for! 230 

 231 

Studenthovedstaden 232 

Det har vært ett møte i Studenthovedstaden. På neste møte ønsker vi å invitere noen fra byrådsavdelingen 233 

for næring og eierskap på møtet for å diskutere Oslo som studentby.  234 

 235 

På møtet snakket vi litt løst og fast, blant annet om koronasituasjonen. Det ble også snakket noe om midlene 236 

fra KD og hvordan vi kan få best svarprosent på SHoT-undersøkelsen.  237 

 238 

Råd for de mindre 239 

Det var i utgangspunktet satt opp et råd for de mindre onsdag 17.mars. Da vi måtte innkalle til ekstraordinært 240 

møte, ble dette møtet avlyst.  241 

 242 

 243 

Foreningskontakt 244 

I forbindelse med arbeidet med knyttet til studentkulturen har nestleder deltatt på allmøte for 245 

studentforeningene på OsloMet. Rapporten derfra var at studentforeningene sliter. Det er vanskelig å 246 

opprettholde engasjement og rekruttering.  247 

 248 

Leder og nestleder har månedlige møter med styreleder og direktør i Det Norske Studentersamfund (DNS). 249 

På møtet 18.mars diskuterte vi det at St. Olavs gate 32 er lagt ut for salg og om en langsiktig plan for 250 

studentkulturen kunne inkluderes i “studentfrivillighetskonferanse”-prosjektet.  251 

 252 

 253 

 254 

MEDIELOGG 255 

 256 

https://universitas.no/nyheter/65891/sio-vedtar-millionbelop-til-vt-fantastiske-nyheter/, sak i Universitas.  257 

 258 

https://universitas.no/nyheter/67865/jonas-virtanen-gar-av-som-styreleder-i-sio/ 259 

19.02.2021 260 

 261 

Jonas Virtanen går av som styreleder av SiO. 262 

_________________________________________________________________________________ 263 

https://www.ao.no/idun-reagerer-pa-at-oslos-studenter-far-null-og-niks-skuffende/s/5-128-38542 264 

21.02.2021 265 

 266 

Idun intervjuet i AO om manglende støtte til SiO fra Oslo kommune. 267 

_________________________________________________________________________________ 268 

https://universitas.no/nyheter/65891/sio-vedtar-millionbelop-til-vt-fantastiske-nyheter/
https://universitas.no/nyheter/67865/jonas-virtanen-gar-av-som-styreleder-i-sio/
https://www.ao.no/idun-reagerer-pa-at-oslos-studenter-far-null-og-niks-skuffende/s/5-128-38542
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 269 

Rekordmange unge ber om hjelp – I dag åpner en nattåpen studenttelefon 270 

22.02.2021 271 

 272 

Ikke vår sak, men fortsatt noe vi mener er veldig relevant. Vi håper så mange studenter som har behov 273 

bruker Mental Helse sin nye student-telefon! 274 

_________________________________________________________________________________ 275 

Psykisk helse er viktig! Så lenge du ikke er student i Oslo. 276 

24.02.2021 277 

 278 

Idun skrev i Dagsavisen om mangel på støtte til psykisk helse for Oslos studenter, fra både kommunen og 279 

helse sør-øst. 280 

_________________________________________________________________________________ 281 

https://vartoslo.no/birte-almeland-brenneriveien-11-bydel-grnerlokka/i-brenneriveien-rett-ved-bla-og-282 

dansens-hus-kommer-200-nye-283 

studentboliger/290534?fbclid=IwAR0NM1vF0Nl0DBGW8dhI2h5Z7dOs9Wuf0VilWRYiUPq07OZr71YUUaH3X_284 

0 285 

08.03.2021   286 

 287 

Sak om nye studentboliger i Brenneriveien. 288 

_________________________________________________________________________________ 289 

https://nab.no/sio-inviterer-studenter-pa-kringsja-studentby-til-ukentlig-selvtesting/19.23450 290 

09.03.2021 291 

 292 

SiO deler ut gratis selvtester på Kringsjå. 293 

_________________________________________________________________________________ 294 

Flytte ut av studentboligen? Her koster det tusenvis 295 

10.03.2021 296 

 297 

Khrono har laget sak om utleiere som fakturerer studenter med svært høye gebyrer. 298 

_________________________________________________________________________________ 299 

https://universitas.no/nyheter/67921/vt-leder-idun-klovstad-krever-at-kommunen-300 

forplikt/?fbclid=IwAR2WNbonnmBeLDl5s-1iDHRkdp3e9VxNChSo-wtTsuPmT4cttSVFU3JuSZY 301 

15.03.2021 302 

 303 

Universitas har skrevet sak om studentmelding. 304 

_________________________________________________________________________________ 305 

https://universitas.no/nyheter/67981/byradet-gir-700-000-til-sio-helse/ 306 

17.03.2021 307 

 308 

Universitas dekker byrådets tilskudd til SiO helse. 309 

_________________________________________________________________________________ 310 

https://khrono.no/useriose-utleiere-bidrar-til-a-odelegge-studietiden-for-studenter/564082 311 

18.03.2021 312 

 313 

https://universitas.no/nyheter/67864/rekordmange-unge-ber-om-hjelp-i-dag-apner-en-natta/
https://vartoslo.no/birte-almeland-brenneriveien-11-bydel-grnerlokka/i-brenneriveien-rett-ved-bla-og-dansens-hus-kommer-200-nye-studentboliger/290534?fbclid=IwAR0NM1vF0Nl0DBGW8dhI2h5Z7dOs9Wuf0VilWRYiUPq07OZr71YUUaH3X_0
https://vartoslo.no/birte-almeland-brenneriveien-11-bydel-grnerlokka/i-brenneriveien-rett-ved-bla-og-dansens-hus-kommer-200-nye-studentboliger/290534?fbclid=IwAR0NM1vF0Nl0DBGW8dhI2h5Z7dOs9Wuf0VilWRYiUPq07OZr71YUUaH3X_0
https://vartoslo.no/birte-almeland-brenneriveien-11-bydel-grnerlokka/i-brenneriveien-rett-ved-bla-og-dansens-hus-kommer-200-nye-studentboliger/290534?fbclid=IwAR0NM1vF0Nl0DBGW8dhI2h5Z7dOs9Wuf0VilWRYiUPq07OZr71YUUaH3X_0
https://vartoslo.no/birte-almeland-brenneriveien-11-bydel-grnerlokka/i-brenneriveien-rett-ved-bla-og-dansens-hus-kommer-200-nye-studentboliger/290534?fbclid=IwAR0NM1vF0Nl0DBGW8dhI2h5Z7dOs9Wuf0VilWRYiUPq07OZr71YUUaH3X_0
https://nab.no/sio-inviterer-studenter-pa-kringsja-studentby-til-ukentlig-selvtesting/19.23450
https://khrono.no/flytte-ut-av-studentboligen-her-koster-det-tusenvis/559084
https://universitas.no/nyheter/67921/vt-leder-idun-klovstad-krever-at-kommunen-forplikt/?fbclid=IwAR2WNbonnmBeLDl5s-1iDHRkdp3e9VxNChSo-wtTsuPmT4cttSVFU3JuSZY
https://universitas.no/nyheter/67921/vt-leder-idun-klovstad-krever-at-kommunen-forplikt/?fbclid=IwAR2WNbonnmBeLDl5s-1iDHRkdp3e9VxNChSo-wtTsuPmT4cttSVFU3JuSZY
https://universitas.no/nyheter/67981/byradet-gir-700-000-til-sio-helse/
https://khrono.no/useriose-utleiere-bidrar-til-a-odelegge-studietiden-for-studenter/564082


  
 

 

 13 

Idun har svart på saken i Khrono om Merkantilbygg som fakturerer studenter høye summer vi mener de 314 

ikke har rett til å fakturere. 315 

_________________________________________________________________________________ 316 

https://universitas.no/nyheter/67969/na-vil-velferdstinget-opprette-tillitsutvalg/?fbclid=IwAR2IStflKl7QKF-317 

Obral6FCpdZU181KSoE5UNluPGcJOlBGnWaJbtsSm1XU 318 

19.03.2021 319 

 320 

Universitas dekker resolusjonen om tillitsutvalg. 321 

_________________________________________________________________________________ 322 

 323 

 324 

  325 

https://universitas.no/nyheter/67969/na-vil-velferdstinget-opprette-tillitsutvalg/?fbclid=IwAR2IStflKl7QKF-Obral6FCpdZU181KSoE5UNluPGcJOlBGnWaJbtsSm1XU
https://universitas.no/nyheter/67969/na-vil-velferdstinget-opprette-tillitsutvalg/?fbclid=IwAR2IStflKl7QKF-Obral6FCpdZU181KSoE5UNluPGcJOlBGnWaJbtsSm1XU
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 326 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 327 

 328 

Saksnummer: 049-21/04 329 

Type sak: Orienteringssak 330 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 331 

 332 

Forslag til vedtak: 333 

Saken tas til orientering. 334 

 335 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 336 

 337 

 338 

Organisasjon generelt 339 

Testkapasitet SiO 340 

 Covid-19 PCR teststasjon Blindern og OsloMet 341 

 Storskala testing på UiO 342 

 Selvtest Kringsjå, (Sogn uke 12) leveres av SiO Bolig 343 

 344 

Permitteringer 345 

Fortsatt en del permitteringer som i all hovedsak kommer av stengte kantiner og treningssentere. 346 

 347 

Studentpakker 348 

Sees helhetlig i sammenheng med midlene til sosiale lavterskeltilbud. En student er ansatt som 349 

prosjektleder for arbeidet med å anvende midlene gjennom fire delprosjekter. 350 

1. Midler til anvendelse for studenter, studentforeninger og læresteder for å skape lønnede stillinger – 351 

studenter engasjeres i foreninger og ved læresteder for å skape og gjennomføre sosiale 352 

lavterskeltilbud. 353 

2. Peer Support – Studenter ved de største lærestedene ansettes for å skape Peer Support nettverk. 354 

3. SiOs tjenester – Studenter ansettes i SiO for å skape og synliggjøre sosiale lavterskeltilbud i 355 

samarbeid med-, eller i tilknytning til SiOs tjenestetilbud. 356 

4. Digital studentplattform – forprosjekt hvor studenter ansettes i ulike prosjektroller. 357 

 358 

SiO Mat og Drikke 359 

 360 

Etter 18. Mars ble Eilert, Georg og KuTT stengt ned igjen som følge av UiOs nedstengning av campus. Selv 361 

om UiO nå vurderer en mindre gjenåpning avventer SMD fremdeles informasjon før man beslutter 362 

gjenåpning av take-away tilbud. Vurderinger gjøres fortløpende. 363 

 364 

Det er ulik tilnærming på gjenåpninger og restriksjoner på de ulike lærestedene. Fra gjenåpning og fysisk 365 

tilstedeværelse på UiO, til føringer på at alt skal være stengt. Både OsloMet og flere av høyskolene har 366 

avklart at de ikke ønsker at det skal være tilbud med take-away eller servering på campus. 367 

 368 

SiO Bolig  369 
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Antall boligsøknader har gått ned den siste tiden og årsaken er trolig stengte campuser og digital 370 

undervisning.  371 

 372 

Status søkere: 373 

Ønsket innflytting Antall 

Mars 25 

April 23 

Mai 68 

Juni 443 

Totalt 559 

 374 

Fremover forventer vi noe tomgang på hybler, også knyttet til tømming av bygg da det i år er ekstra mange 375 

bygg som skal rehabiliteres. 376 

 377 

Covid-19 378 

Det er fortsatt få smittetilfeller i studentbyene selv om risikoen har økt med det muterte viruset. Dersom en 379 

beboer får påvist Covid-19 og bor i en fellesskapsløsning flyttes vedkommende til en bolig som er mer 380 

egnet for isolasjon. I disse dager utprøves selvtesting på Kringsjå studentby som et ledd i å avdekke mulig 381 

skjult smitte. 382 

 383 

SiO Helse  384 

 385 

Ventelistetall per 18.02.2021: 386 

 Psykisk helse: ca.14 dager inntak, ca.3 uker på oppstart hos psykolog 387 

 Rådgivning: ca. 3 dager. Drop-in tilbud. God pågang på kurs. 388 

 Tannhelse: ca. 10 dager. Akutt time på dagen. 389 

 Fastlege: 5 dager, ø-hjelp på dagen. 390 

 391 

Vaksinering: klare for oppstart av risikogruppe 5, dialog med kommunen om risikogruppe 7 som er 18-44 392 

med underliggende sykdom. Denne gruppen vil muligens starte i perioden april-mai. 393 

 394 

SiO Barnehage 395 

 Driftes nå på rødt nivå. 396 

 397 

SiO Athletica  398 

 399 

Fokus på å synliggjøre de tilbudene som fortsatt er tilgjengelige til studentene/medlemmene: 400 

 Utdeling av gammelt treningsutstyr 401 

 Skiutleie på Athletica Kringsjå 402 

 Enkle treningsprogrammer som ligger lett tilgjengelig for studentene 403 

 Gratis livestream trening for alle studenter 404 

 Online trening for alle medlemmer gjennom innlogging på nettside eller app 405 
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 Utendørs PT-trening for PT-kunder og innendørs for de med legeerklæring  406 

 «walk-and-talk» med livsstilsveileder 407 

 “kom i gang”-tilbudet har blitt digitalisert. Både en-til-en og grupper. 408 

 Åpning av Athletica Domus for medisinsk egentrening 409 

  410 
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 411 

ANDRE ORIENTERINGER 412 

 413 

Saksnummer: 050-21/04 414 

Type sak: Orienteringssak 415 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 416 

 417 

Forslag til vedtak: 418 

Saken tas til orientering. 419 

 420 

 421 

KULTURSTYRETS ORIENTERING 422 

 423 

Siden sist VT-møte har Kulturstyret gjennomført ett møte hvor vi fordelte 156 513 kroner.  424 

Vi har totalt hatt to møter i år og til sammen fordelt 291 713 kroner hvor det har vært søkt om 560 739 425 

kroner. Sammenlignet med i fjor etter to møter var det søkt om 1 102 930 kroner og fordelt 696 420 426 

kroner.  427 

Dette tyder på, som ikke uventet, mye mindre aktivitet blant studentforeningene.  428 

Vi gjennomfører et KS møte 14. april og håper på å motta flere søknader fremover.  429 

Enda har vi plasser på varalisten. Ta kontakt dersom du selv, eller kjenner noen som kunne ha vært 430 

interessert.  431 

 432 

Beste hilsen  433 

Ingvild Garmo Nilsson 434 

Leder av Kulturstyret 435 

 436 

SIO MAT OG DRIKKE 437 

 438 

Det foreligger ingen skriftlig orientering.  439 

 440 

 441 

UNIVERSITAS 442 

 443 

Kjære Velferdsting, 444 

Universitas har høyt fokus på å få produsert avisen vår i en vanskelig tid. Vi følger nøye med på stenging og 445 

åpning av Oslos campus og har som ambisjon å gi ut papiraviser så lenge det er åpne campus. Når UiO var 446 

stengt kuttet vi levering til UiOs campus, men leverte til de som var åpne. Vi prøver også å utvikle oss videre 447 

på nett og ser gode klikktall nå i vår. Vi jobber også med en nylansering av universitas.no som skal gjøre oss 448 

enda bedre på nettproduksjon. 449 

 450 

Med vennlig hilsen 451 

Jone Trovåg 452 

Daglig leder i Universitas 453 

 454 

http://universitas.no/


  
 

 

 18 

RADIO NOVA 455 

 456 

Det foreligger skriftlig orientering – se vedlegg. 457 

 458 

 459 

ARGUMENT 460 

 461 

Argument har nå gjennomført tre av seks skrivekurssamlinger, som har vist seg å være suksessfulle. Vi har 462 

hatt besøk av skribent, kritiker og forfatter Ida Lødemehl Tvedt og redaktør, skribent og korrekturleser 463 

Carline Tromp. Til femte kurssamling har vi videre invitert kritiker og essayist Susanne Christensen til å 464 

holde foredrag for oss.  465 

 466 

Vårens første utgave er lansert og kan finnes på ulike læresteder tilknyttet SiO. Neste nummer, kontoret, har 467 

vi måttet utsette lanseringen av grunnet få innsendte tekster. Dette virker å henge sammen med at flere 468 

studenter nå har lite motivasjon og overskudd som følge av vedvarende strenge koronatiltak. Vi har forøvrig, 469 

med utsatt frist, fått inn flere tekster, og nummeret er nå planlagt å utgis 30. april. Vårens planlagte tredje 470 

nummer utgår som følge av at vi med bytte til et trykkeri i Norge ikke har økonomi til å gi ut mer enn fire 471 

nummer i året på lang sikt. Dessuten har forskyvningen av årets andre nummer gjort det vanskelig å 472 

gjennomføre et tredje nummer før sommeren, ettersom eksamenstiden tar opp store deler av de kommende 473 

månedene. 474 

 475 

Flere av redaksjonsmedlemmene leverer sine respektive masteroppgaver eller reiser på utveksling, så 476 

redaksjonen vil igjen få en relativt stor omskiftning til høsten. For å unngå å havne i en liknende situasjon 477 

som i fjor vil vi blant annet etterstrebe å samle inn så mange tekster og skribenter som mulig før sommeren, 478 

slik at de overtakende redaktørene har noe å jobbe med til sitt første nummer. Blant annet håper vi at flere 479 

av deltakerne på skriveskolen vil skrive tekster som kan brukes i nummeret som lanseres i høst. Opplæringen 480 

av redaktørene vil også være mer omfattende i år sammenliknet med i fjor. Vi lyser ut nye stillinger før påske, 481 

med innsendingsfrist 3. mai, og intervjuprosessene vil trolig finne sted i slutten av mai og starten av juni.  482 

 483 

Ved siden av å jobbe med tekster til de fysiske papirutgavene, satser vi også på å publisere kritikker på 484 

nettsidene våre. Flere anmeldelser er nå publisert i forbindelse med Arabiske filmdager. Disse kan finnes 485 

på argumentnett.no, under fanen Kritikk. Her ligger det også anmeldelser i forbindelse med Film fra sør i 486 

vinter.  487 

 488 

Vårens første styremøte er også gjennomført. Styreleder Ida Helene Andersen går av, og en ny leder må 489 

derfor ansettes. Dette mener jeg vår redaksjonsleder, Eilif Guldvog Hartvedt, er i dialog om med dere allerede. 490 

Årsmøtet vil holdes 18. mai.  491 

 492 

Med vennlig hilsen 493 

Eline Prytz Andersen,  494 

Ansvarlig redaktør i Argument 495 

 496 

 497 

 498 

http://argumentnett.no/
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URBO – URBAN BOLIGUTLEIE 499 

 500 

Siden sist ordinære møte i VT har URBO hatt ett møte den 22.3. Her har vi godkjent årsregnskapet for 2020 501 

og at det skal komme en ny brannsentral på Apalveien 60. Er en kort orientering for resten av sakene var 502 

orienteringssaker, men hvis dere noen så kan jeg svare på dette under møtet. 503 

 504 

Med vennlig hilsen 505 

Isak Diesen 506 

 507 

 508 

  509 
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GODKJENNING AV OPPNEVNING TIL RESSURSGRUPPE FOR KD-MIDLER 510 

 511 

Saksnummer: 051-21/04 512 

Type sak: Godkjenningssak 513 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget, ved Idun Kløvstad 514 

Vedlegg:  515 

 516 

Arbeidsutvalgets innstilling: 517 

Arbeidsutvalgets oppnevning godkjennes. 518 

 519 

Forslag til vedtak: 520 

Velferdstinget godkjenner at følgende studenter er oppnevnt til SiOs ressursgruppe for fordeling av midler 521 

fra Kunnskapsdepartementet:  522 

 Kine Manneråk Bakken 523 

 Christina Eide 524 

 Constance Thuv 525 

 Ingvild Garmo Nilsson 526 

 527 

 528 

SAKSOPPLYSNINGER 529 

 530 

Kunnskapsdepartementet har tildelt SiO midler, både for å ansette studenter og for å skape sosiale tiltak. 531 

Midlene skal oppfylle en rekke kriterier, blant annet at tiltakene som iverksettes skal komme alle studenter 532 

til gode, samt at hovedvekten av de som ansettes for å jobbe med prosjektene skal være studenter. I tillegg 533 

er det et krav om at midlene må brukes innen utgangen av 2021.  534 

 535 

Det er nedsatt en styringsgruppe for håndtering av midlene. Velferdstingets arbeidsutvalg har en plass, ved 536 

samarbeidsansvarlig, Henriette Seim. Per nå er det ansatt en prosjektleder. Under prosjektleder vil det være 537 

fire delprosjektleder som vil ha ansvar for forprosjekt digital studentplattform, foreninger og læresteder, peer 538 

support og SiO tjenester. Det skal også settes ned en ressursgruppe, som skal komme med innspill til hvordan 539 

pengene skal fordeles og brukes. 540 

 541 

Ressursgruppen skal møtes omkring en gang i måneden, i første omgang frem til sommeren. Som medlem 542 

av gruppen skal man komme med innspill til hva man mener midlene fra Kunnskapsdepartementet skal bli 543 

brukt på, og være med å veilede i behandlingen av søknader som er av et større beløp.  544 

 545 

Da arbeidet skal igangsettes rett over påske, valgte arbeidsutvalget å oppnevne representanter på et AU-546 

møte. Det ble postet en etterspørsel etter kandidater på Facebook. Det kom ikke inn flere kandidater enn det 547 

var plasser til, og arbeidsutvalget føler alle kandidatene vil kunne gjøre en god jobb i en ressursgruppe. 548 

Arbeidsutvalget har derfor valgt å oppnevne alle som meldte seg og håper Velferdstinget vil godkjenne 549 

oppnevningen.  550 

 

 551 

 552 
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REVIDERING AV BOLIGPOLITISK DOKUMENT 553 

 554 

Saksnummer: 052-21/04 555 

Type sak: Vedtakssak 556 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget, ved Axel Klanderud 557 

Vedlegg: Gjeldende boligpolitisk dokument, helhetlig forslag til nytt boligpolitisk dokument 558 

 559 

Arbeidsutvalgets innstilling: 560 

Nytt dokument legges til grunn. Endringsforslag skal leveres til nytt dokument. Saken diskuteres i 561 

Velferdstinget. 562 

 563 

Forslag til vedtak: 564 

Velferdstinget vedtar revidering av boligpolitisk dokument med de endringer Velferdstinget vedtar. 565 

 566 

SAKSOPPLYSNINGER 567 

 568 

Forslag til nytt boligpolitisk dokument og nåværende versjonen av boligpolitisk dokument er lagt ved som 569 

vedlegg.  570 

 571 

Vi ser behov for å revidere boligpolitisk dokument selv om det ble revidert for 2 år siden. Dette er med tanke 572 

på at boligmarkedet og leiemarkedet er noe som i stor grad påvirker studenter, og det er økende grad av 573 

fokus rettet mot hvordan markedene oppleves og går ut over unge mennesker og studenter. Boligprisene er 574 

svært høye og det oppleves for mange urealistisk å kunne skaffe seg bolig. I tillegg er det mange utfordringer 575 

på det private leiemarkedet som studenter møter. Ved å vedta nye politikkområder gir Velferdstinget AU 576 

mandat til å kunne jobbe med disse problemstillingene i media og politisk. Dette kan være viktig for 577 

kommende arbeidsutvalg de neste årene når vi ser at disse debattene løftes oftere og oftere. 578 

 579 

I tillegg har vi gjort en del strukturelle endringer som dere vil se ved å sammenligne helhetlig forslag til nytt 580 

dokument mot det gamle dokumentet. Vi mener disse endringene skaper bedre flyt og de nye 581 

kapittelinndelingene gir mer mening enn de foregående. Vi har også fjernet underkapittelet om 582 

pressområder da vi mener intensjonen i kapittelet blir godt ivaretatt gjennom resten av dokumentet og vi 583 

ikke ser behovet for det som da blir unødvendig tekst. 584 

 585 

Det er noen dissenser innad i arbeidsutvalget, og disse er lagt til ved forslagsbokser med begrunnelser som 586 

dere finner under. 587 

 588 

 589 

//English// 590 

 591 

Proposal for new housing political document and the current version is added as attachments to the case papers. 592 

 593 

We see a need to revise our housing political document even though it was revised 2 years ago. This is because the 594 

housing and rental market affects students to a large degree, and there is increasing focus directed to how the 595 

market is experienced by young adults and students. The housing prices are high and for many it seems 596 

unrealistic to acquire a place to live. In addition there is challenges on the private rental market which students 597 
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face. By adding new areas to our politics this will give the executive committee a mandate to work with these 598 

areas in politics and in the media. This can be important for coming EC’s because these debates come more often 599 

than before. 600 

 601 

We’ve also made a few structural changes which you will see if you compare the new document to the old. We 602 

think these changes create a better flow and the new chapters give more meaning than the previous. We’ve also 603 

removed the chapter on pressure areas because we feel the intention of the chapter is well taken care of by the 604 

rest of the document and we don’t see the need for more text. 605 

 606 

There are some disagreements in the EC, and these are added below in suggestion boxes in this document with all 607 

the information you will need. 608 

 609 

 610 

 611 

 612 

 613 

Forslag nr. 1 Dokument Revidering av boligpolitisk dokument Linje  190 

  Levert av Arbeidsutvalget, dissens ved Henriette 

Seim 

Type  Strykning 

 052-21/04 Revidering av boligpolitisk dokument 

Opprinnelig 

tekst 

∙ Regjeringen bør evaluere insentivene for kjøp av sekundærbolig og omfordele ressursene 

slik at førstegangskjøpere får en enklere vei inn i boligmarkedet.  

Ny tekst 
 

Begrunnelse Eg meiner dette er nasjonalpolitikk, og då dette er same politikk NSO har i sine dokument 

meina eg dei kan arbeide for dette. Dersom vi skal ha så spesifikk nasjonalpolitikk i våre 

dokument, meina eg det er meir vi kunne hatt meiningar om. Då dette forslaget adressera 

regjeringa, og ikkje kommunen, og politikken er forankra i eit høgare organ vil eg stryke 

det.  

Eg meiner likevel linje 174 - 176 står seg fint.  

 614 

 615 

 616 

 617 

 618 

 619 
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Forslag nr. 2 Dokument Revidering av boligpolitisk dokument Linje  197 

  Levert av Arbeidsutvalget, dissens ved Axel Klanderud Type Tillegg 

 052-21/04 Revidering av boligpolitisk dokument 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst ∙ BSU må kun gjelde for unge som ikke har kjøpt sin første bolig.  

Begrunnelse Begrenser BSU på en måte som ikke premierer flere boliggkjøp og de mest ressurssterke, 

men presiserer at BSU kan bli bedre i dag ved å kun gjelde førstegangskjøpere, og at BSU 

frafaller hvis man allerede har kjøpt bolig slik at man ikke forsteker forskjeller i 

boligmarkedet. 

 620 

 621 

 622 

Forslag nr. 3 Dokument Revidering av boligpolitisk dokument Linje  181 

  Levert av Arbeidsutvalget, dissens ved Axel 

Klanderud 

Type Strykning 

 052-21/04 Revidering av boligpolitisk dokument 

Opprinnelig 

tekst 

Velferdstinget mener det bør eksistere bedre insentiver for at studenter skal kunne spare 

til egen bolig.   

Ny tekst 
 

Begrunnelse Jeg tror det er uklokt og urealistisk å få til en egne insentiver for studenter. BSU ordningen 

i dag gjelder unge spesifikt og dette omfatter i stor grad studenter. Åpner man opp for 

egene insentiver for studenter kan dette øke bruken av at mennesker i alle aldre 

registrerer seg som studenter for å få bonuser. I tillegg vil man bruke politisk kapital på 

noe jeg synes heller bør gjøres ved å forbedre og presisere dagens BSU, eller få til andre 

skatteendringer som påvirker boligmarkedet. 

 623 

 



  
 

 

 24 

 624 

VALG AV TO REPRESENTANTER TIL ARBEIDSGRUPPEN TIL 625 

STUDENTFRIVILLIGHETSKONFERANSEN 626 

 627 

Saksnummer: 053-21/04 628 

Type sak: Valgsak 629 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Eva Moshuus 630 

Vedlegg:  631 

 632 

Arbeidsutvalgets innstilling: 633 

Velferdstinget velger to representanter til arbeidsgruppen til prosjektet «studentfrivillighetskonferanse». 634 

 635 

Forslag til vedtak: 636 

Velferdstinget velger to representanter til arbeidsgruppen til prosjektet «studentfrivillighetskonferanse». 637 

 638 

SAKSOPPLYSNINGER 639 

Velferdstinget vedtok på forrige ordinære møte, 1. mars, at arbeidsutvalget skal jobbe videre med 640 

prosjektet “studentfrivillighetskonferanse”. Velferdstinget vedtok også å sette ned en arbeidsgruppe 641 

bestående av disse:  642 

 En fra arbeidsutvalget med koordineringsansvar. 643 

 To representanter fra Velferdstinget. 644 

 Styreleder i DNS. 645 

 Talsperson for kjellerpubnettverket på Blindern. 646 

 Studentlivskoordinator på OsloMet. 647 

 Kulturstyreleder. 648 

 Foreningsansvarlige på Høyskolen Kristiania og BI. 649 

 SiO foreninger, med en rådgivende rolle. 650 

 651 

Velferdstinget må derfor velge to representanter til å sitte i arbeidsgruppen. Kontrollkomiteen har tolket det 652 

dit hen at representantene ikke må være representanter i Velferdstinget, med denne begrunnelsen: 653 

“Etter tolkning fra KK sin side, har vi kommet frem til at to representanter fra VT også kan bety to 654 

representanter som kunne sittet i VT (varaer eller andre studenter semesterregistrert hos SIO, men 655 

som av ulike grunner ikke sitter i VT)”. 656 

 657 

Arbeidet vil foregå frem til studentfrivillighetskonferansen blir gjennomført, i løpet av våren 2022. Det vil være 658 

jevnlige møter, i tillegg til noe arbeid ved utover dette. Årsaken til det er at det er en arbeidende gruppe, som 659 

skal lage konferansen sammen.  660 

 661 

 662 

//English// 663 

 664 
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The Welfare Council decided at the last ordinary meeting, March 1, that the executive committee will continue to 665 

work on the project "studentvolunteerconference". The Welfare Council also decided to set up a working group 666 

consisting of these: 667 

 One from the executive committee with coordination responsibility. 668 

 Two representatives from the Welfare Council.  669 

 Chairman of the Board of DNS. 670 

 Spokesman for the basement pub network at Blindern. 671 

 Student life coordinator at OsloMet. 672 

 Cultural board leader. 673 

 Association managers at Kristiania University College and BI. 674 

 SiO associations, with an advisory role. 675 

 676 

On this meeting, we have to elect two representatives to the working group.   677 

  678 
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 679 

REVIDERING AV STUDENTIDRETTSRÅDETS VEDTEKTER 680 

 681 

Saksnummer: 054-21/04 682 

Type sak: Vedtakssak 683 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Eva Moshuus 684 

Vedlegg: Forslag til retningslinjer for Studentidrettsrådet i Oslo og Akershus, vedtekter for Studentidrettsrådet i Oslo 685 

og Akershus 686 

 687 

Arbeidsutvalgets innstilling: 688 

Arbeidsutvalget innstiller på å revidere dokumentet.  689 

 690 

Forslag til vedtak: 691 

Velferdstinget reviderer dokumentet «Vedtekter for Studentidrettsrådet i Oslo og Akershus», med de 692 

endringer som forekommer under møtet.  693 

 694 

 695 

SAKSOPPLYSNINGER 696 

På vårseminaret vedtok Velferdstinget at Studentidrettsrådets vedtekter skal revideres. Derfor legger 697 

arbeidsutvalget frem et helhetlig endringsforslag. Forslaget er basert på de nåværende vedtektene, men da 698 

det er gjort større endringer, tror vi det blir mest oversiktlig slik. Nåværende vedtekter ligger vedlagt. 699 

Forslaget er utarbeidet med studentidrettslagene og det endelige utkastet er sendt på høring til 700 

foreningene. Eventuelle høringssvar vil bli ettersendt Velferdstinget før møtet, 12.april.  701 

 702 

Studentidrettsrådet har hatt lange vedtekter som har hindret mye av arbeidet. Vi ønsker å legge til rette for 703 

at idrettslagene kan få en arena for samarbeid og felles arbeid. Håpet er at med et revidert 704 

styringsdokument kan Studentidrettsrådet bli et mer arbeidende råd.   705 

 706 

Navnet på dokumentet er forslått endret fra “vedtekter” til “retningslinjer”. Dette er fordi vi ser at et for 707 

strukturelt dokument, medfører mye unødvendig byråkrati for et råd bestående av maks ti personer. 708 

Parallelt er det foreslått at ny politikk skal vedtas av Velferdstinget, som medfører at større beslutninger vil 709 

gjøres av et organ med klare vedtekter.   710 

 711 

Den største endringen i dokumentet er at vi forslår å gjøre om på sammensetningen. Istedenfor at det bare 712 

er idrettslag som benytter halltid hos SiO, åpner vi for alle studentidrettslagene i Oslo. I tillegg foreslår vi en 713 

fordelingsnøkkel som gjør at alle idrettslagene får en representant og ytterligere en per 800 medlem. Dette 714 

er for å bedre gjenspeile størrelsen på de forskjellige lagene.  715 

 716 

Utover det foreslår vi å flytte perioden fra juli til juni til april til mars. Dette er fordi det er da 717 

studentidrettslagene skal ha valgt nye styrer ifølge Norges idrettsforbund (NIF). Arbeidsutvalget mener det 718 

er mer hensiktsmessig å følge NIFs bestemmelser i denne sammenhengen.   719 

 

 720 

//English// 721 

 722 
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The Welfare Council has a student sports council, which is supposed to be a meeting place for the different 723 

student sports teams. This council has its own articles of association, and these are now up for the Welfare 724 

Council for revision. The executive committee has made a comprehensive amendment, based on the current 725 

articles of association. 726 

 727 

  728 
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 729 

VALG AV STYRELEDER TIL SIOS HOVEDSTYRE 730 

 731 

Saksnummer: 055-21/04 732 

Type sak: Valgsak 733 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 734 

Vedlegg: Valgkomiteens innstilling (ettersendes), Hovedstyrets innstilling til styreleder (ettersendes) 735 

 736 

Arbeidsutvalgets innstilling: 737 

Valgkomiteen får mulighet til å redegjøre for sin innstilling. Alternative forslag (benkekandidater) presenteres 738 

etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse. Alle kandidater kan holde en valgtale på opptil fire - 4 – 739 

minutter. Det åpnes ikke for støttetaler. 740 

 741 

 742 

Forslag til vedtak: 743 

Det velges 1 styreleder blant de 5 valgte styremedlemmene, for en periode fra 12. april 2021 t.o.m. 31. 744 

desember 2021.  745 

 746 

 747 

SAKSOPPLYSNINGER 748 

 749 

Hovedstyret er det øverste organet i SiO. Det er ti medlemmer i SiOs Hovedstyre. Fem av disse er 750 

studentrepresentanter valgt av VT. Blant de fem studentrepresentantene velges det styreleder, og det er det 751 

valget som skal foretas på dette møtet.  752 

 753 

Hovedstyret har et overordnet ansvar for SiO. Styrets oppgaver er utarbeidelse og oppfølging av 754 

strategidokumenter og kontroll med samskipnadens økonomi. Styremedlemmer har personlig ansvar for de 755 

beslutninger som tas i styret.  756 

 757 

Styreleder leder alle møter i SiOs hovedstyre og fungerer også vanligvis som studentstyrerepresentantenes 758 

talsperson på Velferdstingsmøter. Styreleder er også SiOs ansikt uttad i politiske spørsmål og har 759 

dobbeltstemme ved stemmelikhet i styret.  760 

 761 

//English// 762 

 763 

The Welfare Council has to elect The Executive Board of SiO’s new Chairman amongst the student representatives. 764 

Please contact us if you have any questions regarding the case or the Board. 765 

 766 

 767 

 768 

 769 

  770 
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GODKJENNING AV REGNSKAP 2020 771 

 772 

Saksnummer: 056-21/04 773 

Type sak: Vedtakssak 774 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget, ved Idun Kløvstad 775 

Vedlegg: Revisjonsberetning 2020; Årsregnskap 2020; Økonomioversikt 776 

 777 

Arbeidsutvalgets innstilling: 778 

Kontrollkomiteen innstiller overfor Velferdstinget på Velferdstingets regnskap og budsjetter. 779 

 780 

Forslag til vedtak: 781 

Regnskapet godkjennes. 782 

 783 

SAKSOPPLYSNINGER 784 

 785 

Økonomisk beretning 786 

Resultatregnskapet viser at Velferdstinget i 2020 hadde driftsinntekter på 15,8 millioner kroner, som 787 

hovedsakelig er tilskudd. Driftskostnader og bevilgninger var på totalt 15,7 millioner kroner. Dette ga et 788 

driftsresultat på 67 513 kroner inkl. finansinntekter.  789 

  790 

Inntektene består hovedsakelig av tilskuddet fra SiO på 15,6 millioner kroner; hvorav 3,4 millioner er 791 

Velferdstingets eget driftstilskudd og de 12,2 millioner er øremerket til tildelingsordningen. Andre 792 

driftsinntekter omfatter bl.a. tilskudd fra Oslo Kommune, betaling fra SP-UiO AU for felleskostnader i huset 793 

og diverse eksterne midler til kampanjer, seminarer og reiser.  794 

 795 

Av de totale kostnadene gikk 12,2 millioner til bevillinger og 3,5 millioner gikk til drift av Velferdstinget. 796 

Bevilgningene går til større studentmedier og kulturinstitusjoner som søker Velferdstinget direkte; samt til 797 

studentforeninger og studentmedier som søker bevilgninger gjennom Kulturstyret. Driften til Velferdstinget 798 

er fordelt slik at rundt 2,7 millioner går til lønnskostnader og andre personalkostnader og ca. 450 000 kroner 799 

går til reise, markedsføring, møtekostnader, seminarer, kontordrift og andre driftskostnader. 800 

 801 

Årsresultatet for 2020 er et overskudd på 67 513 kroner. Litt av overskuddet tilegnes Kulturstyret som har 802 

gått 4 739 kroner i overskudd, hvilket i praksis betyr at Kulturstyret ikke har bevilget hele budsjettrammen i 803 

2020 og de 4 739 kroner legges til egenkapitalen.  Overskuddet til Velferdstinget er på 62 774 kroner er 804 

svarende til forventet regnskap lagt frem i februar, men det er en stor forskjell fra revidert budsjett lagt frem 805 

i september med budsjettert underskudd på 153 550 kroner. Denne forskjellen skyldes hovedsakelig at 806 

møter, seminarer og arrangementer enten har blitt avlyst eller gjennomført digitalt. Dertil har det nesten ikke 807 

vært reiseaktivitet i 2020, alt dette er grunnet restriksjoner som skyldes koronapandemien. 808 

 809 

Lønnskostnadene går litt under budsjett. Dette skyldes innsparinger ved begrensning av overtidsarbeid for 810 

alle og mindre bruk av møtehonorarer for Kulturstyret grunnet to avlyste møter. Til gjengjeld har det vært 811 

mer møteaktivitet for kontrollkomiteen enn budsjettert og det utligner litt av innsparingene på posten 812 

Honorar tillitsvalgte. Dertil har AU valgt å øke til to ordstyrer på Velferdstingsmøtene og derved er posten 813 

Øvrige honorarer gått litt over budsjett. 814 

 815 



  
 

 

 30 

Kontorkostnader er det brukt mindre på enn budsjettert, hvilket blant annet skyldes midler satt av til inventar 816 

for å innrette et ekstra møterom på Villa Eika. Det er noe som grunnet pandemien ikke har blitt gjennomført. 817 

 818 

Møtekostnader endte på 31 000 kroner lavere enn budsjettert. Markedsføring ligger ca. 37 000 kroner under 819 

budsjett. Dertil er aksjoner og markeringer 32 000 kroner lavere enn budsjettet. Andre driftskostnader såsom 820 

AU disposisjonskonto og KS disposisjonskonto går nesten 10 000 kroner under budsjett. Alle disse postene 821 

går under budsjett grunnet mindre fysisk møteaktivitet og færre fysiske arrangementer i 2020. 822 

 823 

Etter årets resultat har Velferdstinget en egenkapital på 1,4 millioner kroner. Velferdstinget bør ha en solid 824 

egenkapital for å kunne betale ut bevillinger i en viss størrelsesorden hvert år, og for å kunne holde driften 825 

på dagens nivå. Det er ønskelig at egenkapitalen ikke kommer under 1 million kroner.  826 

 827 

Kulturstyret budsjettert med å bruke 82 000 av egenkapitalen i 2020, men endte med å bruke litt mindre enn 828 

det som ble bevilget, og avsluttet 2020 med en egenkapital på ca. 290 000 kroner.  829 

 830 

 831 

//English// 832 

Short summary: 833 

Each year the Student Welfare Council approves the organisation’s annual accounts usually in March or later 834 

depending on when it is ready.  835 

 836 

The annual accounts and the information are in Norwegian, but we encourage you to ask questions and remind 837 

you that there is an opportunity to send in questions in advance to vt-au@studentvelferd.no. 838 

 839 

In “vedlegg”, you will find the Student Welfare Council’s annual accounts, operation budget and an overview of the 840 

Cultural Board’s economy. 841 

 842 

mailto:vt-au@studentvelferd.no

