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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 10. MAI 2021 
 

Dette er innkalling til Velferdstingets møte mandag 10. mai 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: 
16:30 058-21/05 Valg av ordstyrer og referent Vedtakssak Møtekonstituering 

 059-21/05 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Møtekonstituering 

 060-21/05 Godkjenning av dagsorden og 

kjøreplan 

Vedtakssak Møtekonstituering 

 061-21/05 Godkjenning av referat Vedtakssak Møtekonstituering 

 062-21/05 Godkjenning av 

valgprotokoller 

Vedtakssak Møtekonstituering 

17:00 063-21/05 Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 064-21/05 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 065-21/05 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 

17:15 066-21/05 Supplering av innstilling til 

styreleder i Argument 

Valgsak Valg 

17:20 Pause 10 min     

17:30 067-21/05 SiOs budsjettprioriteringer Vedtakssak Politikk 

18:20 Pause 10 min     

18:30 067-21/05 Fort. SiOs 

budsjettprioriteringer 

Vedtakssak Politikk 

18:40 068-21/05 Søknad om tilskuddsramme 

fra SiO 

Vedtakssak Politikk 

19:20 Pause 10 min    

19:30 068-21/05 Forts. søknad om 

tilskuddsramme fra SiO 

Vedtakssak Politikk 

20:00 069-21/05 Studenter og rus Orienteringssak Organisasjon 

20:20 Pause 10 min    

20:30 070-21/05 Reglement for tildeling av 

studentboliger i SiO 

Orienteringssak Politikk 

21:00 071-21/05 Eventuelt  Eventuelt 

 7 

 8 

21:05 Møtekritikk 9 

21:30 Møteslutt 10 

 11 

  12 
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 13 

VALG AV ORDSTYRER OG PROTOKOLLFØRER 14 

 15 

Saksnummer: 058-21/05 16 

Type sak: Vedtakssak 17 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 18 

 19 

Arbeidsutvalgets innstilling: 20 

Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 21 

 22 

Forslag til vedtak: 23 

Ordstyrer: Kari Anne Andersen og Marius Toresen 24 

Protokollfører: Suzanne Sagli 25 

 26 

 27 

 28 

GODKJENNING AV INNKALLING 29 

 30 

Saksnummer: 059-21/05 31 

Type sak: Vedtakssak 32 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 33 

 34 

Forslag til vedtak: 35 

Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 36 

 37 

 38 

  39 
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 40 

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 41 

 42 

Saksnummer: 060-21/05 43 

Type sak: Vedtakssak 44 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 45 

 46 

Arbeidsutvalgets innstilling: 47 

Dagsorden og kjøreplan godkjennes. 48 

 49 

Forslag til vedtak: 50 

Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 51 

 52 

 53 

GODKJENNING AV PROTOKOLL 54 

 55 

Saksnummer: 061-21/05 56 

Type sak: Vedtakssak 57 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 58 

 59 

Forslag til vedtak: 60 

Protokollen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 61 

 62 

Protokollen finner dere på www.studentvelferd.no 63 

 64 

 65 

 66 

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 67 

 68 

Saksnummer: 062-21/05 69 

Type sak: Vedtakssak 70 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 71 

 72 

Forslag til vedtak: 73 

Valgprotokoller godkjennes. 74 

  75 

http://www.studentvelferd.no/
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 76 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERINGER 77 

 78 

Saksnummer: 063-21/05 79 

Type sak: Orienteringssak 80 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 81 

 82 

Forslag til vedtak: 83 

Saken tas til orientering. 84 

 85 

ARBEIDSUTVALGET: GENERELL ORIENTERING 86 

 87 

Denne orienteringen gjelder for perioden 19. mars - 3. mai 88 

 89 

Dette er en orientering fra arbeidsutvalget i fellesskap, og det orienteres for Idun Kløvstad (leder), Eva 90 

Strømme Moshuus (nestleder), Axel Klanderud (politikk- og medieansvarlig og Henriette Seim 91 

(samarbeidsansvarlig).  92 

 93 

Vi fortsetter med å levere én utfyllende felles orientering. Dersom Velferdstinget ønsker de individuelle 94 

orienteringene tilbake, ber vi om at dere gir beskjed.  95 

 96 

Studentidrettsrådet 97 

SiO har videreformidlet de endelige miljøforskriftene for kunstgressbaner, vedtatt av regjeringen. Dette tilsier 98 

at man må ha en rekke tiltak på plass for kunstgressbaner, blant annet at man må ha sluser for å forhindre 99 

at gummigranulater blir transportert utenfor banen. Her er det fullstendige vedtaket som regjeringen har 100 

vedtatt.  101 

 102 

SiO 103 

Formøte med Hovedstyret 104 

Vi har som vanlig hatt formøte med Hovedstyret. Mye av dialogen i det siste har naturligvis omhandlet et 105 

potensielt kjøpt av St. Olavsgate 32, og vi har spilt inn våre tanker til Hovedstyret i forbindelse med denne 106 

prosessen. 107 

 108 

Kommunen 109 

Studentboliger 110 

Vi har hatt en sak på NRK om de lange reguleringsprosessene hos kommunen, hvor vi setter fokus på 111 

viktigheten av å få bygget flere studentboliger i Oslo. Boligene på Nordberg ble brukt som eksempel da vi 112 

opplever at prosessen der har dratt veldig ut, og det er store forsinkelser fra kommunens side. Vi håper 113 

situasjonen vil bedre seg og reguleringstidene vil gå ned slik at SiO kan få bygget mer, raskere. 114 

 115 

Oslobudsjettet 116 

Idun og Axel har hatt møter med bystyregruppene til Høyre, AP og MDG når dette skrives. I tillegg har vi 117 

berammet møter med Venstre og SV i løpet av mai. Vi har også sendt ut en forespørsel til Rødt vi enda ikke 118 

har fått svar på, og planlegger etter det å ta kontakt med FrP, FNB, Krf og SP. 119 

 120 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vedtar-reglar-som-vil-redusere-plastforureininga-fra-kunstgrasbanar2/id2843169/
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Møtene vi har hatt hittil har vært gode og konstruktive. Vi har spilt inn alle budsjettønskene dere vedtok 121 

tidligere i år, og fått inntrykk av at noen av punktene vil kunne gjennomføres, mens andre er mer urealistiske 122 

å få til. For eksempel vil det være svært utfordrende å få til økt rabatt hos Ruter som sliter økonomisk for 123 

tiden, mens ønsker om klimatilskudd og støtte til SiO Helse er mer realistiske gjennomslag man kan få 124 

gjennom. Vi har også tydeliggjort viktigheten av en studentmelding/strategi for byen som tar for seg det 125 

velferdsmessige og viktigheten av at Oslo kommune stiller opp med midler til SiO Psykisk helse i årene 126 

fremover slik andre byer gjør med sine studentsamskipnader. 127 

 128 

KD-midler  129 

SiO har ansatt en prosjektleder, tre delprosjektledere og to kommunikasjonsassistenter, alle studenter. Disse 130 

skal være med å koordinere arbeidet med å få delt ut midler fra SiO sin side. Det er laget en KD-middel-131 

struktur der styringsgruppa fatter overordnede beslutninger, mens delprosjektlederne deler ut penger 132 

fortløpende til søknader. Det skal i uke 17 komme på plass en mal for hvordan foreninger kan søke midler.  133 

 134 

SiO har laget en egen internettside hvor alle kan gå inn å finne ledige stillinger som de legger ut jevnlig.  135 

 136 

SHoT  137 

SHoT-resultatene var nedslående, og mye av dagen rapporten ble sluppet gikk til å besvare 138 

mediehenvendelser. Selve rapporten kan leses på her.   139 

 140 

Idun fikk blant annet mulighet til å delta på NRKs morgensending for å snakke om studentenes situasjon. 141 

Velferdstingene i Norge fikk tilsendt rapporten med sperrefrist og hadde derfor mulighet til å lage en 142 

pressemelding på forhånd, som vi sendte ut kl. 13.00.  143 

 144 

Vi kommer til å følge opp resultatene med leserinnlegg og fortsette å sette fokus på studentenes situasjon. 145 

Selv om tallene er tung lesning, gir de oss tyngde i samtaler med politikere og vi kommer til å jobbe for at de 146 

politikerne vi er i kontakt med til enhver tid er klar over studentenes situasjon.  147 

 148 

Studenthus 149 

Idun, Eva og Axel var sammen med Stine og Kristine fra hovedstyret på befaring i St Olavsgate i starten av 150 

april. I tillegg deltok tidligere eiendomsdirektør for SiO Trond Bakke, som har stor kjennskap til bygget. 151 

Budrunden startet 22. april og budrunden skal være ferdig i starten av mai. SiO har vedtatt at de ønsker å 152 

kjøpe bygget, og vi håper dette vil bli noe av.  153 

 154 

I tillegg jobber vi politisk og mediemessig med å skape oppmerksomhet rundt bygget og saken. I møter med 155 

politikere, har vi ofte tatt opp St. Olavsgate som en sidesak, slik at ingen skal kunne si at de ikke er klar over 156 

at vi jobber med å få til et studenthus i bygget.   157 

 158 

Kunstakademiet har også meldt seg på i debatten om salg av offentlige bygg og bruker St. Olavsgate som 159 

eksempel i sin avslutningsutstilling. Det har også begynt å bli diskusjon rundt salget, blant 160 

stortingsrepresentanter, men vi er usikre på om dette vil føre frem da budrunden snart er ferdig. Idun har 161 

likevel gjort et intervju med Bjørnar Moxnes og Siri Gåsemyr Staalesen i Universitas, for å belyse saken.  162 

 163 

Idun og Eva har vært i møte med næringsbyråd, Victoria Marie Evensen, for å diskutere mulige samarbeid for 164 

å kunne sikre finansieringen av driften i studenthuset. Dette vil først bli aktuelt å diskutere mer i detalj, 165 

dersom SiO vinner budrunden.  166 

https://www.sio.no/snarveier/om-sio/stillinger
https://sioshotstorage.blob.core.windows.net/shot2018/SHOT2021.pdf
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Sosialt 167 

Vi har fortsatt med ukentlige spillkvelder, med godt oppmøte. Det har i stor grad blitt spilt Uno over nett. Selv 168 

om vi i arbeidsutvalget synes spillkvelder er veldig hyggelige, er det noe tidkrevende å sette av så mange 169 

fredagskvelder som vi har gjort den siste tiden. Det blir derfor ukentlige spillkvelder frem til den 7. mai. Etter 170 

det vil vi legge opp til annenhver uke. Om noen andre ønsker å fasilitere spillkvelder på fredagene der 171 

arbeidsutvalget ikke arrangerer, må dere gjerne ta kontakt! Er det noen andre sosiale ting dere ønsker 172 

arbeidsutvalget skal legge til rette for, gi lyd! 173 

 174 

Studenthovedstaden 175 

Det har vært ett møte i Studenthovedstaden.  176 

 177 

På møtet snakket vi litt løst og fast, blant annet om koronasituasjonen. Det ble også snakket noe om midlene 178 

fra KD og hvordan vi kan få best svarprosent på SHoT-undersøkelsen.  179 

 180 

Byrådsavdelingen for næring er invitert til Studenthovedstadens møte 25. mai for å diskutere hvordan vi kan 181 

jobbe sammen for en bedre studentby og kunnskapshovedstad.  182 

 183 

Råd for de mindre 184 

Det har ikke vært råd for de mindre siden sist. Neste møte er onsdag 5. mai.  185 

 186 

Studenter og rus 187 

Flere i arbeidsutvalget deltok på Civitas frokost om rusreformen da vi vurderte om dette var noe som kunne 188 

være relevant å ha med i en eventuell revidering av dokumentet om studenter og rus. 189 

 190 

Kampanje 191 

Vi har fortsatt gående kampanjen om studenter og frivillighet som går 3 ganger i uka til starten av mai. I tillegg 192 

har vi påbegynt en kampanje om vårvalgmøtet for å skape mer oppmerksomhet rundt mulighetene ved 193 

valget og få flere til å stille til vervene som er på valg.  194 

 195 

 196 

 197 

  198 
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 199 

MEDIELOGG 200 

 201 

Lei av tomme løfter” - Klassekampen 202 

14.04.2021 203 

 204 

Idun skrev sammen med flere andre studentledere om behovet for at partiene forplikter seg til økt 205 

studiestøtte til høstens valg. 206 

_________________________________________________________________________________ 207 

En bønn til alle partiers landsmøter. Gå inn for økt studiestøtte. 208 

22.04.2021 209 

 210 

Idun og flere andre studentledere i Oslo skrev en oppfordring om å øke studie støtten til partienes 211 

landsmøter. 212 

_________________________________________________________________________________ 213 

Idun på nyhetsmorgen 214 

26.04.2021 215 

 216 

Idun deltok på nyhetsmorgen fra rundt 0830 for å diskutere resultatene fra SHoT. 217 

_________________________________________________________________________________ 218 

https://universitas.no/nyheter/68143/studentene-har-aldri-slitt-mer-med-psykisk-helse/ 219 

26.04.2021 220 

 221 

Idun ble intervjuet i VG angående SHoT undersøkelsen. 222 

_________________________________________________________________________________ 223 

https://www.ao.no/student/undersokelse/korona/flere-studenter-sliter-psykisk-det-er-en-studentkrise-i-224 

norge/s/5-128-88919 225 

26.04.2021 226 

 227 

Idun og Axel ble intervjuet i Avisa Oslo om SHoT. 228 

_________________________________________________________________________________ 229 

Reagerer sterkt på tall om studenter: – Det vi må drive med nå er ren brannslukking fordi det brenner 230 

26.04.2021 231 

 232 

Idun intervjuet i dagsavisen om SHoT. 233 

_________________________________________________________________________________ 234 

https://www.nrk.no/norge/_-sjukt-nar-vi-vet-at-sa-mange-studenter-trenger-et-sted-a-bo-1.15469315 235 

27.04.2021 236 

 237 

Axel og Kristoffer Egset intervjuet om boligmarkedet i Oslo for studenter og reguleringsprosesser i 238 

kommunen. 239 

_________________________________________________________________________________ 240 

Idun på VGTV 241 

27.04.2021 242 

 243 

https://khrono.no/en-bonn-til-partienes-landsmoter-ok-studiestotten/573303?fbclid=IwAR1LkHcUl64Fd3OxUC5O8aB-m75AdgFCC92Wn5S-fR7-5GgDrWyWf_lYc7s
https://tv.nrk.no/serie/nyhetsmorgen-tv/202104/NNFA05042621/avspiller
https://universitas.no/nyheter/68143/studentene-har-aldri-slitt-mer-med-psykisk-helse/
https://www.ao.no/student/undersokelse/korona/flere-studenter-sliter-psykisk-det-er-en-studentkrise-i-norge/s/5-128-88919
https://www.ao.no/student/undersokelse/korona/flere-studenter-sliter-psykisk-det-er-en-studentkrise-i-norge/s/5-128-88919
https://www.dagsavisen.no/oslo/nyheter/2021/04/26/reagerer-sterkt-pa-tall-om-studenter-det-vi-ma-drive-med-na-er-ren-brannslukking-fordi-det-brenner/?fbclid=IwAR3IM8yid4CD8GYRlkXwsCB26h3H8IwwtH5a9ML3KM_6yrGTLMk7o9RjRS4
https://www.nrk.no/norge/_-sjukt-nar-vi-vet-at-sa-mange-studenter-trenger-et-sted-a-bo-1.15469315
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Idun ble intervjuet av VGTV om SHoT-resultatene. 244 

https://universitas.no/nyheter/68153/kritiserer-regjeringen-for-a-ha-prioritert-profitt/ 245 

29.04.2021 246 

 247 

Idun, Moxnes og Gåsemyr går ut mot regjeringens salg av SO32. 248 

https://khrono.no/engstelig-for-at-studenthus-glipper-i-apen-249 

budrunde/575852?fbclid=IwAR2KztrepNxyHODaUGQR2H9XbQ4a1YXAkO6_qimzRu5bMCHawUspZj3tRz8 250 

30.04.2021 251 

_________________________________________________________________________________ 252 

 253 

  254 

https://universitas.no/nyheter/68153/kritiserer-regjeringen-for-a-ha-prioritert-profitt/
https://khrono.no/engstelig-for-at-studenthus-glipper-i-apen-budrunde/575852?fbclid=IwAR2KztrepNxyHODaUGQR2H9XbQ4a1YXAkO6_qimzRu5bMCHawUspZj3tRz8
https://khrono.no/engstelig-for-at-studenthus-glipper-i-apen-budrunde/575852?fbclid=IwAR2KztrepNxyHODaUGQR2H9XbQ4a1YXAkO6_qimzRu5bMCHawUspZj3tRz8
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 255 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 256 

 257 

Saksnummer: 064-21/05 258 

Type sak: Orienteringssak 259 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 260 

 261 

Forslag til vedtak: 262 

Saken tas til orientering. 263 

 264 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 265 

 266 

Organisasjon generelt 267 

Arbeidet med studentpakkene er godt i gang og flere studenter er ansatt i arbeidsgruppene. Prosjektleder 268 

har også kontakt med andre studentsamskipnader som jobber med det samme, for å drive 269 

erfaringsutveksling og idémyldring.  270 

 271 

Mandatet for en digital studentplattform er behandlet av KL for en gjennomgang av prosjektets omfang. P.t 272 

ser man nå på muligheten for å utvikle en arrangementskalender for studentforeninger i denne omgang. 273 

Her avventer vi videre avklaring fra KL. 274 

 275 

NOKUT 276 

 277 

Forskriften om studentsamskipnader skal i disse dager gjennomgås og revideres. Her spiller alle 278 

samskipnadene inn kommentarer og vurderinger av forskriften slik den er i dag. Dette arbeidet gjøres 279 

hovedsakelig gjennom samskipnadsrådet. 280 

 281 

SHoT 282 

 283 

Resultatene fra tilleggsundersøkelsen for SHoT ble lagt fram 26. april. Det var svært dystre tall som ble lagt 284 

på bordet. Spesielt med tanke på psykisk helse. SiO jobber aktivt med å følge opp denne rapporten for å 285 

gjøre studenthverdagen bedre for alle, og finne de rette tiltakene som kan hjelpe studentene ut av psykisk 286 

uhelse.  287 

Dette blir viktig i tiden framover, og spesielt nå når vi går mot en ny studiestart. 288 

 289 

SiO Mat og Drikke 290 

 291 
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Lite nytt å orientere om fra mat og drikke. Det er mye åpning og stenging alt ettersom hvilke regler som 292 

gjelder.  293 

 294 

Holder enkelte steder åpent for take-away (Eilert, Georg, KuTT og Union Kringsjå).  295 

SiO Mat og Drikke ble ikke valgt som leverandør av serveringstjenester på BI. Bakgrunnen for dette var 296 

manglende miljøsertifisering. 297 

 298 

Planlegging av eksamensboost er godt i gang. 299 

 300 

SiO Bolig  301 

 302 

Vi har noe lavere belegg på boliger den siste måneden. Dette skyldes at noen internasjonale studenter har 303 

trukket seg, tomgang i forbindelse med lydisolering på OMT 68 og 70, samt tømming av bygg for 304 

rehabilitering. 305 

 306 

Det er forventet en økt tomgang framover fordi det er ekstra mange bygg som skal rehabiliteres i år pga. 307 

ekstra midler. 308 

 309 

Status søkere: 310 

 311 

Ønsket innflytting Antall 

April 26 

Mai 49 

Juni 313 

Juli 1399 

August 2991 

Totalt 4778 

 312 

Det har vært noen forsinkelser i forbindelse med oppussingen av lokalene til Amatøren, men det forventes 313 

å være ferdigstilt nå i løpet av mai. Amatøren studentforening er fortsatt svært motiverte for å komme i 314 

gang med rekruttering og aktivitet i lokalene. 315 

 316 

SiO Helse  317 
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Ventelistetall per 18.02.2021: 318 

 Psykisk helse: i underkant av 2 uker for første inntak, ca.5 uker på oppstart hos psykolog 319 

 Rådgivning: ca. 10 dager. Drop-in tilbud. God pågang på kurs. 320 

 Tannhelse: ca. 10 dager. Akutt time på dagen. 321 

 Fastlege: 6 dager, ø-hjelp på dagen. 322 

 323 

Avsluttet assistert testing på Blindern og sentrum i uke 16. PCR testing fortsetter. Planlegger for storskala 324 

selvtesting både på studentbyene og på læresteder. 325 

 326 

SiO Barnehage 327 

 Driftes nå på rødt nivå. 328 

 329 

SiO Athletica  330 

Det er lite nytt å melde fra Athletica, men vi har med nye retningslinjer fra kommunen kunne åpnet opp 331 

igjen for gruppetimer utendørs med 10 personer.  332 

Fokus på å synliggjøre de tilbudene som fortsatt er tilgjengelige til studentene/medlemmene: 333 

 Utdeling av gammelt treningsutstyr 334 

 Skiutleie på Athletica Kringsjå 335 

 Enkle treningsprogrammer som ligger lett tilgjengelig for studentene 336 

 Gratis livestream trening for alle studenter 337 

 Online trening for alle medlemmer gjennom innlogging på nettside eller app 338 

 Utendørs PT-trening for PT-kunder og innendørs for de med legeerklæring  339 

 «walk-and-talk» med livsstilsveileder 340 

 “kom i gang”-tilbudet har blitt digitalisert. Både en-til-en og grupper. 341 

 Åpning av Athletica Domus for medisinsk egentrening 342 

  343 
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 344 

ANDRE ORIENTERINGER 345 

 346 

Saksnummer: 065-21/05 347 

Type sak: Orienteringssak 348 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 349 

 350 

Forslag til vedtak: 351 

Saken tas til orientering. 352 

 353 

 354 

KULTURSTYRETS ORIENTERING 355 

 356 

Kjære Velferdsting,  357 

 358 

Lite har skjedd siden sist møte. Vi gjennomførte et styremøte 14. april hvor det ble fordelt kr 391 660 på 19 359 

søknader. 360 

 361 

Leder er også oppmeldt i SiOs referansegruppe til Tiltakspakken for studenter hvor midler fra 362 

Kunnskapsdepartementet blant annet skal deles ut til studentaktivitet. Jeg har vært i dialog med ansvarlige 363 

der og vi jobber med å finne ut hvordan vi kan supplementere hverandre og promotering av mulighetene 364 

som finnes.  365 

 366 

Neste møte finner sted 19. mai. Generelt har det vært få søknader denne våren og per 30.4 har vi mottatt 367 

fire søknader. Søknadsfristen er imidlertid den 5.mai og vi opplever ofte at de fleste søknadene kommer inn 368 

like før søknadsfristen. Snart nærmer det seg slutten for perioden for flere styremedlemmer som betyr at 369 

rekruttering vil være viktig, så ikke nøl med å melde interesse.  370 

 371 

Med vennlig hilsen  372 

Leder av Kulturstyret - Ingvild Garmo Nilsson 373 

 374 

 375 

SIO MAT OG DRIKKE 376 

 377 

Det foreligger skriftlig orientering – se vedlegg! 378 

 379 

 380 

UNIVERSITAS 381 

 382 

Det foreligger ingen skriftlig orientering.  383 

 384 

 385 
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RADIO NOVA 386 

 387 

Det foreligger skriftlig orientering – se vedlegg! 388 

 389 

 390 

ARGUMENT 391 

 392 

Det foreligger ingen skriftlig orientering.  393 

 394 

 395 

URBO – URBAN BOLIGUTLEIE 396 

 397 

Det er ikke noe nytt å orientere om fra URBO til dette møtet. 398 

 399 

Med vennlig hilsen  400 

Isak Diesen 401 

 402 

 403 

  404 
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 405 

SUPPLERING AV INNSTILLING TIL STYRELEDER I ARGUMENT 406 

 407 

Saksnummer: 066-21/05 408 

Type sak: Valgsak 409 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Eva Moshuus 410 

Vedlegg: Arguments vedtekter 411 

 412 

Arbeidsutvalgets innstilling: 413 

 414 

 415 

Forslag til vedtak: 416 

Velferdstinget innstiller på Mikkel Ihle Tande til styreleder i Argument. 417 

 418 

SAKSOPPLYSNINGER 419 

 420 

Forrige styreleder i tidsskriftet Argument har trukket seg. I følge vedtektene til Argument skal 421 

Velferdstinget innstille en styreleder til styret i Argument etter forslag fra styret. 422 

Argument har nominert Mikkel Ihle Tande til styreleder. 423 

 424 

 425 

//English// 426 

Argument is an interdisciplinary student magazine that needs a new Chairman. The Board of Argument has 427 

nominated Mikkel Ihle Tande.   428 
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 429 

SIOS BUDSJETTPRIORITERINGER 430 

 431 

Saksnummer: 067-21/05 432 

Type sak: Vedtakssak 433 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 434 

Vedlegg:  435 

 436 

Arbeidsutvalgets innstilling: 437 

Arbeidsutvalget innstiller på at budsjettprioriteringene satt opp i “forslag til vedtak”, vedtas. 438 

Det foreligger to dissenser.  439 

 440 

Forslag til vedtak: 441 

Semesteravgiftsprioriteringer  442 

Velferdstinget vedtar følgende prioriteringer for bruk av semesteravgift. Listen er satt opp i prioritert 443 

rekkefølge:  444 

 445 

 446 

1. Velferdstingets budsjettsøknad 447 

Etter lange perioder med nedstengning vil 2022 forhåpentligvis bli året der studentfrivilligheten får 448 

mulighet til å bygge seg opp igjen. Det er derfor viktig at hele den søkte rammen innvilges.  449 

 450 

 451 

2. SiO Helse 452 

Gode helsetilbud har vært viktige det siste året, og det vil fortsette å være viktig i 2022. Vi ser at 453 

studentene sliter mer, både fysisk og psykisk. Spesielt når det gjelder det psykiske helsetilbudet, er 454 

det viktig at ventelistene holdes nede og at tilbudet er tilgjengelig for alle som måtte trenge det. Det 455 

er ønskelig at kommunen og andre relevante aktører tar et større ansvar for studentenes 456 

helsetilbud fremover, og Velferdstinget ønsker derfor at bruken av semesteravgiften inn i SiO Helse 457 

holdes på dagens nivå. Velferdstinget oppfordrer SiO Helse til å søke midler i forbindelse med 458 

kommunens budsjettprosess.  459 

 460 

 461 

3. SiO Marked 462 

Det hjelper ikke med gode tilbud, dersom studentene ikke vet at tilbudene eksisterer. Marked står 463 

derfor høyere på prioriteringslisten i år, enn det har gjort tidligere år. Vi forventer at semesteravgift 464 

kun blir brukt til markedsføring av tilbud som ikke går med et slikt overskudd at de har mulighet for 465 

å finansiere egen promotering. Det er viktig å nå bredt i studentmassen, også til de mindre 466 

utdanningsinstitusjonene. Spesielt er det viktig å få ut informasjon om SiOs helsetilbud.  467 

 468 

 469 

4. SiO Foreninger 470 

SiO Foreninger er et viktig støtteapparat for foreningslivet i Oslo og omegn. Når samfunnet åpner 471 

opp igjen blir denne støtten viktig for å få opp aktivitet. Vi håper SiO Foreninger kan ha et tett 472 

samarbeid med SiO Marked for å nå bredt ut til studentmassen med informasjon om hvordan man 473 
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kan bli med i, drifte og starte opp en studentforening.  474 

 475 

 476 

4.1 Aktivitetskalender 477 

I tillegg til SiO Foreningers daglige drift, mener vi det er på tide å få opp en 478 

aktivitetskalender som viser studentarrangementer i Oslo. Før pandemien var det over 450 479 

studentforeninger, og det kan ikke forventes at en student skal følge alle disse i sosiale 480 

medier for å få med seg hva som skjer. Det er derfor ønskelig at det blir en prioritet å få en 481 

slik aktivitetskalender opp og gå.  482 

 483 

 484 

5. SiOs kundesenter 485 

Da SiOs kundesenter bistår flere av de semesteravgiftsfinansierte områdene med 486 

informasjonshjelp, ønsker Velferdstinget at noe semesteravgift benyttes. Det forventes at ansatte 487 

ved SiOs førstelinjer har god kjennskap til SiOs tilbud og tjenester. Velferdstinget ønsker at summen 488 

som tas fra semesteravgiften holdes på et minimum.  489 

 490 

Velferdstinget mener forøvrig at SiOs kundeservice trenger en opprustning, og muligens en 491 

omstrukturering, uten at det nødvendigvis skal benyttes semesteravgiftsmidler til det.  492 

 493 

Velferdstinget velger å ikke sette SiO Karriere på prioriteringslisten for 2022.  494 

Velferdstinget ønsker at tilskuddet fra semesteravgiften til SiOs karrieretjenester utfases gradvis frem mot 495 

2025. Da det er snakk om midler som går til årsverk, er det ikke ønskelig å kutte støtten fra ett år til et 496 

annet, likevel mener Velferdstinget at midlene per i dag kun kommer studenter fra de større institusjonene 497 

til gode, og mener derfor ikke det er god bruk av semesteravgift. Velferdstinget verdsetter karrieretilbudet, 498 

men ønsker at det være fullfinansiert av de enkelte utdanningsinstitusjonene. 499 

 500 

 501 

Øvrige prioriteringer  502 

Under følger en liste øvrige prioriteringer. Dette er spesifikke områder og tiltak Velferdstinget ønsker at SiO 503 

skal satse på. De øvrige prioriteringene angår SiOs områder som ikke finansieres med semesteravgift.  504 

 505 

 506 

 Oppgradering av SiO Athleticas kunstgressbane 507 

Studentidretten har varslet om at kunstgressbanen utenfor Domus Athletica har vært i dårlig stand 508 

lenge. Idrett er en av de få tiltakene det finnes tall på at fungerer forebyggende mot psykisk uhelse 509 

og det er viktig å verne om studentidretten. Velferdstinget har forståelse for at SiO ønsker å bruke 510 

tid på et grundig forarbeid når banen skal opprustes, men mener det fremover må bli fortgang i 511 

prosjektet.  512 

 513 

 514 

 Tillitsutvalg i SiOs boliger 515 

Dette punktet henviser til en resolusjon vedtatt av Velferdstinget på møte 1. mars. Velferdstinget 516 

ønsker at det opprettes tillitsutvalg for de som bor i SiO Bolig, og ønsker at dette blir en prioritering.  517 

 518 
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 Opprustning av SiO Kundeservice 519 

SiOs kundesenter er nevnt under listen over semesteravgiftsprioriteringer, men er også tilknyttet 520 

områder i SiO som ikke er finansiert med semesteravgift. Spesielt tilbakemeldingene som gis når 521 

det kommer til SiO Bolig, gjør at Velferdstinget mener SiOs kundeservice trenger en opprustning og 522 

muligens en omstrukturering der det settes inn kompetansepersoner på spesifikke områder.  523 

 524 

 525 

 Lørdagsbarnehage og eksamenstilbud 526 

SiO Barnehage har et godt tilbud med lørdagsbarnehage og eksamenstilbud til studenter med barn. 527 

Velferdstinget ser på det som essensielt at SiO prioriterer å fortsette disse tilbudene slik at 528 

studiehverdagen til studenter med barn blir enklest mulig.  529 

 530 

 531 

 Alle SiOs kurs skal oversettes til engelsk 532 

Det er viktig å tilrettelegge for at internasjonale studenter også har tilgang på SiOs tilbud. 533 

Velferdstinget ønsker at alle SiOs kurs også oversettes til engelsk.  534 

 535 

 536 

 SiO mat og drikke 537 

Korona har hatt stor påvirkning på SiO Mat og Drikke. Velferdstinget ønsker at det prioriteres å ha 538 

et åpent tilbud nær så mange utdanningsinstitusjoner som mulig. 539 

 540 

 541 

Dissenser 542 

Dissens 1, linje 418-423:  543 

 544 

Stryk:  545 

Velferdstinget velger å ikke sette SiO Karriere på prioriteringslisten for 2022.  546 

Velferdstinget ønsker at tilskuddet fra semesteravgiften til SiOs karrieretjenester utfases gradvis 547 

frem mot 2025. Da det er snakk om midler som går til årsverk, er det ikke ønskelig å kutte støtten 548 

fra ett år til et annet, likevel mener Velferdstinget at midlene per i dag kun kommer studenter fra de 549 

større institusjonene til gode, og mener derfor ikke det er god bruk av semesteravgift. 550 

Velferdstinget verdsetter karrieretilbudet, men ønsker at det være fullfinansiert av de enkelte 551 

utdanningsinstitusjonene. 552 

 553 

Legg til:  554 

6. SiO Karriere: 555 

Velferdstinget ønsker å prioritere SiO Karriere, og at det legges ekstra ressurser i at tilbudet blir 556 

tilgjengelig for alle Oslos studenter, ikke kun de som studerer ved de større institusjonene. 557 

Velferdstinget mener det bør på plass samarbeid med alle/flere av Oslos utdanningsinstitusjoner, 558 

for å sikre et godt karrieretilbud. 559 

 560 

Begrunnelse:  561 

Arbeidsutvalget mener karrieresentrene slik de fungerer i dag, i stor grad kun kommer studenter fra de 562 

største utdanningsinstitusjonene til gode. Vi ønsker at Velferdstinget tar aktivt stilling til hvorvidt SiOs 563 
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karrieretjenester skal fortsette å få finansiering av semesteravgiften, og vi mener dette er et godt alternativ 564 

til å avvikle semesteravgiftsbruken til området.  565 

 566 

Dissens 2, linje 461-463: 567 

Dissenstaker: Axel Klanderud 568 

 569 

 Stryk:  570 

 SiO mat og drikke 571 

Korona har hatt stor påvirkning på SiO Mat og Drikke. Velferdstinget ønsker at det prioriteres å ha 572 

et åpent tilbud nær så mange utdanningsinstitusjoner som mulig. 573 

 574 

Begrunnelse: 575 

Jeg mener at SiO MD i størst mulig grad skal være selvfinansierende fra serveringssted til serveringssted. 576 

Serveringssteder kan i spesielle tilfeller hvis det gir stor nytte finansiere andre serveringssteder, men jeg 577 

mener ikke dette bør prioriteres fra vår side. Jeg mener heller ikke at SiO skal allokere midler til SiO MD fra 578 

andre områder hvis det i noen tilfeller skulle være nødvendig for å skape serveringssteder som ikke er like 579 

lønnsomme som andre. 580 

 581 

 582 

 583 

 584 

SAKSOPPLYSNINGER 585 

 586 

Hvert år leverer Velferdstinget en oversikt over sine budsjettprioriteringer til SiO.  587 

 588 

Budsjettprioriteringen sier noe om hvilke områder av samskipnaden Velferdstinget mener bør få midler fra 589 

semesteravgiften, men det har også vært kutyme for å inkludere noen prioriteringer angående de øvrige 590 

områdene også.  591 

 592 

Dette er Velferdstingets mulighet til å legge konkrete føringer for hvordan det er ønskelig at SiO disponerer 593 

midlene sine i budsjettet for 2022. Denne muligheten kommer bare en gang i året og det oppfordres sterkt 594 

til å sette seg inn i sakspapiret på forhånd og ta kontakt med arbeidsutvalget på vt-au@studentvelferd.no 595 

dersom dere har noen spørsmål eller usikkerheter.  596 

 597 

Arbeidsutvalget har under “forslag til vedtak”, satt opp et forslag vi mener går godt overens med 598 

Velferdstingets politikk, men Velferdstinget står selvfølgelig helt fritt til å endre prioriteringene slik de 599 

ønsker.  600 

 601 

 602 

Semesteravgiftsprioriteringer 603 

I diagrammet under ser dere hvordan SiOs semesteravgift ble fordelt i 2020. Bildet er hentet fra SiOs 604 

årsrapport.  605 

 606 

 607 

mailto:vt-au@studentvelferd.no


  
 

 

 22 

 608 
 609 

Medlemskontingenten til NSO er en sum på ca. 4 millioner som tas fra semesteravgiften og SiO har i dette 610 

diagrammet valgt å legge den sammen med rammen til Velferdstinget.  611 

 612 

Velferdstinget har ingen mulighet til å påvirke summen som går til NSO, og den er derfor ikke inkludert i 613 

Velferdstingets rammesøknad til SiO eller i semesteravgiftsprioriteringene forøvrig.  614 

 615 

Arbeidsutvalget oppfordrer Velferdstinget til å være oppmerksomme på at semesteravgiften er en satt sum, 616 

så om det prioriteres mer midler ett sted, vil det påvirke hvor mye semesteravgiftsmidler som kan gå til 617 

andre tilbud.  618 

 619 

Arbeidsutvalget har foreslått å sette opp en prioritert liste av områder i SiO, vi mener bør få semesteravgift. 620 

Begrunnelse for hver prioritering står kort under hvert enkelt punkt. De korte begrunnelsene vil bli del av 621 

vedtaket, og Velferdstinget oppfordres til å komme med endringer dersom de ikke er enige i begrunnelsene 622 

skissert under “forslag til vedtak”. Det er ikke mulig å levere endringer til sakspapiret. Velferdstinget 623 

oppfordres spesielt til å tenke på om det er områder som ikke får semesteravgift i dag som burde få det, 624 

eller motsatt, i tillegg til å ta stilling til den prioriterte listen arbeidsutvalget har foreslått.  625 

 626 

Prioriteringene er relativt like det som har vært tidligere år, og baserer seg i stor grad på å gi 627 

semesteravgiftsmidler til tilbud som ikke har en egen inntekt.  628 

 629 

Vi har valgt å foreslå noen endringer fra fjorårets prioriteringer. Først og fremst har vi foreslått å flytte SiO 630 

Marked høyere opp på prioriteringslisten. Dette skyldes at vi stadig får tilbakemeldinger på at studenter, 631 

spesielt ved mindre institusjoner, ikke kjenner til SiOs tilbud. Vi mener det ikke er et stort poeng å putte 632 

midler inn i et tilbud studentene ikke vet at de kan benytte seg av, og at studentenes kjennskap til SiOs 633 

tilbud derfor må prioriteres. I prioriteringen er det lagt til grunn at det kun skal gå semesteravgift til å 634 

markedsføre SiOs tilbud som ikke har overskudd til å markedsføre seg selv.  635 

 636 

I tillegg har vi vært usikre på hvordan vi skal plassere SiO Karriere, da Velferdstinget ikke har politikk på 637 

området. Vi har derfor skissert to forslag. Det er innstilt på forslag 1 og tatt ut dissens på forslag 2. Dette er 638 
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gjort som et grep fra arbeidsutvalgets side, fordi vi mener det er viktig at Velferdstinget tar stilling til, og 639 

stemmer over begge forslagene.  og innstilt på ett av dem.  640 

 641 

 642 

Forslag 1:  643 

Velferdstinget velger å ikke sette SiO Karriere på prioriteringslisten for 2022.  644 

Velferdstinget ønsker at tilskuddet fra semesteravgiften til SiOs karrieretjenester utfases gradvis frem mot 645 

2025. Da det er snakk om midler som går til årsverk, er det ikke ønskelig å kutte støtten fra ett år til et 646 

annet, likevel mener Velferdstinget at midlene per i dag kun kommer studenter fra de større institusjonene 647 

til gode, og mener derfor ikke det er god bruk av semesteravgift. Velferdstinget verdsetter karrieretilbudet, 648 

men ønsker at det være fullfinansiert av de enkelte utdanningsinstitusjonene.  649 

 650 

Forslag 2 651 

Velferdstinget ønsker å prioritere SiO Karriere, og at det legges ekstra ressurser i at tilbudet blir tilgjengelig 652 

for alle Oslos studenter, ikke kun de som studerer ved de større institusjonene. Velferdstinget mener det 653 

bør på plass samarbeid med alle/flere av Oslos utdanningsinstitusjoner, for å sikre et godt karrieretilbud.  654 

 655 

Øvrige prioriteringer  656 

Velferdstingets politiske dokumenter adresserer allerede hva det ønskes at SiO skal fokusere på, innenfor 657 

de forskjellige virkeområdene. Arbeidsutvalget har foreslått noen mer konkrete prioriteringer under 658 

“forslag til vedtak”, men Velferdstinget står fritt til å vedta mer overordnede prioriteringer om de ønsker.  659 

 660 

Som for semesteravgiftsprioriteringene er det skrevet korte begrunnelser under hver prioritering, som vil 661 

bli del av vedtaket. Velferdstinget oppfordres derfor til å endre begrunnelsene dersom de ikke er enige i det 662 

som står.  663 

 664 

Arbeidsutvalget minner om at dette er Velferdstingets kanskje største mulighet til å påvirke hvordan SiO 665 

bruker pengene sine og vi håper dere benytter muligheten godt.  666 

 667 

 668 

//English// 669 

Short summary: 670 

The Welfare Council makes every year an overview of our budget priorities for SiO for the next year.  671 

 672 

The budget prioritization says something about which areas of the organization the Welfare Council believes 673 

should receive funding from the semester fee, but it has also been customary to include some priorities regarding 674 

the other areas in SiO as well. 675 

 676 

Here is the prioritized list executive committee has recommended for the semester fee.  677 

1. The Welfare Councils budget application.  678 

2. SiO Health  679 

3. SiO Market 680 

4. SiO Associations  681 

5. SiO Customer Center 682 

 683 
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The executive committee has recommended that SiO Career is not included in the list, but has made a dissent so 684 

the Welfare Council can decide whether they should be included or not. 685 

 686 

Here is the list over the other areas in SiO the executive committee has recommended that is prioritized for the 687 

next year. The list is not written in order of priority.  688 

 Upgrading of SiO Athletica's artificial turf pitch 689 

 Trust committee in SiO's student housing 690 

 Upgrading of SiO Customer Service 691 

 Saturday kindergarten and exam offer for student with children in that age group 692 

 All SiO courses must be translated into English 693 

 SiO food and beverages  694 

Axel has taken out a dissent on this point, as he means it should not be in the list.  695 

 696 

  697 
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 698 

SØKNAD OM RAMME FOR TILDELINGENE FOR 2022 699 

 700 

Saksnummer: 068-21/05 701 

Type sak: Vedtakssak 702 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Eva Moshuus 703 

Vedlegg:  704 

 705 

Arbeidsutvalgets innstilling: 706 

Arbeidsutvalget innstiller på forslag 1 og 2.  707 

 708 

Forslag til vedtak: 709 

1. Rammen for budsjettsøknaden til SiO settes til kr 16 200 000. 710 

2. Arbeidsutvalget gis myndighet til utarbeide søknadstekst som følger søknaden. 711 

 712 

SAKSOPPLYSNINGER 713 

 714 

Informasjon om rammesøknaden 715 

Studentene betaler semesteravgift til SiO hvert semester. Rundt halvparten går til SiO Helse, mens den andre 716 

halvparten er fordelt mellom andre områder i SiO, NSO-kontingent og Velferdstingets tildeling.  717 

 718 

Hvert år søker Velferdstinget om en andel av semesteravgiften. Andelen Velferdstinget får tildelt fordeles på 719 

en rekke større studentforeninger og -medier, Kulturstyret og Velferdstingets egen drift.  720 

 721 

Denne andelen semesteravgift blir også kalt “tilskuddsrammen” eller “rammen”. Dette søkes i forkant av 722 

tildelingsmøtet og Velferdstinget har en satt sum å fordele når søknadene behandles. Summen Velferdstinget 723 

tildeles, etter søknad basert på hva Velferdstinget bestemmer på førstkommende møte, skal til høsten 724 

fordeles på større studentforeninger og -medier, Kulturstyret og Velferdstingets egen drift.  725 

 726 

På tildelingsmøtet, som vanligvis finner sted i oktober, søker større studentforeninger, studentmediene og 727 

Kulturstyret om støtte, samt at Velferdstingets driftsbudsjett behandles.  728 

 729 

Utfordringen med å søke ramme før Velferdstinget har mottatt søknadene, er å beregne hvor mye midler 730 

som trengs. De som søkte Velferdstinget om støtte i fjor, leverte derfor et langtidsbudsjett med søknaden, i 731 

tillegg har alle søkerne fått mulighet til å sende oversikt over hvor mye de tror kommer til å bli søkt i år. 732 

Arbeidsutvalget har også satt en frist for at potensielle nye søkere skulle ha mulighet til å levere en 733 

kvalifiserende søknad, for å være med i vurderingen før rammen settes.  734 

 735 

Søknadene fra høstens tildelingsmøte finner dere her:  736 

https://www.studentvelferd.no/soknader/  737 

og referatet fra møtet finner dere her:  738 

https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2020/11/Referat-Tildeling-2020.pdf  739 

 740 

https://www.studentvelferd.no/soknader/
https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2020/11/Referat-Tildeling-2020.pdf
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Det kan også være relevant å ha sett på Velferdstingets kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier, da det er 741 

de kriteriene Velferdstinget tar utgangspunkt i når de vurderer søknader på tildelingsmøtet. Kriteriene finner 742 

dere her:  743 

https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2020/02/Kultur-og-mediepolitiske-tildelingskriterier-2019.pdf 744 

 745 

Informasjon om årets prosess 746 

Søknadsfrist for innlevering av rammesøknad til SiO er 1.juni.  747 

 748 

Alle søkerne har blitt kontaktet for å oppgi hvor mye de har planer om å søke i 2021, i tillegg har 749 

arbeidsutvalget brukt søknadene fra 2020 for å ta stilling til hvor mye vi skal søke i 2021. 750 

 751 

Det har ikke blitt levert noen kvalifiserende søknader.  752 

 753 

For driftsåret 2021 fikk Velferdstinget og Velferdstingets tilskuddsportefølje tildelt totalt kr 15 900 000. Justert 754 

for konsumprisindeks (KPI) vil en videreføring av dette beløpet tilsvare kr 16 128 571 for driftsåret 2022. Her 755 

har arbeidsutvalget tatt utgangspunkt i 2020-tallet for KPI, som var 1,4 prosent.  756 

 757 

Arbeidsutvalget har valgt å videreføre ordningen med at NSO-kontingenten ikke lenger inkluderes i 758 

Velferdstingets budsjettsøknad, ettersom Velferdstinget ikke har noen påvirkning på hvorvidt 759 

studentdemokratier ved institusjoner tilknyttet SiO er medlem i NSO eller ikke. Myndigheten til å melde seg 760 

inn eller ut ligger hos studentdemokratiene selv.  761 

 762 

Her er oversikten over hva søkerne har sagt de vil søke i årets tildelingsprosess.  763 

Merk! Disse tallene er kun tentative og de kan komme til å søke mer eller mindre enn hva som står her.  764 

 765 

Studentmedier Hva de søkte i 2020 Hva de fikk i 2020 Hvor mye de kommer 

til å søke i 2021 

Argument 359 760 300 000 360 000 

Radio Nova 2 300 000 1 700 000 2 400 000 

Universitas 3 200 000 3 000 000 3 500 000 

    

Studentkulturen    

BISO 674 746 0  400 000 

DNS 1 615 000 1 430 000 1 700 000 

Jurk 285 000 285 000 330 000 

JussBuss 300 000 300 000 300 000 

    

Studentidrett    

BI Atheltics 957 578 415 000 500 000 

OSI 2 352 000 2 125 000 2 855 000 

    

Kulturstyret 2 750 000 2 875 000 2 750 000 

    

Velferdstinget 3 470 000 3 470 000 3 550 000 

    

https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2020/02/Kultur-og-mediepolitiske-tildelingskriterier-2019.pdf
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Sum 18 264 084 15 900 000 18 645 000 

 766 

 767 

Arbeidsutvalgets vurdering  768 

Arbeidsutvalget anerkjenner at behovet til frivilligheten for å kunne opprettholde et ønsket aktivitetsnivå er 769 

høyere enn hva rammen vi innstiller på åpner for. Det er likevel ikke slik at semesteravgiften, som vi søker 770 

penger av, er foreslått å økes for 2022, noe som medfører at den totale potten ikke er større enn i fjor. Dette 771 

er sett bort fra en mulig økning som følge av flere studenter.  772 

 773 

I tillegg mener vi at det lave aktivitetsnivået i første halvdelen av 2021 åpner for at en del av midlene som ble 774 

tildelt for dette året kan brukes til neste år. Det er viktig at søkerne viser hvor mye de har spart i 2021 og 775 

hvordan dette kan brukes i 2022 i årets tildelingsprosess. Vi ønsker ikke at pengene som spares opp vil bli 776 

brukt til å bygge opp en egenkapital, med unntak for de foreningene som har svært dårlig likviditet og jobber 777 

med å bygge den opp.  778 

 779 

Studentsamskipnaden SiO gikk i 2020 i et underskudd på 33 millioner og som følge av den lave aktiviteten på 780 

vårsemesteret, er vi redd dette vil påvirke neste års budsjett også. Arbeidsutvalget er derfor usikker på om 781 

dette er rett tidspunkt å søke en større sum.  782 

 783 

Vi mener det er viktig at Oslo har en sterk studentfrivillighet, med plass til alle og et stort mangfold. Samtidig 784 

ser vi på det som kritisk at studentene har en sterk samskipnad i ryggen. Dette har derfor vært en vanskelig 785 

prioriteringssak og vi oppfordrer Velferdstinget til å tenke gjennom hvilke prioriteringer de ønsker å gjøre, 786 

både for rammesøknaden og budsjettprioriteringer til SiO. Dersom pengestøtten til studentforeningene skal 787 

øke, uten at semesteravgiften øker, oppfordrer Velferdstinget om å være klare på hvilke av SiOs andre tilbud 788 

finansiert av semesteravgiften som bør få mindre.  789 

 790 

Behovet for midler blant studentfrivilligheten er større enn summen vi har innstilt på. Derimot mener vi at 791 

rammen for budsjettsøknad ikke kan fortsette å øke i det uendelige uten mer penger i potten. Derfor har 792 

arbeidsutvalget innstilt på en økning av rammen, tilsvarende konsumprisindeksen for 2020, rundet opp til kr 793 

16 200 000. 794 

 

//English// 795 

Short summary: 796 

At the beginning of the semester all students pay the semester fee to SiO. About half of this goes to SiO Health and 797 

the rest is distributed between other areas in SiO, NSO and The Welfare Council. From the part that goes directly 798 

to the Welfare Council, we allocate funds to the larger student associations at a meeting in October. At this 799 

meeting the Welfare Council has to decide how much VT will apply to get from the semester fee.  800 

 801 

The executive committee has recommended applying for NOK 16 200 000. This is a lower sum than the student 802 

associations has requested to apply from the Welfare Council, but with SiO’s deficit in 2020 and the situation so 803 

far in 2021 the executive committee believes that this is not the year to apply for a larger sum of money. The sum, 804 

however, is still 300 000 NOK more than what the Welfare Council got in 2020.  805 

 806 

Please do not hesitate to ask questions and there is always an opportunity to send in questions in advance to vt-807 

au@studentvelferd.no. 808 

  

mailto:vt-au@studentvelferd.no
mailto:vt-au@studentvelferd.no
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STUDENTAR OG RUS  809 

 810 

Saksnummer: 069/21-05 811 

Type sak: Orienteringssak 812 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalet, ved Henriette Seim 813 

Vedlegg: Studenter og rus 814 

 815 

Arbeidsutvalgets innstilling: 816 

Saken tas til orientering. 817 

 818 

Forslag til vedtak: 819 

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 820 

 821 

 822 

SAKSOPPLYSNINGER 823 

 824 

I handlingsplanen for 2021 er det vedtatt eit punkt som seier at Velferdstinget skal revidere sitt politiske 825 

dokument om studentar og rus. Då arbeidsutvalet begynte denne prosessen såg vi tidleg at dokumentet 826 

som allereie eksistera står seg godt også vidare. Det er ikkje kome noko særleg ny forskning innan feltet og 827 

ikkje skjedd store endringar. Det pågår ein rusreform, men vi ser på denne som eit nasjonalt og 828 

utdanninginstitusjonelt anliggende og ikkje noko Velferdstinget treng uttala seg om. 829 

Det er få studentar med rusproblem som vende seg til SiO Helse. SiO eHelse har i dag ein eigen 830 

ruskonsulent som arbeida med rusområde opp mot foreiningar og lærestadene. SiO Helse har også eit 831 

etablert samarbeid med Ungdom og rus-tilbodet ved legevakta.  832 

Studentsamskipnaden SiO gjennomførte i 1997 og 2006 ei undersøking av studentar og rus på Universitetet 833 

i Oslo. Sidan den gong er det etablert Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) som er eit godt 834 

supplement til ein eigen kostbar undersøking berre for Oslo og Akershus. Det kjem no ei tillegg 835 

undersøking som tar for seg tema som blant anna rus og vi ser det som lurt å vente for å sjå kva denne 836 

visar. Som nemnt er dokumentet om studentar og rus allereie godt dekkjande, og vi har ikkje nok kunnskap 837 

å basere oss på for å lage eit nytt dokument.  838 

 839 

// English // 840 

In the action plan for 2021, it was decided that we should revise the document “Students and intoxicants”. As there 841 

has not been much new local policy changes or research, and the document is doing well as it is, we choose not to 842 

revise it. 843 

 844 

 845 

 846 

 847 

  848 
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REGLEMENT FOR TILDELING AV STUDENTBOLIGER I SIO 849 

 850 

Saksnummer: 070-21/05 851 

Type sak: Orienteringssak 852 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalet, ved Henriette Seim 853 

Vedlegg: Resolusjonen: studentboliger for alle studenter, Reglement for tildeling av studentboliger i SiO 854 

 855 

 856 

Arbeidsutvalgets innstilling: 857 

Velferdstinget tar saken til orientering.  858 

 859 

 860 

Forslag til vedtak: 861 

Det fattast ikkje vedtak i diskusjonssaker.  862 

 863 

 864 

SAKSOPPLYSNINGER 865 

Den 26. april tok arbeidsutvalet imot resolusjonen “Studentbolig for alle studenter”. Sidan vi i vedtektene har eit 866 
dokumenthierarki som ser slik ut:  867 

§ 15-2 Politiske dokumenter 868 

I kollisjonstilfelle skal følgende dokumenter ha forrang i denne rekkefølgen: Politisk grunndokument, 869 
handlingsplan, politiske dokumenter, enkeltvedtak, resolusjoner. 870 

vil ein resolusjon ikkje kunne overstyre eit allereie vedtatt politisk dokument. Velferdstinget vedtok 19. mars 2018 eit 871 
revidert reglement for tildeling av studentbolig i SiO, som vil kome over ein eventuelt vedtatt resolusjon på møtet 10.mai 872 
i dokumenthierarkiet. Derfor såg vi i arbeidsutvalet på moglegheita for å ta opp reglement for tildeling av studentbolig i 873 
SiO som vedtakssak på førstkomande møte. Arbeidsutvalet rakk ikkje å sjå på reglementet før etter endeleg innkalling 874 
vart sendt ut, og skreiv difor eit sakspapir på at saken vart ettersendt.  875 

Då vi sat oss ned for å arbeide med dokument såg vi at det blei for omfattande, og dokumentet fortente meir grundig 876 
arbeid. Arbeidsutvalet har ikkje hatt tida til å diskutere saken med SiO, og ser helst at dette skjer før vi tar saken opp i 877 
Velferdstinget for å diskutere ulike moglegheiter. Arbeidsutvalet diskuterte om vi skulle ta saken over to møter, men vil 878 
ikkje leggje til fleire saker på vårvalmøtet. Vi føreslår å leggje det inn på ny handlingsplan som skal opp som vedtakssak 879 
på vårvalmøtet.  880 

Arbeidsutvalet finn eit revidert dokument frå 2014 på SiO sine nettsider, og får ikkje dette til å stemme med sakspapira 881 
skreve til Velferdstingsmøtet i 2018. Vi har som nemnt ikkje hatt tida til å gå i dialog med SiO enda, men skal få opplyst 882 
meir munnleg på møtet.  883 

Vi håpar nytt arbeidsutval vil gjennomarbeide eit nytt dokument og leggje det fram for Velferdstinget i sin periode. Vi 884 
kjem til å lagre resolusjonen og overlappe denne til nytt arbeidsutvalet som vil kunne ta den med seg inn i arbeidet. 885 

 886 

// English // 887 

https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2021/02/01-Vedtekter-for-Velferdstinget-i-Oslo-og-Akershus-revidert-februar-2021.pdf
https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2018/04/Reglement-for-tildeling-av-studentboliger-i-SiO-Mars-2018.pdf
https://www.sio.no/bolig/husleie-og-kontrakt
https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2018/02/Sakspapirer.pdf
https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2018/02/Sakspapirer.pdf
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The executive committee received a resolution concerning student housing regulations, but the Welfare Council has 888 

approved a political document regarding this before (in 2018). You can find the English version of “Regulations 889 

governing allocations» (SiO.no, from 2014) here. The executive committee is in contact with SiO about this, and 890 

recommends that the Welfare Council process the case next term.  891 

 892 

Please do not hesitate to ask questions and there is always an opportunity to send in questions in advance to vt-893 

au@studentvelferd.no. 894 

 895 

file:///C:/Users/suzannsa/Downloads/54139%20Regulations%20governing%20allocations.pdf
mailto:vt-au@studentvelferd.no
mailto:vt-au@studentvelferd.no

