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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 2. JUNI 2021 
 

Dette er innkalling til Velferdstingets møte onsdag 2. juni 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: 
16:30 073-21/06 Valg av ordstyrer og referent Vedtakssak Møtekonstituering 

 074-21/06 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Møtekonstituering 

 075-21/06 Godkjenning av dagsorden og 

kjøreplan 

Vedtakssak Møtekonstituering 

 076-21/06 Godkjenning av protokoll Vedtakssak Møtekonstituering 

 077-21/06 Godkjenning av 

valgprotokoller 

Vedtakssak Møtekonstituering 

17:00 078-21/06 Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 079-21/06 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 080-21/06 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 

17:15 081-21/06 Møteplan for høsten 2021 Vedtakssak Organisasjon 

17:20 Pause 10 min     

17:30 082-21/06 Handlingsplan - debatt Vedtakssak Politikk 

18:10 083-21/06 Halvårsrapport Orienteringssak Orienteringer 

18:20 Pause 10 min     

18:30 082-21/06 Handlingsplan - votering Vedtakssak Politikk 

18:40 084-21/06 Valg av arbeidsutvalg (AU) Valgsak Valg 

 085-21/06 Valg av kontrollkomiteen (KK) Valgsak Valg 

19:20 Pause 10 min    

19:30 086-21/06 Ettergodkjenning av KS-

medlem 

Valgsak Valg 

 
087-21/06 Valg til Velferdstingets 

kulturstyret (KS) 

Valgsak Valg 

 088-21/06 Valg av valgkomiteen (VK) Valgsak Valg 

20:20 Pause 10 min    

 089-21/06 Nominasjon til styret i 

Universitas 

Valgsak Valg 

 090-21/06 Nominasjon til styret i Radio 

Nova 

Valgsak Valg 

 091-21/06 Nominasjon til styret i 

Argument 

Valgsak Valg 

21:00 092-21/06 Eventuelt  Eventuelt 

 7 

21:05 Møtekritikk 8 

21:30 Møteslutt 9 

 10 

  11 
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 12 

VALG AV ORDSTYRER OG PROTOKOLLFØRER 13 

 14 

Saksnummer: 073-21/06 15 

Type sak: Vedtakssak 16 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 17 

 18 

Arbeidsutvalgets innstilling: 19 

Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 20 

 21 

Forslag til vedtak: 22 

Ordstyrer: Kari Anne Andersen 23 

Protokollfører: Suzanne Sagli 24 

 25 

 26 

 27 

GODKJENNING AV INNKALLING 28 

 29 

Saksnummer: 074-21/06 30 

Type sak: Vedtakssak 31 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 32 

 33 

Forslag til vedtak: 34 

Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 35 

 36 

 37 

  38 
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 39 

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 40 

 41 

Saksnummer: 075-21/06 42 

Type sak: Vedtakssak 43 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 44 

 45 

Arbeidsutvalgets innstilling: 46 

Dagsorden og kjøreplan godkjennes. 47 

 48 

Forslag til vedtak: 49 

Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 50 

 51 

 52 

GODKJENNING AV PROTOKOLL 53 

 54 

Saksnummer: 076-21/06 55 

Type sak: Vedtakssak 56 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 57 

 58 

Forslag til vedtak: 59 

Protokollen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 60 

 61 

Protokollen finner dere på www.studentvelferd.no 62 

 63 

 64 

 65 

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 66 

 67 

Saksnummer: 077-21/06 68 

Type sak: Vedtakssak 69 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 70 

 71 

Forslag til vedtak: 72 

Valgprotokoller godkjennes. 73 

  74 

http://www.studentvelferd.no/
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 75 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERINGER 76 

 77 

Saksnummer: 078-21/06 78 

Type sak: Orienteringssak 79 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 80 

 81 

Forslag til vedtak: 82 

Saken tas til orientering. 83 

 84 

ARBEIDSUTVALGET: GENERELL ORIENTERING 85 

 86 

Denne orienteringen gjelder for perioden 10. mai - 26. mai 87 

 88 

Dette er en orientering fra arbeidsutvalget i fellesskap, og det orienteres for Idun Kløvstad (leder), Eva Strømme 89 

Moshuus (nestleder), Axel Klanderud (politikk- og medieansvarlig) og Henriette Seim (samarbeidsansvarlig).  90 

 91 

Arbeidsutvalget 92 

Vi brukte tirsdag 11. mai til å være sosiale, da alle i arbeidsutvalget var i Oslo. Arbeidsutvalget har fortsatt 93 

hjemmekontor, og for å lette på hjemmekontor hverdagen tok vi oss tid til dette.  94 

 95 

Valg  96 

Fristen for å stille til valg for å bli vurdert av valgkomiteen gikk ut den 10. mai. Da fristen gikk ut var det ikke 97 

kommet noen kandidater til leder av arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget hadde et møte med valgkomiteen 98 

hvor vi ble enige om å utsette fristen for å stille til leder til 25. mai.  99 

 100 

17. mai  101 

Arbeidsutvalget avspaserte fredag 14. mai og tok langhelg. Før dette var vi i kommunikasjon med SiO om å 102 

arrangere noe på 17. mai, da det var litt miskommunikasjon og dårlig tid endte det med at SiO arrangerte 103 

og promoterte noe på 17. mai gjennom KD-midlene.  104 

 105 

Sakspapir og overlapp 106 

Arbeidsutvalget har brukt tid på å skrive halvårsrapport for vårsemesteret den siste uken, samtidig som vi 107 

har planlagt overlapp. Det blir overlapp 10. juni til og med 31. juni.  108 

 109 

Råd for de mindre 110 

19. mai var det råd for de mindre, med ok oppmøte. Vi snakket om valg av nye studentråd, og planlegger å 111 

invitere avtroppende og påtroppende til neste råd for de mindre. Vi snakket også om semesterstart til 112 

høsten, der det blant annet kom et ønske om å koordinere de ulike fadderlederne hos de mindre til å 113 

kanskje finne på noe sammen. De fikk også komme med innspill til en eventuelt studentmelding som skal 114 

opp som sak i studenthovedstaden.  115 

 116 

Studenthovedstaden 117 

Det har blitt avholdt et møte i Studenthovedstaden, 25. mai. Møtet ble noe avkortet på grunn av 118 

ekstraordinært møte i Velferdstinget. Møtetiden ble brukt til å snakke om dagsorden til møte i Strategisk 119 
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Samarbeidsforum, som avholdes 26. mai og til forberedelser til møte mellom Studenthovedstaden og 120 

næringsbyråden den 28. mai. Studenthovedstaden har noen utfordringer med å forberede sine to 121 

representanter til møter i Strategisk Samarbeidsforum da sakslistene som sendes ut ofte er veldig 122 

generelle. Dette er noe vi vil gi tilbakemelding på, i håp om at det kan forbedres til neste periode.  123 

 124 

Ekstraordinært møte 125 

SiO gikk i dialog med oss torsdag 20. mai om et nytt potensielt bygg til studenthus i sentrum. Vi diskuterte 126 

litt frem og tilbake om vi skulle kalle inn til ekstraordinært møte eller ikke. Da bud frist var 26. mai, og det 127 

var en helg og en helligdag mellom, var det ikke mange dager å velge mellom - men vi klarte å mobilisere og 128 

avholdt 25. mai et ekstraordinært møte. Vi vil gi mye honnør til delegasjonslederne! SiO er i dag, 26.mai, i 129 

gang med budrunde, og vi krysser fingrene for et studenthus i St. Olavsgate 23.  130 

 131 

 132 

 133 

 134 

  135 
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MEDIELOGG 136 

 137 

_________________________________________________________________________________ 138 

https://universitas.no/nyheter/68186/oline-27-har-ikke-hatt-en-ordentlig-leseuke-siden-/ 139 

06.05.2021 140 

 141 

Idun intervjuet angående åpningstider i SiOs barnehager. 142 

_________________________________________________________________________________ 143 

https://www.ao.no/historisk-eiendom-solgt-for-345-millioner-men-ikke-alle-jubler-veldig-skuffa/s/5-128-144 

96180 145 

07.05.2021 146 

 147 

Idun intervjuet angående salg av SO32 til en gruppe som vil drive “boutiquehotell”. 148 

_________________________________________________________________________________ 149 

https://universitas.no/nyheter/68222/ingen-vil-bli-leder-i-velferdstinget/ 150 

19.05.2021 151 

 152 

Sak i Universitas om vårvalgmøtet vårt. 153 

_________________________________________________________________________________ 154 

 155 

  156 

https://universitas.no/nyheter/68186/oline-27-har-ikke-hatt-en-ordentlig-leseuke-siden-/
https://www.ao.no/historisk-eiendom-solgt-for-345-millioner-men-ikke-alle-jubler-veldig-skuffa/s/5-128-96180
https://www.ao.no/historisk-eiendom-solgt-for-345-millioner-men-ikke-alle-jubler-veldig-skuffa/s/5-128-96180
https://universitas.no/nyheter/68222/ingen-vil-bli-leder-i-velferdstinget/
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 157 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 158 

 159 

Saksnummer: 079-21/06 160 

Type sak: Orienteringssak 161 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 162 

 163 

Forslag til vedtak: 164 

Saken tas til orientering. 165 

 166 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 167 

 168 

Generelt 169 

 170 

Det har blitt lagt mye tid i å få til et studenthus i sentrum av Oslo. Etter at vi ikke nådde fram med SO 32, 171 

fortsatte vi å sondere markedet litt. Uten store forventninger om at noe skulle dukke opp veldig snart. Det 172 

var før vi den 20. mai fikk nyss om SO 23. Et steinkast unna.  173 

Både administrasjonen, styret og VTAU kastet seg rundt for å få til visning, sakspapirer og tekniske 174 

utbedringer av bygget for å avgjøre potensiale for dette.  175 

 176 

SiO kan ikke ta en slik avgjørelse om kjøp av bygg uten å ha studentene med oss, derfor måtte vi igjen be 177 

dere om et ekstraordinært møte for å ta opp denne saken. 178 

 179 

Vi har også deltatt på Boligmøte i samskipnadsrådet hvor oppgradering av studentboliger var et hett tema. 180 

Statsråden ga dessverre ingen positive tilbakemeldinger når det gjelder tilskudd til oppgradering, men vi har 181 

ingen planer om å gi oss på dette. Styreleder, administrerende direktør, boligdirektør og eiendomsdirektør 182 

var tilstede på møtet. 183 

 184 

Styreleder skal delta på politisk toppmøte om psykisk helse 26. mai. Orientering fra dette kommer muntlig. 185 

 186 

SiO Mat og Drikke 187 

 188 

Lite nytt å orientere om fra mat og drikke. Det er mye åpning og stenging alt ettersom hvilke regler som 189 

gjelder.  190 

 191 

Vi planlegger for en større gjenåpning av spisesteder. Dette er en sak også på neste hovedstyremøte, ikke 192 

bare hos mat og drikke. Det har vært en lang periode hvor de fleste serveringsstedene har vært nedstengt, 193 

og vi blir nødt til å prioritere hvilke steder som skal åpnes og når.  194 

 195 

Eksamensboost har vært en suksess. Det ble servert vegetarburgere ute på flere av studentboligene våre, og 196 

har fått god oppslutning rundt dette. 197 

 198 

SiO Bolig  199 

 200 
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Vi har enda ikke oppdaterte tall på boligbelegg, men dette forventes innen VT-møtet holdes. Dette vil da bli 201 

en del av den muntlige orienteringen. 202 

 203 

SiO Helse  204 

 205 

Ventelistetall: 206 

 Psykisk helse: ca. 2 uker for første inntak, ca. 5 uker på oppstart hos psykolog 207 

 Rådgivning: ca. 10 dager. Drop-in tilbud. God pågang på kurs. 208 

 Tannhelse: ca. 10 dager. Akutt time på dagen. 209 

 Fastlege: 6 dager, ø-hjelp på dagen. 210 

 211 

Gjennom endret organisering av arbeidet med psykisk helse har vi økt kapasiteten til våre egne behandlere, 212 

i tillegg har vi styrket tilbudet ved å ta i bruk eksterne psykologtilbud. Dette gjør at vi i større grad kan skalere 213 

tilbudet etter endringer i behov og tjenesten blir tilført ekstra midler. Slik som ved bevilgningen fra Oslo 214 

kommune tidligere i vår. Foreløpig i 2021 ligger vi an til å kunne øke antall konsultasjoner fra i fjor, som var 215 

det høyeste antallet vi har hatt hittil (ca. 22 000). 216 

 217 

Videre jobber vi med å videreføre lavterskel tilbud. Vi har flere kurs som avholdes oftere enn før, «studenter 218 

spør» tjenesten er hyppig brukt og vi har en podcast som heter «På helsa løs» som har mellom 700 og 1000 219 

lyttere per episode. Vi arbeider fortsatt med etableringen av et peer support nettverk i Oslo, som er et av 220 

prosjektene som er finansiert av midlene fra Kunnskapsdepartementet. Her jobber vi per i dag med 221 

kompetanse og opplæring, som må til før vi kan lansere prosjektet.  222 

 223 

PCR testing fortsetter. Planlegger for storskala selvtesting både på studentbyene og på læresteder. Generelt 224 

lite smitte har blitt oppdaget gjennom selvtestingen, og vi har svært få smittetilfeller. Ingen store utbrudd. 225 

 226 

SiO Barnehage 227 

 228 

Driftes etter myndighetenes anbefalinger. 229 

 230 

SiO Athletica  231 

 232 

Åpner endelig opp igjen!  233 

 234 

Fra og med 26. mai åpner vi dørene for trening på våre 6 treningssentre. Man blir fortsatt nødt til å booke tid 235 

både i studio og i svømmehallen, i likhet med hvordan det var før nedstengningen. Gruppetimer innendørs 236 

er fremdeles ikke tillatt, men vi jobber med å få satt opp utendørs gruppetimer. 237 

 238 

Vi fortsetter også med de tiltakene som har vært gjennom nedstengingen, spesielt det som gjelder å belyse 239 

hvilke tilbud man har, samt onlinetrening. 240 

 241 

 242 

  243 
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ANDRE ORIENTERINGER 244 

 245 

Saksnummer: 080-21/06 246 

Type sak: Orienteringssak 247 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 248 

 249 

Forslag til vedtak: 250 

Saken tas til orientering. 251 

 252 

 253 

KULTURSTYRETS ORIENTERING 254 

 255 

Kjære Velferdsting, 256 

 257 

Det går mot slutten av et annerledes vårsemester. Generelt har vi fått inn færre søknader enn tidligere år 258 

og dermed delt ut mindre midler enn før. På siste styremøte 19. mai delte vi ut kr 139 000. Vi har enda et 259 

styremøte igjen onsdag 16. juni, hvor vi behandler blant annet søknader til studiestart.  260 

 261 

Vi har smått begynt å planlegge høstseminaret som vil tentativt avholdes den siste helgen i august, hvor vi 262 

blant annet vil gjennomføre opplæring av nye medlemmer som vil bli valgt inn på dette møtet. Det ser ut at 263 

vi kommer til å trenge flere varaer på listen i neste periode, så ikke nøl med å melde interesse.  264 

 265 

Med ønske om et godt møte - 266 

 267 

Ingvild Garmo Nilsson, Leder av Kulturstyret. 268 

 269 

 270 

SIO MAT OG DRIKKE 271 

 272 

Det foreligger ingen skriftlig orientering.  273 

 274 

 275 

UNIVERSITAS 276 

 277 

Et turbulent semester nærmer seg slutten, vi publiserer siste papirutgave før sommeren denne uken (27.5) 278 

Vi har god aktivitet på nett dette semesteret og når jevnt over målet vårt på >30000 klikk per uke. Vi jobber 279 

videre med en relansering av universitas.no som skal være klar til semesterstart.  280 

Universitas har valgt Endre Ugelstad Aas som ny redaktør for studieåret 2021/2022. 281 

 282 

Med vennlig hilsen 283 

Jone Trovåg 284 

Daglig leder 285 

 286 

 287 

http://universitas.no/
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 288 

RADIO NOVA 289 

 290 

Det foreligger ingen skriftlig orientering.  291 

 292 

 293 

ARGUMENT 294 

 295 

Ny utgave av tidsskriftet lanseres denne uken. Grunnet stengte universitetsbygg og læresteder har 296 

distribusjonen blitt forsinket, men vi regner med at tidsskriftet kommer i hyllene innen fredag denne uken. 297 

Da lanseres altså #2/2021 Kontoret.  298 

 299 

Grunnet overgang til norsk trykkeri har det økonomiske omfanget vedrørende trykking økt. Derfor har vi 300 

sett oss nødt til å redusere antall tidsskrift til fire utgaver i året, i stedet for fem utgaver. De siste fire årene 301 

har fire eksemplarer i året vært standarden.  302 

 303 

Skriveskolen ble gjennomført over Zoom. Vi fikk besøk av Carline Tromp, Susanne Christensen og Ida 304 

Lødemel Tvedt. Å arrangere over Zoom har vært noe utfordrende, spesielt med tanke på motivasjonen 305 

blant deltakerne til å produsere tekster underveis i kurset. Dette virker å ha vært tett knyttet opp mot en 306 

generell motløshet blant studenter som følge av pandemien.  307 

 308 

Denne motløsheten har også vært utfordrende i forbindelse med å få inn tekster til tidsskriftet, men vi 309 

klarte heldigvis å lande en salig blekke til slutt.  310 

 311 

Vi har gjennomført intervjurunder med nye redaksjonsmedlemmer, og holder nå på med å ferdigstille 312 

denne prosessen. Helt spesifikt vil Maia Nielsen ta over som ansvarlig redaktør i mitt sted, av høsten 2021.  313 

 314 

Med vennlig hilsen  315 

Eline Prytz Andersen,  316 

Ansvarlig redaktør i Argument. 317 

 318 

 319 

 320 

URBO – URBAN BOLIGUTLEIE 321 

 322 

Det foreligger ingen skriftlig orientering.  323 

 324 

 325 

  326 
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 327 

MØTEDATOER 328 

 329 

Saksnummer: 081-21/06 330 

Type sak: Vedtakssak 331 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget, ved Idun Kløvstad 332 

Vedlegg:  333 

 334 

Arbeidsutvalgets innstilling: 335 

For at vi i arbeidsutvalget skal ha best mulig utgangspunkt til å både lage gode sakspapirer og å følge opp 336 

andre saker på en god måte, har vi foreslått en møteplan vi mener går godt sammen med andre oppsatte 337 

møter og arrangementer.  338 

 339 

Derimot mener vi også at det er viktig at en møtedato flyttes dersom det viser seg at hele eller store deler 340 

av en delegasjon ikke har mulighet til å møte på en av de foreslåtte datoene. Vår innstilling er derfor at 341 

møteplanen vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.  342 

 343 

 344 

Forslag til vedtak: 345 

Møteplanen vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. 346 

 347 

 348 

SAKSOPPLYSNINGER 349 

 350 

Under finner dere arbeidsutvalgets foreslåtte møtedatoer for høsten 2021. Det er et unntak at disse tas opp 351 

på vårvalgmøtet, men da Velferdstinget har gjort en vedtektsendring som sier at møtedatoer skal settes for 352 

hele året, vil vi gjerne gi litt forutsigbarhet med tanke på høsten allerede nå. Møtedatoene skal revideres på 353 

høstseminaret, når Velferdstinget forhåpentligvis har fått timeplan og liknende. 354 

 355 

Arbeidsutvalget foreslår følgende møteplan for høsten 2021:   356 

 357 

 358 

Dato Tid Emne  1. Innkalling Sakspapirfrist 

lørdag 4. september  Høstseminar 20. august 27. august 

mandag 11. oktober 17.00 - 21.00 Tildelingsmøtet 27. september 1. oktober 

mandag 8. november 17.00 - 21.00 VT-møte 25. oktober 1. november 

mandag 6. desember 17.00 - 21.00 Høstvalgmøtet 22. november 29. november 

 359 

 360 

//English// 361 

Here you will find the working committee's proposed meeting dates for the autumn of 2021. 362 

 363 
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It is an exception that these are taken up at the spring election meeting, but since the Welfare Council has made an 364 

amendment to the articles of association that states that meeting dates will be set for the whole year, we would like 365 

to give some predictability with regard to the autumn already now. The meeting dates will be revised at the autumn 366 

seminar. 367 

 368 

 369 

 370 

  371 
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 372 

HANDLINGSPLAN 2021/2022 373 

 374 

Saksnummer: 082-21/06 375 

Type sak: Vedtakssak 376 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalet, ved Henriette Seim 377 

Vedlegg:  378 

 379 

Arbeidsutvalgets innstilling: 380 
Arbeidsutvalet innstiller på at Handlingsplanen for 2021/2022 blir vedteke. 381 

 382 

Forslag til vedtak: 383 

1. Arbeidsutvalet skal arbeide for at det vert lagt til rette for at studentar kan leve grønt og berekraftig. 384 

2. Arbeidsutvalet skal styrke kontakten mellom studentdemokratia i Oslo og omland. 385 

3.  Arbeidsutvalet skal vidareutvikle og sikre god dialog med andre Velferdsting og studentdemokrati med same 386 

virkeområde. 387 

4. Arbeidsutvalet skal arbeide for at studentar skal få rabatt tilsvarande honnør på kollektivtransport og at tilbodet 388 

vert tilgjengeleg for alle heiltidsstudentar. 389 

5.  Arbeidsutvalet skal i samarbeid med SiO jobbe for at kommunen gir gode vilkår til studentbustadbygging. 390 

6.  Arbeidsutvalet skal arbeide for at tilskotsordninga må tilpassas slik at det også gis årlig støtte til rehabilitering 391 

av studentbustadar. 392 

7. Arbeidsutvalet skal arbeide for at Oslo kommune skal lage ein heilskapleg strategi med tiltak for å sikre dei lokale 393 

studentanes velferd og moglegheiter for fagleg utvikling. 394 

Dissens på punkt 7 Axel: Arbeidsutvalet skal arbeide for at Oslo kommune skal lage ein heilskapleg strategi med 395 

tiltak for å sikre dei lokale studentanes velferd og sikre vidareutvikling av Oslo som ein attraktiv studentby å leve i.  396 

8. Arbeidsutvalet skal arbeide for at den nye kommunale alkoholpolitiske handlingsplanen vert meir 397 

studentvennleg, av dette ei oppmjuking av SALUTT-kravet. 398 

9.  Arbeidsutvalet skal arbeide for ei utbetring av bysykkeltilbodet. Spesielt betre tilgjengeleg ved studentbyane. 399 

10. Arbeidsutvalet skal opprette ein samarbeidsavtale mellom Velferdstinget og SiO. Avtalen skal godkjennast av 400 

Velferdstinget. 401 

11. Arbeidsutvalet skal saman med Studentsamskipnaden SiO, myndighetene og studentdemokratia arbeide for å 402 

forbetre situasjonen belyst av tilleggsundersøkinga Studentanes Helse- og Trivselsundersøking (SHoT). 403 

12. Arbeidsutvalet skal gjennom perioden lage relevante kampanjar. Her under samarbeid med relevante aktørar 404 

for å promotere ny SHoT-undersøking i 2022 for å få best mogleg oppslutning, og arbeid med å få flest mogleg 405 

studentar til å stemme i stortingsvalet 2021. 406 

13. Arbeidsutvalet skal saman med Velferdstinget arbeide for god møtekultur spesielt når vi igjen byrja å ha fysiske 407 

møter. 408 

14. Velferdstinget skal arbeide for å styrke studentfriviljugheita i Oslo og omland. 409 

15.  Arbeidsutvalet skal saman med relevante aktørar jobbe for en god studiestart på tvers av dei tilknytte 410 

utdanningsinstitusjonane. 411 

16. Arbeidsutvalet skal arbeide for at Studentsamskipnaden SiO skal opprette ein felles kalender for alle 412 

studentarrangement i Oslo og omland. 413 
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17.  Arbeidsutvalet skal sørgje for at Studentsamskipnaden SiO føretar ei opprusting av kunstgrasbanen utanfor 414 

Domus Athletica. 415 

18. Arbeidsutvalet skal kartleggje mulige veier vidare med studenthus i sentrum, og leggje fram ein sak for 416 

Velferdstinget i løpet av hausten. 417 

19. Velferdstinget skal revidere tildelingskriteria og tildelingsprosessen. 418 

20. Velferdstinget skal revidere sitt idrettspolitiske dokument. 419 

21. Velferdstinget skal revidere reglement for tildeling av studentbustad i SiO. 420 

22. Velferdstinget skal utvikle eit karrierepolitisk dokument. 421 

 422 

 423 

 424 

SAKSOPPLYSNINGER 425 

 426 

Velferdstinget skal jamføre Velferdstingets vedtekter § 3-3-1 vedta handlingsplan for det komande arbeidsutval året 427 
etter innstilling frå arbeidsutvalet. 428 

Handlingsplanen skal vere retningslinjer og mål for Velferdstinget og arbeidsutvalet sin aktivitet 2021/2022. Fullstendig 429 
forslag til handlingsplan finn du under «forslag til vedtak» over. 430 

Det er viktig å hugse at arbeidsutvalet bør ha noko handlingsrom til å arbeide med aktuelle, større saker som er satt i 431 
grunndokumentet. Det sjåast derfor som hensiktsmessig at punkta i handlingsplanen variera mellom tiltak som er 432 
målbare, og lett kan bestemmast om er gjennomført, og større tiltak som vil krevje at ein arbeida langsiktig. 433 
Velferdstinget bør også vere bevisst på at ein handlingsplan som er veldig lang, vil føre til at enkelte punkt blir 434 
nedprioritert. Det anbefalast derfor ikkje å leggje til alt for mange punkt utan å også fjerne nokon. 435 

  436 

Grunngjeving for punkta i Handlingsplanen 437 

1. Arbeidsutvalet skal arbeide for at det vert lagt til rette for at studentar kan leve grønt og berekraftig. 438 

Grunngjeving: Dette er tenkt som eit langsiktig mål for å kunne skape ein studenttilvære som vil vere berekraftig for 439 
framtidige generasjonar. Arbeidsutvalet ser på dette punktet som eit kontinuerlig arbeid, og det er viktig å ha fokus på 440 
berekraft når vi no går gjennom eit grønt skifte. Vi meina derfor det er viktig å prioritere dette arbeidet ved å fastsette dette på 441 
handlingsplanen for 2021/2022. 442 

2. Arbeidsutvalet skal styrke kontakten mellom studentdemokratia i Oslo og omland. 443 

Grunngjeving: Inn under dette punktet kjem blant anna Råd for dei mindre og Studenthovudstaden, som i år har vore ein 444 
viktig arena for dialog tross digitale møteplasser. Arbeidsutvalet ser det som positivt å fortsette å styrke kontakten og ynskje å 445 
prioritere punktet på handlingsplanen. 446 

3. Arbeidsutvalet skal vidareutvikle og sikre god dialog med andre Velferdsting og studentdemokrati 447 

med same virkeområde.  448 



  
 

 

 18 

Grunngjeving: Gjennom 2020/2021 har arbeidsutvalet utvikla god dialog med andre velferdsting og studentdemokrati med 449 
same virkeområde rundt om i landet. Dette har vore ein veldig givande arena for blant anna erfaringsutveksling og 450 
kampanjesnakking på tvers av landet. Arbeidsutvalet ynskje at dette samarbeidet skal fortsette inn i 2021/2022.  451 

4. Arbeidsutvalet skal arbeide for at studentar skal få rabatt tilsvarande honnør på kollektivtransport 452 

og at tilbodet vert tilgjengeleg for alle heiltidsstudentar. 453 

Grunngjeving: Studentar opplev ein stadig meir pressa økonomisk situasjon, kor dei i tillegg ofte er avhengige av 454 
kollektivtilbod. Å få senka prisane på studentbillettane til å liggje på same nivå som honnørbilletten vil kunne medføre at 455 
studentar lettare vil kunne velje kollektivt. Arbeidsutvalet meina derfor eit fortsatt press på ruter, fylkeskommunen og 456 
kommunen vil vere eit viktig verkemiddel for å kunne sikre gode velferdsordningar for studentane.  457 

5. Arbeidsutvalet skal i samarbeid med SiO jobbe for at kommunen gir gode vilkår til 458 

studentbustadbygging.  459 

Grunngjeving: For å nå målet om dekningsgrad for studentbustadar på 20%, er det fleire faktorar som spelar inn. Oslo har 460 
lange reguleringsprosessar som er ei utfordring. Det gjer at det tar lang tid å realisere prosjekt, i tillegg til at kostnadane kan 461 
auke dersom prosjektet blir satt på vent på ugunstige tidspunkt. I tillegg kan kommunen påleggje SiO såkalla rekkjefølgjekrav, 462 
som også aukar kostnaden og kan forlenge byggetida på studentbustadprosjekt. Dette punktet er meint slik at arbeidsutvalet 463 
skal prioritere å arbeide med desse to problemstillingane, samt andre problemstillingar som måtte dukke opp. 464 

6. Arbeidsutvalet skal arbeide for at tilskotsordninga må tilpassas slik at det også gis årlig støtte til 465 

rehabilitering av studentbustadar. 466 

Grunngjeving: Slik systemet for tilskot for studentbustadar er i dag, blir det berre gitt tilskot til nybygg. Samstundes er det 467 
fleire av SiO sine bygg som byrja å bli så gamle at dei treng ei oppgradering for å holde ein ok standard. Då det ikkje blir gitt 468 
tilskot til oppgradering skjer slike prosjekt på studentane si rekning, noko som er synd. Når studentbustadar no har fått ei 469 
avskrivingsverdi, oppfordrar dagens ordning til ein bruk og kast kultur der det løner seg å selje eit bygg som byrja å bli for 470 
gamalt, for å så byggje eit nytt ein annan stad.  471 

7. Arbeidsutvalet skal arbeide for at Oslo kommune skal lage ein heilskapleg strategi med tiltak for å 472 

sikre dei lokale studentanes velferd og moglegheiter for fagleg utvikling. 473 

Grunngjeving: Oslo Kommune har i dag ein Campusstrategi. Det er ikkje eit ynskje å erstatte denne, men heller å lage ein 474 
strategi som skal vere supplerande. Campusstrategien seier mykje om korleis Oslo kan bli ein attraktiv by for utdanning ved å 475 
tiltrekkje kompetanse, utvikle kompetanse og leggje til rette for byens kunnskapsinstitusjonar. Strategien seier lite om kva som 476 
må til for at studentar skal trivast i byen, og det meiner arbeidsutvalet kommunen burde ta stilling til. I campusstrategien står 477 
det at det er eit mål å vidareføre samarbeidet med arbeidsgruppa Studenthovudstaden (studentleiarar), studiestadane og SiO 478 
om dialogmøter og felles velkomstarrangement for nye studentar i Oslo, og utvikle nye tiltak som gjer Oslo til ein betre 479 
studieby.  Arbeidsutvalet ser for seg at desse dialogmøta kan ha som mål å utvikle ein tilleggsstrategi som supplerer 480 
Campusstrategien.  481 

Dissens på punkt 7 politikk- og medieansvarlig: Arbeidsutvalet skal arbeide for at Oslo kommune 482 

skal lage ein heilskapleg strategi med tiltak for å sikre dei lokale studentanes velferd og sikre vidareutvikling 483 

av Oslo som ein attraktiv studentby å leve i. 484 

Grunngjeving: VT sitt ansvar er velferdsmessig, og ikke faglig. I og med at campusstrategien allerede i stor grad tar for 485 
seg det faglige, tenker jeg både at det blir unødvendig å ha i AU sin handlingsplan når punktet i stor grad er tilfredsstilt, 486 
og i tillegg at det blir feil mandat for VTAU å ta for seg faglig utvikling når det heller er jobben til f.eks 487 
studentparlamentene ved de forskjellige institusjonene, hvis de ønsker å videreutvikle dette i campusstrategien eller en 488 
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ny/tilleggsstrategi. Jeg ønsker derfor å legge til at VTAU skal jobbe for videreutvikling av Oslo som attraktiv studentby 489 
og  at dette skal være en del av strategien som blir vedtatt, og at man tenker videreutvikling av studentbyen Oslo i alt 490 
generelt arbeid opp mot kommunen. 491 

8. Arbeidsutvalet skal arbeide for at den nye kommunale alkoholpolitiske handlingsplanen vert meir 492 

studentvennleg, av dette ei oppmjuking av SALUTT-kravet. 493 

Grunngjeving: Oslo kommunes alkoholpolitiske handlingsplan var planlagt revidert i 2020, men grunna koronasituasjonen er 494 
dette blitt utsett til 2021. Arbeidsutvalet ynskje derfor å kunne fortsette å prioritere arbeidet vårt knytt til den kommunale 495 
handlingsplanen. 496 

9. Arbeidsutvalet skal arbeide for ei utbetring av bysykkeltilbodet. Spesielt betre tilgjengeleg ved 497 

studentbyane. 498 

Grunngjeving: Oslo Bysykkel er eit tilbod som har vore veldig populært for byens befolkning. Arbeidsutvalet ynskje å arbeide 499 
for ei utbetring av dette tilbodet, då store delar av byens befolkning også er studentar. Særleg ynskje vi ei utbetring ved 500 
studentbyane. 501 

10. Arbeidsutvalet skal opprette ein samarbeidsavtale mellom Velferdstinget og SiO. Avtalen skal 502 

godkjennast av Velferdstinget.  503 

Grunngjeving: Til no har samarbeidet med Studentsamskipnaden SiO vore basert på tradisjon og tillit, det ligg ikkje noko 504 
formell kontrakt til grunn. Då SiO no har tilsett ny direktør ser vi behovet for å formalisere ein avtale i samarbeid med gamal 505 
og ny direktør for å sikre vidare, godt samarbeid. Arbeidsutvalet er ikkje redd samarbeidet skal forsvinne på dagen, men det er 506 
alltid greitt å ha ein avtale å lene seg på. Dette er vanleg mellom andre velferdsting og deira samskipnad.  507 

11. Arbeidsutvalet skal saman med Studentsamskipnaden SiO, myndighetene og studentdemokratia 508 

arbeide for å forbetre situasjonen belyst av tilleggsundersøkinga Studentanes Helse- og 509 

Trivselsundersøking (SHoT). 510 

Grunngjeving: SHoT tala var trist lesing, og arbeidsutvalet ynskje å prioritera å setja meir fokus på både undersøkinga som 511 
kjem igjen i 2022, og tiltaka som vert sett inn i etterkant av tilleggsundersøkinga. Arbeidsutvalet ynskje tettare samarbeid med 512 
SiO, myndighetene og studentdemokratia for å kunne finne tiltak som treff breiast mogleg. 513 

12. Arbeidsutvalet skal gjennom perioden lage relevante kampanjar. Her under samarbeid med 514 

relevante aktørar for å promotere ny SHoT-undersøking i 2022 for å få best mogleg oppslutning, og 515 

arbeid med å få flest mogleg studentar til å stemme i stortingsvalet 2021. 516 

Grunngjeving: Velferdstinget har tradisjon for å handlingsplanfeste arbeid med kampanjar, og i år ser arbeidsutvalet behov 517 
for å spesifisere nokre kampanjar for å minne om kva som kjem til å skje det komande året, og sikre at det vert arbeida med 518 
større saker.  519 

13. Arbeidsutvalet skal saman med Velferdstinget arbeide for god møtekultur spesielt når vi igjen byrja 520 

å ha fysiske møter.  521 

 Grunngjeving: Det har sidan nytt Velferdsting troppa på i januar berre vore digitale møter. Arbeidsutvalet ynskje at vi og 522 
Velferdstinget skal prioritere å bruke tid på sosiale hendingar når det igjen blir lov. Det er viktig at ein førebyggje god 523 
møtekultur og skapar arenaer det er lett å bli kjent med andre på.  524 

14. Velferdstinget skal arbeide for å styrke studentfriviljugheita i Oslo og omland. 525 
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Grunngjeving: Studentfriviljugheita har det tøft om dagen, og arbeidsutvalet ynskje å bruka kapasitet på å hjelpe 526 
friviljugheita opp på beina igjen når vi omsider skal attende til ein normal kvardag. Under dette punkter legg vi også arbeidet 527 
med å få på plass ein studentfriviljugfestival.  528 

15. Arbeidsutvalet skal saman med relevante aktørar jobbe for en god studiestart på tvers av dei 529 

tilknytte utdanningsinstitusjonane. 530 

Grunngjeving: Det er alltid mykje spenning knytt til studiestart, det er nye studentar som ynskje å finna sin plass og gamle 531 
studentar som ynskje å vise fram det flotte mangfaldet av aktivitetar det er mogleg å engasjere seg i. Arbeidsutvalet har saman 532 
med SiO arrangert Faddervakt to gonger før, og vil også for studiestart hausten 2022 gå i dialog om mogleg Faddervakt. 533 
Arbeidsutvalet ynskje fridom til å også sjå på andre tiltak, derfor er dette punktet veldig breitt.   534 

16. Arbeidsutvalet skal arbeide for at Studentsamskipnaden SiO skal opprette ein felles kalender for 535 

alle studentarrangement i Oslo og omland. 536 

Grunngjeving: Dette punktet stod tidlegare på handlingsplanen men vart tatt ut då arbeidsutvalet trudde dette var i boks. 537 
Det visar seg at det ikkje stemte, og vi ynskje å igjen kunne prioritere ein felles kalender. Dette er ein kalender som vil kunne 538 
samle all informasjon om kva dei ulike foreiningane held på meg til ei kvar tid, så ein ikkje treng oppsøke alle foreiningane for 539 
å sjekke kva som skjer.  540 

17.   Arbeidsutvalet skal sørgje for at Studentsamskipnaden SiO føretar ei opprusting av 541 

kunstgrasbanen utanfor Domus Athletica. 542 

Grunngjeving: Kunstgrasbanen er verre no enn nokon gong, og noko er nøydd til å skje skal den kunne brukast av 543 
studentidretten. Dessverre har vi ikkje lukkast med å få til ei opprusting enda, men vi håpar SiO vil prioritere det i 2021/2022. 544 
Dette punktet er også prioritert i andre budsjettprioriteringar frå Velferdstinget til SiO.  545 

18. Arbeidsutvalet skal kartleggje mulige veier vidare med studenthus i sentrum, og leggje fram ein sak 546 

for Velferdstinget i løpet av hausten.  547 

Grunngjeving: Dessverre fekk ikkje SiO kjøpe St. Olavs Gate 32 til studenthus. Det føreligg ikkje ein annan plan om SiO ikkje 548 
fekk kjøpe St. Olavs Gate 32, difor set vi det opp som eit handlingsplanpunkt å begynne å sjå på andre moglegheiter. Vi ynskje 549 
at påtroppande arbeidsutval skal få vere med i ny prosess, saman med Velferdstinget. Det er viktig at Velferdstinget tar ei 550 
slutting om vegen vidare på best mogleg grunnlag. 551 

19.   Velferdstinget skal revidere tildelingskriteria og tildelingsprosessen. 552 

Grunngjeving: Representantar i Velferdstinget og søkarorganisasjonar har ytra eit behov om å revidere heile 553 
tildelingsprosessen. Arbeidsutvalet ser også behovet for å gjere ei revidering, og vel difor å skrive det på handlingsplanen då 554 
dette vil potensielt vere eit omfattande arbeid. Arbeidsutvalet meina dette arbeidet bør byrjast på no, men ikkje kome opp i 555 
Velferdstinget før etter neste tildelingsmøtet så Velferdstinget har det friskt i minnet, og søkjerorganisasjonane har oversikt 556 
over korleis det blir frå starten av kalenderåret 2022.  557 

20.   Velferdstinget skal revidere sitt idrettspolitiske dokument. 558 

Grunngjeving: Dette er ei vidareføring av eit punkt frå handlingsplanen for våren 2021. Vi tenkjer dette vil vere eit relevant 559 
punkt for Velferdstinget, i samråd med Studentidrettsrådet, å utarbeide ny idrettspolitikk. Dokumentet blei sist revidert i 2018.  560 

21. Velferdstinget skal revidere reglement for tildeling av studentbustad i SiO. 561 
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Grunngjeving: Etter det kom inn ein resolusjon våren 2021, og SiO driv å rustar opp søknadsportalen til SiO bustad ser vi det 562 
som relevant å revidere reglementet for tildeling av studentbustad i SiO. 563 

22. Velferdstinget skal utvikle eit karrierepolitisk dokument. 564 

Grunngjeving: Velferdstinget vedtok å prioritere midlar til SiO karriere gjennom semesteravgiftspengar, sjølv om 565 
Velferdstinget fjerna det politiske dokumentet om karriere. Arbeidsutvalet meina det er viktig at Velferdstinget har politikk på 566 
området, så ein meina noko om innhaldet i semesteravgiftspengane. Gjennom generaldebatt oppfattar vi at Velferdstinget har 567 
ein del meiningar om karriere og anbefala Velferdstinget å vedta politikk så arbeidsutvalet ikkje må gisse kva Velferdstinget 568 
meina.  569 

  570 
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 571 

HALVÅRSRAPPORT 572 

 573 

Saksnummer: 083-21/06 574 

Type sak: Orienteringssak 575 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 576 

Vedlegg: Arbeidsutvalgets halvårsrapport våren 2021 577 

 578 

Arbeidsutvalgets innstilling: 579 

Velferdstinget tar halvårsrapporten til orientering. 580 

 581 

Forslag til vedtak: 582 

Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker. 583 

 584 

 585 

SAKSOPPLYSNINGER 586 

 587 

Vedlagt ligger en rapport som skal redegjøre for arbeidsutvalgets arbeid våren 2021. Halvårsrapporten er 588 

både ment som en orientering til Velferdstinget og et ressursdokument for neste arbeidsutvalg. 589 

 590 

 591 

 592 

  593 
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 594 

INNLEDNING VALG  595 

 596 

VALG UNDER VELFERDSTINGETS VÅRVALGMØTE 597 

Velferdstinget har nedsatt en valgkomité som skal innstille på kandidater til Velferdstingets valgmøte. 598 

Komiteen har bestått av:  599 

Eivind Yrjan Stamnes, leder (UiO) 600 

William Griffen Sæbø 601 

Markus Christoffer Barkenæs (UiO) 602 

Aleksandra Louise Hoel Langsø (HK) 603 

Gloria Vitaly (BI) 604 

Valgkomiteen skal innstille kandidater til Velferdstingets arbeidsutvalg, fem medlemmer til Velferdstingets 605 

Kulturstyre, tre medlemmer av kontrollkomiteen og leder av Velferdstingets valgkomité. Valgkomiteens 606 

innstilling er vedlagt, og den vil også bli lagt ut på www.studentvelferd.no. 607 

I tillegg skal det på valgmøtet velges representanter til Velferdstingets valgkomité (fire medlemmer) og 608 

Velferdstingets kulturstyre (seks varamedlemmer). Det skal også velges ett styremedlem til styret i 609 

Universitas for to år. I tillegg skal det nomineres én nestleder, med personlig vara, for ett år, og ett 610 

styremedlem, med personlig vara, for ett år til styret i Radio Nova. Utover dette skal det nomineres en 611 

styreleder og ett styremedlem, med personlig vara, til Argument for ett år. Valgkomiteen skal ikke innstille 612 

til disse vervene og kandidater til disse vervene fremmes og velges på møtet. 613 

Alle valg foregår i henhold til Velferdstingets vedtekter. Der kandidater som stiller til valg innehar andre verv 614 

som har overlappende funksjonsperiode, har arbeidsutvalget utarbeidet måter å ivareta funksjonene vervet 615 

som fratres innehar frem til et suppleringsvalg kan gjennomføres. Om dere ønsker å se gjennom 616 

vedtektene våre finner dere de her, under kapittel 12. 617 

 618 

 619 

//English// 620 

The Welfare Council has elected an election committee that will recommend candidates for our spring election 621 

meeting. 622 

The committee is composed of:  623 

Eivind Yrjan Stamnes, leader (UiO) 624 

William Griffen Sæbø 625 

http://www.studentvelferd.no/
https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2021/02/01-Vedtekter-for-Velferdstinget-i-Oslo-og-Akershus-revidert-februar-2021.pdf
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Markus Christoffer Barkenæs (UiO) 626 

Aleksandra Louise Hoel Langsø (HK) 627 

Gloria Vitaly (BI) 628 

The election committee shall recommend candidates for the executive committee, five members for the culture 629 

board, and three members for the control committee and leader of the election committee. 630 

There will also be four members elected for the election committee and six deputy members for the culture board. 631 

There will also be elected one representative for the Universitas board for two years, and a second in command 632 

for the Radio Nova board with a personal deputy, as well as a regular board member with a personal deputy. 633 

There will also be elected a board leader for Argument with a personal deputy, for one year. The election 634 

committee does not recommend anyone for these positions. 635 

All elections are in accordance with the Welfare Councils rules. 636 

  637 

https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2021/02/01-Vedtekter-for-Velferdstinget-i-Oslo-og-Akershus-revidert-februar-2021.pdf
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 638 

VALG AV ARBEIDSUTVALG (AU) 639 

 640 

Saksnummer: 084-21/06 641 

Type sak: Valgsak 642 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 643 

Vedlegg: Valgkomiteens innstilling 644 

 645 

Saksgang: 646 

Valgkomiteen får mulighet til å presentere helheten i innstillingen før de enkelt valgene. Deretter redegjøres 647 

det for hver kandidat, til de enkelte verv. Rekkefølgen av valgene kommer slik: leder, nestleder, politikk- og 648 

medieansvarlig og samarbeidsansvarlig.  649 

Alternative forslag (benkekandidater) presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse til det 650 

særskilte verv, før valgtaler. Etter valgtaler på inntil fire minutter åpnes det for spørsmål til kandidatene. 651 

 652 

 653 

Forslag til vedtak: 654 

Det velges følgende: 655 

Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus for en periode på 1 år. 656 

Nestleder for Velferdstinget i Oslo og Akershus for en periode på 1 år. 657 

Samarbeidsansvarlig for Velferdstinget i Oslo og Akershus for en periode på 1 år. 658 

Politikk- og Medieansvarlig for Velferdstinget i Oslo og Akershus for en periode på 1 år. 659 

Valgperioden for alle medlemmene av arbeidsutvalget er fra og med 1. juli 2021 til og med 30. juni 2022. 660 

 661 

 662 

SAKSOPPLYSNINGER 663 

 664 

FØLGENDE VERV SKAL FYLLES I VELFERDSTINGETS ARBEIDSUTVALG: 665 

Det velges fire medlemmer til arbeidsutvalget: Leder (100%), Nestleder (100%), Samarbeidsansvarlig (100%), 666 

Politikk- og medieansvarlig (100%). Medlemmene til arbeidsutvalget innstilles av valgkomiteen. 667 

Arbeidsutvalget (AU) er ansvarlig for den daglige driften av Velferdstinget og holder til på Villa Eika ved 668 

Universitetet i Oslo, Blindern. AU er Velferdstingets (VT) saksbehandler. Dette innebærer at AU arrangerer 669 

og forbereder Velferdstingets møter. AU følger opp VTs vedtak i samråd med samskipnaden og påvirker SiO 670 

gjennom Hovedstyret og representantene i delstyrene. AU pleier kontakten med de lokale tillitsvalgte og 671 

studentene på SiOs medlemsinstitusjoner. I tillegg jobber AU opp mot Norsk Studentorganisasjon, 672 

Kunnskapsdepartementet og Oslo kommune. AU fungerer som Velferdstingets ansikt utad i pressen og 673 

driver kampanjearbeid og arrangerer ulike aksjoner og stunts. 674 
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OBS. Vervbeskrivelsene brukes som et veiledende utgangspunkt for den interne arbeidsfordelingen i 675 

arbeidsutvalget. 676 

 677 

Leder  678 

Leder har det overordnete ansvar for Velferdstingets arbeidsutvalg. Hen skal sørge for at Velferdstingets 679 

politikk får gjennomslag i de riktige instanser. Hen har hovedansvaret for kontakten med 680 

studentrepresentantene i hovedstyret og i alle SiOs delstyrer. Leder har interne og eksterne 681 

representasjonsoppgaver, og er kontaktperson opp mot ledelsen i SiO. Leder er kontakt- og talsperson 682 

overfor eksterne aktører og samarbeidspartnere som media, samskipnad, andre studentdemokratier, 683 

politikere og lignende. Sammen med administrasjonsleder har leder økonomiansvar, og delvis 684 

arbeidsgiveransvar for Velferdstingets administrasjon. 685 

Nestleder 686 

Nestleder er leders høyre hånd og stedfortreder. Nestleder tar ofte på seg en prosjektlederrolle og har de 687 

siste årene hatt ansvar for store enkeltprosjekter, som semesterstartsarrangementer og 688 

medieundersøkelsen. Nestleder har det overordnede ansvaret for tilskuddsbudsjettet, og i den 689 

sammenheng skolering, informasjon, oppfølging og saksforberedelse til dette møte. Nestleder har ansvar 690 

for kontakt med andre studentorganisasjoner, studentkulturinstitusjoner og studentmedier. 691 

Politikk- og medieansvarlig 692 

Politikk- og medieansvarlig har ansvar for å innhente og orientere om oppdatert kunnskap vedrørende 693 

aktuelle, politiske saker for Velferdstinget. I tillegg vil hen bidra til sakspapirer, lobbynotater, leserinnlegg, 694 

pressemeldinger og annet forefallende arbeid som arbeidsutvalget som helhet jobber med. Hen har 695 

ansvaret for å initiere medieutspill i samarbeid med leder. Hen har det overordnede ansvaret for å 696 

utarbeide velferdstingets politiske budskap og strategier. Politikk- og medieansvarlig samarbeider med 697 

kommunikasjonsansvarlig i utviklingen av budskap til kampanjer og aksjoner. 698 

Samarbeidsansvarlig 699 

Samarbeidsansvarlig har ansvar for informasjonsflyten fra AU til studenter tilknyttet SiO og 700 

studentpolitikken i Oslo. Dette innebærer en oppfølging av studentdemokratiene ved de ulike 701 

institusjonene og informasjonsarbeid rundt VTs mål og virke. Samarbeidsansvarlig er ansvarlig for VTs 702 

eksterne relasjonsbygging. Hen har et spesielt ansvar for å følge opp og bidra med organisasjonsutvikling 703 

for de lokale studentdemokratiene I tillegg har samarbeidsansvarlig sammen med administrasjonssekretær 704 

ansvar for Valgforsamling for de mindre høyskolene før konstituerende. Samarbeidsansvarlig har ansvar 705 

for VTs profil og utadrettede aktivitet som organisasjon. Hen har ansvar for VTs profileringsmateriell og 706 

koordinering og gjennomføring av kampanjer i samarbeid med politikk- og medieansvarlig. 707 

   708 
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 709 

VALG AV KONTROLLKOMITEEN (KK) 710 

 711 

Saksnummer: 085-21/06 712 

Type sak: Valgsak 713 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 714 

Vedlegg: Valgkomiteens innstilling 715 

 716 

Saksgang: 717 

Valgkomiteen får mulighet til å presentere helheten i innstillingene. Deretter redegjøres det for hver kandidat. 718 

Alternative forslag (benkekandidater) presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse, før 719 

valgtaler. Etter valgtaler på fire minutter åpnes det for spørsmål til kandidatene. 720 

 721 

Forslag til vedtak: 722 

Det skal på møtet velges tre medlemmer for ett år. Valgperioden er fra og med 1. juli 2021 til og med 30. juni 723 

2022. 724 

 725 

SAKSOPPLYSNINGER 726 

 727 

Kontrollkomiteen har som oppgave å kontrollere at Velferdstingets vedtekter og andre bestemmelser blir 728 

fulgt. Komiteen innstiller overfor Velferdstinget på godkjenning av valgprotokollene ved valg av 729 

Velferdstingets representanter og vararepresentanter (de tre som havner i kontrollkomiteen har 730 

plassfratredelse i VT, dvs. at de trer ut som ordinære VT-representanter og mister stemmerett i 731 

forsamlingen).  I tillegg skal kontrollkomiteen kontrollere og gi innstilling på at budsjettene og regnskapene 732 

fra de som søker støtte gjennom Velferdstinget eller dets organer er i tråd med Velferdstingets krav og god 733 

regnskapsskikk. 734 

  735 

Vervet er honorert med 0,1% av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer for hver møtedag med 736 

kontrollkomiteen og i Velferdstinget. 737 

 738 

 739 

  740 
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ETTERGODKJENNING AV KULTURSTYREMEDLEM 741 

 742 

Saksnummer: 086-21/06 743 

Type sak: Valgsak 744 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget, ved Idun Kløvstad 745 

Vedlegg:  746 

 747 

Arbeidsutvalgets innstilling: 748 

Velferdstinget godkjenner at Markus Barkenæs rykker opp fra vara til fast plass i Kulturstyret. 749 

 750 

 751 

Forslag til vedtak: 752 

Velferdstinget godkjenner at Markus Barkenæs rykker opp fra vara til fast plass i Kulturstyret, med 753 

funksjonstid frem til 1. juli 2022.  754 

 755 

 756 

SAKSOPPLYSNINGER 757 

 758 

Da et medlem av Kulturstyret har trukket seg, har et varamedlem rykket opp. Markus Barkenæs har derfor 759 

rykket opp til fast medlem, med funksjonstid frem til 1. juni 2022.  760 

 761 

Velferdstingets vedtekter sier at:  762 

«Dersom et medlem eller varamedlem trekker seg kan varamedlemmene rykke opp. Dersom et 763 

varamedlem rykker opp til fast plass skal dette ettergodkjennes av Velferdstinget.» 764 

 765 

Opprykket av varamedlem til fast medlem legges derfor med dette frem til godkjenning av Velferdstinget.  766 

 767 

  768 
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VALG TIL VELFERDSTINGETS KULTURSTYRE 769 

 770 

Saksnummer: 087-21/06 771 

Type sak: Valgsak 772 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 773 

Vedlegg: Valgkomiteens innstilling 774 

 775 

Saksgang: 776 

Valgkomiteen får mulighet til å presentere helheten i innstillingen før valget. Deretter redegjøres det for 777 

hver kandidat. Det velges først fem medlemmer for to år. Deretter velges seks varamedlemmer for ett år. 778 

Alternative forslag (benkekandidater) presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse, før 779 

valgtaler. Etter valgtale på inntil fire minutter åpnes det for spørsmål til kandidatene.  780 

  781 

Valg av medlemmer gjennomføres ved preferansevalg. 782 

  783 

Valg av varamedlemmer gjennomføres ved preferansevalg der 1. vara er 1. valgte, 2. vara er 2. valgte osv. 784 

 785 

 786 

Forslag til vedtak: 787 

Det skal på møtet velges fem medlemmer for to år. Valgperioden er fra og med 1. juli 2021 til og med 30. 788 

juni 2023. 789 

 790 

Det skal på møtet velges seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge for ett år. Valgperioden er fra og med 791 

1. juli 2021 til og med 30. juni 2022. 792 

 793 

SAKSOPPLYSNINGER 794 

 795 

Kulturstyret fordeler midler fra semesteravgiften som går til studentforeninger og studentarrangementer. 796 

Kulturstyret består av 10 faste medlemmer og én er leder, samt 6 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. 797 

Nestleder i Kulturstyret internkonstitueres. 798 

Kulturstyrets medlemmer godtgjøres for hvert møte i Kulturstyret de deltar på, med 0,2 % av lønnstrinn 20 799 

etter statens lønnsregulativer. I de tilfeller hvor vara møter for et fast medlem tilfaller det faste 800 

medlemmets godtgjøring det møtende varamedlemmet. Møtegodtgjørelse til Kulturstyrets medlemmer 801 

utbetales halvårlig. Seminarer som går over mer enn en dag godtgjøres som to møter. 802 

  803 
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 804 

VALG AV VALGKOMITEEN 805 

 806 

Saksnummer: 088-21/06 807 

Type sak: Valgsak 808 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 809 

Vedlegg: Valgkomiteens innstilling 810 

 811 

Saksgang: 812 

Valgkomiteen får mulighet til å presentere innstillingen før valg av VK-leder. Det velges først leder av 813 

valgkomiteen og deretter fire medlemmer. Alternative forslag (benkekandidater) presenteres etter at 814 

valgkomiteen har holdt sin redegjørelse, før valgtaler. Etter valgtale på inntil fire minutter åpnes det for 815 

spørsmål til kandidatene.  816 

  817 

I valgene uten innstilling fra valgkomiteen presenteres alle kandidater ved valgets begynnelse. 818 

 819 

 820 

Forslag til vedtak: 821 

Det skal på møtet velges én leder og fire medlemmer for ett år. Valgperioden er fra og med 01. juli 2021 til 822 

og med 30. juni 2022. 823 

 824 

SAKSOPPLYSNINGER 825 

 826 

Valgkomiteen har som oppgave å innstille overfor Velferdstinget i valg på Velferdstingets høstvalgmøte og 827 

Velferdstingets vårvalgmøte. Valgkomiteens arbeid er vedtektsfestet i kapittel 9 i Velferdstingets vedtekter, 828 

og den skal innstille på alle verv nevnt der. 829 

  830 

Vervet som valgkomitéleder er honorert med 0,1% av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer for hver 831 

møtedag med valgkomiteen og i Velferdstinget. 832 

 833 

834 
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NOMINASJON TIL STYRET I UNIVERSITAS 835 

 836 

Saksnummer: 089-21/06 837 

Type sak: Valgsak 838 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 839 

Vedlegg: Valgkomiteens innstilling 840 

 841 

Saksgang: 842 

I disse valgene presenteres alle kandidater for vervet det nomineres til ved valgets begynnelse. Etter valgtale 843 

på inntil fire minutter åpnes det for spørsmål til kandidatene. Det nomineres først til styreleder og deretter 844 

til styremedlem. 845 

 846 

Forslag til vedtak: 847 

Det skal på møtet nomineres ett styremedlem til styret i Universitas, med personlig varamedlem, for to år. 848 

Funksjonstiden er fra 1.7.2021 til 30.6.2023. Vervet trer i kraft i tråd med Universitas’ vedtekter. 849 

 850 

SAKSOPPLYSNINGER 851 

 852 

Universitas har styremøter 3-4 ganger i semesteret, og styret jobber primært med økonomi og strategi. Det 853 

er viktig at styremedlemmene får en god oversikt i Universitas, slik at det er en forsvarlig organisering av 854 

virksomheten. 855 

Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god 856 

jobb. Det ses på som lærerikt og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille. 857 

 858 

  859 
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 860 

NOMINASJON TIL STYRET I RADIO NOVA 861 

 862 

Saksnummer: 090-21/06 863 

Type sak: Valgsak 864 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 865 

Vedlegg: Valgkomiteens innstilling 866 

 867 

Saksgang: 868 

I disse valgene presenteres alle kandidater for vervet det nomineres til ved valgets begynnelse. Etter valgtale 869 

på inntil fire minutter åpnes det for spørsmål til kandidatene. Det velges først til styreleder, deretter til 870 

nestleder og til slutt styremedlem. 871 

 872 

Forslag til vedtak: 873 

Det skal på møtet nomineres én nestleder, med personlig vara, for ett år, étt styremedlem, med personlig 874 

vara, for ett år til styret i Radio Nova. Vervene trer i kraft i tråd med Radio Novas vedtekter. 875 

 876 

 877 

SAKSOPPLYSNINGER 878 

 879 

Radio Nova har styremøter omtrent hver tredje uke der de tar seg av strategi, økonomi og retningslinjer for 880 

Radio Nova. Styret vedtar og reviderer budsjett, har kontroll på regnskap og tar mye av ansvaret for drift og 881 

planlegging. Det er viktig at styremedlemmene får en god oversikt i Radio Nova, slik at det er en forsvarlig 882 

organisering av virksomheten. 883 

Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god 884 

jobb. Det ses på som lærerikt og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille.  885 

 886 

  887 
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 888 

NOMINASJON TIL STYRET I ARGUMENT 889 

 890 

Saksnummer: 091-21/06 891 

Type sak: Valgsak 892 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 893 

Vedlegg: Valgkomiteens innstilling 894 

 895 

Saksgang: 896 

I disse valgene presenteres alle kandidater for vervet det nomineres til ved valgets begynnelse. Etter valgtale 897 

på inntil fire minutter åpnes det for spørsmål til kandidatene. Det nomineres først til styreleder og deretter 898 

styremedlem. 899 

 900 

Forslag til vedtak: 901 

Det skal på møtet nomineres én styreleder for ett år og ett styremedlem, med personlig vara, for ett år til 902 

styret i Argument. Vervene trer i kraft i tråd med Arguments vedtekter. 903 

 904 

Styreleder innstilles etter forslag fra styret i Argument.  905 

 906 

SAKSOPPLYSNINGER 907 

 908 

Styret i Argument har ansvaret for å forvalte, føre tilsyn og påse at den daglige ledelse og foreningens 909 

generelle virksomhet foregår på en betryggende måte. Utover dette skal de fastsette og revidere budsjett, 910 

sette planer for foreningen og revidere planer for foreningen.  911 

Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god 912 

jobb. Det ses på som lærerikt og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille.  913 

 914 


