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TIL: 
Velferdstingets arbeidsutvalg 
Alle valgte representanter i Velferdstinget  
Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget 
Studentdemokratiene ved:   
 
Universitetet i Oslo Høgskolen i Oslo og Akershus 
Handelshøgskolen BI Norges idrettshøgskole 
Politihøgskolen Høgskolen Kristiania 
Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole 
Høgskolen Diakonova Kunsthøgskolen i Oslo 
Norges Veterinærhøgskole Westerdals Høgskole 
Bjørknes Høgskole Atlantis Medisinske Høgskole 
Norsk Gestaltinstitutt Norsk skuespiller institutt 
NLA Høgskolen i Staffeldtsgate Steinerhøgskolen 
Høgskolen for Ledelse og Teologi Barratt Due Musikkinstitutt 
Norges Dansehøgskole Den Norske Eurytmihøgskole 
Musikkteaterhøgskolen 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Folkeuniversitetene 

 
 
KOPI: 
Hovedstyrets studentmedlemmer, Velferdstingets kulturstyret, Velferdstingets kontrollkomité, 
Velferdstingets valgkomité, Velferdstingets representanter i SiOs delstyrer, studentmediene, 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus v/adm. direktør, Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig, 
Det Norske Studentersamfund v/formand, Oslo Studentenes Idrettsklubb v/hovedstyret, Jussbuss v/daglig 
leder, JURK v/daglig leder, BI Athletics v/ hovedstyret, Velferdstingene i Norge, ISU Oslo, ISU HiOA, ISU MF, 
Ordstyrer 
 
 
 
 
INNKALLING TIL VELFERDSTINGSMØTE 13. NOVEMBER 2017 
Dette er endelig innkalling til Velferdstingets møte mandag 13. november klokken 17:00. Møtet finner sted 
på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 52, klasserom F317. 
 
 
Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærerstedene. 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, på adm@studentvelferd.no , 
hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. 
Representanter valgt via valgforsamlingen må ved forfall ta kontakt med administrasjonen for å finne vara.  
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FORKORTELSER 
 
AU: Arbeidsutvalget 
BH: Bjørknes Høyskole 
BI: Handelshøyskolen BI 
BL: Blå Liste  
BS: Boligstyret  
DMH: De mindre Høgskolene 
DNS: Det Norske Studentersamfund. 
HK: Høyskolen Kristiania 
HF: HF-lista  
HiOA: Høgskolen i Oslo og Akershus 
HS: Hovedstyret 
IL: Internasjonallista 
KHiO: Kunsthøgskolen i Oslo 
KK: Velferdstingets kontrollkomite  
KS: Velferdstingets Kulturstyret 
LDH: Lovisenberg Diakonale høgskole 
LL: Liberal Liste 
MD: SiO Mat & Drikke 
MF: Det teologiske menighetsfakultet 
MTH: Musikkteaterhøyskolen 
NDH: Norges Dansehøgskole 
 

 
NIH: Norges Idrettshøgskole 
NITH: Norges Informasjonstekniske høgskole 
NSO: Norsk Studentorganisasjon  
OSI: Oslostudentenes Idrettsklubb 
PBE: Plan og Bygningsetaten 
PHS: Politihøgskolen 
RL: Realistlista 
SBiO: Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI 
SD: Sosialdemokratene 
SH: Studenthovedstaden 
SHA: Studenthovedstadens arbeidsgruppe 
SiO: Samskipnaden i Oslo og Akershus 
SiO: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 
SP-HiOA: Studentparlamentet ved HiOA 
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 
STUDiO: Studentfestivalen i Oslo 
SVL: SV-lista 
VA: Venstrealliansen 
VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité 
VK: Valkomité  
VT: Velferdstinget 
WH: Westerdals Høyskole
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DAGSORDEN 
 1 
VT 01 MØTEKONSTITUERING 2 
1a) Valg av ordstyrer og referent      Vedtakssak 3 
1b) Godkjenning av innkalling       Vedtakssak 4 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan     Vedtakssak 5 
1d) Godkjenning av referat        Vedtakssak 6 
1e) Godkjenning av valgprotokoller      Vedtakssak 7 
 8 
VT 02 ORIENTERINGER 9 
2a)  Arbeidsutvalgets orientering      10 
 Orienteringssak 11 
2b)  Hovedstyrets orientering       Orienteringssak 12 
2c)  Andre orienteringer         Orienteringssak 13 
 14 
VT 03 ORGANISASJON    15 
3a)  Revidering av vedtekter              Vedtakssak  16 
3b) Mandat for idrettspolitisk komite      Vedtakssak 17 
  18 
VT 04  POLITIKK  19 
 20 
VT 05  ØKONOMI 21 
 22 
VT 06  VALG  23 
6a) Suppleringsvalg Kulturstyret      Valgsak 24 
6b) Idrettspolitisk arbeidsgruppe      Valgsak 25 
 26 
VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER 27 
 28 
VT 08 EVENTUELT  
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FORSLAG TIL MØTEPLAN: 
 29 
17:00  Møtestart med opprop 30 

Konstituering og orienteringer 31 
1a) Valg av ordstyrer og referent 32 
1b) Godkjenning av innkalling 33 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 34 
1d) Godkjenning av referat      35 
1e) Godkjenning av valgprotokoller 36 

 37 
17:15   2a) Arbeidsutvalgets orientering 38 

2b) Hovedstyrets orientering 39 
2c) Andre orienteringer 40 
 41 

17:45  3a) Revidering av vedtekter 42 
 43 
18:00  3b) Mandat for idrettspolitisk komite 44 
 45 
18:30   Pause med matservering  46 
 47 
19:00  6a) Suppleringsvalg Kulturstyret 48 
 49 
19:30  6b) Valg av arbeidsgruppe til revidering av idrettspolitisk dokument 50 
 51 
20:00  8) Eventuelt 52 
 53 
20:15  Møteslutt  54 
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SAKSFREMLEGG – 1A 55 
Dato: 13. november 2017 56 
Sak: 1a) 57 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 58 
Vedlegg: 59 
 60 
VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 61 
 62 
Arbeidsutvalgets innstilling: 63 
Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 64 
 65 
Forslag til vedtak: 66 
Ordstyrer: Morten Grinna Normann 67 
Referent: Sarah Sørensen 68 
 69 
 70 
 71 
 72 
 73 
 74 
SAKSFREMLEGG – 1B 75 
Dato: 13. november 2017 76 
Sak: 1b) 77 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 78 
Vedlegg: 79 
 80 
GODKJENNING AV INNKALLING 81 
 82 
Arbeidsutvalgets innstilling: 83 
 84 
 85 
Forslag til vedtak: 86 
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  87 
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SAKSFREMLEGG – 1C 88 
Dato: 13. november 89 
 90 
Sak: 1c) 91 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 92 
Vedlegg: 93 
 94 
GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 95 
 96 
Arbeidsutvalgets innstilling: 97 
 98 
 99 
Forslag til vedtak: 100 
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 101 
 102 

 103 

 104 

 105 

 106 

SAKSFREMLEGG – 1D 107 
Dato: 13. november 108 
Sak: 1d) 109 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 110 
Vedlegg: 111 
 112 
GODKJENNING AV REFERATET FRA VELFERDSTINGSMØTE 29. MAI 113 
Referatet finner dere www.studentvelferd.no  114 
 115 
Arbeidsutvalgets innstilling: 116 
 117 
 118 
Forslag til vedtak: 119 
Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  120 

http://www.studentvelferd.no/
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SAKSFREMLEGG – 1E 121 
Dato: 13. november 122 
Sak: 1e) 123 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 124 
Vedlegg: 125 
 126 
GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER   127 
 128 
Arbeidsutvalgets innstilling: 129 
 130 
 131 
Forslag til vedtak: 132 
Valgprotokoller godkjennes.  133 
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SAKSFREMLEGG – 2A 134 
Dato: 13. november 135 
Sak: 2a), Orienteringssak 136 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 137 
Vedlegg: Arbeidsutvalgets orientering 138 
 139 
ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 140 
 141 
Arbeidsutvalgets innstilling: 142 
Saken tas til orientering. 143 
 144 
Forslag til vedtak: 145 
Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker.   146 
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GENERELL ORIENTERING, ARBEIDSUTVALGET 147 
 148 
Arbeidsutvalget avholder i starten av hver uke et kontormøte hvor vi orienterer hverandre om hva som er 149 
blitt gjort og hva som skal gjøres, i tillegg til fordeling av felles arbeidsoppgaver. Vi har i perioden avholdt ett 150 
AU-møte (31.11), hvor kontrollkomiteen deltok for å overvære deler av møtet. 151 
 152 
Tirsdag 31.10 fikk VT-AU besøk av Mike fra SiO Foreninger som fortalte oss om “Forening For Alle”-153 
prosjektet. Dette er noe arbeidsutvalget skal ta med seg videre, særlig i møte med studentdemokratiene på 154 
de ulike institusjonene, i møte med foreninger og i kommunikasjonsansvarlig sitt arbeid.  155 
 156 
8.11 drar hele arbeidsutvalget til Trondheim på dagstur for å overvære Studentbykonferansen, som i år har 157 
fokus på internasjonale studenter. 158 
 159 
I perioden har VT-AU også gjennomgått sakspapirer til Hovedstyrets møte i oktober, og avholdt formøte 160 
med studentrepresentantene der vi har gitt innspill på flere saker.  161 
 162 
KONSERNLUNSJ 163 
2.11 deltok alle i arbeidsutvalget på konsernlunsj hos SiO. Der tok vi opp følgende saker: 164 
Helse: 165 

• Sak i Universitas om SiO Helse sitt tilbud. Arbeidsutvalget ba om å få litt mer innsyn i hva 166 
tilbakemeldingene konkret gikk ut på og hvordan det arbeides med videre.  167 

• Informasjon om de første skissene til kampanjen knyttet til utsendelse av SHOT-undersøkelsen i 168 
februar 2018.  169 

Bolig: 170 
• Vi hadde fått innspill om at det i noen studentboliger ble veldig varmt på sommeren. Dette tok vi 171 

opp med konsernledelsen som ba om at slike klager ble registrert på MinSide, slik at SiO blir 172 
underrettet og får oversikt over problemets omfang. 173 

• Vi tok også opp muligheten for flere bildelister. Også her er det viktig å sende inn slike 174 
tilbakemeldinger offisielt til SiO. Administrasjonen rådet de det gjelder å forsøke å kontakte 175 
vaktmester for å ordne det på enklest mulig måte. Slike tiltak er en del av SiO sitt prosjekt Bolig til 176 
Hjem, og arbeides kontinuerlig med.  177 

• Det er vanskelig å ta hensyn til slike ting dersom det ikke kommer inn i SiO sitt system. Administrasjonen 178 
og VT-AU oppfordrer dermed på det sterkeste til å alltid si ifra om slike ting gjennom SiO sine offisielle 179 
kanaler. Vi tar det likevel selvsagt opp når noen henvender seg direkte til oss.  180 

 181 
Utvidede åpningstider 182 

• Vi tok opp muligheten for å utvide åpningstider hos utvalgte spisesteder og på treningssentrene i 183 
eksamensperioden (medio november-desember). Administrasjonen var ikke fremmed for tanken og 184 
innspillene tas videre.  185 

 186 
Velferdstingets budsjettsøknad 187 

• VI la frem budsjettsøknaden og drøftet litt rund denne.  188 
 189 
 190 
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Til orientering: 191 
• Vi orienterte administrasjonen om at vi setter ned en komité på vårt novembermøte for å revidere 192 

idrettspolitisk dokument. Vi diskuterte samarbeid med direktøren i Athletica og fikk noe innspill på 193 
hva dokumentet kan tenkes å ta for seg. AU/leder for komiteen vil holde kontakt med direktøren i 194 
Athletica under arbeidet med dokumentet.  195 

 196 
Det er mye arbeid som ikke skrives inn i orienteringene, da arbeidsutvalget sin oppfatning er at disse skal gi et 197 
generelt overblikk - og på ingen måte være et testament på absolutt alt som gjøres. Dersom det skulle være ønske 198 
om mer utfyllende orienteringer ønsker vi at den tilbakemeldingen løftes for forsamlingen. 199 
 200 
 201 
LEDER, ELISABETH HOLIEN 202 
 203 
Min arbeidstid har kort oppsummert vært brukt på 1) politisk  møtevirksomhet, 2) intern organisatorisk 204 
virksomhet og 3) Velferdstingets budsjettsøknad 205 
 206 

Politisk møtevirksomhet 207 
Politisk virksomhet som planlegges fremover er: innspill til statsbudsjett og ny regjering, møte med politisk 208 
ledelse i Oslo for å diskutere bl.a. studenthus, samtale med Ruter om erfaringer fra utvidet nattbusstilbud i 209 
fadderukene, og initiere samtaler om studentrabatt på kino. 210 
 211 
Politikk- og medieansvarlig og meg selv har i perioden deltatt på en del møter med NSI, OSI og Oslo 212 
Idrettskrets med flere partier for å forklare Velferdstingets vedtak angående Trimveien 4.  213 
 214 
Brenneriveien 11 215 
Jeg og kommunikasjonsansvarlig deltok 25.10 på folkemøte på Kunsthøgskolen i sammenheng med 216 
boligprosjektet i Brenneriveien 11. Det var et givende møte hvor vi fikk presentert både SiOs alternativ og 217 
plan- og bygningsetatens alternativ. Vi benyttet anledningen til å stille en del spørsmål til sistnevnte om bl.a. 218 
bakgrunnen for deres valg av boligmiks, høyde og volum og fellesarealer bygd inn i prosjektet. Vårt budskap 219 
var som alltid at det bør bygges flest mulig boliger. Dermed støttet vi SiOs forslag som best ivaretar 220 
studentenes behov og ønsker. Hvis det skulle være noen videre spørsmål om møtet eller prosjektet er det 221 
bare å spørre, i forkant av møtet eller under.  222 
Før dette folkemøtet fant sted var det nødvendig å lese seg opp på en svært omfattende mengde 223 
sakspapirer knyttet til prosjektet. Dette opptok selvsagt en del tid.  224 
 225 
Velferdstingets arbeidsutvalg planlegger å svare på den offentlige høringen knyttet til prosjektet i 226 
Brenneriveien 11 ila november.  227 
 228 
Studenthus i sentrum 229 
Jeg har brukt noe tid på research av referanseprosjekter i blant annet Danmark, for å se hvordan andre 230 
gjennomfører lignende eller ulike prosjekter, og vurdere hvorvidt det er noe å lære fra dem.  I tillegg har jeg 231 
brukt en del tid på korrespondanse med flere aktører om Velferdstingets vedtak knyttet til studenthus i 232 
sentrum. I den sammenheng har jeg vært på møte med prorektor ved UiO, sammen med leder av 233 
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Studentparlamentet på UiO og Formand ved DNS (23.10). Dette møtet var for å forklare innholdet i vårt 234 
vedtak, for å diskutere veien videre, og for å avklare utfordringer knyttet til finansiering fra UiO sin side.  235 
I perioden har jeg forsøkt å legge en plan for hva vi gjør videre, og hvordan vi bør gjøre det. Slik 236 
Velferdstingets arbeidsutvalg ser det for seg blir tre ting viktige; 1) Få på plass et vedtak i handlingsplanen 237 
og strategien til Campusstrategigruppen som skal leveres i mars. 2) Klargjøre innhold av vedtak og 238 
spissformulere budskap (samt klare å samkjøre ulike aktører i dette budskapet). 3) Forankre ideen lokalt.  239 
 240 
Studenthovedstaden 241 
For å få til punkt 2 og 3 (og dermed punkt 1) ønsker VT-AU å benytte Studenthovedstaden aktivt. Derfor var 242 
den største saken på organets møte 1.11 å skrive et ressursdokument knyttet til studenthus i sentrum. 243 
Dette dokumentet ble skrevet for å kunne oppnå punkt 2 og 3. referert ovenfor. Dette er også første steg 244 
på veien til å forbedre Studenthovedstaden som organ, slik at det blir levende og aktivt inn mot byrådet, 245 
politiske prosesser og Kunnskap Oslo (hvor det velges to representanter fra Studenthovedstaden).  246 
 247 
Organisatorisk virksomhet  248 
I perioden har jeg forsøkt å få oversikt over månedene fremover, både i henseende til Velferdstingets møter 249 
og all annen virksomhet (internt og eksternt).  250 
 251 
Siden sist møte har vi fått henvendelse fra en studentorganisasjon i Storbritannia om deres besøk til 252 
Skandinavia i januar. 12. januar vil dermed VT-AU og HS møte studentrepresentantene for å orientere om 253 
vår organisasjon, utveksle erfaringer og diskutere relevante problemstillinger. Noe tid har gått til 254 
planlegging av dette besøket, og korrespondanse med en av studentrepresentantene.  255 
 256 
Fremover vil jeg bruke noe tid på å arbeide med en “håndbok” til fremtidige ledere, med relevante tips og 257 
triks, uskrevne regler og generelle innspill til arbeidet.  258 
 259 
Budsjettsøknad  260 
Dagene etter Velferdstingets tildelingsmøte ble brukt på budsjettsøknaden, som skal sendes til SiO så fort 261 
som mulig etter møtet. Det ble nødvendig å bruke en del tid på selve skrivingen og kvalitetssikring, på 262 
bakgrunn av endringene som kom inn under Velferdstingets behandling.  263 
 264 
Til orientering: grunnet store mengder avspaseringer fra oppstart og august/september har noe av dette 265 
blitt tatt ut i sammenheng med møter i Nasjonalt råd for økonomisk og administrativ utdanning (NRØA), og 266 
mitt verv som folkevalgt i Telemark fylkeskommune.  267 
 268 
 269 
 270 
NESTLEDER, JEANETTE VIKEN 271 
 272 
Min arbeidstid blir primært blitt fordelt på tre ting: Foreninger og tildelinger (1), prosjekter (2) og 273 
organisatorisk arbeid (3). 274 
 275 
(1) Tildelingsarbeidet er nå gjennomført, som vil si at det største (og eneste) prosjektet, regulert i mitt 276 
mandat, er ferdig. I perioden etter tildelingsmøtet har jeg arbeidet med å feste tråder, og sørge for en god 277 
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organisatorisk overlapp med neste års nestleder. Hovedarbeidet har gått på å skrive et godt 278 
overlappsnotat, samt samle sammen årets erfaringer i ett dokument. 279 
Jeg har vært i samtale med samtlige foreninger direkte i etterkant av tildelingsmøtet og takket for 280 
samarbeidet og innsatsen. Jeg har bidratt med foreningsdelen i søknaden til SiO og venter nå i spenning, på 281 
lik linje med foreningene, på SiOs vedtak i desember. I tillegg har jeg revidert årets kontrakter og lagt til 282 
vedtaket om VTs logo. 283 
Jeg fikk også et debattinnlegg på trykk i Universitas 25. november om viktigheten av å tilby foreninger 284 
lokaler for å bedrive sin virksomhet. Dette kom som en respons, både på en forespørsel fra IU Kroa ved 285 
HiOA, samt at kjellerforeningene ved UiO i disse dager får utarbeidet nye fristasjonsavtaler uten å ha noen 286 
reell innvirkning på arbeidet. 287 
 288 
(2) Mitt neste prosjekt vil i all hovedsak ta for seg arbeidet med Idrettspolitisk komité. Jeg har skrevet et 289 
forslag til mandat for komitéen og lagt opp en fremdriftsplan for arbeidet. Jeg har tatt kontakt med både BI 290 
Athletics og OSI for å invitere de til å sende representanter på møtet for å være med i komitéen, samt 291 
oppfordret andre interesserte kandidater til å stille. 292 
I sammenheng med dette har jeg deltatt på deler av NSIs lederkonferanse for studentidretten, samt tatt 293 
kontakt med de andre Velferdstingene for å forsøke å få en oversikt over hvordan politikken rundt 294 
studentidretten blir regulert i de andre regionene.   295 
 296 
(3) Innenfor det organisatoriske arbeidet har det i perioden dukket opp noen mangler rundt vedtektene til 297 
Kulturstyret. I samarbeid med Kulturstyrets leder har vi lagt opp en plan for å forbedre rammene rundt 298 
kulturstyrets arbeid. 299 
Ellers skal jeg delta på studentbykonferansen 8. november, og deltok på “Ny i by” arrangementet til 300 
Westerdals 5. november.   301 
 302 
 303 
 304 
KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, FAM KARINE HEER AAS 305 
 306 
Uken etter det forrige møtet arrangerte jeg Valgforsamlingen for de mindre høyskolene. På dette møtet 307 
deltok 14 personer fra 8 ulike institusjoner. Dette gjorde at vi var vedtaksdyktige, og kunne gjennomføre 308 
valgforsamlingen. Det ble valgt 4 nye representanter fra 3 ulike institusjoner; MF, NiH og NMH. 309 
Valgforsamlingen valgte også 8 varaer til Velferdstinget. I tillegg valgte de to representanter fra de mindre 310 
høyskolene til Studenthovedstaden.  311 
 312 
Jeg har deltatt på Studentrådsmøtet til Norsk Gestaltinstitutt og Norges Kunsthøyskole. Begge disse 313 
studentrådene hadde ulike utfordringer. For Norsk Gestaltinstitutt er utfordringen at det store flertallet av 314 
studentene er eldre enn den gjennomsnittlige studentmassen. Det var derfor vanskelig for dem å se for seg 315 
hva SiO og VT kunne gjøre for dem. I samråd med Studentrådet skrev jeg da “Velferdsdokument for voksne 316 
studenter”. Dette dokumentet går igjennom velferdstilbudene til SiO, spesielt for voksne studenter. På 317 
denne måten kunne Velferdstinget gi en mer spesifikk informasjon som studentrådet kunne formidle 318 
videre til sine medstudenter.  319 
 320 
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På studentrådsmøtet til KHiO deltok jeg sammen med Kine Nossen (NSO) for at vi sammen kan hjelpe dem 321 
med å styrke studentrådet. Dette er et arbeid jeg kommer til å fortsette med. Jeg kommer til å samarbeide 322 
med Kine for å finne ut hvem av oss som er best egnet til de ulike utfordringene som ligger hos dem.  323 
 324 
Studentparlamentet ved HiOA hadde et møte 24.10. der deltok jeg som observatør og orienterte om 325 
Velferdstinget. I tillegg deltok jeg sammen med leder av SP-UiO og SP-HiOA på Generalforsamlingen til 326 
SBIO.  327 
 328 
Søndag 5.11. deltok jeg sammen med Linn og Jeanette på “Ny i by” arrangementet til Westerdals. Vi stod to 329 
timer på stand og snakket med foreninger og studenter, spesielt om SiO sitt prosjekt “Forening for alle”, 330 
men også generelt om Velferdstinget.  331 
 332 
Jeg har i denne perioden vært i kontakt med de personene VT har valgt inn i styrene til Universitas, Radio 333 
Nova og SiO Mat og drikke. Vi har diskutert internt at vi ønsker at spesielt disse tre burde orientere jevnlig 334 
til Velferdstinget. Det har vært vanlig at representantene tar et dypdykk i, spesielt Universitas og Radio 335 
Nova, en gang i året under tildelingsmøtet, vi ønsker at representantene jevnlig skal få et innsyn i de 336 
styrene der de har valgt representanter. Vi ønsker gjerne tilbakemelding fra representantene om hva de 337 
synes om dette.  338 
 339 
I tillegg har jeg hatt møte med Musikkteatherhøyskolen, og er i samtale med NiH om et møte på sognsvann 340 
med det nye styret. MF skal avholde sitt Allmøte 9.11 der jeg vil delta både som observatør fra VT og 341 
student.  342 
 343 
Utenfor mandatet:  344 
Helgen 3.11 og 4.11 deltok jeg på NSO sitt sentralstyremøte der jeg sitter som vara. Der ble det blant annet 345 
vedtatt en resolusjon om boligløsninger der studenter bor i eldrehjem eller på sykehjem sammen med de 346 
eldre. Resolusjonen i sin helhet kan dere finne på student.no.  347 
 348 
 349 
 350 
POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG, LINN SKYUM 351 
 352 
Av personlige årsaker hadde jeg ikke mulighet til å delta på forrige velferdstingsmøte, og av samme grunn 353 
var jeg mye bortreist i ukene etter. Dette har ikke nødvendigvis resultert i mindre arbeid, men forklarer 354 
hvorfor aktiviteten kan virke noe lav. Dersom det var noen spørsmål rundt min forrige orientering svarer 355 
jeg gjerne på dem nå også. 356 
 357 
Den 27.10 holdt jeg foredrag med Kari Jussie Lønning på Modum Bad-konferansen. Foredraget handlet om 358 
studenters psykiske helse, spesielt resultatene fra SHoT-undersøkelsene i 2010 og 2014 og hvorfor 359 
studentenes psykiske helse er et politisk problem. Dette ga meg mulighet til å løfte flere av områdene VT 360 
jobber med for flere relevante aktører. 361 
 362 
Jeg og Elisabeth har møtt flere partier med NSI, OSI og Oslo Idrettskrets (OIK) om byggeplanene i Trimveien 363 
4. Mer om dette i Elisabeths orientering. 364 
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 365 
Sammen med fem velferdstingsrepresentanter har jeg skrevet et svarinnlegg til Universitas-artikkelen som 366 
kritiserer tildelingsprosessen i Velferdstinget. Innlegget er referert i medieloggen. I tillegg har jeg bistått 367 
Elisabeth med et innlegg om viktigheten av spisskompetanse på studenthelse som blir ferdig innen få 368 
dager. 369 
 370 
Den 3.11 var jeg, leder av Velferdstinget Vest og Velferdstinget i Stavanger i møter med Venstre og Høyre på 371 
Stortinget for å diskutere statsbudsjettprioriteringer. Her løftet vi blant annet viktigheten av økt 372 
kostnadsramme for tildeling av studentboliger, som er helt nødvendig om vi noensinne skal kunne bygge 373 
3000 boliger med tilskudd på landsbasis. I tillegg pratet vi mye om studenters helsetilbud og –problemer, 374 
og hvorfor det er viktig å få mer kunnskap om årsakene til dette problemet. 375 
 376 
I tillegg til disse møtene har jeg også den 6.11 vært i møte med stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad 377 
sammen med samskipnadsrådet, NSO og SP-UiO, der vi diskuterte psykiske helseutfordringer hos 378 
studenter, hvilke tilbud vi allerede nå ser bør implementeres og drøftet tanker om videre arbeid på feltet. 379 
Dette ser ut til å bli en gruppe som vil møtes med jevne mellomrom fremover. 380 
 381 
Ellers har arbeidet i stor grad gått ut på å holde seg oppdatert på byggesaker, skrive høringsuttalelse til 382 
Brenneriveien 11, forberedelser til møtene og å bistå leder i annet politisk arbeid. 383 
 384 
 385 
MEDIELOGG 386 
 387 

Velferdstinget er ikke et B-lag!, representanter og politikk- og medieansvarlig svarer på Knut Arne Oseids 388 
kritikk i Universitas. 31.10.17 389 

Gi rom til studentforeningene, nestleder skriver i Universitas om hvorfor gode lokaler til studentforeninger 390 
er viktig. 30.10.17. 391 

Politihøgskolen skulker møtene i Velferdstinget, Universitas skriver sak om møtestatistikken i Velferdstinget. 392 
Leder kommenterer. 26.10.17 393 

Uenigheter rundt tilskuddsbudsjett, sak i Journalen om tildelingsmøtet. 19.10.17 394 

Velferdstingets tildelingsmøte: DNS og OSI er vinnerne, SBIO og Universitas taperne, sak i Universitas om 395 
tildelingsmøtet. 18.12.17 396 

Regjeringen vil bygge 300 færre studentboliger, leder kommenterer i Universitas. 12.10.17  397 

http://universitas.no/debatt/63150/velferdstinget-er-ikke-et-b-lag
http://universitas.no/side-2/63080/hva-er-poenget-med-velferdstinget-nar-sio-uansett
http://universitas.no/side-2/63080/hva-er-poenget-med-velferdstinget-nar-sio-uansett
http://universitas.no/debatt/63082/gi-rom-til-studentforeningene
http://universitas.no/nyheter/63063/politihogskolen-skulker-motene-i-velferdstinget
http://journalen.hioa.no/red-8/2017/10/uenigheter-rundt-nytt-budsjett
http://universitas.no/nyheter/63046/velferdstingets-tildelingsmote-dns-og-osi-er-sbio
http://universitas.no/nyheter/62988/regjeringen-vil-bygge-300-faerre-studentboliger
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SAKSFREMLEGG – 2B 398 
Dato: 13. november 399 
Sak: 2b), Orienteringssak  400 
Saksbehandler: Gabrielle Legrand Gjerdset 401 
Vedlegg: Hovedstyrets orientering 402 
 403 
HOVEDSTYRETS ORIENTERING 404 
 405 
Arbeidsutvalgets innstilling: 406 
Saken tas til orientering. 407 
 408 
Forslag til vedtak: 409 
Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker.  410 
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 411 

Orientering til Velferdstinget november 2017 412 

Forrige styremøte var 26.-27. oktober, det neste er 6. Desember. Siden forrige VT-møte nettopp har vært så 413 
har det ikke skjedd så mye. 414 
 415 
Utvalgte byggeprosjekter 416 

• Brenneriveien 11 - Gjennomført informasjonsmøte med naboene, det gikk bra. Elisabeth stilte gode 417 
og kritiske spørsmål til plan- og bygningsetaten. 418 

• Trimveien 4 - Byrådet har bedt plan- og bygningsetaten komme tilbake med et nytt forslag som tar 419 
høyde for erstatningsareale.  420 

• Blindernveien 6 - Til politisk behandling. 8. november er det befaring med Byutviklingskomiteen på 421 
tomta.  422 

• Kringsjå fase 1 - flyttes inn i til jul :-)  423 
• Valdresstua på Sogn blir til åtte studentboliger i kollektivløsning.  424 

 425 
På styreseminaret hadde vi forøvrig innledning fra Grønn Byggallianse, og har i etterkant meldt oss inn 426 
alliansen og tar sikte på å innføre “10 strakstiltak for grønnere bygg”. Omtrent alle SiOs utslipp kommer fra 427 
bygg og eiendom, derfor er det her det monner dersom man skal kutte i klimaregnskapet.  428 
 429 
Vi hadde også en god diskusjon om fremtidens Kringsjå utomhus. Det er gode planer som legger til rette for 430 
sosialt liv på Kringsjå fremover, blant annet servicebygg, leseareal, møteplasser, parkanlegg, idrettsarealer 431 
og så videre.  432 
 433 
SiO Athletica 434 
Har gjennomført overgang fra et gammelt datasystem til et nytt. Gikk feilfritt.  435 
 436 
SiO Mat og Drikke 437 
Gabrielle deltar i debatt om “SiO-monopolet” på U1 9. november. (Selv om vi ikke har monopol, da..) 438 
 439 
SiO Helse 440 
Venstre legger 15 millioner ekstra i studenthelsepotten nasjonalt. Gabrielle var på Stortinget med flere 441 
studentledere under lanseringen av nyheten. 442 
 443 
SiO Helse kom dårlig ut av Fastlegeundersøkelsen. Viktigste årsak var informasjonsmangel. Det må vi ta tak 444 
i. Ny direktør i SiO Helse er i gang med å arbeide med e-helse, og vi tror at informasjonsmangelen vil kunne 445 
møtes digitalt.  446 
 447 
Vi har også diskutert veien videre for tannhelse. Slik tilbudet er dimensjonert nå er det et tilbud som ganske 448 
få nyter godt av, og som samtidig gjør et stort innhogg semesteravgiftspotten. Vi vurderer prisøkning i 449 
tilbudet.  450 
 451 
Digitalisering 452 
Helautomatisert/robotisert repetitive handlinger i regnskapsavdelingen. Sparer tid! 453 
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 454 
Ellers kommer vi til å søke om null studentboliger i årets tildeling over statsbudsjettet. Det er fordi 455 
kostnadsramma og lokale reguleringer gjør at vi ikke har kommet i mål med de prosjektene vi har per i dag. 456 
Derfor søker vi ikke om tilskudd som vi vet vi ikke ville få brukt det neste året uansett.  457 
 458 

Som alltid - still veldig gjerne spørsmål! 459 
På vegne av styrestudentene, 460 
Gabrielle Legrand Gjerdset  461 
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SAKSFREMLEGG – 2C 462 
Dato: 13. november 2017 463 
Sak: 2c), Orienteringssak 464 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget  465 
Vedlegg: Kulturstyrets orientering, Universitas’ orientering, Radio Novas orientering, SiO mat og drikkes 466 
orientering. 467 
 468 
ANDRE ORIENTERINGER 469 
 470 
Arbeidsutvalgets innstilling: 471 
Saken tas til orientering. 472 
 473 
Forslag til vedtak: 474 
Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker.  475 
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KULTURSTYRETS ORIENTERING 476 

 477 
Kulturstyret har ikke hatt et nytt møte siden siste Velferdstingsmøte.  478 
Derimot har jeg vært, som alltid, i nær kontakt med søkere og svart på henvendelser og spørsmål.  479 
 480 
Vi har gjennomført et møte med varane våre, for å styrke kontakten med medlemmer vi ikke ser like ofte. Vi 481 
har også jobbet aktivt med søknadsbehandling og innstillingene til vårt neste møte, 15. november 2017. 482 
 483 
Felicitas Scheffknecht  484 
Leder av Velferdstingets Kulturstyre  485 
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UNIVERSITAS’ ORIENTERING 486 

 487 
Først litt om hvordan Universitas er organisert: I styret til Universitas sitter det syv styremedlemmer. Tre 488 
representanter valgt av VT (Emil Lundal, Kristine Berg Heggelund og meg), en representant for 489 
medlemmene i Universitas, forrige redaktør for Universitas, og 2 eksterne styremedlemmer fra 490 
mediebransjen. Styret har det øverste organisatoriske og strategiske ansvaret, men har ingen mulighet til å 491 
påvirke Universitas sitt redaksjonelle innhold direkte. Redaktøren er fri til å bestemme hva som skal stå i 492 
avisen, uten påvirkning fra styret, og dette er normen for frie medier som følger redaktørplakaten. Styret 493 
har derimot mulighet til påvirke innholdet indirekte gjennom at de intervjuer og ansetter nye redaktører. 494 
 495 
Det er mitt inntrykk som styreleder at avisen drives godt, og at redaksjonen jobber ryddig og profesjonelt. 496 
På starten av semesteret hadde vi en ny runde med rekrutering av journalister og fotografer til foreningen, 497 
og vi ser en positiv trend i mangfoldet av søkere fra de forskjellige lærerstedene. I tillegg til å få søkere fra 498 
de «vanlige» skolene som HiOA, UiO, BI og Westerdals, markerte spesielt høyskolen Kristiania seg som en 499 
viktig kilde til nye foreningsmedlemmer. Av saker som har fått stor oppmerksomhet siden sommeren kan 500 
jeg blant annet nevne rettsaken mellom DNS og tidligere formann i DNS, «Suger-daddy»-saken, 501 
artikkelserien om makt i studentpolitikken, saken om hvordan Nordisk Institutt for Scene og Studio har 502 
bestukket tidligere studenter for å ikke gå til media, «PSI-saken» og mange flere. Bare de siste tre 503 
månedene har Universitas vært sitert i både Aftenposten, VG, Dagbladet, på TV2 og på NRK, og er med på å 504 
løfte frem studenter som gruppe i det norske nyhetsbildet.  505 
 506 
Like før sommeren ansatte vi Birk Tjeldflaat Helle fra UiO som ny redaktør i avisen, og litt tidligere på våren 507 
ansatte vi Joakim Preston fra BI som ny daglig leder. Med nye daglig leder i spissen har det blitt gjort en 508 
omfattende omorganisering av annonseavdelingen vår, og bare siden sommeren har vi sett en jevn økning i 509 
inntektene våre. I tillegg er vi også i gang med en helt ny samarbeidsavtale med studentavisene i 510 
Trondheim og Bergen, hvor bedrifter skal få pakkeløsninger for å annonsere i flere studentaviser samtidig. 511 
Dette gjør at vi i større grad kan skaffe annonser fra store nasjonale bedrifter. Alt i alt går det bra 512 
økonomisk, og selv om kuttet på sist tildelingsmøte kommer til å svekke innholdet på kort sikt, så ser jeg 513 
veldig positivt på avisens langsiktige økonomiske situasjon. 514 
 515 
Til slutt vil jeg nevne to av Universitas sine nye satsninger. Vi setter stadig nye rekorder i antall sidevisninger 516 
på universitas.no, og vi ble nylig det første studentmediet i Norge til å nå 10 000 likes på Facebook. For å 517 
styrke denne oppgangen, og på sikt skape en enda bedre nettopplevelse, har vi satt av 100 000 til en 518 
omfattende nettsatsning de neste årene. I tillegg har vi gjennomført en ny satsning mot de internasjonale 519 
studentene gjennom «Inter-Universitas». Her blir nye engelskspråklige artikler samlet på ett sted, og 520 
populære artikler fra tidligere utgaver blir i større grad oversatt. 521 
 522 
 523 
Styreleder i Universitas, Oskar Bostad Randen  524 
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RADIO NOVAS ORIENTERING 525 

 526 
 527 
Jeg begynte som styremedlem i Radio Nova i august. Jeg har tatt en aktiv rolle som en løsningsorientert 528 
rådgiver. På det første møtet ble styret gjort oppmerksom på at et miksebord var ødelagt og at de 529 
resterende trengte oppgradering da de synger på siste vers. Løsningen som vi ble enige om er å søke 530 
midler fra diverse fond og andre steder der man kan søke om midler til slike formål. En annen sak det har 531 
blitt brukt mye tid på er søknaden til VT sitt fordelingsmøte. Etter fordelingsmøtet har fokuset vært på 532 
arbeidet med søknader til Kulturstyret og flere fond. 533 
 534 
Jeg opplever styremøtene som effektive og fokuserte i vårt arbeid for å skaffe midler og legge til rette for 535 
Radio Nova drift. 536 
 537 
Styremedlem, Henrik Bjørndalen 538 
 539 
 540 
 541 
 542 
 543 
 544 
 545 
 546 
 547 
 548 
 549 
 550 
SIO MAT OG DRIKKES ORIENTERING 551 

 552 
SiO Mat og Drikke har et resultat på 0,3 mill. kroner pr september 2017. Dette er 0,7 mill. kroner foran 553 
budsjett og 1,6 mill. kroner over tilsvarende periode i fjor. Prognosen for årsresultat i 2017 er på 0,7 mill. 554 
 555 
En utfordring er nedgang i antall kunder sammenlignet med tidligere år. Beregning pr september viser at 556 
SMD har hatt en akkumulert nedgang i antall kunder på - 9 % fra 2016 (justert for permanent stengte 557 
steder). Tiltak for å møte kundenedgangen er at SMD fortsetter å fokusere på god kvalitet, samtidig som 558 
man har satt ned prisen på utvalgte produkter og gir studentene minimum ett billig alternativ innenfor hver 559 
varekategori. Vi ser at man har lyktes med mersalgskampanjer, og SMD har ikke nedgang i salg pr. kunde. 560 
 561 
Ny administrerende direktør, Steffen Greff, ble ansatt i vårsemesteret. Administrasjonen er nå inne i en 562 
implementeringsfase av ny organisasjonsstruktur. 563 
 564 
Neste styremøte er 23.11.  565 
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SAKSFREMLEGG – 3A 566 
Dato: 13. november 2017  567 
Sak: 3a), Vedtakssak 568 
Saksbehandler: Fam Karine Heer Aas 569 
Vedlegg:  570 
 571 
Endring av vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 572 
 573 
Arbeidsutvalgets innstilling: 574 
Se neste side for forslag fra Arbeidsutvalget 575 
 576 

Forslag til vedtak: 577 
Arbeidsutvalgets forslag vedtas.   578 
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SAKSNOTAT 579 
 580 
Bakgrunn for saken 581 
Kontrollkomiteen gjorde Arbeidsutvalget oppmerksom på en referanse i vedtektene som muligens er 582 
skrevet feil: I teksten angående lukkede møter refererer vedtektene til rettigheter i § 3-7, der det står 583 
følgende: 584 

§ 3-7 Faste saker 585 
Velferdstingets ordinære møter behandler:  586 
a. Valg av ordstyrer og referent  587 
b. Godkjenning av innkalling, dagsorden og kjøreplan  588 
c. Godkjenning av referat  589 
d. Godkjenning av valgprotokoller  590 
e. Orienteringer fra Arbeidsutvalget  591 
f. Orienteringer fra Hovedstyret  592 
g. Øvrige orienteringer  593 
h. Saker meldt inn jf. § 3-6 594 

 595 
Sammen med Kontrollkomiteen fant vi ut at det antageligvis er ment å referere til § 3-10 a-b, der det står 596 
følgende:  597 

§ 3-10 Møterettigheter og møteplikter  598 
Velferdstingets møter er åpne for alle.  599 
Følgende har møteplikt med tale-, forslags- og stemmerett:  600 
a. Velferdstingets representanter  601 

i. Ved forfall er representanten selv ansvarlig for å kalle inn vararepresentant og varsle 602 
Arbeidsutvalget. Representanter fra de mindre 6 144 institusjonene varsler kun 603 
Arbeidsutvalget. Vararepresentanten trer inn 145 med samme plikter og rettigheter. 604 

Følgende har møteplikt med tale- og forslagsrett:  605 
b. Arbeidsutvalget 606 

 607 
Det vil, etter vår forståelse, si at under lukkede møter skal debatten kun foretas av Velferdstingets 608 
representanter og Arbeidsutvalget. Det er også slik som beskrevet i § 3-10 at  kun representantene har 609 
stemmerett, men både representantene og Arbeidsutvalget har møteplikt, tale- og forslagsrett.  610 
 611 
Arbeidsutvalget foreslår derfor å endre referansen på linje 584, slik at vedtektene er korrekte, og hvis det 612 
skulle være behov for å lukke møtet vil det ikke være vanskelig for kontrollkomiteen og finne ut hvilke 613 
personen som skal være til stede under et slikt møte. Vi anser Kontrollkomiteen som ivaretatt under 614 
lukkede møter dersom det skal avholdes vedtak. Det er bevart i setningen på linje 584-585 i vedtektene.  615 
 616 
Saken ble løftet til diskusjon på Velferdstingets møte 16. oktober.   617 
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1 
Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 
Linjenummer: 583-584 

Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Endring 
Sak: 3a) Endring av vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 
tekst: 

Ved forslag om lukking av møtet skal debatt om dette foretas kun med personer med 
rettigheter etter § 3-7.  

Forslag: Ved forslag om lukking av møtet skal debatt om dette foretas kun med personer med 
rettigheter etter § 3-10 a-b. 

VEDTAK  
  618 
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SAKSFREMLEGG: 3b 619 
Dato: 13. november 2017 620 
Sak: 3b), Vedtakssak 621 
Forslagsstiller: Jeanette Viken 622 
Vedlegg: Idrettpolitisk dokument 623 
 624 
MANDAT FOR IDRETTSPOLITISK KOMITÉ 625 
 626 
AU innstiller på følgende: 627 
Regler og mandat for idrettspolitisk komité vedtas med de endringer som fremkommer i møtet. 628 
 629 
Forslag til vedtak:  630 
Regler og mandat for idrettspolitisk komité vedtas med de endringer som fremkommer i møtet.  631 
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SAKSNOTAT 632 
Det har de siste årene vært mye politikk som omhandler studentidretten. Et av premissene for at 633 
Velferdstinget og Velferdstingets arbeidsutvalg skal kunne ta informerte beslutninger i disse sakene er at vi 634 
har et godt og aktuelt politisk dokument liggende til grunn. Dagens idrettspolitiske dokument ble sist 635 
revidert i 2012, og er ikke lenger oppdatert til å kunne sette rammene for de utfordringene vi møter i dag.  636 
 637 
Arbeidsutvalget ønsker dermed å sette ned en komité bestående av aktuelle berørte parter, samt 638 
engasjerte representanter fra Velferdstinget for å kunne utarbeide et helhetlig endringsforslag til 639 
dokumentet.  640 
 641 
Nåværende vedtekter stadfester at: 642 
 643 

§ 6-1 Myndighet og oppgaver 644 
Velferdstinget kan opprette komiteer til å arbeide med utvalgte saker. Velferdstinget fastsetter mandat for 645 
komiteene med kvalifisert flertall. Komiteene innstiller på saker overfor Velferdstinget eller det organet 646 
som ber dem om en innstilling. 647 

 648 
§ 6-2 Sammensetning og funksjonstid 649 
Komiteene kan bestå av fra fire -4- til åtte -8- medlemmer, og ledes av en representant fra Velferdstingets 650 
Arbeidsutvalg. 651 

Valg og funksjonstid for komiteer er regulert i § 11-6-5 652 
 653 
§ 11-6-5 Komiteer 654 
Velferdstinget velger medlemmer av komiteene under ett. Arbeidsutvalget velger selv hvem fra 655 
Arbeidsutvalget som skal lede komiteen. Funksjonstiden til komiteer i Velferdstinget fastsettes i deres 656 
mandat, men er oppad begrenset til ett -1- år fra det møtet de velges på. 657 

Øvrige bestemmelser om Velferdstingets komiteer er regulert i kapittel 6 658 
 659 
Arbeidsutvalget ønsker derfor å opprette en idrettspolitisk komité (IPK) til dette arbeidet for å sikre en god 660 
og grundig gjennomgang av dokumentet. Dokumentet vedtas og endres av Velferdstinget med ⅔ flertall. 661 
Endringsforslag fremsettes skriftlig på et møte og behandles først på neste møte i Velferdstinget. 662 
 663 
Fremdriftsplan 664 
Desember og Januar: 665 
IPK arbeider med dokumentet. Antall møter vil avhenge av fremdrift, men vil nok ligge på minimum 4 møter 666 
i løpet av perioden.  667 

Februar: 668 
Helhetlig forslag legges frem for Velferdstinget. 669 

 670 
IPK har et avsluttende møte for å diskutere endringsforslag og utarbeide ett helhetlig nytt 671 
dokument.  672 

 673 
Mars: 674 
Helhetlig forslag med eventuelle endringer vedtas.  675 
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REGLER OG MANDAT FOR IDRETTSPOLISTISK KOMITÉ 676 

 677 

 678 
Generelle regler for idrettspolitisk komité 679 
 680 

• Det opprettes én idrettspolitisk komité 681 
• Velferdstinget vedtar mandat og sammensetning etter innstilling fra arbeidsutvalget 682 
• Komiteen skal gå gjennom, presentere og innstille på et helhetlig forslag til ny idrettspolitisk 683 

dokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus. 684 
 685 
MANDAT FOR IDRETTSPOLITISK KOMITÉ:  686 
1. Komiteen skal bestå av: 687 

a) Opp til fire -4- representanter eller vararepresentanter i Velferdstinget i Oslo og Akershus. Både 688 
representanter valgt for 2017 og 2018 er valgbare. 689 

b) Opp til to -2- representanter fra idrettsforeninger som søker støtte fra Velferdstinget 690 
c) En -1- representant fra Arbeidsutvalget 691 
d) En -1- sekretær oppnevnt av Arbeidsutvalget 692 
 693 

 694 
2. Komiteen skal: 695 

a) Gå grundig gjennom dagens idrettspolitisk dokument 696 
b) Komme med et helhetlig forslag til nytt dokument 697 

  698 
3. Innstillinger: 699 

a) Komiteen skal, på innstillinger der det er uenighet, redegjøre for både flertallets innstilling og 700 
mindretallets dissens. 701 
b) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er nødvendig. 702 
c) Komiteen skal søke å sikre et godt strukturert dokument 703 

 704 
4. Samarbeid: 705 

a) Komiteen skal utvikle voteringsorden i samarbeid med ordstyrer og kontrollkomité. 706 
b) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være hensiktsmessig, som 707 
kontrollkomiteen, arbeidsutvalget, SiO etc.  708 

 709 
5. Valg: 710 
Velferdstinget velger en idrettspolitisk komité etter innstilling fra Arbeidsutvalget.  711 
 712 
  713 
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SAKSFREMLEGG – 6a 714 
Dato: 13. november 2017 715 
Sak: 6a), Valgsak 716 
Saksbehandler: Jeanette Viken 717 
Vedlegg:  718 
 719 
SUPPLERING AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL KULTURSTYRET 720 
 721 
Arbeidsutvalgets innstilling: 722 
Valgkomiteen innstiller på faste medlemmer til Kulturstyret og velges på møtet i tråd med Velferdstingets 723 
vedtekter. 724 
Varakandidater fremmer sitt kandidatur på møtet og velges i tråd med Velferdstingets valgreglement. 725 
 726 
 727 
 728 
 729 
SAKSNOTAT 730 
 731 
Kulturstyret (KS) fordeler midler fra semesteravgiften som går til studentforeninger og 732 
studentarrangementer. Kulturstyret består av 11 faste representanter hvorav én er leder, samt 6 vara i 733 
prioritert rekkefølge. Vervene er honorert. 734 
 735 
I løpet av høsten har to medlemmer og ett varamedlem trukket seg fra Kulturstyret som medfører at det 736 
må suppleres inn tilsvarende antall medlemmer.  737 
 738 
Plassene som er på valg er: 739 
1 medlem for perioden d.d. til 30. juni 2019 740 
1 medlem for perioden d.d. 30. juni 2018 741 
 742 
Valgkomitéen innstiller på medlemmer til kulturstyret som følge av § 11-5 Suppleringsvalg.  743 
 744 
 745 
Som en følge av dette må det suppleres inn opp til 3 varamedlemmer (avhengig av valg til fast medlem).   746 
 747 
Vara(ene) velges i prioritert rekkefølge og sitter i perioden d.d. til 30. juni 2018.   748 
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SAKSFREMLEGG: 6b 749 
Dato: 9. november 2017 750 
Sak: 6b), Valgsak 751 
Forslagsstiller: Jeanette Viken 752 
 753 
VALG AV IDRETTSPOLITISK KOMITÉ  754 
 755 
AU innstiller på følgende: 756 
Kandidater til Velferdstingets idrettspolitiske komité fremmes og velges på møtet. 757 
 758 
Forslag til vedtak: 759 
Det velges opp til 7 medlemmer for perioden, ett av medlemmene er fra arbeidsutvalget og er komitéleder. 760 
 761 
 762 
 763 
 764 
SAKSNOTAT 765 
 766 

• Komiteen skal gå gjennom, presentere og innstille på et helhetlig forslag til ny idrettspolitisk 767 
dokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus. 768 

• Komiteen skal utvikle voteringsorden i samarbeid med ordstyrer og kontrollkomitéen.  769 
• Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være hensiktsmessig, som 770 

kontrollkomiteen, arbeidsutvalget, SiO etc.  771 
 772 

Komiteen skal bestå av: 773 
e) Opp til fire -4- representanter eller vararepresentanter i Velferdstinget i Oslo og Akershus 774 
f) Opp til to -2- representanter fra idrettsforeninger som søker støtte fra Velferdstinget 775 
g) En -1- representant fra Arbeidsutvalget 776 

 777 
 778 

 779 
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Idrettspolitisk dokument 1 

 2 

 3 
Formål 4 
 5 
Studentidretten skal overordnet bidra til økt trivsel, studiemestring og studiegjennomstrømming ved å 6 
tilby studenttilpasset trening. Studentidretten skal være det naturlige valget for studenter som har et ønske 7 
om å være i fysisk aktivitet. Derfor skal Studentidretten tilby et rimelig, variert og kvalitativt godt tilbud tilpasset 8 
studentene, som oppleves som lett tilgjengelig, inkluderende og der alle finner noe for sitt behov. 9 
 10 
God fysisk helse er en viktig faktor i et godt læringsmiljø, og sikrer at man står best mulig utrustet i 11 
studiehverdagen. Studentidrett er dermed en viktig del av studentvelferden, som igjen bidrar til å oppnå det 12 
overordnede målet om lik rett til utdanning. I tillegg til å bidra til god fysisk form og forebygge sykdom, kan 13 
fysisk aktivitet virke positivt for den psykiske helsen ved å bidra til en mestringsfølelse og et sosial fellesskap. 14 
 15 
 16 
Helseforebygging 17 
 18 
SiO skal gå lenger enn det offentlige når det kommer til å tenke helhetlig helseforebygging. Ved å tilby rimelig 19 
trening for alle, et godt utbygd studenthelse- og rådgivningstjeneste, legge til rette for frivillighet i studentlivet 20 
og sunn og rimelig mat i studentkafeene, legger man til rette for god fysisk og psykisk helse blant SiO-21 
studentene.  22 
 23 
Livsstilssykdommer, muskeplager og inaktivitet er et stort problem i samfunnet, også blant studenter. 24 
Studentidretten skal gi et tilbud som er en motvekt til dette og skal arbeide for å utjevne sosiale helseforskjeller. 25 
Derfor bør hovedfokuset være å rekruttere de studentene man til nå ikke har nådd og tilby et lavterskeltilbud 26 
med bredde- og mosjonsidrett. Studentidretten skal arbeide for å skape en positiv ramme rundt det å være i 27 
fysisk aktivitet der det er lav terskel for å delta og det er lett å trives. 28 
 29 
Velferdstinget mener at: 30 

- Studentidretten skal øke innsatsen på friskvern og forebyggende helsetiltak. 31 
- SiO skal utvide tilbudet og redusere prisene til fysioterapi og veiledning i ernæringsfysiologi. 32 

 33 
 34 
Posisjonering 35 
 36 
Studentidretten skal gi en ramme rundt den fysiske aktiviteten blant studentene, gjennom selv å tilby variert 37 
trening og å ha en koordinerende funksjon i tett dialog med studentidrettsforeningene og andre 38 
studentforeninger. 39 
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 40 
Studentidretten skal være noe annerledes enn andre kommersielle aktører på treningsmarkedet. 41 
Studentidretten skal hele tiden ha hovedfokus på studentvelferd og å sette studentens behov først, ikke 42 
hensynet til inntjening eller hensynet til studieinstitusjonene. Tilbudet skal videreutvikles i samsvar med det som 43 
er Studentidrettens fortrinn; rimelig, studentspesifikk trening  hvor treningstilbud og helseforebygging ses i 44 
sammenheng. Studentidretten skal følge med på utviklingen i bransjen og lære av de kommersielle aktørene der 45 
dette er hensiktsmessig. 46 
 47 
Studentidrettslagene spiller en viktig rolle i studentmiljøet og Studentidretten skal arbeide for et godt samspill 48 
der begge utfyller hverandre. Studentidrettslagene og andre studentforeninger skal ha mulighet til å benytte de 49 
anlegg som er tilgjengelig for studenter. 50 
 51 
Velferdstinget mener at: 52 

- Studentidrettslagene som får direkte støtte fra SiO skal ha som formål å nå ut bredest mulig til alle SiO- 53 
studentene.  54 

- Der studentidrettslagene får fordeler gjennom Studentidretten skal medlemsmassen deres være 55 
studenter, jamført 80-20-regelen (minst 80 prosent studenter). 56 
 57 

 58 
Tilbud, kapasitet og anlegg 59 
 60 
Studentidretten skal ha det mest varierte tilbudet på markedet, der et lavterskeltilbud med bredde- og 61 
mosjonsidrett er utgangspunktet.  Dette betyr både et variert tilbud av treningsformer og et tilbud tilpasset ulike 62 
studentgrupper og ferdighets- og ambisjonsnivå. Det er viktig at studentidretten muliggjør en fleksibel trening 63 
for den enkelte, slik at det er enkelt å tilpasse aktiviteten til dagsform og ønsker, etter ulike tider av dagen, uken 64 
og semesteret. Det skal også finnes treningsmuligheter for de som vil trene på et høyere nivå, men dersom det 65 
er nødvendig å prioritere skal hensynet til bredde og mosjon gå først.  66 
 67 
Det finnes i dag fire steder tilknyttet studentidretten: Domus, Centrum, Nydalen og Blindern Athletica. 68 
Anleggsituasjonen er i dag preget av plassmangel, både ved treningssentrene og i hall og bane, i de ulike 69 
høysesongene. Med vekst i studenttallet må tilbudet utvides på lenger sikt, enten med flere anlegg, eller ved å 70 
utvide de eksisterende. 71 
 72 
Studentidrettens anlegg, i tillegg til lokale haller og sentre, bør holdes åpent i størst mulig grad for studentene, 73 
også på dagtid. Deler av anleggene har i dag uutnyttet kapasitet. Dette gjelder særlig Domus Athletica på dagtid. 74 
Det bør arbeides for større bruk blant studentene på dagtid og et økt samarbeid om dette med studentidrettslag 75 
og foreninger. Dette inkluderer klatrevegger, kunstgressbaner, tennisbaner, flerbrukshaller og svømmehaller og 76 
andre tilsvarende tilbud.  77 
 78 
Velferdstinget mener at:  79 
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- Blindern Athletica skal oppusses for å oppleves attraktivt for nye studentmedlemmer, samtidig som 80 
dagens brukere blir ivaretatt. 81 

- Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å åpne opp for ekstern utleie av deler av sentrene på dagtid, 82 
men kun dersom dette ikke går ut over studentenes bruk av anleggene. 83 

- Tilbudet skal alltid tilpasses studentenes aktuelle behov. Derfor skal det gjennomføres jevnlige 84 
brukerundersøkelser.  85 

 86 
 87 
Tilgjengelighet og lokalisering 88 
 89 
Studentidretten skal tilby et breddetilbud slik at alle studenter kan delta, uavhengig av ferdigheter og 90 
forutsetninger. Studenter med ulike funksjonsnedsettelser skal finne et tilbud i Studentidretten og ha 91 
fremkommelighet i anleggene.  Det skal tilrettelegges i større grad for å kunne drive handikapidrett. 92 
 93 
Det er viktig at Studentidretten tilbyr et bredt tilbud med varierte treningsmuligheter i rimelig avstand til 94 
studiestedene. Etter sammenslåingen av tidligere SiO og OAS i 2011 har en rekke nye studiesteder blitt 95 
innlemmet i samskipnaden, og det er viktig at studentene her opplever at de har et relevant treningstilbud. 96 
Mange av de nye institusjonene er lokalisert sentrumsnært i Oslo, og i sammenheng med at kapasiteten på 97 
Centrum Athletica allerede er presset, bør kapasiteten i sentrum økes. 98 
 99 
Velferdstinget mener at: 100 

- Det skal tilbys barnepass til studenter med barn ved utvalgte anlegg og tidspunkt. 101 
- Treningskapasiteten i Oslo sentrum skal på sikt økes. 102 
- SiOs treningstilbud skal være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne, og skal være gratis for 103 

ledsager. 104 
 105 
 106 
Finansiering og prisstuktur 107 
 108 
Studentidretten skal tilby studenter et vesentlig rimeligere treningstilbud enn hos andre aktører på markedet. 109 
Studentidretten skal være selvfinansierende, og et eventuelt overskudd skal gå tilbake til velferdsdivisjonen i 110 
SiO. Unntaket er friskvernstilbud som opptrening, fysioterapi og veiledning i ernæringsfysiologi som i større grad 111 
skal finansieres fra semesteravgiften. 112 
 113 
Studentidretten bør se på andre betalingsmetoder i tillegg til ordningen i dag med semester- og kvartalsvis 114 
treningsavgift, som ulike abonnementsordninger. Her bør man være kreativ for å innrette et betalingssystem 115 
som møter ulike behov og der det er enkelt å benytte seg av tilbudene.  116 
 117 
Det skal arbeides for at alle studenter i SiO har lik treningsavgift i Studentidretten gjennom at studiesteder som i 118 
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dag ikke bidrar tilstrekkelig med fristasjon eller økonomisk støtte i større grad gjør dette. 119 
 120 
Velferdstinget mener at: 121 

- Det skal åpnes opp for at ikke-studerende kan benytte tilbudet mot en høyere betaling når det er ledig 122 
kapasitet i løpet av dagen og året, så lenge dette ikke går ut over studentene. 123 

- SiO skal i større grad markedsføre tilbudet fra Studentidretten  ut mot alle SiO-studenter. 124 
 125 
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