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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 HØSTSEMINAR 7. SEPTEMBER 2020 
 
Dette er innkalling til Velferdstingets høstseminar lørdag 4. september klokken 09:30.  
Seminaret finner sted på Thon Hotel Ullevaal Stadion / Meet Ullevaal, konferanserom M5. Veibeskrivelse. 
 
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, 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.  

https://www.meet-ullevaal.no/veibeskrivelse/
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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09:00 Oppmøte og bevertning 
09:15 Bli kjent med hverandre 
10:00 Bli kjent med VT-møter 
10:50  Pause før møtestart 
 

Tid: Saks nr.: Saker: Type sak: Kategori: 
11:00 099-21/09 Valg av ordstyrer og referent Vedtakssak Møtekonstituering 
 100-21/09 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Møtekonstituering 
 101-21/09 Godkjenning av dagsorden og kjøreplan Vedtakssak Møtekonstituering 
 102-21/09 Godkjenning av protokoll Vedtakssak Møtekonstituering 
 103-21/09 Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak Møtekonstituering 
11:15 104-21/09 Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak Orienteringer 
 105-21/09 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 
 106-21/09 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 
11:35 107-21/09 Revidering av budsjett 2021 Vedtakssak Økonomi 
11:50 Pause 10 min med bevertning 
12:00  Innledning fra SiO Direktør   
12:15 108-21/09 Orientering | studenthus Orienteringssak Orienteringer 
12:30 109-21/09 Prosjektstruktur | studenthus Vedtakssak  Organisasjon 
13:00 Lunsj 
14:00 110-21/09 Innholdsdebatt | studenthus Vedtakssak Politikk 
14:50 Pause 10 min 
15:00  Forts. Innholdsdebatt | studenthus Vedtakssak Politikk 
15:30 111-21/09 Oppnevninger til styringsgruppe | 

studenthus 
Valgsak Valg 

 112-21/09 Oppnevninger til arbeidsgruppe| 
studenthus 

Valgsak Valg 

15:50 Pause 10 min med bevertning 
16:00 113-21/09 Valg til Internasjonal komité Valgsak Valg 
16:30 114-21/09 Suppleringsvalg til 

Studentfrivillighetskonferansen 
Valgsak Valg 

16:45 115-21/09 Ettergodkjenning av Kulturstyremedlem Valgsak Valg 
 116-21/09 Suppleringsvalg til Kulturstyret Valgsak Valg 
 117-21/09 Suppleringsvalg til Valgkomiteen  Valgsak Valg 
17:00 118-21/09 Nominasjon til styret i Universitas  Valgsak Valg 
 119-21/09 Nominasjon til styret i Argument  Valgsak Valg 
17:15  Eventuelt  Eventuelt 

 
17:25 Møtekritikk 
17:30 Møteslutt 
18:00 Felles middag på Chateau Neuf  
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VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 1 
 2 
Saksnummer: 099-21/09 3 
Type sak: Vedtakssak 4 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 5 
 6 
 7 
Arbeidsutvalgets innstilling: 8 
Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 9 
 10 
 11 
Forslag til vedtak: 12 
Ordstyrer: Kari Anne Andersen og Martine Gjerde 13 
Referent: Suzanne Sagli og Sarah Hvesser  14 
 15 
 16 
 17 

GODKJENNING AV INNKALLING 18 
 19 
Saksnummer: 100-21/09 20 
Type sak: Vedtakssak 21 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 22 
 23 
 24 
Forslag til vedtak: 25 
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 26 
 27 
 28 
 29 

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 30 
 31 
Saksnummer: 101-21/09 32 
Type sak: Vedtakssak 33 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 34 
 35 
 36 
Arbeidsutvalgets innstilling: 37 
Dagsorden og kjøreplan godkjennes. 38 
 39 
 40 
Forslag til vedtak: 41 
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 42 
 43 
 44 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL   45 
 46 
Saksnummer: 102-21/09 47 
Type sak: Vedtakssak 48 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 49 
 50 
 51 
Forslag til vedtak: 52 
Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 53 
 54 
Referatet finner dere på www.studentvelferd.no 55 
 56 
 57 
 58 

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER   59 
 60 
Saksnummer: 103-21/09 61 
Type sak: Vedtakssak 62 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 63 
 64 
 65 
Forslag til vedtak: 66 
Valgprotokoller godkjennes. 67 
 68 
  69 

http://www.studentvelferd.no/
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ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 70 
 71 
Saksnummer: 104-21/09 72 
Type sak: Orienteringssak 73 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 74 
 75 
 76 
Forslag til vedtak: 77 
Saken tas til orientering. 78 
 79 
  80 

ARBEIDSUTVALGET: GENERELL ORIENTERING 81 
 82 
Denne orienteringen gjelder for perioden 15. juni - 4. september. 83 
Dette er en orientering fra arbeidsutvalget som helhet.  84 
 85 
 86 
Overlapp 87 
Vi troppet på som nytt arbeidsutvalg den 1. juli, etter to og en halv uke med overlapp fra det avtroppende 88 
arbeidsutvalget. I denne perioden fikk vi en overføring av grunnleggende kunnskap om organisasjonen, 89 
mandat og diverse styringsdokumenter. Mye av tiden tilbrakte vi i felleskap, og deler av tiden hadde vi 90 
individuell opplæring i spesifikke arbeidsoppgaver som tilfaller de ulike vervene. Vi fikk også en innføring i 91 
SiOs ulike tjenesteområder.  92 
 93 
Vi fikk til overlappstur med både av- og påtroppende AU i år, og turen gikk til Rosendal - hjem til avtroppende 94 
samarbeidsansvarlig Henriette. I tillegg til å få videre opplæring, var målet for denne turen å bli bedre kjent. 95 
Vi brukte derfor tid på en utflukt til stenparken og baroniet i Rosendal. 96 
 97 
 98 
Avvik fra mandat 99 
I starten av vår periode ble vi i arbeidsutvalget enige om å omfordele enkelte arbeidsoppgaver, og dermed 100 
avvike arbeidsutvalgets mandat. Kulturstyret har vi tildelt samarbeidsansvarlig fremfor nestleder. I 101 
arbeidsutvalgets mandat står det at nestleder skal ha ansvaret for Kulturstyret, men for å få en jevnere 102 
arbeidsfordeling mellom arbeidsutvalget medlemmer samt grunnet samarbeidsansvarlig sin tidligere 103 
erfaring med kulturstyret har vi valgt å gjøre om på dette. 104 
 105 
Studentfrivillighetskonferansen er også en arbeidsoppgave som mer naturlig ville tilfalt nestleder, som i 106 
arbeidsutvalgets mandat har ansvar for oppfølging av studentfrivilligheten. Dette har vi også valgt å 107 
omdelegere til samarbeidsansvarlig av de samme grunnene som nevnt over. 108 
 109 
Oppfølgingen av internasjonal komite har vi fordelt til politikk- og medieansvarlig.  110 
  111 
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Oppstart og Ferie 112 
Vi var alle to uker på kontoret etter overlappsperioden. Etter det hadde AU ferieavvikling og det var derfor 113 
mindre aktivitet i uke 29, 30 og 31. 114 
 115 
Studiestart og Faddervakt 116 
Som flere år tidligere har vi også i år gått faddervakt. Både Henrik Asheim, minister for høyere utdanning og 117 
Marianne Borgen, Borgemester i Oslo, gikk i år sammen med oss. I tillegg gikk flere studenttillitsvalgte både 118 
lokalt og nasjonalt og rektorer og studenter.  119 
 120 
Vi har i år også fått til å stå på foreningsdagene på OsloMet og Kjeller, samt stått sammen med SP-UiO utenfor 121 
Villa Eika. 122 
 123 
 124 
Arendalsuka 125 
Leder og politikk- og medieansvarlig har vært i Arendal på Arendalsuka mandag til onsdag. Der har vi både 126 
fått med oss partilederdebatten, Ungdomspartidebatten og Studentnach i regi av NSO og ANSA. Dette har 127 
vært en lærerik opplevelse og en god arena for å bygge bekjentskaper. 128 
 129 
 130 
Kontakt med SiO 131 
Vi har hatt jevnlig kontakt med konsernledelsen i SiO angående studenthuset i St. Olavs gate 23. I tillegg fikk 132 
vi være med på avslutningslunsj for tidligere konserndirektør Lisbeth som gikk av 30. juli. Vi fikk besøk av ny 133 
konserndirektør Andreas der vi ble bedre kjent. Det er vanlig at arbeidsutvalget og konsernledelsen har 134 
jevnlige møter der arbeidsutvalget får mulighet til å stille spørsmål til SiO. Siden sist har vi deltatt på to slike 135 
møter. I tillegg har vi møter med studentrepresentantene i Hovedstyret (HS) før hvert hovedstyremøte for å 136 
gi våre kommentarer til sakene som skal behandles. Siden sist har vi deltatt på ett slikt møte før HS-møte. 137 
 138 
 139 
KD-midler  140 
Midt i sommerferien ble tiltakspakken tildelt ekstra midler som vi har hjulpet dem med å skaffe søkere til. 141 
Samtidig så ser vi at det har blitt delt ut relativt lite av midlene i våres da det meste var nedstengt. Nå når ting 142 
begynner å se litt lysere ut med tanke på vaksinasjon så forventer vi likevel at vi skal klare å få delt ut midlene 143 
innen utgangen av året 144 
 145 
 146 
Kampanjer 147 
Over sommeren har vi jobbet med en kampanje for å rekruttere til internasjonal komite sammen med 148 
valgkomiteen.  149 
 150 
Vi har også jobbet med en valgkampanje rettet mot stortingsvalget 2021. Her skal det deles videoer med en 151 
ung kandidat fra alle de store partiene, samt en ny vurdering av partienes studentvelferdspolitikk som også 152 
ble gjort i tidligere valgår. Diverse studentledere har også blitt filmet som en del av en kampanje for å få flere 153 
studenter til å stemme. Vi planlegger også en valgvake sammen med DNS i storsalen på Neuf. 154 
 155 
 156 

157 
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Tildelingsprosessen  158 
Tildelingsprosessen for 2022 ble startet før sommerferien med informasjonsmøter om søknadsprosessen og 159 
viktige datoer for prosessen. Søkerne ble informert om frister og at en revisjon av tildelingskriteriene og 160 
prosess står på arbeidsutvalgets handlingsplan. Etter ferien har utlysning av søknader har også blitt sendt ut 161 
til søkerne av administrasjonen.  162 
Arbeidsutvalget har også gjennomført prosessen med oppfølgingsmøter siden sakspapirene ble skrevet. 163 
Arbeidsutvalget har vektlagt å gjøre søknadsprosessen så enkel og gjennomsiktig som mulig for at søkerne 164 
skal ha best mulig utgangspunkt.  165 
 166 
Søkerne har også fått mulighet til å sende inn sine søknader for revisjon til arbeidsutvalget, dette har blitt 167 
gjort med merknad om at dette gjennomføres basert på arbeidsutvalget sin kapasitet. 168 
 169 
 170 
Politisk arbeid og politiske møter 171 
Vi hadde noen politiske møter over sommeren for etablere kontakt. I starten av perioden møtte leder både 172 
3. kandidat til stortinget fra Oslo SV, Andreas Sjalg Unneland og senere representant i Bystyret for 173 
Arbeiderpartiet Mansoor Hussain. Vi har også hatt et politisk møte med Byråd for næring, Victoria Marie 174 
Evensen om studenthus i sentrum. Politikk- og medieansvarlig har også vært i møte med Rødt, og Urban 175 
Infrastructure – aktøren som implementerer Oslo Bysykkel. I anledning stortingsvalgkampanjen har vi også 176 
kommet i møte med høytlistede Oslo-kandidater fra de forskjellige partiene. 177 
 178 
Arbeidsutvalget har jobbet med å kartlegge situasjonen for studenter på det private leiemarkedet, og har 179 
hatt konstruktive møter med Jussbuss, Leieboerforeningen og JURK. 180 
 181 
Arbeidet med karrierepolitisk dokument er i gang i en tidlig fase. Der ønsker Arbeidsutvalget fortsatt innspill 182 
fra studentdemokratiene og enkeltindivider om deres tanker og ønsker til dokumentet – en kan ta kontakt 183 
med politikk- og medieansvarlig ved politikk@studentvelferd.no 184 
 185 
Norsk Studentorganisasjon slapp i sommer studentboligundersøkelsen, noe arbeidsutvalget tok tak i og 186 
forsøkte å få medieoppslag på, samt har diskutert resultatene fra.  187 
 188 
 189 
ViN 190 
Leder har i alt hatt to møter med de andre velferdstingene i Norge. Vi har blant annet bestemt at vi skal ha 191 
en samling i Oslo i midten av september med både ledere og fulle arbeidsutvalg for de fem velferdstingene.  192 
 193 
 194 
Studenthus i st. Olavs gate 23 195 
Se egen orienteringssak om dette under Orientering | studenthus. 196 
 197 
 198 
Arbeidsutvalgets arbeidssituasjon  199 
Arbeidsutvalget sitter for tiden på kontoret på Villa Eika mandag, onsdag og fredag og administrasjonen 200 
tirsdag og torsdag. Vi har dog vært så heldige at vi har kunne være på kontoret hver dag hele juli og august 201 
grunnet ferie og lignende. Vi har dessverre ikke åpent for at gjester kan komme innom, men håper å kunne 202 
åpne opp for det så snart den daglige kontordriften er på plass.   203 
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MEDIELOGG 204 
 205 
15. august 206 
https://universitas.no/debatt/68277/velkommen-til-studielivets-mange-muligheter/ 207 
Universitas nettpubliserer Maikas velkomstsinnlegg til studentene for studiestart (publisert trykkversjon 12. 208 
august). 209 
 210 
14. august 211 
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/0GvbQ0/politiet-setter-inn-ekstra-patruljering-foer-fadderukene 212 
Maika siteres med oppfordring til faddere og studenter i VG-sak om nylige overfall i Oslo. 213 
 214 
12. august 215 
Universitas publiserer papirutgave med artikkel om Oslos studentdemokratier, inklusivt Velferdstinget. 216 
 217 
30. juli 218 
https://universitas.no/debatt/68272/do-you-want-to-create-a-better-environment-for-bei  219 
Universitas publiserer leserinnlegg som oppfordrer studenter til å stille til Internasjonal Komite. 220 
 221 
09. juli 222 
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202107/DKOV98070921/avspiller#t=3m46s  223 
Reportasje i NRK Distriktsnyheter om Arbeidsutvalgets befaring av det fremtidige studenthuset med mye 224 
fortid. 225 
 226 
09. juli 227 
https://www.nrk.no/osloogviken/nytt-studenthus-i-st.-olavs-gate-23-1.15564663  228 
Sak i NRK om Arbeidsutvalgets befaring av det fremtidige studenthuset med mye fortid. 229 
 230 
01. juli 231 
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/jB81bo/studentsamskipnad-kjoepte-hus-for-290-millioner-kroner 232 
Sak i VG om kjøpet av det kommende Studenthuset på St. Olavs gate 23. 233 
 234 
01. juli 235 
https://khrono.no/her-skal-oslo-studentene-fa-ny-moteplass-og-rikelig-med-ol/592940  236 
Intervju av Maika, og Det Norske Studentersamfunds leder Christina Eide, om det kommende studenthuset. 237 
 238 
30. juni 239 
https://www.aftenposten.no/oslo/i/kR4x4a/oslo-studentene-kjoeper-hus-til-290-millioner 240 
Sak i Aftenposten om kjøpet av det kommende Studenthuset på St. Olavs gate 23. 241 
 242 
30. juni 243 
https://universitas.no/nyheter/68271/sio-kjoper-st-olavsgate-23/ 244 
Sak i Universitas om kjøpet av det kommende Studenthuset på St. Olavs gate 23. 245 
  246 

https://universitas.no/debatt/68277/velkommen-til-studielivets-mange-muligheter/
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/0GvbQ0/politiet-setter-inn-ekstra-patruljering-foer-fadderukene
https://universitas.no/debatt/68272/do-you-want-to-create-a-better-environment-for-bei
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202107/DKOV98070921/avspiller#t=3m46s
https://www.nrk.no/osloogviken/nytt-studenthus-i-st.-olavs-gate-23-1.15564663
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/jB81bo/studentsamskipnad-kjoepte-hus-for-290-millioner-kroner
https://khrono.no/her-skal-oslo-studentene-fa-ny-moteplass-og-rikelig-med-ol/592940
https://www.aftenposten.no/oslo/i/kR4x4a/oslo-studentene-kjoeper-hus-til-290-millioner
https://universitas.no/nyheter/68271/sio-kjoper-st-olavsgate-23/
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30. juni  247 
Studentene får et nytt studenthus. Bygget ligger mellom Holbergs plass og St. Olavs plass i sentrum 248 
(vartoslo.no) 249 
Sitat fra Maika om det kommende studenthuset. 250 
 251 
03. juni  252 
https://khrono.no/hun-skal-lede-velferdstinget-i-oslo-og-akershus/584831 253 
Artikkel om nytt arbeidsutvalg og ny leder etter valgmøtet. 254 
 255 
02. juni  256 
https://universitas.no/sak/68265/maika-marie-godal-dam-24-er-ny-leder-for-velferdst/ 257 
Artikkel om nytt arbeidsutvalg og ny leder etter valgmøtet. 258 
 259 

 
  

https://vartoslo.no/bydel-sentrum-maika-marie-godal-dam-st-olavs-gate/studentene-far-et-nytt-studenthus-bygget-ligger-mellom-holbergs-plass-og-st-olavs-plass-i-sentrum/311296
https://khrono.no/hun-skal-lede-velferdstinget-i-oslo-og-akershus/584831
https://universitas.no/sak/68265/maika-marie-godal-dam-24-er-ny-leder-for-velferdst/
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 260 
 261 
Saksnummer: 105-21/09 262 
Type sak: Orienteringssak 263 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 264 
 265 
 266 
Forslag til vedtak: 267 
Saken tas til orientering. 268 
 269 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 270 
 271 

26.08.2021 272 
 273 
Generelt 274 
 275 
Semesterstart 276 
SiO er tilnærmet tilbake til normal drift etter at samfunnet har åpnet opp igjen etter sommerferien. Målet for 277 
årets semesterstart har vært å gjøre studentene kjent med SiO. Kampanjen «Gode studenttilbud er rett foran 278 
nesa på deg» har nådd ut til de ferske studentene gjennom sosiale medier, i tillegg til utendørs boards på 279 
campus og T-banen. Fra kampanjesiden sio.no/semesterstart har vi delt aktuelle artikler på Facebook, en ny 280 
artikkel hver dag.  281 
 282 
SiO har i år hatt svært god fysisk tilstedeværelse med stands på Frederikkeplassen, OsloMet, Youngstorget 283 
(HK) og i Nydalen (BI). Fra våre stands har vi delt ut brosjyrer, kondomer og miljøvennlige penner. SiOs nye 284 
eventbil har både vært på campus og i studentbyene og solgt mat og drikke.  285 
 286 
Bærekraft 287 
SiO skal fram mot styremøtet i september ytterligere presisere bærekraftsambisjonen og vi har også 288 
igangsatt arbeidet med forberedelser til miljøsertifisering av virksomheten. Det har vært gjennomført flere 289 
bærekraftsinitiativ etter sommeren; åpning av Sådd, Gjenbruksfestivalen, ferdigstilling og innflytting i nytt, 290 
miljøvennlig studenthus (Blindernveien 6), etc. 291 
 292 
Oslo som studentby 293 
Forarbeid til organisering av prosjekt for nytt studenthus er igangsatt i samarbeid med VTAU. Dette er et 294 
særlig viktig prosjekt for alle studentene i Oslo, men også et prosjekt med både byggteknisk og økonomisk 295 
risiko som må håndteres optimalt. 296 
 297 
Studenttiltak (KD-midler) 298 
Det har vært høy aktivitet gjennom sommeren og semesterstart, og vi forventer høy aktivitet også fremover. 299 
Det er opprettet en egen aktivitetsgruppe og kulturgruppe. Per 20. august har prosjektgruppen for 300 
tiltaksmidlene mottatt 276 søknader og så langt innvilget 255 søknader til ulike aktiviteter. 68 studenter har 301 
fått jobb i SiO, og oppfordrer studiesteder og studenter til å etablere studentstillinger knyttet til sosial 302 
aktivitet.  303 
 304 
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Til tross for at vi har hatt særlig søkelys på lønnsmidler er det vesentlig færre søknader på lønnsmidler enn 305 
aktivitetsmidler, og det vil fortsatt være et viktig fokus fremover. Det er også et ønske å få inn flere større 306 
søknader fra fakulteter/avdelinger, og å få drahjelp fra studiesteder og studenter for nå ut til alle studenter 307 
med informasjon om tilbudet.  308 
 309 
SiO Mat og Drikke 310 
Gjenåpning 311 
Før sommeren var gjenåpning av serveringsstedene oppe til diskusjon i Hovedstyret og til vedtak i styret i SiO 312 
Mat og Drikke AS. Det ble da besluttet en optimistisk gjenåpningsplan med tanke på antall steder, 313 
åpningsdatoer og åpningstider. Økonomisk krevende, men viktig for å ivareta studentene, kjennskapen til 314 
tilbudet, samt SiO Mat og Drikkes posisjon og relasjon til både studenter og lærested. Man fryktet også økte 315 
negative langtidseffekter for både studentene og SiO Mat og Drikke ved en mer konservativ og nedskalert 316 
gjenåpningsplan. Pr 24. August har 21 av 41 avdelinger åpnet opp, og flere er planlagt gjenåpnet i løpet av 317 
høsten. Her følger SiO Mat og Drikke nøye med på utviklingen i studentenes tilstedeværelse på lærestedene, 318 
og vil tilpasse gjenåpninger og åpningstider deretter. Som følge av usikkerheten knyttet til tilstedeværelse på 319 
campus så er det flere av avdelingene som ikke har satt gjenåpningsdato pr dags dato. Gjenåpning har også 320 
medført at flere ansatte nå er tilbake på jobb etter lengre tids permittering. 321 
 322 
16. august åpnet SiO Mat og Drikke to ny avdelinger 323 
Sådd åpnet på campus Blindern i Frederikkehuset. Et spesialkonsept som blir et av SiOs flaggskip for 324 
bærekraftig drift og servering. All mat er plantebasert, og avdelingen får klimamerkede retter, 325 
flerbruksemballasje med panteordning, samt en minimal bruk av engangsemballasje. Lokalene er også 326 
pusset opp med hjelp av gjenbruk av materialer og inventar fra andre avdelinger. Det er også åpnet en ny 327 
avdeling på VID som følge av at lærestedet ble medlem i SiO 1. august.  328 
 329 
 330 
SiO Barnehage 331 
Oslo kommune innførte grønt nivå i barnehager fra 1. august, og SiO Barnehage har dermed gjort tilpasninger 332 
og lettelser i både drift og beredskapstiltak. Noen av tiltakene fra gult nivå er videreført i forenklet versjon 333 
som følge av usikkerheten knyttet til smitteutviklingen, eksempelvis noe inngjerding og oppdeling av 334 
uteområder, og begrensninger på antall foresatte inn i garderober ved henting og levering. Fra 23. august ble 335 
servering av varmmat gjeninnført. Et tilbud som ikke har vært mulig gjennom pandemien. 336 
 337 
24. juni var SiO Barnehage vertskap for regjeringens fremleggelse av ny strategi for barnehagestrategi og 338 
kompetanseløft. Statsminister og to statsråder gjestet Eilert barnehage i forbindelse med fremleggelsen. 339 
 340 
SiO Athletica 341 
SiO Athletica gjenåpnet 26. mai. Da med strenge nasjonale og kommunale restriksjoner for drift og bruk av 342 
treningssentre. Siden gjenåpning har restriksjonene gradvis blitt forenklet, og studentene kan nå bruke 343 
medlemskapet tilnærmet normalt. Fortsatt er det begrensninger på antall personer i de ulike arealene på 344 
senterne, forsterket renhold, krav om økt avstand ved fysisk aktivitet og noe av utstyret på senterne kan ikke 345 
benyttes. 346 
 347 
Gjennom sommeren var det et eget tilbud til idrettslagene i flerbrukshallen på Athletica Blindern ettersom 348 
flerbrukshallen på Athletica Domus ble brukt som vaksinasjonsklinikk. Klinikken har nå flyttet ut, og fra 16. 349 
august har idrettslagene igjen kunne trene i flerbrukshallen på Athletica Domus.  350 
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 351 
SiO Bolig  352 

År 2019 2020 2021 
Venteliste per 15.8. 3 528 2 026 2 634 

 353 
Per 15. august var det 2634 studenter i boligkø. Dette er en økning på 30% fra i fjor, men er samtidig 25% 354 
lavere enn før pandemien.  355 
 356 
Det er gjennomført mange prosjekter som nå er ferdige og studentene har flyttet inn:  357 

• Blindern studenthus (mai) 358 
• Nydalen studentby i Gjerdrumsvei (juni) 359 
• Tullinløkka pusset opp (august) 360 
• Olav M Troviks vei 64 pusset opp til vennedubletter (august) 361 

 362 
I tillegg er “Det gule huset” på Sogn pusset opp, og bygget inneholder nå både lesesaler, kollokvierom og 363 
sosiale soner.  364 
 365 
SiO Helse  366 
Ventelistetall:  367 

• Rådgivning: 3 dager. Drop-in tilbud 3 dager i uken. Høstens 16 mestringskurs er publisert, 368 
studentene har begynt å melde seg på kursene.  369 

• Tannhelse: ca. 10 dager til ledig time. Akutt time på dagen.  370 
• Fastlege: 10 dager, ø-hjelp på dagen. Time hos helsesykepleier ca 1 dag.  371 

 372 
Det er god pågang til alle tjenester etter ferien. Det er nå 26 forskjellige kurs innenfor psykisk helse, søvn og 373 
studiemestring i regi av psykisk helse og rådgivning som er åpne for påmelding. Vi har flere kurs som avholdes 374 
oftere enn før, «studenter spør» tjenesten er hyppig brukt med over 150 000 sidevisninger, og podkasten «På 375 
helsa løs» som har mellom 700 og 1000 lyttere per episode. Vi arbeider med etableringen av et 376 
«Peer support» nettverk i Oslo, som er et av prosjektene som er finansiert av midlene fra 377 
Kunnskapsdepartementet. Her jobber vi per i dag med rekruttering av «peerser», kompetanse og opplæring 378 
av «peerser» som må til før vi kan lansere prosjektet.  «God start»-filmen har blitt sendt ut til alle læresteder 379 
for visning til nye studenter, og vi er med på visning og svarer på spørsmål i etterkant når lærestedet ber om 380 
det. Vi jobber også sammen med Marked for å produsere ulike filmer med våre behandlere og et 381 
animasjonsteam for å fremme kunnskap om vanlige studentrelaterte vansker og kjennskap til tjenesten. 382 
 383 
SiO helse fortsetter å tilby testing i høst. PCR-testing av covid-19 fortsetter ut september. Storskala selvtesting 384 
med antigentester for covid-19 fortsetter både på studentbyene og på læresteder. SiO tilbyr også hurtigtest 385 
for 24 timer koronapass ved teststasjonen på OsloMet og Blindern. Etter semesterstart har trykket på testing 386 
økt betydelig, og vi oppfordrer særlig til å teste seg da smitten nå øker betydelig over hele landet. 387 
 388 
SiO Foreninger  389 
Gjenbruksmarked på kringsjå: SiO Foreninger har hatt en viktig rolle i koordineringen av de ulike aktivitetene 390 
på Gjenbruksmarkedet på kringsjå og bistått SiO vertene i gjennomføringen. I tillegg til gjenbruksmarkedet 391 
har det også blitt satt opp eget fiksetelt driftet av Fremtiden i våre hender der studentene kunne fikse sine 392 
nyinnkjøpte lopper.  393 
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Foreningsdagene: SiO Foreninger har arrangert foreningsdager fra 19. til 24. august på OsloMet og UiO. Alle 394 
dagene har vært fullbooket med venteliste og det har stått 193 foreninger på stands i løpe av de fire dagene 395 
foreningsdagene har vært. Godt vær har bidratt til godt oppmøte av studenter, og de tilbakemeldingene vi 396 
har fått fra foreningene så langt har vært veldig positive.  397 
 398 
Faddervakt: SiO Foreninger sto for planlegging og gjennomføring av Faddervakt – arrangementet. Tiltaket er 399 
et samarbeid mellom Studentene ved Velferdstinget i Oslo og Akershus, Lærestedene i Oslo, Natteravnene i 400 
Oslo og SiO. Fokuset er en tryggere by og formålet er å forebygge innleggelser hos Oslo Legevakt pga 401 
rusmiddelforgiftninger. 50 Faddervakter delte ut mat, drikke og gikk gatelangs for å hjelpe mennesker som 402 
trengte det. 403 
 404 
Oppstart av kurs for aktive i studentforeninger: Fra 26. August er vi i gang igjen med våre organisasjonskurs 405 
tilpasset studentforeninger. Denne høsten skal vi i gang igjen med fysiske kurs i SiOs kursrom. Vi er spesielt 406 
spente på hvordan vårt lederakademi tas imot med samlingsbaserte fagmoduler i undervisningsrom. Kurset 407 
startet opp i april, og vi har ikke testet dette som et “fysisk kurs”. 408 
 409 
Karrieresenteret 410 
 411 
Karrieresenteret har holdt stengt for studentmøter siden mars 2020. I høst planlegger vi for å åpne opp og 412 
treffe studenter fysisk. I første omgang vil det gjelde kurs og gruppeveiledning hvor det er enkelt å holde 413 
tilstrekkelig avstand. Karrieresenterets lokaler vil være åpne slik at studenter som ønsker å snakke med oss 414 
fysisk vil få anledning til det. 415 
 416 
Karrieresenterets tjenester er godt besøkt av studenter. Antall studenter som benytter digitale tilbud som 417 
kurs og veiledninger er omtrent det samme som da vi kun tilbød fysiske tilbud. Ønsket fremover er å både 418 
være på tilbudssiden med fysiske og digitale tilbud. Vi ønsker å legge til rette for at studentene selv kan velge 419 
hva de foretrekker slik at tjenesten fremstår som best mulig for dem. Videre digital utvikling og ikke minst 420 
valg av digitale flater vil være svært viktig for å kunne oppnå suksess.  421 
 422 
Karriereuka 2021 gjennomføres i uke 39 og er et samarbeidstiltak mellom SiO og UiO. Arrangementet vil også 423 
i år være heldigitalt bestående at presentasjoner, møte med arbeidsgivere, karriereplanlegging og 424 
casekonkurranse med Kripos. Arrangementet er fullbooket med tanke på arbeidsgiverdeltakelse, og i ukene 425 
som kommer vil informasjon om arrangementet til studenter stå i fokus. Det er et håp og ønske at vi snart 426 
kan tilby studenter fysiske møter med arbeidsgivere. 427 
 428 
  429 
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ANDRE ORIENTERINGER 430 
 431 
Saksnummer: 106-21/09 432 
Type sak: Orienteringssak 433 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 434 
 435 
 436 
Forslag til vedtak: 437 
Saken tas til orientering. 438 
 439 
 440 

KULTURSTYRETS ORIENTERING 441 
 442 
Kjære Velferdsting,  443 
 444 
Siden sist møte har det vært noe aktivitet i Kulturstyret. På Velferdstingets vårvalgmøte fikk vi innmeldt nye 445 
faste medlemmer hvorav noen hadde hatt verv i KS før som vara. Flere læresteder er nå representert i KS. 446 
Den 16.juni avholdt Kulturstyret sitt siste møte for forrige periode, hvor det ble utdelt 466 100 kroner på 21 447 
søknader. Etter møtet dro styret til en felles fysisk middag som mange deltok på.  448 
Kulturstyret er nå i gang med planlegging av ny periode og alt det innebærer.  449 
Helgen 28. august til 29. august arrangerer KS sitt oppstartsseminar på Thon Hotel Vettre. Her skal vi bli bedre 450 
kjent, drive med opplæring og avholde et styremøte. Vi har mottatt 10 søknader til dette møtet. Styret skal 451 
også vedta møtedatoer som vil være publisert på nettsiden innen nå. 452 
 453 
 454 

SIO MAT OG DRIKKE 455 
 456 
Det foreligger ingen skriftlig orientering.  457 
 458 
 459 

UNIVERSITAS 460 
 461 
Det foreligger ingen skriftlig orientering.  462 
 463 
 464 

RADIO NOVA 465 
 466 
Radio Nova har siden sist velferdsting møte hatt sommerferie! I løpet av sommerferien har Daglig Leder og 467 
Teknisk Sjef jobbet for å ivareta kritiske punkter i driften; løpende fakturaer, samt teknisk oppfølging og 468 
ivaretakelse. Daglig Leder har også kommet igang med prosessen for søknad om tilskuddsmidler fra VT for 469 
året 2022. Vi har hatt innledende møte med AU, med søknadsprosess og hatt visning av våre lokaler og drift 470 
nede på Chateau Neuf. 471 
 472 
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Radio Nova har siden semesterstart gjort lokaler klare for å igjen ta imot våre medlemmer, som i all hovedsak 473 
har vært fraværende våre lokaler under pandemiens mer usikre perioder. I disse dager begynner medlemmer 474 
i større grad å komme tilbake, både for radioproduksjon og for sosiale muligheter. Den siste tiden har Radio 475 
Nova merket at våre tekniske løsninger begynner å nærme seg utrangering. Det har vært løpende, nye 476 
utfordringer med systemer som begynner å bli gammelt og slitent. Det vil bli kritisk for Radio Nova å begynne 477 
planlegging for nyinvesteringer for våre tekniske løsninger. 478 
 479 
Vi har også opplevd en ekstern feil med operativsystemet til våre relativt nye mixepulter, som vi er i dialog 480 
med leverandør for å ordne opp i. Dette har medført at vi har sett oss nødt til å tenke kreativt for å kunne gi 481 
våre medlemmer mulighet til å produsere radio. Disse problemene skal blitt utredet for, men vi mangler å 482 
gjeninstallere det som ble sendt til vedlikehold. Per dags dato (24.08.2021) er Radio Nova på luften, men 483 
opererer med hjemmesnekrede løsninger. Inntil alt er gjeninstallert er produksjonskapasiteten vår kraftig 484 
redusert, men vi er fortsatt operative. 485 
 486 
Vi har, sammen med Chateau Neuf og de andre foreningene tilknyttet slottet, vært på foreningsdager ved 487 
Universitetet i Oslo, Oslo Met og Høyskolen Kristiania; alle institusjoner hvor studenter har vist stor interesse 488 
for å bli frivillig medlem av vår forening. Vi ser nå frem til prosessen med videre rekruttering og 489 
intervjuprosess. 490 
 491 
Ellers er Radio Nova veldig klar for endelig å være tilbake i mer gjenkjennelig stil! 492 
 493 
Med vennlig hilsen 494 
Aleksander Ramm 495 
Daglig leder 496 
Radio Nova 497 
 498 
Mail: aleksanderramm@gmail.com 499 
Tlf: (+47) 986 90 626 500 
 501 
 502 

ARGUMENT 503 
 504 
Det foreligger ingen skriftlig orientering.  505 
 506 
 507 

URBO – URBAN BOLIGUTLEIE 508 
 509 
Det foreligger ingen skriftlig orientering.  510 
 511 
  512 
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REVIDERING AV BUDSJETT 2021 513 
 514 
Saksnummer: 107-21/09 515 
Type sak: Vedtakssak 516 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget, ved Maika Marie Godal Dam 517 
Vedlegg: Velferdstinget ER2019-RB2021; Kulturstyret - økonomisk oversikt 518 
 519 
 520 
Arbeidsutvalgets innstilling: 521 
Forslag til revidert budsjett vedtas. 522 
 523 
Forslag til vedtak: 524 
Forslag til vedtak: Vedlagt forslag til revidert driftsbudsjett for Velferdstinget 2021. 525 
 526 
 527 

SAKSOPPLYSNINGER 528 
 529 
Bakgrunn for saken: 530 
Velferdstinget pleier å revidere budsjettet på første møte etter sommeren, blant annet fordi det er et nytt 531 
arbeidsutvalg som tar over. I tillegg er det er ofte behov for litt justeringer etter at første halvdel av året har 532 
gått. 533 
 534 
Overordnede opplysninger: 535 
Det er budsjettert med et mindre underskudd enn ved første revidering. I revidert budsjett på våren ble det 536 
budsjettert med 154 600 kroner i underskudd og etter denne revideringen forventes det et underskudd på 537 
97 900 kroner. Dette skyldes i hovedsak at det er en del aktivitet, grunnet pandemien, som fortsatt er ikke 538 
har vært helt tilbake til normalen.  539 
 540 
Følgende poster forventes å gå under budsjett og derfor nedjustert:  541 
5990 Andre personalkostnader er nedjustert med 3 000 kroner. Det er en post man har vurdert at man kan 542 
spare inn på; og grunnet pandemien har det ikke vært mye aktivitet på den posten. 543 
6510 Teknisk utstyr er nedjustert med 7 900 kroner. Det har ikke vært det behov for utskiftning av teknisk 544 
utstyr som man først forventet. Det er en post som man ønsker å spare mere inn på; vi prøver å se om 545 
utskifting av PC’er som har gått ut på garanti kan vente til 2022. I så fall vil denne posten gå mer under budsjett 546 
i endelig regnskap. 547 
7130 Reisekostnader er nedjustert til 30 000 kroner. Det er en post som det ikke har blitt brukt noe særlig av 548 
på våren grunnet pandemien, man vurderer at reiseaktiviteten tar seg litt opp på høsten og derfor er posten 549 
ikke nedjustert ytterligere. 550 
7301 Aksjoner og markeringer / Julebord er nedjustert med 10 000 kroner. Det er ennå ikke brukt noe på den 551 
posten, men man planlegger å få til et julebord i desember for Velferdstinget og vil derfor ikke nedjustere 552 
posten mer. 553 
7323 Velferdsseminar er nedjustert med 30 000 kroner. Selv om man tok i betraktning av vårseminaret skulle 554 
være digitalt og budsjetterte deretter i første revidering; så brukte man likevel mindre enn forventet på 555 
bevertning på vårseminaret og forventer også å bruke litt mindre på høstseminaret enn budsjettert. 556 
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7410 Kontingent er nedjustert da Villa Eika ikke lenger er et miljøfyrtårn og det ikke skal settes midler av til 557 
årlig kontingent og resertifisering hvert tredje år. 558 
7775 AU disposisjonskonto er nedjustert med 5 000 kroner, som er det forrige ARBEIDSUTVALG ikke brukte av 559 
disposisjonskontoen. 560 
 561 
Følgende poster er økt:  562 
De siste årene har deler av overlappen til arbeidsutvalget ligget tidligere end 1. juli og i år var stort sett hele 563 
overlappen fra 15.-30. juni og derfor valgte man å avlønne arbeidsutvalget fra 15. juni 2021 til 1.juli 2022. 564 
Vanligvis avlønnes arbeidsutvalget fra 1. juli året perioden starter til 15. juli året perioden slutter. Overlappen 565 
til arbeidsutvalget er altså flyttet to uker frem. Det har resultert i økt lønnskostnader inkl. obligatorisk tjeneste 566 
pensjon (OTP). Dertil har det vært justering i lønnen til administrasjonen. Posten 5010 Fast lønn øker likevel 567 
ikke, da det ikke forventes at man går over i budsjett i den posten, på tross disse endringene. Hvilket bl.a. 568 
skyldes innsparing på overtidsarbeid både for arbeidsutvalget og administrasjonen. Budsjett for 5420 OTP er 569 
derimot økt til 64 000 kroner.  570 
6791 Annen fremmed tjeneste er en post vi har måtte oppjustere igjen. Det gjelder en tjeneste som 571 
administrasjonen bruker som faglige støtte til personal, lønn og regnskap.  Man forsøkte i budsjettutkast for 572 
2021 å nedjustere denne posten, ved fjerne noen av tjenestene. Men vi har sett at det er behov for denne 573 
faglige støtten og derved er den oppjustert med 7 900 kroner.  574 
 575 
Generelt 576 
Driftsinntektene til Velferdstinget består hovedsakelig av tilskuddet fra SiO. Det ble totalt bevilget 15 577 
900 000 kroner, hvorav 3 470 000 kroner er Velferdstingets eget driftstilskudd. Andre driftsinntekter 578 
omfatter bl.a. tilskudd fra Oslo Kommune og det vi fakturerer arbeidsutvalget i SP-UiO for av 579 
felleskostnader på Villa Eika. Samlede driftskostnader er i denne revideringen på 3 730 000 kroner ca. 580 
64 000 kroner lavere enn første revidering. Samlede driftskostnader omfatter drift av Velferdstinget, 581 
Kulturstyret og Studenthovedstaden. Samlede bevilgninger er etter vedtak i Velferdstinget budsjettert til 12 582 
430 000 kroner. 583 
 584 
Det er budsjettert med et resultat på -97 900 kroner for 2021. Egenkapitalen til Velferdstinget forventes 585 
dermed å være på kr 1,3 millioner kroner ved utgangen av 2021.  586 
 587 
  588 
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NOTER TIL VELFERDSTINGETS DRIFTSBUDSJETT 2021 589 
 590 
3600 Tilskudd fra semesteravgiften 591 
For 2021 blir det tildelt 3 470 000 kr fra semesteravgiften til VTs egen drift, og i 2020 ble det tildelt 3 400 000 592 
kr.  593 
 594 
Konto 3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet 595 
Dette er summen som VT får av SiO til tildelingsordningen. 596 
 597 
Konto 3900 Andre driftsinntekter 598 
Denne posten omfatter bl.a. midler som overføres fra Oslo Kommune som refusjon for 599 
sekretariatsfunksjonen i Studenthovedstaden – tilskuddet er på 150 000 kr. I tillegg er det andre 600 
tilskuddsmidler og budsjetterte fellesutgifter VT fakturerer SP-UiO for. Posten for felleskostnader fakturert er 601 
nedjustert da lunsjordning på Villa Eika er inntil videre er avviklet. Lønnstrekk fra SP-UiO til lunsjordningen 602 
har før inngått i denne posten. 603 
 604 
Konto 4320-4332 Bevillinger 4320-4332 605 
Bevilgninger til studentmedier og kulturinstitusjoner.  606 
 607 
Konto 5010 Fast Lønn 608 
Dette omfatter lønnsutgifter for tre ansatte i VTs administrasjon; administrasjonsleder i 100 % stilling, en 609 
administrasjonskonsulent i 80 % stilling og en administrasjonskonsulent i 50 % stilling.  610 
Dette inkluderer også lønn til AU og lønn til KS-leder. Arbeidsutvalget består av fire tillitsvalgte i 100 % 611 
stillinger; leder, nestleder, politikk- og medieansvarlig og samarbeidssansvarlig. KS-leder er i en 30 % stilling. 612 
Lønn til administrasjonen, AU og KS-leder er budsjettert til 2,3 mill. kr. 613 
 614 
Konto 5011 Telefonkompensasjon 615 
Dette er telefonkompensasjon til arbeidsutvalget. Telefonkompensasjonen er på 500 kr/mnd. og er 616 
budsjettert til 25 000 kr. 617 
  618 
Konto 5011 Honorar tillitsvalgte 619 
Denne posten omfatter møtehonorar til KS, KK og VK leder. KS består av 11 medlemmer og 6 620 
varamedlemmer, inklusiv leder. Nestleder er timelønnet, og får betalt for timer brukt på innstillingsarbeid til 621 
møtene. Alle medlemmer, eksklusiv leder, mottar et møtehonorar for hvert KS møte de deltar på. KS leder 622 
lønnes som en 30 % stilling og lønn til KS leder inngår i 5010 Fast lønn. Alle medlemmer i KK og VK leder får 623 
møtehonorar for både VT møter og egne møter.  624 
Møtehonorar til KS, KK, VK leder samt timelønnen til KS nestleder er budsjettert til 127 100 kr. 625 
 626 
Konto 5013, 4500 Øvrig honorarer  627 
Denne posten dekker honorar til ordstyrer på VT møter og øvrige honorarer; så som pressefoto og 628 
oppdatering av nettsiden.  629 
Øvrige honorarer er budsjettert til 45 700 kr.  630 
  631 
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Konto 5015-5092 Feriepenger og refusjoner 632 
Rentekompensasjon AU omfatter refusjon av de renteutgifter de tillitsvalgte pådrar seg i den tiden de sitter i 633 
AU. Denne kompensasjonen utbetales ved avslag av lånekassen for rentefritak i perioden. Den er satt til 634 
10 000 kr. Den er økt etter forventet søknader om rentekompensasjon for 2021. 635 
Feriepenger er feriepenger opptjent i 2021.  636 
 637 
Konto 5400-5410 Arbeidsgiveravgift 638 
Beregnes som 14,1 % av alle lønnskostnader i inneværende år. 639 
 640 
Konto 5420-5800 Andre personalkostnader 641 
Her inngår OTP (obligatorisk tjenestepensjon) som er satt til 3 % av lønnskostnader i pågjeldende år, i tillegg 642 
til administrative omkostninger ved ordningen. OTP er budsjettert til 64 000 kr, en økning på 6 900 kr. 643 
Andre personalkostnader er diverse personalkostnader, gaver og overtidsmat både for AU og 644 
administrasjonen. Andre personalkostnader er budsjettert til 9 600 kr. Denne er nedjustert etter forventet 645 
regnskap.  646 
Opplæring/overlapp har ikke vært en aktiv post siden 2018, men AU 2020/2021 ønsket å øremerke midler til 647 
overlapp i inneværende år. Overlapp og opplæring er budsjettert til 5 000 kr. 648 
 649 
Konto 6710-6720 Diverse fremmede tjenester 650 
Denne posten omfatter revisjon av Velferdstingets regnskap og utgifter til regnskapstjenester. Budsjettet for 651 
Regnskapstjenester er satt til 22 100 kr. Dette dekker kostnader til Visma programmet, samt regnskapsfører 652 
som fortsatt kjører lønn.  653 
Denne posten omfatter også ulike nettbaserte konsulenttjenester/faghjelp i områder som arbeidsmiljøloven, 654 
sykepengeordningen, ferieloven og kontohjelp. Denne posten er oppjustert til 9 900 kr da deler av tjenesten 655 
er startet opp igjen.  656 
 657 
Konto 6510-6950 Kontorkostnader 658 
Kontorkostnader omfatter bl.a. Leie transportmidler, Teknisk utstyr, Abonnementer, Datakostnader, Porto, 659 
Inventar og Kontorrekvisita. Videre inngår diverse innkjøp til kjøkkenet/huset og kostnader for bruk av 660 
printeren på Villa Eika. Disse kostnadene er felleskostnader med SP-UiO, som deles ut fra en fordelingsnøkkel: 661 
SP-UiO 53 % og VT 47 %.  662 
Posten Datakostnader omfatter betaling for brukere på UiO-server, samt support fra USIT.  Budsjettet for 663 
kontorkostnader er satt til 71 300 kr, nedjustert etter forventet regnskap. 664 
 665 
Konto 7100-7140 Reisekostnader 666 
Posten dekker reisekostnader i forbindelse med Velferdstingsarbeid, studieturer og opplæring. 667 
Reisekostnader omfatter transport, kost og losji ved reisevirksomhet i forbindelse med Velferdstingsarbeid; 668 
det inkluderer også bilgodtgjørelse til daglig drift. Budsjettet for reisekostnader er nedjustert til 32 000 kr, 669 
etter lite reiseaktivitet på våren. 670 
  671 
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Konto 7300-7320 Representasjon, markedsføring og møtekostnader 672 
Dette dekker møtekostnader, markedsføring og ulike kampanjer som AU arrangerer gjennom året, samt 673 
arrangementer som f.eks. VTs sommerfest og julebord. 674 
Møtekostnader dekker i hovedsak bevertning på VT møter. I tillegg er det bevertning til møter med 675 
konsernledelsen, HS, KS, SH og AUs egne møter m.m. Markedsføringsposten er satt til 50 000 kr og er 676 
oppjustert siden første utkast, da AU ønsker å satse spesielt på dette i inneværende år. Møtekostnader er 677 
satt til 50 000 kr. I Aksjoner og markeringer inngår julebordet for VT og budsjettet er satt til 30 000 kr etter 678 
forventet regnskap. 679 
Representasjon, markedsføring og møtekostnader er samlet sett budsjettert til 140 000 kr. 680 
 681 
Konto 7322 Seminarer og konferanser 682 
I denne posten inngår KS’ seminarer. KS har et dagseminar i januar og et helgeseminar i september. 683 
Budsjettet for de to KS seminarer er satt til 40 000 kr. 684 
I Seminarer og konferanser inngår også intern kurs- og seminarvirksomhet; slik som kursing og opplæring av 685 
administrasjonen og tillitsvalgte. 686 
Budsjettet for Seminarer og konferanser er på 60 000 kr. 687 
 688 
Konto 7323 Velferdsseminar 689 
I denne posten inngår VTs seminarer. VT har to årlige seminarer; et helgeseminar på våren og et dagsseminar 690 
på høsten. Budsjettet for Velferdsseminar er nedjustert til 90 000 kr, etter forventet regnskap.  691 
 692 
Konto 7405-7500 Kontingent og gaver, Forsikringer 693 
I denne posten budsjetteres det gaver i forskjellige anledninger; slik som foredragsholder på seminarer og 694 
lignende. Forsikringene som VT har inngår også her; yrkesreiseforsikring, personalforsikring og 695 
eiendelsforsikring. Eiendelsforsikringen er felleskostnad med SP-UiO. Posten er nedjustert fra siste revidering 696 
til 16 800 kr, etter oppsigelse av miljøfyrtårn. 697 
 698 
Konto 7500-7781 Andre driftskostnader 699 
I denne posten inngår bl.a. forsikringer og bankkostnader.   700 
Videre inngår disposisjonskontiene til VT og KS. De tillitsvalgte disponerer denne kontoen som finansierer 701 
kostnader til interne sosiale opplegg. Krisefond for utenlandske studenter har fast budsjett på 15 000 kr. 702 
Budsjettet for Andre driftskostnader er på 35 200 kr. 703 
 704 
 705 
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ORIENTERING | STUDENTHUS 706 
 707 
Saksnummer: 108-21/09 708 
Type sak: Orienteringssak 709 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll og Maika Marie Godal Dam 710 
 711 
 712 
Forslag til vedtak: 713 
Saken tas til orientering. 714 
 715 
 716 

SAKSOPPLYSNINGER 717 
 718 
Arbeidsutvalget ble orientert av SiO om at budrunden rundt St. Olavs Gate 23 (SO23) var avsluttet og at SiO 719 
hadde kjøpt bygget. Arbeidsutvalget ble orientert om dette under overlappsperioden. Grunnet teknikaliteter 720 
rundt salget var informasjon om budrunden konfidensielt. SiO og arbeidsutvalget kommuniserte mye i denne 721 
perioden for å finne ut av hvordan vi hver især ønsket å gå ut med nyheten etter at alt det tekniske rundt 722 
salget var i orden.  723 
 724 
Som nytt arbeidsutvalg har det vært viktig for oss å få god oversikt over det tidligere arbeidet som er gjort 725 
rundt studenthus. Vi har derfor brukt god tid på å sette oss inn i studenthusprosjektet. Arbeidsutvalget har 726 
deretter skissert en overordnet plan for prosjektet for å få oversikt over oppgaver og sette en tidsramme for 727 
de oppgavene. Målet er at huset skal åpnes høsten 2023. Innen da skal huset totalrenoveres, fylles med 728 
innhold og ha på plass en organisasjon som kan drifte huset videre. 729 
 730 
Ettersom Velferdstinget vedtok på ekstraordinært møte i mai at innholdsdebatten skulle tas på nytt med 731 
hensyn til det nye bygget har arbeidsutvalget brukt tid på å forberede den debatten. I tillegg har vi i 732 
arbeidsutvalget brukt tid på å lage et forslag til hvordan prosjektet kan styres fremover. I forslaget til 733 
prosjektstruktur har vi vektlagt studentrepresentasjon, og å ta vare på våre nærmeste samarbeidspartnere 734 
samt å få plass til ulike perspektiver. SiO har vært involvert i prosessen da SiO er nærmeste 735 
samarbeidspartner og offisielt eier av bygget. Ellers har arbeidsutvalget vært i kontakt med flere 736 
studentdemokratier og Det Norske Studentersamfunn for å høre deres perspektiver og tanker rundt huset 737 
tidlig i prosessen. 738 
 739 
I starten av juli ble arbeidsutvalget enige om at prosjektet er for stort til at arbeidsutvalget kan sitte med det 740 
alene. Vi etterspurte derfor at SiO opprettet en 40 % stilling, noe de var positive til. Stillingen skal fungere som 741 
en prosjektkoordinator, samt ha som oppgave å avlaste AU i administrativt arbeid. Stillingen er av praktiske 742 
grunner ansatt i SiO foreninger. Det betyr at SiO er arbeidsgiver selv om stillingen innhold og arbeid 743 
bestemmes av arbeidsutvalget og Velferdstinget. SiO sto som ansvarlig for ansettelsesprosessen, mens leder 744 
og nestleder av arbeidsutvalget deltok i selve intervjuprosessen. Stillingen ble besatt 9. August av en gammel 745 
kjenning, Idun Kløvstad.  746 
 747 
 748 
//English//  749 
The working committee orients the Welfare council about the progress of the project student house and 750 
the processes thus far 751 
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PROSJEKTSTRUKTUR | STUDENTHUS 752 
 753 
Saksnummer: 109-21/09 754 
Type sak: Vedtakssak 755 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll 756 
Vedlegg: Prosjekt_Studenthus 757 
 758 
 759 
Arbeidsutvalgets innstilling: 760 
Forslaget til prosjektstruktur vedtas, med de endringene som fremkommer på møtet.  761 
 762 
 763 
Forslag til vedtak:  764 
Velferdstinget vedtar forslaget om prosjektstruktur. 765 
 766 
 767 

SAKSOPPLYSNINGER 768 
 769 
I handlingsplanen som ble revidert av Velferdstinget i våres står det under punkt 18: Arbeidsutvalet skal 770 
kartleggje mulige veier vidare med studenthus i sentrum, og leggje fram ein sak for Velferdstinget i løpet av hausten. 771 
 772 
For å arbeide videre med det nye studenthuset ønsker arbeidsutvalget at Velferdstinget diskuterer hvordan 773 
dette arbeidet skal struktureres. Arbeidsutvalget legger derfor på dette møtet frem et forslag til 774 
prosjektstruktur. Arbeidsutvalget foreslår en styringsgruppe som har som formål å ta beslutninger løpende, 775 
mens arbeidsgruppens formål er å jobbe kontinuerlig med gjennomføring av de praktiske oppgavene. 776 
Forslag til sammensetning av gruppene finnes i vedlegget. 777 
 778 
Dersom Velferdstinget ønsker å strukturere det videre arbeidet med prosjektet studenthus i en 779 
styringsgruppe og arbeidsgruppe trenger begge gruppene et mandat. Forslag til mandater finnes i vedlegget. 780 
Mandatene som arbeidsutvalget har foreslått er skrevet for å reflektere den dynamikken arbeidsutvalget har 781 
sett som hensiktsmessig i prosjektet og med tanke på at eierskapet i prosjektet skal være studentene. 782 
Arbeidsutvalget foreslår derfor en styringsgruppe skal ha overvekt av studenter og som kan representere en 783 
bredde av perspektiver. Arbeidsutvalget foreslår videre at arbeidsgruppen i stor grad består av fulltidsansatte 784 
som kan bruke tilstrekkelig tid på prosjektet. SiO er inkludert i gruppene fordi de er offisielt eier av bygget og 785 
sitter med mye kunnskap om denne typen prosjekter. 786 
 787 
 788 
//English//  789 
The working committee was made aware of SiO coming ahead in the bidding for the building SO23. This was 790 
followed by work by the working committee, making a provisional timetable and a draft for a project 791 
structure. This proposal is a complementary part of the proposed total project structure.  792 
 793 
This is part of the action plan point 18: The working committee shall map out possibilities of a student house in 794 
the city center of Oslo and put forward a motion for the Welfare Council during the fall.  795 
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ENDRINGSFORSLAG 796 
 797 

Forslag nr. 1 Dokument Vedlegg:  Linje   

  Levert av Arbeidsutvalgets mindretall ved 
Marius Torsvoll og Didrik 
Svellingen 

Type endring 

 Dissens på forslaget for prosjektstruktur 

Opprinnelig tekst  Leder av arbeidsgruppen har møte og talerett på styringsgruppens møter.  

Ny tekst Leder av arbeidsgruppen har møte- og stemmerett på styringsgruppens møter.  
 

Begrunnelse Det er en fin måte å sikre at arbeidsgruppens stemme og innstilling er sikret, det 
er også en måte å utvide sikkerhetsmarginen i studentenes flertall. 

 798 

Forslag nr. 2 Dokument Vedlegg:  Linje   

  Levert av Arbeidsutvalgets mindretall ved 
Marius Torsvoll og Didrik 
Svellingen.  

Type endring 

 Dissens på forslaget for prosjektstruktur 

Opprinnelig tekst  Leder av Arbeidsgruppen [Observatør med talerett] 

Ny tekst  Leder av arbeidsgruppen  
 

Begrunnelse Det er en fin måte å sikre at arbeidsgruppens stemme og innstilling er sikret i 
styringsgruppens perspektiv, det er også en måte å utvide sikkerhetsmarginen i 
studentenes flertall. Følger med forslag 1.  

  799 
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 800 

Forslag nr. 3 Dokument Vedlegg: Prosjektstruktur |  
studenthus 

Linje   

  Levert av  Arbeidsutvalgets mindretall ved 
Maika Marie Godal Dam 

Type Tillegg  

 Dissens på forslaget for prosjektstruktur 

Opprinnelig tekst  

Ny tekst  En representant fra hvert av arbeidsutvalgene til de 4 største 
studentdemokratiene. (HK, BI, UiO og OsloMet) 
 

Begrunnelse Ved å direkte sikre representasjonen for de største læreinstitusjonene så sikrer 
man at de er involvert i prosessen på en god og representativ måte. Dette er også 
en videre god måte å sikre studentenes eierskap og flertall i prosessene innad i 
prosjektet 

  801 
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INNHOLDSDEBATT | STUDENTHUS 802 
 803 
Saksnummer: 110-21/09 804 
Type sak: Vedtakssak 805 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll 806 
Vedlegg: Prosjekt_Studenthus; Studenthus-Innholdsdebatten 807 
 808 
 809 
Arbeidsutvalgets innstilling: 810 
Velferdstinget tar innholdsdebatten på nytt 811 
 812 
 813 
Forslag til vedtak:  814 
Velferdstinget reviderer og voterer over de endringsforslagene som kommer frem på møtet. 815 
 816 
 817 

SAKSOPPLYSNINGER 818 
 819 
Med bakgrunn i Velferdstingets beslutning om å ta innholdsdebatten på nytt og revidere innholdsvedtaket 820 
legger arbeidsutvalget til rette for at Velferdstinget kan ha en ryddig og god debatt om dette vedtaket.  821 
 822 
Tidligere innholdsvedtak: 823 
Velferdstinget mener at et potensielt nytt studenthus skal appellere til flest mulig studenter 824 
og at det bør bidra til å styrke studentenes eierskap til byen. 825 
 826 
Velferdstinget i Oslo og Akershus mener at et nytt studenthus i sentrum bør inneholde: 827 
 828 

 Sosiale arenaer. Eksempelvis et eller flere serveringssteder som skal kunne holde åpent både på dagtid og 829 
kveldstid, med aktivitetstilbud som for eksempel shuffleboard, dart og biljard. 830 

 Et flerfunksjonelt uteområde med uteservering om sommeren. 831 
 Flerfunksjonelle rom som kan brukes til alt fra filmkveld til debatter og konserter. 832 
 Åpne arbeidsarealer. 833 
 Lukkede arbeidsarealer og møterom der noen kan bookes på forhånd. 834 
 Kontorlandskap og fasiliteter for studentforeninger. 835 
 Kreativt verksted for studentprosjekter. 836 
 Aktører som betaler leie for å holde til i bygget, men som også kan bidra med studentrettet aktivitet, med 837 

kontrakter på maksimalt tre år. Disse aktørene må være forberedt på å ikke få fornyet kontrakt dersom 838 
studentene ønsker å overta lokalet til eget bruk. I vurderinger om hvem som skal få disponere arealer skal 839 
studentforeningenes behov alltid vektlegges. 840 

 Andre relevante tjenester der det er rom for det. 841 
 Arenaer som bidrar til å skape samskapning og styrke innovasjonsgraden blant studenter i Oslo ved å 842 

knytte til seg relevante arbeidslivsaktører som kan bidra til å nå de overordnede målene og bidra til 843 
finansiering av det øvrige tilbudet 844 
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Det er en forutsetning at studenter og studentforeninger kan leie arealer gratis. Et potensielt studenthus bør 845 
utformes på en slik måte at de arealene som er mer avskjermet ikke er til hinder for å åpne huset for større eventer, 846 
som eksempelvis Studentslipp eller felles eventer på tvers av utdanningsinstitusjoner etc. 847 
 848 
I utformingen av byggets innhold burde man holde kontakt med DNS og andre relevante aktører for å ivareta det 849 
helhetlige perspektivet på oslostudentenes tilbud. 850 
 851 
 852 
 853 
 //English// 854 
Based on the welfare council's decision to revise the decided contents for a student house based in the city centre, 855 
the working committee shall facilitate a new debate and an update of the contents. Thus, it is the council’s privilege 856 
to redo the debate.  857 
 858 
The Welfare Council in Oslo and Akershus thinks a new student house in the Oslo city centre should include: 859 
 860 

 Social arenas like bars and cafes that can be open from early morning to late in the evening, with 861 
potential for activities like shuffleboard, dart and billiard 862 

 A multifunctional outdoor area which the bars and cafes can use for outdoor serving 863 
 Multifunctional rooms for movie nights, debates and concerts 864 
 Open areas where people can work 865 
 Office space and meeting rooms available for booking 866 
 Office landscape and facilities for student unions. 867 
 Creative workshops for student projects. 868 
 Any non-student entity that rents a room or an area of the building cannot be given contracts of longer 869 

than 3 years, and must be prepared for the eventuality that the contract may not be renewed if the 870 
students want to reclaim that area for a different purpose. Whenever multiple associations wants to take 871 
over an area the needs of student unions should always be given preferential treatment 872 

 Other relevant services wherever there is room for it 873 
 Arenas that contribute to collaboration and strengthens innovation among students in Oslo by working 874 

together with work related entities that can contribute to reaching the goals mentioned above and 875 
contribute financially 876 

 877 
Students and Student unions should be able to rent spaces free of charge. A potential student house must be shaped 878 
in such a way that closed off areas does not hinder the building as a whole to be used for larger events 879 
 880 
DNS and other relevant entities should be included in the process of shaping the contents of the building in order 881 
to make sure that we have the whole picture of what is offered to the students. 882 
 883 
  884 



  
 

 
 29 

OPPNEVNINGER TIL STYRINGSGRUPPE | STUDENTHUS 885 
 886 
Saksnummer: 111-21/09 887 
Type sak: Valgsak 888 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll 889 
Vedlegg: Prosjekt_Studenthus 890 
 891 
 892 
Arbeidsutvalgets innstilling: 893 
Kandidater fremmes og velges på møtet.  894 
 895 
Det kan etter velferdstingets forslag oppnevnes to representanter til styringsgruppen 896 
 897 
 898 
Forslag til vedtak:  899 

1. Kandidatene fremmet oppnevnes 900 
2. Det utføres preferansevalg mellom kandidatene som har blitt fremmet  901 
3. Velferdstingets Arbeidsutvalg får myndighet til å oppnevne inntil så mange representanter som fører 902 

til at det er to oppnevnte representanter fra VT. Disse ettergodkjennes av velferdstinget.  903 
 904 
 905 

SAKSOPPLYSNINGER 906 
 907 
Gitt at forslaget om studentrepresentanter i styringsgruppen og arbeidsgruppen vedtas vil det være behov 908 
for oppnevning av to studentrepresentanter. Arbeidsutvalget foreslår at dette gjøres nå eller at 909 
arbeidsutvalget får myndighet til å oppnevne de to representantene hvis det er behov for, og at dette 910 
oversendes Velferdstinget i ettertid for ettergodkjenning. 911 
 912 
 913 
 //English// 914 
Due to the motion for a project structure presented earlier, the working committee proposes that we elect 915 
student representatives for the roles called for by the project structure 916 
 917 
  918 
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OPPNEVNINGER TIL ARBEIDSGRUPPE | STUDENTHUS 919 
 920 
Saksnummer: 112-21/09 921 
Type sak: Valgsak 922 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll 923 
Vedlegg: Prosjekt_Studenthus  924 
 925 
 926 
Arbeidsutvalgets innstilling: 927 
Kandidater fremmes og velges på møtet.  928 
 929 
 930 
Forslag til vedtak:  931 

1. Kandidatene fremmet oppnevnes 932 
2. Det utføres preferansevalg på fremmet kandidater  933 
3. Velferdstingets Arbeidsutvalg får myndighet til å oppnevne en representant. Dette ettergodkjennes 934 

av velferdstinget.  935 
 936 
 937 

SAKSOPPLYSNINGER 938 
 939 
Gitt at forslaget om studentrepresentanter i styringsgruppen og arbeidsgruppen vedtas vil det være behov 940 
for å oppnevne én studentrepresentant. Arbeidsutvalget foreslår at dette gjøres nå eller at arbeidsutvalget 941 
får myndighet til å oppnevne representanten det er behov for, og at dette oversendes Velferdstinget i ettertid 942 
for ettergodkjenning. 943 
 944 
 945 
//English// 946 
Due to the motion for a project structure presented earlier, the working committee proposes that we elect student 947 
representatives for the roles called for by the project structure.  948 
 949 
  950 
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VALG TIL INTERNASJONAL KOMITÉ 951 
 952 
Saksnummer: 113-21/09 953 
Type sak: Valgsak 954 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 955 
Vedlegg: Valgkomiteens innstilling 956 
 957 
 958 
Saksgang: 959 
Valgkomiteen får mulighet til å presentere helheten i sin innstilling før valget. Deretter redegjøres det for hver 960 
kandidat. Det velges først leder for ett år. Deretter velges opp til syv medlemmer for et semester. Alternative 961 
forslag (benkekandidater) presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse, før valgtaler. Etter 962 
valgtale på inntil to minutter åpnes det for spørsmål til kandidatene. 963 
 964 
Valg av medlemmer gjennomføres ved preferansevalg. 965 
 966 
Saken holdes på engelsk for å sikre at prosessen er tilgjengelig for alle kandidatene. 967 
 968 
 969 
Forslag til vedtak: 970 
Det skal på møtet velges en leder for et år til Internasjonal komité. Valgperioden er fra og med møteslutt og 971 
til og med neste høstseminar. 972 
 973 
Det skal på møtet velges opp til syv medlemmer for et semester til Internasjonal komité. Valgperioden er fra 974 
og med høstseminaret heves og til og med utgangen av semesteret. 975 
 976 
 977 

SAKSOPPLYSNINGER 978 
 979 
For å styrke sitt arbeid for internasjonale studenter vedtok Velferdstinget ved forrige vårseminar å opprette 980 
en Internasjonal komité for en prøveperiode på to år - dette skal nå implementeres, og komiteen fylles med 981 
medlemmer.  982 
 983 
Se retningslinjer for Internasjonal Komité her, med § 1-1, § 1-3, § 2-1 og § 3-1 sitert under:  984 
https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2021/06/Retningslinjer-Internasjonal-Komite.pdf 985 
 986 
§ 1-1 Formål 987 
Velferdstingets Internasjonale komité skal arbeide for best studentvelferd for internasjonale studenter i Oslo 988 
og Akershus. Den Internasjonale komiteen skal være et organ for samarbeid og dialog mellom internasjonale 989 
studenter og Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT). Arbeidet i komiteen skal være preget av frivillighet, 990 
demokrati, lojalitet og likeverd.  991 
  992 

https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2021/06/Retningslinjer-Internasjonal-Komite.pdf
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§ 1-3 Oppgaver 993 
Internasjonal komité skal:  994 

a. Synliggjøre internasjonale studenters tilstedeværelse i Oslo og omegn.  995 
b. Være et bindeledd mellom internasjonale studenter og Velferdstinget.  996 
c. Være høringsinstans i saker som spesifikt gjelder internasjonale studenter.  997 
d. Være en saksforberedende og arbeidende komité som utvikler politikk for internasjonale studenter i 998 

samarbeid med Velferdstingets arbeidsutvalg. For at denne politikken skal være gjeldende må den 999 
vedtas av Velferdstinget.  1000 

e. Lage en årlig handlingsplan for sin periode i samarbeid med arbeidsutvalget. Handlingsplanen er 1001 
dynamisk og kan endres ved behov. Velferdstinget skal orienteres om hva handlingsplanen 1002 
inneholder. 1003 

 1004 
 1005 
§ 2-1 Sammensetning  1006 
Komiteen består av opptil otte Internasjonale studenter, med en leder (fortrinnsvis tospråklig) som har 1007 
møteplikt på Velferdstingets møter. Komiteen kan åpnes for norske studenter som er svært engasjert i 1008 
problemstillinger for internasjonale studenter.  1009 
 1010 
Arbeidsutvalget deltar administrativt gjennom en person som har sekretærfunksjon i komiteen.  1011 
 1012 
Videre bestemmelser for Internasjonal komites sammensetning er regulert i § 6-2 Sammensetning og 1013 
funksjonstid i Velferdstingets vedtekter.  1014 
 1015 
Det bør etterstrebes å ha en jevn kjønnsbalanse og studiestedstilknytning blant representanter. 1016 
 1017 
 1018 
§ 3-1 Komiteens møter 1019 
Internasjonal komité møter minst 3 ganger hvert semester, og alle medlemmer har møteplikt. Det er opp til 1020 
komiteen å velge hvordan de vil gjennomføre møtene sine for å oppfylle handlingsplanen. 2/3 av komiteens 1021 
medlemmer må være tilstede for å være vedtaksdyktige. Vedtak gjøres ved alminnelig flertall. 1022 
 1023 
  1024 

https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2021/02/01-Vedtekter-for-Velferdstinget-i-Oslo-og-Akershus-revidert-februar-2021.pdf
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//English// 1025 

ELECTIONS FOR THE INTERNATIONAL COMMITTEE 1026 
 1027 
Case number: 113-21/09 1028 
Case type: Election 1029 
Case manager: Working council 1030 
Attachments: The election committees’ recommendation, forwarded in the final notice of meeting 1031 
  1032 
 1033 
Case process: 1034 
The election committee is given the opportunity to present the entirety of its recommendation preceding the 1035 
election. Then each candidate is presented. The committee’s leader is first elected for one year. Then up to 1036 
seven regular members are elected for one semester. Alternative candidates are presented after the election 1037 
committee has presented its account, before the candidate speeches. After candidate speeches lasting up to 1038 
two minutes each, the opportunity is given for questions to the candidates. 1039 
  1040 
The election of members is performed through ranked voting. 1041 
  1042 
The case is held in English to ensure that the process is accessible for all candidates. 1043 
 1044 
 1045 
Suggested decisions: 1046 
During the meeting, a leader for the International Committee is elected for a year. The term of office is from 1047 
the meeting ends and until the next autumn seminar.  1048 
 1049 
During the meeting, up to seven members of the International Committee are elected for one semester. The 1050 
term of office is from the meeting ends and until the end of the semester. 1051 
 1052 
 1053 

CASE INFORMATION 1054 
 1055 
To strengthen its work for the international students, the Welfare Council decided last spring seminar to 1056 
constitute an International Committee for a test-period of two years – which this case implements, and elects 1057 
members for the committee. 1058 
  1059 
See the guidelines for the International Committee here, § 1-1, § 1-3, § 2-1 and § 3-1 quoted underneath 1060 
https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2021/03/Guidelines-International-Committee.pdf 1061 
 1062 
 1063 
§ 1-1 Purpose  1064 
The Welfare Council’s International Committee shall work for better student welfare for international 1065 
students in Oslo and Akershus. The International Committee shall be an organ for cooperation and dialogue 1066 
between international students and the Welfare Council of Oslo and Akershus. The Committee's work shall 1067 
be embossed by voluntarism, democracy, loyalty and equality.  1068 
  1069 

https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2021/03/Guidelines-International-Committee.pdf
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§ 1-3 Tasks  1070 
The International Committee shall:  1071 

a. Create visibility for international students' presence in Oslo and its surroundings.  1072 
b. Be a connector between international students and the Welfare Council.  1073 
c. Be a consultation body in cases that specifically embody international students.  1074 
d. Be a case-preparing and working committee that develops policy for international students in 1075 

cooperation with the Executive Committee of the Welfare Council. For this policy to be valid, it needs 1076 
to be approved by the Welfare Council.  1077 

e. Make a yearly action plan for their period in cooperation with the Executive Committee. The action 1078 
plan is dynamic and can be changed if needed. The Welfare Council shall be oriented about the 1079 
contents of the action plan. 1080 

 1081 
 1082 
§ 2-1 Composition  1083 
The committee is composed of up to eight international students, with a leader (preferably bilingual) that has 1084 
a duty to meet at the Welfare Councils meetings. The committee can be opened for Norwegian students that 1085 
are very engaged in issues related to international students.  1086 
 1087 
The executive committee participates administratively through a person that will work as a secretary for the 1088 
committee.  1089 
 1090 
Further rules for the international committee's composition is regulated in §6-2 Sammensetning og funksjonstid 1091 
i Velferdstingets vedtekter.  1092 
 1093 
The committee should aspire for an equal gender balance and institution affiliation by the members.  1094 
 1095 
 1096 
§ 3-1 Committee meetings  1097 
The International Committee will meet at least three times per semester, and all members have a duty to 1098 
meet. It is up to the committee how they want to conduct their meetings in order to complete the action plan. 1099 
2/3 of the committee's members must be present for the committee to be able to make decisions. General 1100 
majority makes decisions. 1101 
 1102 
  1103 
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SUPPLERINGSVALG TIL STUDENTFRIVILLIGHETSKONFERANSEN 1104 
 1105 
Saksnummer: 114-21/09 1106 
Type sak: Valgsak 1107 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 1108 
Vedlegg:  1109 
 1110 
 1111 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1112 
Velferdstinget velger to representanter til arbeidsgruppen til prosjektet «studentfrivillighetskonferanse». 1113 
 1114 
 1115 
Forslag til vedtak: 1116 
Velferdstinget velger to representanter til arbeidsgruppen til prosjektet «studentfrivillighetskonferanse» 1117 
 1118 
 1119 

SAKSOPPLYSNINGER 1120 
 1121 
Velferdstinget vedtok 1. mars at arbeidsutvalget skal jobbe videre med prosjektet 1122 
“studentfrivillighetskonferanse”. Velferdstinget vedtok også å sette ned en arbeidsgruppe bestående av 1123 
disse:  1124 

 En fra arbeidsutvalget med koordineringsansvar.  1125 
 To representanter fra Velferdstinget.  1126 
 Styreleder i DNS.  1127 
 Talsperson for kjellerpubnettverket på Blindern.  1128 
 Studentlivskoordinator på OsloMet.  1129 
 Kulturstyreleder.  1130 
 Foreningsansvarlige på Høyskolen Kristiania og BI.  1131 
 SiO Foreninger, med en rådgivende rolle.  1132 

 1133 
På møtet 12. april ble det valgt en representant, men vedkommende har måttet trekke seg grunnet verv i 1134 
AU. Velferdstinget må derfor velge to nye representanter til å sitte i arbeidsgruppen. 1135 
 1136 
Arbeidet vil foregå frem til studentfrivillighetskonferansen blir gjennomført, i løpet av våren 2022. Det vil 1137 
være jevnlige møter, i tillegg til noe arbeid ved utover dette. Årsaken til det er at det er en arbeidende 1138 
gruppe, som skal lage konferansen sammen.  1139 
 1140 
 1141 
 //English//  1142 
 The Welfare Council decided March 1st that the working committee will continue to work on the project "student 1143 
volunteer conference". The Welfare Council also decided to set up a working group consisting of these:    1144 

 One from the working committee with coordination responsibility.  1145 
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 Two representatives from the Welfare Council.  1146 
 Chairman of the Board of DNS.  1147 
 Spokesperson for the basement pub network at Blindern.  1148 
 Student life coordinator at OsloMet.  1149 
 Culture board leader.  1150 
 Association managers at Kristiania University College and BI.  1151 
 SiO Associations, with an advisory role.  1152 

 1153 
In this meeting, we have to elect two representatives to the working group.   1154 
 1155 
  1156 
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ETTERGODKJENNING AV KULTURSTYREMEDLEM  1157 
 1158 
Saksnummer: 115-21/09 1159 
Type sak: Valgsak 1160 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 1161 
Vedlegg:  1162 
 1163 
 1164 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1165 
Velferdstinget godkjenner at William Sæbø rykker opp fra vara til fast plass i Kulturstyret. 1166 
 1167 
 1168 
Forslag til vedtak: 1169 
Velferdstinget godkjenner at William Sæbø rykker opp fra vara til fast plass i Kulturstyret, med funksjonstid 1170 
frem til 1. juli 2022.  1171 
 1172 
 1173 

SAKSOPPLYSNINGER 1174 
 1175 
Da et medlem av Kulturstyret har trukket seg, har et varamedlem rykket opp. William Sæbø har derfor rykket 1176 
opp til fast medlem, med funksjonstid frem til 30. juni 2022.  1177 
 1178 
Velferdstingets vedtekter sier at:  1179 

«Dersom et medlem eller varamedlem trekker seg kan varamedlemmene rykke opp. Dersom et varamedlem 1180 
rykker opp til fast plass skal dette ettergodkjennes av Velferdstinget.»  1181 

 1182 
Opprykket av varamedlem til fast medlem legges derfor med dette frem til godkjenning av Velferdstinget.  1183 
 1184 
 1185 
 1186 
 //English//  1187 
The Welfare Council approves that William Sæbø will fill the vacancy in the Culture Board.  1188 
 1189 
  1190 
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SUPPLERINGSVALG TIL KULTURSTYRET 1191 
 1192 
Saksnummer: 116-21/09 1193 
Type sak: Valgsak 1194 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 1195 
Vedlegg:  1196 
 1197 
 1198 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1199 
Velferdstinget velger 5. og 6. vara for det kommende året. 1200 
 1201 
 1202 
Forslag til vedtak: 1203 
Velferdstinget velger 5. og 6. vara for det kommende året. 1204 
 1205 
 1206 

SAKSOPPLYSNINGER 1207 
 1208 
Kulturstyret fordeler midler fra semesteravgiften som går til studentforeninger og studentarrangementer. 1209 
Kulturstyret består av 10 faste medlemmer og én er leder, samt 6 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. 1210 
Nestleder i Kulturstyret internkonstitueres.  1211 
 1212 
Kulturstyrets medlemmer godtgjøres for hvert møte i Kulturstyret de deltar på, med 0,2 % av lønnstrinn 20 1213 
etter statens lønnsregulativer. I de tilfeller hvor vara møter for et fast medlem tilfaller det faste medlemmets 1214 
godtgjøring det møtende varamedlemmet. Møtegodtgjørelse til Kulturstyrets medlemmer utbetales 1215 
halvårlig. Seminarer som går over mer enn en dag godtgjøres som to møter. 1216 
 1217 
På vårvalgmøtet ble det valgt 5 faste medlemmer og 5 varaer. Ettersom en av de andre faste medlemmene 1218 
har måttet trekke seg grunnet annet verv rykker en vara opp. Dermed er det to ledige varaplasser 1219 
 1220 
 1221 
 //English//  1222 
The Welfare Council will elect two additional substitute members for the Welfare Council’s Culture Boardfor the 1223 
next year 1224 
 1225 
  1226 
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SUPPLERINGSVALG TIL VALGKOMITEEN  1227 
 1228 
Saksnummer: 117-21/09 1229 
Type sak: Valgsak 1230 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 1231 
Vedlegg:  1232 
 1233 
 1234 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1235 
Velferdstinget velger et nytt medlem for ett år. 1236 
 1237 
 1238 
Forslag til vedtak: 1239 
Velferdstinget velger et nytt medlem for ett år. Valgperioden er fra og med 01. juli 2021 til og med 30. juni 1240 
2022.  1241 
 1242 
 1243 

SAKSOPPLYSNINGER 1244 
 1245 
Valgkomiteen har som oppgave å innstille overfor Velferdstinget i valg på Velferdstingets høstvalgmøte og 1246 
Velferdstingets vårvalgmøte. Valgkomiteens arbeid er vedtektsfestet i kapittel 9 i Velferdstingets vedtekter, 1247 
og den skal innstille på alle verv nevnt der. 1248 
 1249 
På vårvalgmøtet ble det valgt en leder og tre medlemmer. Dermed er det fortsatt en ledig plass som 1250 
valgkomitemedlem.  1251 
 1252 
 1253 
 //English//  1254 
The Welfare Council will elect one member to the election committee for the coming year.  1255 
 1256 
  1257 
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NOMINASJON TIL STYRET I UNIVERSITAS  1258 
 1259 
Saksnummer: 118-21/09 1260 
Type sak: Valgsak 1261 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 1262 
Vedlegg:  1263 
 1264 
 1265 
Saksgang: 1266 
I disse valgene presenteres alle kandidater for vervet det nomineres til ved valgets begynnelse. Etter valgtale 1267 
på inntil fire minutter åpnes det for spørsmål til kandidatene. Det nomineres først til styreleder og deretter 1268 
til styremedlem.  1269 
 1270 
 1271 
Forslag til vedtak: 1272 
Det skal på møtet nomineres ett styremedlem til styret i Universitas, med personlig varamedlem, for to år. 1273 
Funksjonstiden er fra 1.7.2021 til 30.6.2023. Vervet trer i kraft i tråd med Universitas’ vedtekter. 1274 
 1275 
 1276 

SAKSOPPLYSNINGER 1277 
 1278 
Universitas har styremøter 3-4 ganger i semesteret, og styret jobber primært med økonomi og strategi. Det 1279 
er viktig at styremedlemmene får en god oversikt i Universitas, slik at det er en forsvarlig organisering av 1280 
virksomheten.  1281 
 1282 
Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god jobb. 1283 
Det ses på som lærerikt og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille. 1284 
 1285 
Dette valget ble utsatt fra vårvalgmøtet grunnet mangel på kandidater. 1286 
 1287 
 1288 
 //English//  1289 
The Welfare Council will elect one board member, with a personal substitute, for Universitas the next 2 years. 1290 
 1291 
  1292 
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NOMINASJON TIL STYRET I ARGUMENT 1293 
 1294 
Saksnummer: 119-21/09 1295 
Type sak: Valgsak 1296 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 1297 
Vedlegg:  1298 
 1299 
 1300 
Saksgang:  1301 
I disse valgene presenteres alle kandidater for vervet det nomineres til ved valgets begynnelse. Etter valgtale 1302 
på inntil fire minutter åpnes det for spørsmål til kandidatene. Det nomineres først til styreleder og deretter 1303 
styremedlem.  1304 
 1305 
 1306 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1307 
Mikkel Ihle Tande blir valgt til styreleder. Velferdstinget velger et styremedlem, med personlig vara, for et år 1308 
til styret i Argument. 1309 
 1310 
 1311 
Forslag til vedtak: 1312 
Det skal på møtet nomineres én styreleder for ett år og ett styremedlem, med personlig vara, for ett år til 1313 
styret i Argument. Vervene trer i kraft i tråd med Arguments vedtekter.  1314 
 1315 
Styreleder innstilles etter forslag fra styret i Argument.  1316 
 1317 
 1318 

SAKSOPPLYSNINGER 1319 
 1320 
Styret i Argument har ansvaret for å forvalte, føre tilsyn og påse at den daglige ledelse og foreningens 1321 
generelle virksomhet foregår på en betryggende måte. Utover dette skal de fastsette og revidere budsjett, 1322 
sette planer for foreningen og revidere planer for foreningen.  1323 
 1324 
Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god jobb. 1325 
Det ses på som lærerikt og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille.  1326 
 1327 
Det valget ble utsatt fra vårvalgmøtet grunnet usikkerhet om hvorvidt det lå en innstilling fra Argument til 1328 
grunn. 1329 
 1330 
Mikkel Ihle Tande er innstillt til styreleder etter forslag fra Argument. 1331 
 1332 
 1333 
 //English//  1334 
The Welfare Council will elect one Board leader and one board member, with a personal substitute, for Argument 1335 
for the next year.  1336 
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