
telefon      228 44 389 / 463 48 854  Velferdstinget i Oslo og Akershus 
mail           adm@studentvelferd.no  Villa Eika, Problemveien 5, 0313 Oslo 
nettside    www.studentvelferd.no  Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo 
org. nr.      987 695 595 
 

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 
 

 
 

Innkalling til Velferdstingets 8. møte 
Mandag 16. oktober kl. 17:00-21:30 

 
Sted: Handelshøyskolen BI 

 
 

 
VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! 

mailto:adm@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/


  
 

 
 2 

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 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, Oslo Studentenes Idrettsklubb v/ Hovedstyret, Jussbuss v/daglig leder, 
JURK v/daglig leder, Ordstyrer 
 
 
 
 
INNKALLING TIL VELFERDSTINGSMØTE 16. OKTOBER 2017 
Dette er endelig innkalling til Velferdstingets møte mandag 16. oktober klokken 17:00. Møtet finner sted på 
Handelshøyskolen BI, lokale D1. 
 
 
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 
 
AL: A-lista 
AU: Arbeidsutvalget 
BH: Bjørknes Høyskole 
BI: Handelshøyskolen BI 
BL: Blå Liste  
BS: Boligstyret  
DMH: De mindre Høgskolene 
DNS: Det Norske Studentsamfund. 
HK: Høyskolen Kristiania 
HF: HF-lista  
HiOA: Høgskolen i Oslo og Akershus 
HS: Hovedstyret 
IL: Internasjonallista 
KK: Velferdstingets kontrollkomite  
KS: Velferdstingets Kulturstyret 
LDH: Lovisenberg Diakonale høgskole 
LL: Liberal Liste 
MD: SiO Mat & Drikke 
MF: Det teologiske Menighetsfakultet 
MOSL: Medisinsk-odontologisk studentliste 
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 
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      Orienteringssak 10 
2b)  Hovedstyrets orientering       Orienteringssak 11 
2c)  Andre orienteringer         Orienteringssak 12 
 13 
VT 03 ORGANISASJON    14 
3a)  Revidering av vedtekter              Diskusjonssak  15 
3b) Synlighet av VT’s logo       Vedtakssak 16 
  17 
VT 04  POLITIKK 18 
4a)  Velferdstingets budsjettsøknad til SiO     Vedtakssak 19 
4b) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO    Vedtakssak 20 
 21 
VT 05  ØKONOMI 22 
5a)  Velferdstingets driftsbudsjett 2018                                     Vedtakssak 23 
 24 
VT 06  VALG 25 
 26 
VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER 27 
 28 
VT 08 EVENTUELT 29 
8a)  AU legger frem ulike forslag til organisering av vårseminar 30 
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FORSLAG TIL MØTEPLAN: 
 31 
   Bevertning før møtestart  32 
 33 
17:00  Møtestart med opprop 34 

Konstituering og orienteringer 35 
1a) Valg av ordstyrer og referent 36 
1b) Godkjenning av innkalling 37 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 38 
1d) Godkjenning av referat      39 
1e) Godkjenning av valgprotokoller 40 

 41 
17:15   2a) Arbeidsutvalgets orientering 42 

2b) Hovedstyrets orientering 43 
2c) Andre orienteringer 44 
 45 

17:45  3a) Revidering av vedtekter 46 
 47 
18:00  3b) Synlighet av VT’s logo  48 
 49 
18:15  5a) Velferdstingets driftsbudsjett 2018 50 
 51 
18:30   Pause  52 
 53 
18.45  4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO - debatt 54 
 55 
20:15   Pause  56 
 57 
20.30  4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO - votering 58 
 59 
20.45            4b) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO  60 
 61 
21:15  8a) AU legger frem ulike forslag til organisering av vårseminar 62 
 63 
21.45   Møteslutt 64 
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SAKSFREMLEGG – 1A 65 
Dato: 16. oktober 2017 66 
Sak: 1a) 67 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 68 
Vedlegg: 69 
 70 
VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 71 
 72 
Arbeidsutvalgets innstilling: 73 
Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 74 
 75 
Forslag til vedtak: 76 
Ordstyrer: Tord Øverland 77 
Referent: Sarah Sørensen 78 
 79 
 80 
 81 
 82 
 83 
 84 
SAKSFREMLEGG – 1B 85 
Dato: 16. oktober 2017 86 
Sak: 1b) 87 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 88 
Vedlegg: 89 
 90 
GODKJENNING AV INNKALLING 91 
 92 
Arbeidsutvalgets innstilling: 93 
 94 
 95 
Forslag til vedtak: 96 
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  97 
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SAKSFREMLEGG – 1C 98 
Dato: 16. oktober 2017 99 
 100 
Sak: 1c) 101 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 102 
Vedlegg: 103 
 104 
GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 105 
 106 
Arbeidsutvalgets innstilling: 107 
 108 
 109 
Forslag til vedtak: 110 
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 111 
 112 

 113 

 114 

 115 

 116 

SAKSFREMLEGG – 1D 117 
Dato: 16. oktober 2017 118 
Sak: 1d) 119 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 120 
Vedlegg: 121 
 122 
GODKJENNING AV REFERATET FRA VELFERDSTINGSMØTE 29. MAI 123 
Referatet finner dere www.studentvelferd.no  124 
 125 
Arbeidsutvalgets innstilling: 126 
 127 
 128 
Forslag til vedtak: 129 
Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  130 

http://www.studentvelferd.no/
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SAKSFREMLEGG – 1E 131 
Dato: 16. oktober 2017 132 
Sak: 1e) 133 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 134 
Vedlegg: 135 
 136 
GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER   137 
 138 
Arbeidsutvalgets innstilling: 139 
 140 
 141 
Forslag til vedtak: 142 
Valgprotokoller godkjennes.  143 
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SAKSFREMLEGG – 2A 144 
Dato: 16. oktober 2017 145 
Sak: 2a), Orienteringssak 146 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 147 
Vedlegg: Arbeidsutvalgets orientering 148 
 149 
ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 150 
 151 
Arbeidsutvalgets innstilling: 152 
Saken tas til orientering. 153 
 154 
Forslag til vedtak: 155 
Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker.   156 
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GENERELL ORIENTERING, ARBEIDSUTVALGET 157 
 158 
 159 
Arbeidsutvalget avholder i starten av hver uke et kontormøte hvor vi orienterer hverandre om hva som er 160 
blitt gjort og hva som skal gjøres, i tillegg til avklaringer av diverse gjøremål. Vi har i perioden avholdt et AU-161 
møte, hvor kontrollkomiteen deltok for å overvære møtet og underrettet AU om behovet for 162 
vedtektsendring (se egen sak).  163 
 164 
Det er mye arbeid som ikke skrives inn i orienteringene, da arbeidsutvalget sin oppfatning er at disse skal gi 165 
et generelt overblikk - og på ingen måte være et testament på absolutt alt som gjøres. Dersom det skulle 166 
være ønske om mer utfyllende orienteringer ønsker vi at den tilbakemeldingen løftes for forsamlingen.  167 
 168 
Konsernlunsj 169 
2.10 deltok alle i arbeidsutvalget på konsernlunsj hos SiO. Der tok vi opp følgende saker: 170 
Bolig 171 

• Arbeidsutvalget løftet på ny opp saken med at en gjest kan oppholde seg i bolig uten leietaker til 172 
stede, for å høre hvor langt SiO var kommet i arbeidet. SiO ønsket å understreke at det utøves 173 
veldig mye skjønn rundt dette reglementet, og at de har forståelse for at det kan være behov for at 174 
gjest oppholder seg alene i boenheten i korte perioder. Likevel ønsker de å beholde reglementet slik 175 
det står i dag, slik at man har mulighet til å sanksjonere de som misbruker disse mulighetene på en 176 
slik måte at det går utover andre.  177 

• Det ble også diskutert rammene rundt fremleie av studenthybler. Dette er noe SiO har et sterkt 178 
ønske om å forbedre. De jobber med å finne løsninger i boligportalen der man gir fremleietaker 179 
tilgang til grunnleggende funksjoner som vaskekort og vaktmestertjenester, men uten at uønskede 180 
får tilgang til sensitiv informasjon gjennom portalen. 181 

Mat & drikke 182 
• Vi løftet Velferdstinget sin resolusjon om fruktabonnement. Vi la frem eksempelet fra 183 

Studentsamskipnaden i Trondheim, og ønsket at SiO skulle se på mulighetene for dette. 184 
Athletica 185 

• Etter henvendelse fra OSI Roing om et romaskinrom hos SiO Athletica spurte vi SiO om mulighetene 186 
for dette. Det vil være vanskelig å få plassert det inne i eksisterende tilbud på grunn av 187 
romkapasitet og kostnader. 188 

Annet 189 
• Fam orienterte SiO-direktørene om arbeidsutvalget sine planer for en psykisk helse- kampanje i 190 

sammenheng med SHOT-undersøkelsens utsendelse i februar 2018. Både VT og SiO har store 191 
ønsker om at svarprosent skal være høy, og vi diskuterte hvordan vi kunne arbeide for å få dette til. 192 

• Adamstuen er et område som etter at NMBU Campus Adamstuen flytter vil være åpent for nye 193 
muligheter. Vi ga innspill om muligheter for en elleverbane som en del av byutviklingsplanene som 194 
SiO er bedt om å gi innspill til, og som kommunen arbeider med. 195 

• Av ren nysgjerrighet stilte vi spørsmål om hvilke fond SiO bruker når det settes av penger. Vi lurte 196 
på hvilke etiske retningslinjer SiO hadde for fondinvesteringen sin, og ble forsikret om at det blir 197 
gjort både etiske hensyn og miljøhensyn i investeringsvurderingene.  198 

• SiO orienterte om ansettelse av ny direktør hos SiO helse.  199 
• Kulturkalenderen er på vei.  200 

  201 
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TILDELINGSPROSESS 202 
Saksbehandlingen i tildelingsprosessen har tatt mye tid. Vi har behandlet til sammen 9 søknader, hvorav BI 203 
Athletics er ny søker for året. I perioden mellom forrige møte og dette har denne prosessen opptatt svært 204 
mye av vår tid, som selvfølgelig gir mindre rom for andre prioriteringer. Arbeidsutvalget har lagt opp til at 205 
prosessen presenteres for seg selv  i sak 2c), av nestleder som har hatt hovedansvaret for 206 
tildelingsprosessen. Søkerne får som vanlig noen minutter til å presentere og forsvare sin søknad før 207 
debatten om tildelingene.  208 
Vi vil også benytte denne muligheten til å oppfordre alle til å delta på det sosiale etterpå, da dette møte kan 209 
være krevende.  210 
 211 
 212 
VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 213 
10. oktober er det verdensdagen for psykisk helse, hvor temaet er “noe å glede seg over”. Dagen blir i år 214 
markert ved flere institusjoner, deriblant HiOA, BI og UiO. SiO skal delta på stands ved flere arrangementer. 215 
VT-AU har i år valgt å invitere til åpen dag på Villa Eika hvor vi deler ut vafler og kakao. Facebook-216 
arrangement med info er opprettet og spredt via sosiale medier.  217 
 218 
 219 
ViN (VELFERDSTINGENE I NORGE) 220 
Helgen 29.09-1.10 deltok leder og nestleder på ViN-samling i Bergen. Velferdstingene i Norge (ViN) er en 221 
sammenslutning av velferdstingene i Norge, og formålet er å arbeide nasjonalt for gjennomføring, 222 
koordinering og synliggjøring av velferdstingenes felles politiske målsetninger. Denne helgen var blant 223 
annet følgende saker på dagsorden:  224 

• Lære om hverandres organisasjon, prioriteringer og AU 225 
• Felles prosjekter  226 

o VT-AU Oslo og Akershus ønsker å gjennomføre en psykisk helse-kampanje i sammenheng 227 
med utsendelse av SHOT-undersøkelsen februar 2018. Da ønsker vi å føre både en nasjonal 228 
(ViN) og lokal kampanje (med utdanningsinstitusjonene). 229 

• Orientere hverandre om pågående saker, planer for året og erfaringer så langt  230 
• Utforming av felles høringssvar: ny fagskolelov 231 

 232 
Vi håper det er i orden for Velferdstinget at vi valgte å svare på forslag til ny fagskolelov, uten å ha et vedtak 233 
her først. Høringssvaret begrenset seg til å omtale forslaget om plikt vs. rett for fagskolene til å bli en del av 234 
samskipnaden. I høringssvaret pekte vi på utfordringer dette kunne ha, og at det ville bli nødvendig med en 235 
gjennomgang av eventuelle unntak og begrensninger i fagskoleelevenes rettigheter. Vi var tydelige på at vi 236 
motsatte oss en plikt, men i utgangspunktet er positive til at hver enkelt fagskole får muligheter til å avgjøre 237 
det selv.  238 

• Utforming av punktliste med tre prioriterte områder som er viktige for alle Velferdstingene, som vi 239 
ble enige om å bruke aktivt overfor politikere. 240 

 241 
Punktene var som følger:  242 

1. Øremerking psykisk helsetilbud (delfinansiering) 243 
2. Studenthelsemelding, med påfølgende tiltaksliste 244 
3. Legge bedre til rette for bygging av studentboliger 245 

a. Kostnadsrammen og statstilskuddet på bygging på studentboliger må økes. 246 
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b. Studentbolig bør bli eget reguleringsformål, og prosessen i kommunen bør bli lettere og 247 
raskere. 248 

c. At tomteprisen ikke skal medregnes når man gir tilskudd. 249 
 250 
 251 
BEREGNING AV MANDATER 2018  252 
Vi har beregnet sammensetningen av neste års Velferdstinget med utgangspunkt i gjennomsnitt av 253 
studentantall fra studieåret 16/17 fra SiO. Velferdstinget 2018 vil bli som følgende: 254 
 255 
Universitetet i Oslo: 14 mandater (ned et mandat)  256 
Høgskolen i Oslo og Akershus: 11 mandater (opp et mandat) 257 
Handelshøyskolen BI: 4 mandater 258 
Høyskolen Kristiania: 2 mandater 259 
Politihøyskolen: 1 mandat 260 
Westerdals Oslo ACT: 1 mandat 261 
Valgforsamling: 4 mandater 262 
 263 
 264 
 265 
LEDER, ELISABETH HOLIEN 266 
 267 
Min arbeidstid har kort oppsummert vært brukt på 1) tildelingsprosess og 2) politisk (og annen) 268 
møtevirksomhet.  269 
 270 
Tildelingsprosess 271 
Internt i AU har jeg hatt hovedansvaret for søknaden til Kulturstyret og Universitas, sammen med nestleder. 272 
I den sammenheng har jeg satt meg særlig inn i deres tidligere søknader, gjennomgått årets søknad nøye 273 
og koordinert AU sine spørsmål og innspill til søkeren under den interne behandlingen av søknadene. 274 
 275 
Politisk virksomhet 276 
12-13.09 deltok jeg på KS Storbynettverk i Kristiansand, da vi ble utfordret på å presentere 277 
studentperspektivet under bolken “Byenes rolle for studentvelferd”. Mitt innlegg gikk i all hovedsak ut på:  278 

• Oslos utfordringer: ikke en studentby, men en by med mange studenter i, mange institusjoner men 279 
ingen samlet studentmasse, masse tilbud men ingen oversikt. 280 

• Muligheter (som kan utnyttes bedre): kollektiv, kulturtilbud.  281 
• Så skisserte jeg hvordan Samskipnaden, VT og kommunen samarbeider (møteplasser og prosesser), 282 

og hvordan dette kan bli bedre.  283 
 284 
Eksisterende møteplasser og prosesser har bl.a. ført til noen gode ting ift bolig (f.eks. unntak fra 285 
eiendomsskatt). I tillegg til at jeg ga noen konkrete innspill på hva som trengs:  1) enklere og raskere 286 
reguleringsprosesser (eks: studentbolig som eget reguleringsformål). 2) Forbedret nattbusstilbud (særlig til 287 
de store studentbyene). 3) At studentidretten bør likestilles (i det minste i større grad) med barne- og 288 
ungdomsidretten, grunnet sprengt hallkapasitet og det offentliges ansvar ovenfor ALLE deler av 289 
befolkningen.  290 
 291 
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27.09 avholdt vi semesterets andre møte i Studenthovedstaden (som også fungerer som formøte til 292 
Kunnskap Oslo hvor vi har 2 representanter). Her inviterte vi Christine Marie Wergeland Sørbye 293 
(prosjektleder for Campusstrategi-prosjektet), for å presentere arbeidsgruppens arbeid, prosess og 294 
foreløpige innspill til den endelige strategien. Hun utfordret Studenthovedstaden til å sende konkrete 295 
innspill til strategien. Våre innspill var blant annet: behovet for et nytt samlingssted i sentrum for 296 
studentene, ønske om mer tverr-institusjonelle arrangementer (ala Studentslippet), at det blir enklere å 297 
bygge studentboliger, at studentidretten i større grad må likestilles barne- og ungdomsidretten og at 298 
studenter må defineres og prioriteres som egen målgruppe på alle plan og i alle saker.  299 
 300 
Jeg har deltatt i høstens første møte i Kunnskap Oslo 28.09. Møtet ledes av Geir Lippestad og er et styre 301 
underlagt byrådsavdeling for næring, eierskap og mangfold i Oslo kommune. På møtet fikk jeg lov til å 302 
presentere våre ideer om et nytt samlingssted i sentrum, om prosessen så langt og hvorfor det er så viktig. 303 
Tilbakemeldingene var gode, og utsiktene ser så langt ut til å tyde på at det kan bli en del av 304 
Campusstrategien som prosjektgruppen skal levere i mars 2018. I tillegg reviderte man 305 
Kunnskapsstrategien 2017-19. Den strategien kan være et godt virkemiddel for Velferdstinget og 306 
studentene, da et av hovedpunktene i den handler om Oslos vertskapsrolle for studentene.  307 
 308 
Annen møtevirksomhet 309 
ViN-møte 28-1.10 (se redegjørelse under generell orientering fra AU). I tillegg avholdes det et skype-møte 310 
12.10 i sammenheng med at statsbudsjettet blir lagt frem, hvor leder og politikk-og medieansvarlig skal 311 
delta for å blant annet diskutere statsbudsjettet og avklare medieutspill. 312 
 313 
I denne perioden har jeg deltatt på flere møter i sammenheng med planer for Sognsveien 102 (Nordberg 314 
studentby). I skrivende stund er ingenting offisielt (2.10), men vi gleder oss til fortsettelsen - og resultatet! 315 
12.10 skal jeg delta på møte i styringsgruppen for byggeprosjekter i SiO.  316 
 317 
13.10 skal jeg delta på SiOs nettverkskonferanse hvor temaene studiehverdag, mestringskultur og trivsel 318 
skal tas opp. 319 
 320 
Jeg har også forsøkt å avspasere noe for å delta på møter. Noen i sammenheng med at jeg er folkevalgt i 321 
Telemark, og i uke 41 avspaserte jeg to dager for å delta på et møte i Nasjonalt råd for økonomisk og 322 
administrativ utdanning (NRØA), som ligger under universitets- og høgskolerådet (UHR), fordi ViN har 323 
besluttet at vi skal stille oss til disposisjon i NSO sine utvalg og komiteer. Når jeg sitter i NRØA, sitter jeg 324 
også i NSO sitt fagråd.  325 
Dette har jeg hatt mulighet til  grunnet mye oppspart avspasering på bakgrunn av deltagelse på 326 
seminarer/konferanser/møter på kveldstid og i helger, i tillegg til fulle arbeidsdager.  327 
 328 
 329 
NESTLEDER, JEANETTE VIKEN 330 
 331 
Min arbeidstid har primært blitt fordelt på tre ting: Foreninger og tildelinger (1), prosjekter (2) og 332 
organisatorisk arbeid (3). 333 
 334 
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(1) Mye tid har i perioden blitt brukt på dette punktet i forbindelse med AUs interne innstilling. For 335 
utdypende orientering se sak 2c). I tillegg har jeg deltatt på Kulturstyrets møte i oktober. 336 
 337 
(2) Hovedprosjektet i perioden har vært Verdensdagen for psykisk helse den 10. oktober. Verdensdagen har 338 
i år mottoet “Noe å glede seg over”. Fra Velferdstinget har prosjektet vært todelt - både digitalt og gjennom 339 
en fysisk markering. 340 
En digital minikampanje ble utarbeidet av Linn, og videre delt gjennom Velferdstingene i Norge. I starten av 341 
semesteret ble foreningene oppfordret til å markere dagen, og en egen prosjektprioritering ble satt ned 342 
gjennom Velferdstingets Kulturstyre ved årets første møte. Dette resulterte i et par ekstra prosjektsøknader 343 
av ulik størrelse.  344 
Dagen skal markeres med åpen dag på Villa Eika. Her prioriterer vi lavterskeltilbud og serverer vafler og 345 
kakao, og viser filmer i løpet av formiddagen. 346 
Samtidig skal vi støtte opp rundt SiOs markering av dagen digitalt og fysisk.  347 
 348 
(3) Av organisatorisk arbeid har det vært avholdt en del møter. 349 
Jeg har deltatt på møte hos Norsk Studentidrett sammen med daglig leder i Oslostudentenes Idrettsklubb, 350 
samt leder av VT Vest og leder i Bergen Studentidrettslag. Dette møtet hadde som formål å løfte 351 
utfordringer som en møter på tvers av regionene. Her fikk vi konkretisert noen utfordringer spesifikt for 352 
østlandet, sammen med noen utfordringer man møter i de aller fleste regioner.  353 
Med tanke på at studentidrett vil være et viktig punkt på min agenda resten av perioden, var det svært 354 
lønnsomt å starte en slik samtale tidlig. Et generelt samarbeid mellom ulike parter vil kunne føre til et bedre 355 
innsyn i hvordan studentidrett styres i andre deler av landet, og kan forenkle prosessen rundt arbeidet med 356 
eget idrettspolitisk dokument.  357 
 358 
Jeg har som tidligere nevnt vært i Bergen på møte med Velferdstingene i Norge sammen med Elisabeth. 359 
I tillegg skal vi delta på SiOs nettverkskonferanse om studentmottak 13. oktober.  360 
 361 
I den nærmeste fremtid er jeg påmeldt både Norsk studentidretts lederkonferanse 28. oktober og 362 
Studentbykonferansen 8. november.   363 
 364 
 365 
KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, FAM KARINE HEER AAS 366 
 367 
Min arbeidstid kan kort oppsummeres gjennom 1) tildelingsprosess, 2) møte med studentdemokratiene 368 
tilknyttet VT og 3) forberede til Valgforsamling og (4) organisatorisk arbeid.  369 
 370 
(1) Vi har som nevnt ovenfor og i egen sak hatt en omfattende tildelingsprosess. Etter å ha fått tildelt 371 
ansvaret for SBIO, Juss-buss og Jurk begynte jeg tidlig arbeidet med å lese i gjennom fjorårets søknader og 372 
se på historikken i tildelingene til disse foreningene. Da vi fikk inn søknadene og ble oppmerksomme på at 373 
også BI Athletics søkte om støtte fikk jeg også ansvaret for den søknaden. Mye av arbeidstiden den siste 374 
måneden har blitt brukt til dette og for utdypende orientering om tildelingsprosessen les sak 2c).  375 
 376 
(2) Jeg har hatt flere møter med de ulike studentdemokratiene tilknyttet Velferdstinget og SiO. Det har vært 377 
spesielt viktig for meg, i forkant av Valgforsamlingen, å sette fokus på de mindre institusjonene. Jeg har 378 
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derfor vært på møte med følgende institusjoner; Høyskolen Diakonova, Norges Dansehøyskole, 379 
Kunsthøgskolen i Oslo, Norges Musikkhøgskole. I tillegg har jeg hittil opprettet kontakt med 380 
studentdemokratiene, blant de mindre, ved Det teologiske menighetsfakultet, Norges Idrettshøgskole, 381 
Steinerhøyskolen, Bjørknes Høyskole, NMBU Campus Adamstuen, Fjellhaug Internasjonale Høgskole og 382 
NLA Høgskolen, Staffeldtsgate.  383 
 384 
Jeg har også hatt et møte med deler av Studentrådet ved Politihøgskolen for å snakke om Velferdstinget og 385 
hvordan vi sammen kan sikre representasjon fra PHS Velferdstinget  i fremtiden, med tanke på deres 386 
studieløp og Velferdstingets valgperiode. Den  28.09 deltok jeg som observatør på Westerdals Oslo ACT sin 387 
generalforsamling, og holdt en liten introduksjon av Velferdstinget for de fremmøtte.  388 
 389 
I tillegg til de ovennevnte institusjonene har jeg jevnlig kontakt med studentdemokratiene ved Høgskolen i 390 
Oslo og Akershus, Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo.  391 
 392 
(3) Dette og punktet overlapper hverandre i noen grad, men i dette arbeidet har mye tid gått til å sette meg 393 
inn i reglementet for Valgforsamlingen, og hvordan en har gjort det under selve møtet. Jeg og Sarah har 394 
gjort flere avveininger i hva som skal være min arbeidsoppgave og hva som er hennes. Samme dag som 395 
dere mottar disse sakspapirene sendes den første innkallingen til Valgforsamlingen ut. Jeg har hatt et 396 
tydelig fokus på at de som mottar innkallingen skal være bevisste på hva det er som mottas. Målet er 397 
selvfølgelig å være beslutningsdyktige ved første møte. I løpet av uke 39 vil arbeidstiden stort sett gå til å 398 
skrive sakspapirene til Valgforsamlingen.  399 
 400 
(4) Siden en del arbeidstid har gått til noe organisatorisk arbeid har jeg et behov for å orientere dere om 401 
følgende. I tillegg til de ovennevnte arbeidsoppgavene går mye tid før hvert VT møte på å forsikre oss om at 402 
VT er beslutningsdyktige før møtene. Derfor bruker jeg unødvendig mye tid på å kontakte enkeltpersoner 403 
som glemmer å melde seg på påmeldingsskjemaet/avmeldingsskjemaet og sikre at varaer blir kalt inn. Jeg 404 
har også bistått Sarah der det har vært behov i forberedelsene til møtet og sakspapirene.  405 
 406 
Velferdstinget var 22.09 invitert til å delta på et Beredskapsseminar for utdanningsinstitusjonene i Oslo og 407 
Akershus på Norges Idrettshøgskole, jeg deltok på seminaret og har planer om å skrive en oppsummering 408 
til Studentdemokratiene, slik at de kan følge opp hos sin respektive ledelse, hvis det er ønskelig.  409 
 410 
I tillegg til gjøremålene har jeg prøvd å ta i bruk noe oppstart avspasering.  411 
 412 
 413 
POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG, LINN SKYUM 414 
 415 
Tildelinger 416 
De første ukene etter forrige møte gikk med på å behandle tildelingssøknader. Jeg har sammen med 417 
nestleder hatt hovedansvaret for DNS, OSI og Radio Nova. Dette har innebært å lese tidligere søknader fra 418 
søkerne og sammenlikne dem med årets søknad, holde kontakt med søkerne i løpet av prosessen og 419 
forberede spørsmål og innstillingstekst. 420 
  421 
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Politikk 422 
Den siste uken før denne orienteringen sendes har blant annet gått med til å skrive en felles uttalelse med 423 
OSI og NSI angående rekkefølgekrav i Trimveien 4. Dette kom som en følge av at kommunen ønsket å 424 
utrede mulighetene for en syverbane, noe som ikke fyller kravene VT satt i vedtaket fra i vår. 425 
 426 
Sammen med studentdemokratiene ved UiO, BI, NMBU, MF og NIH har vi sendt inn et høringssvar til 427 
Kunnskapsdepartementets høring om et forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg i utdanningssektoren. 428 
Der sier vi tydelig nei til et forbud, ettersom vi mener argumentene som legges til grunn for vurderingen på 429 
ingen måte er sterke nok, at det vil føre til detaljstyring i UH-sektoren og at det strider mot prinsippet om lik 430 
rett til utdanning. 431 
 432 
I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse har jeg utformet en liten minikampanje. Årets tema er 433 
“noe å glede seg over”, og derfor ber vi studentene tenke på hva de gleder seg over i hverdagen. Denne 434 
kampanjen skal sendes ut av alle velferdstingene i Norge på dagen. I tillegg har jeg vært med på planlegging 435 
av åpen dag på Eika i forbindelse med dette. 436 
 437 
Media 438 
Sammen med læringsmiljøansvarlig ved SP-HiOA har jeg skrevet en artikkel om institusjonenes ansvar for 439 
seksuell helse og inkludering som ble trykket i Khrono (se medielogg).  440 
 441 
I tillegg ble høringssvaret vi sendte sammen med UiO publisert samme sted. 442 
 443 
Saker som vil refereres muntlig i politisk orientering: 444 

• Statsbudsjett 445 
• Regjeringserklæring? 446 
• Ny fagskolelov 447 

 448 
 449 
MEDIELOGG 450 
 451 
Universitas' maktkåring, del 1, del 2 og del 3, leder, nestleder og kommunikasjonsansvarlig er rangert. 452 
20.09.17-03.10.17 453 
 454 
LOs Ungdomsmagasin: Forslag om nikab-forbud i Osloskolen (podcast), leder kommenterer. 30.09.17 455 
 456 
Vi må våge å snakke om seksuell helse, Politikk- og medieansvarlig sammen med Læringsmiljøansvarlig ved 457 
Studentparlamentet ved HiOA. 24.09.17 458 
 459 
Akademia skal være fritt, åpent og inkluderende, høringsuttalelsen vi skrev sammen med 460 
studentdemokratiene ved UiO, BI, NMBU, MF og NIH er omtalt i Khrono. 24.09.17 461 
 462 
Studentledernes favorittpartier, leder kommenterer på hvilke partier som er best på studentvelferd. 463 
31.08.2017  464 

http://universitas.no/nyheter/62781/oslos-mektigste-studenter-plass-21-30
http://universitas.no/nyheter/62878/oslos-mektigste-studenter-plass-20-11
http://universitas.no/nyheter/62928/oslos-mektigste-studenter-plass-10-4
https://logrenland.no/index.php/ungdomsmagasinet/item/804-los-ungdomsmagasin-30-september-2017
https://khrono.no/debatt/vi-ma-torre-snakke-om-det
https://khrono.no/debatt/akademia-skal-vaere-fritt-apent-og-inkluderende?nav=forside
http://universitas.no/nyheter/62550/studentledernes-favorittpartier
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SAKSFREMLEGG – 2B 465 
Dato: 16. oktober 2017 466 
Sak: 2b), Orienteringssak  467 
Saksbehandler: Gabrielle Legrand Gjerdset 468 
Vedlegg: Hovedstyrets orientering 469 
 470 
HOVEDSTYRETS ORIENTERING 471 
 472 
Arbeidsutvalgets innstilling: 473 
Saken tas til orientering. 474 
 475 
Forslag til vedtak: 476 
Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker.  477 
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 478 
 479 
 480 
 481 
Forrige styremøte var 20. september, det neste møtet er kombinert med styreseminar 26.-27. oktober.  482 
 483 
 484 
Kulturkalender, medlemsregister og “forenings-CV” 485 
På forrige styremøte vedtok vi å bruke 1 125 000 kr i kulturkalender, medlemsregister og “forenings-CV”. Så 486 
da kan dere hake av et av punktene i handlingsplanen :-)  487 

• Kulturkalender: 90 % av alle arrangementer i regi av foreningene lages det facebook-event for. 488 
Kalenderen laster derfor inn alle fb-arrangementer på en side under sio.no (og senere også i SiO-489 
appen). Det skal også bli mulig å sortere etter interesser. Kalenderen er utviklet sammen med IT-490 
studenter.  491 

• Medlemsregister: Nytt medlemsregister for studentforeningene i SiO Foreninger. Skal være mye 492 
enklere å bruke enn dagens system. Også utviklet av IT-studenter. 493 

• “Forenings-CV”: Studenter som er med i foreninger får ansvar og kunnskap de ikke ville hatt ellers. 494 
På Min side på sio.no skal det bli mulig å laste ned en “Forenings-CV” med oversikt over hva du 495 
gjorde i hvilken forening når.  496 

 497 
 498 
Karriere  499 
Karrieresenteret samarbeider med utdanning.no om nye verktøy studenter kan bruke underveis i 500 
studieløpet for å forberede seg på jobbjakta. Interaktivt opplegg med videoer, quiz, råd og tips til hvordan 501 
lande drømmejobben. 502 
 503 
Utvalgte byggeprosjekter 504 

• Sognsveien 102 - Vi har nettopp blitt ferdige med en arkitektkonkurranse som A-lab gikk seirende ut 505 
av. Vi river 80 familieboliger i Sognsveien (som er så utdaterte at de uansett måtte pusses opp). Det 506 
nye prosjektet gir om lag 700 boliger før regulering. Nye familieboliger skal bygges på Kringsjå i 507 
utbyggingens fase 2, styret behandler trolig saken før jul. 508 

• Brenneriveien 11 - Ute på høring frem til 20. november. Plan- og bygningsetaten har nært halvert 509 
SiOs forslag samt endret noe av innholdet i bygget.  510 

• Gjerdrums vei 10 - Styret vedtok å avvente byggestart av ferdig regulerte Gjerdrums vei. Forslaget 511 
slik det er nå ville blant annet gitt studentene for høy husleie. Vi avventer derfor og ser hvilke grep 512 
som kan gjøres. 513 

• Trimveien 4 - Byrådet anbefaler SiOs forslag om å bygge på kunstgresbanen ved Domus Athletica. 514 
Utdrag fra byrådets vedtak: 515 

• “Byrådet er åpen på at planforslaget representerer et dilemma der viktige samfunnsinteresser 516 
settes opp mot hverandre. Sett i lys av at behovet for studentboliger i Oslo er stort og planforslaget 517 
innebærer et betydelig tilskudd til flere studentboliger med gode bokvaliteter og beliggenhet, 518 
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vurderer byrådet erstatningsareal i form av en 7erbane i denne sammenheng som akseptabelt. 519 
Opparbeidelse av utearealer for ulike aktiviteter og fellesarealer både innen- og utendørs for 520 
studentene samt nærhet til eksisterende treningstilbud for studentene anses dessuten som positivt. 521 
Etter en helhetlig vurdering anbefaler derfor byrådet planforslaget”. 522 

• Blindernveien 6 - Til politisk behandling. Saken har tatt svært lang tid å regulere så langt, mye på 523 
grunn av naboprotester.  524 

• Lillestrøm - fortsatt under regulering. 525 
• Utearealer Kringsjå - Styret skal diskutere utearealer på Kringsjå på styreseminaret. Hva trengs at 526 

Kringsjå skal være en god studentby også i framtida? VT-representantene må gjerne komme med 527 
innspill.  528 

 529 
Nå er det snart umulig å bygge studentboliger under den statlige kostnadsrammen på 800 000 kr per 530 
hybelenhet. Tilskuddsordningen og dermed også kostnadsrammen skal på sikt gjennomgås, og da er det 531 
viktig med tydelig signal fra studentene om at dagens situasjon ikke er holdbar. Oppfordring herved gitt.  532 
 533 
 534 
SiO Helse 535 
Status ventelister: 536 

• Tannhelse - 1 uke 537 
• Rådgivning - 1 uke 538 
• Fastlege - 1-2 uker  539 
• Psykisk helse - 1 uke for inntakssamtale, deretter time omtrent med en gang 540 

Tallene er fra 20. september. 541 
 542 
 543 
SiO Athletica 544 
Medlemsrekord i SiO Athletica, og det var over 24 000 medlemmer i september. (Tallet bikker litt opp og 545 
ned i og med at det er månedspris og ikke semesterpris) 546 
 547 
 548 
Digitalisering 549 
Chatboten Robert godt brukt av studentene, og har så langt ca 100 forespørsler om dagen. SiO 550 
Kundesenter mottar ca 150 000 spørsmål i året, og de fleste av disse burde Robert på sikt kunne svare på. 551 
Han er ikke sylskarp enda, men lærer hver dag. Målet er at behandlerne på kundesenteret skal kunne 552 
konsentrere seg om de vanskeligere problemstillingene, og at studentene skal kunne få svar på det de lurer 553 
på med en gang. 554 
 555 
De selvbetjente kassene i SiO Mat og Drikke er populære, og brukes av flere og flere studenter. 40 % av 556 
kundene bruker kassene. Det er spesielt når det er kø i de vanlige kassene at de selvbetjente tas i bruk. Vi 557 
vil på sikt evaluere det og se om det skal rulles ut flere steder.  558 
 559 
 560 
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Ellers 561 
Styrestudentene har hatt besøk av styrestudentene i Bergen og Trondheim. Vi hadde et spennende 562 
program, og snakket blant annet om digitalisering, boligbygging, læringsmiljø/studenthelse. Elisabeth var 563 
også innom og snakket om arbeidet VT gjør.  564 
 565 
Som alltid - still veldig gjerne spørsmål! 566 
 567 
På vegne av styrestudentene, 568 
Gabrielle Legrand Gjerdset   569 
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SAKSFREMLEGG – 2C 570 
Dato: 16. oktober 2017 571 
Sak: 2c), Orienteringssak 572 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget  573 
Vedlegg: Kulturstyrets orientering 574 
 575 
ANDRE ORIENTERINGER 576 
 577 
Arbeidsutvalgets innstilling: 578 
Saken tas til orientering. 579 
 580 
Forslag til vedtak: 581 
Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker.  582 
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KULTURSTYRETS ORIENTERING 583 
 584 
 585 
Velferdstingets Kulturstyre gjennomførte ett møte siden sist; heldigvis var vi akkurat vedtaksdyktige, og selv 586 
om vi hadde fått mange søknader, noe vi gleder oss over,  var stemningen bra og møtet effektivt.  587 
Et fast medlem måtte dessverre trekke seg fra vervet, og dermed blir det suppleringsvalg til en varaplass på 588 
neste VT-møte 13. november. Jeg oppfordrer alle til å komme med spørsmål dersom noen er interessert i å 589 
stille eller kommer på en bra kandidat.  590 
Ettersom dere er kjent med resten av sakspapirene vet dere at Velferdstingets Kulturstyret søker om 2,5 591 
millioner kroner i midler fra Velferdstinget i år. Jeg ser frem til en god diskusjon og spennende spørsmål 592 
angående dette. 593 
 594 
 595 
Vår neste søknadsfrist er 1. november, og neste møtedato 15. november.  596 
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SAKSFREMLEGG – 3A 597 
Dato: 9. september 2017 598 
Sak: 3a), Vedtakssak 599 
Saksbehandler:  Fam Karine Heer Aas 600 
Vedlegg :  601 
 602 
ENDRINGER AV VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET   603 
 604 
Arbeidsutvalgets innstilling: 605 
Se neste side for forslag fra Arbeidsutvalget 606 
 607 
Forslag til vedtak: 608 
Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker 609 
 610 
 611 
SAKSNOTAT 612 
 613 
Bakgrunn for saken 614 
Kontrollkomiteen gjorde Arbeidsutvalget oppmerksom på en referanse i vedtektene som muligens er 615 
skrevet feil: I teksten angående lukkede møter refererer vedtektene til rettigheter i § 3-7, der det står 616 
følgende: 617 

§ 3-7 Faste saker 618 
Velferdstingets ordinære møter behandler:  619 
a. Valg av ordstyrer og referent  620 
b. Godkjenning av innkalling, dagsorden og kjøreplan  621 
c. Godkjenning av referat  622 
d. Godkjenning av valgprotokoller  623 
e. Orienteringer fra Arbeidsutvalget  624 
f. Orienteringer fra Hovedstyret  625 
g. Øvrige orienteringer  626 
h. Saker meldt inn jf. § 3-6 627 

 628 
Sammen med Kontrollkomiteen fant vi ut at det antageligvis er ment å referere til § 3-10 a-b, der det står 629 
følgende:  630 

§ 3-10 Møterettigheter og møteplikter  631 
Velferdstingets møter er åpne for alle.  632 
Følgende har møteplikt med tale-, forslags- og stemmerett:  633 
a. Velferdstingets representanter  634 

i. Ved forfall er representanten selv ansvarlig for å kalle inn vararepresentant og varsle 635 
Arbeidsutvalget. Representanter fra de mindre 6 144 institusjonene varsler kun 636 
Arbeidsutvalget. Vararepresentanten trer inn 145 med samme plikter og rettigheter.  637 
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Følgende har møteplikt med tale- og forslagsrett:  638 
b. Arbeidsutvalget 639 

 640 
Det vil, etter vår forståelse, si at under lukkede møter skal debatten kun foretas av Velferdstingets 641 
representanter og Arbeidsutvalget. Det er også slik som beskrevet i § 3-10 at  kun representantene har 642 
stemmerett, men både representantene og Arbeidsutvalget har møteplikt, tale- og forslagsrett.  643 
 644 
Arbeidsutvalget foreslår derfor å endre referansen på linje 584, slik at vedtektene er korrekte, og hvis det 645 
skulle være behov for å lukke møtet vil det ikke være vanskelig for kontrollkomiteen og finne ut hvilke 646 
personen som skal være til stede under et slikt møte. Vi anser Kontrollkomiteen som ivaretatt under 647 
lukkede møter dersom det skal avholdes vedtak. Det er bevart i setningen på linje 584-585 i vedtektene.  648 
 649 

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  

  650 
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SAKSFREMLEGG – 3B 651 
Dato: 16. oktober 2017 652 
Sak: 3a), Diskusjonssak 653 
Saksbehandler: Jeanette Viken 654 
Vedlegg:  655 
 656 
SYNLIGHETEN AV VELFERDSTINGETS LOGO   657 
 658 
Arbeidsutvalgets innstilling: 659 
Arbeidsutvalget innstiller på at saken blir vedtatt 660 
 661 
Forslag til vedtak: 662 
I årets tildelingskontraktes skal det legges til et nytt punkt om profilering.  663 
Punktet er som følger: 664 
 665 
Organisasjonen skal gjøre det kjent at den mottar midler fra Velferdstinget ved å ha Velferdstingets 666 
logo synlig på sine nettsider, på skriftlig informasjonsmateriell (tidsskrift, plakater, brosjyrer, flyers 667 
eller linkende), samt på bekledning brukt for å representere organisasjonen (idrettsdrakter, gensere, 668 
t-skjorter og liknende). Arbeidsutvalget kan gi dispensasjon for dette i spesielle tilfeller.  669 
 670 
 671 
SAKSNOTAT 672 
 673 
Bakgrunn for saken 674 
Saken kommer som følge av diskusjon ved forrige VT møte. 675 
 676 
Saksopplysninger 677 
Saksopplysning fra forrige diskusjon:  678 
Kulturstyret (KS) har i alle år hatt et kriterium ved tildeling at KS sin logo skal være synlig på foreningens PR-679 
materiell med unntak av materiell knyttet til rekruttering.  680 
Et argument for at dette også skal implementeres for søkere som får sin tildeling direkte fra Velferdstinget 681 
er at det blir synliggjort hvor studentenes penger går, samt at man får en generell økt synlighet av 682 
Velferdstinget i andre kanaler enn de vi i dag bruker.  683 
 684 
Etter diskusjon ved forrige møte kom det frem at Velferdstinget stilte seg positiv til et slikt punkt ved årets 685 
tildeling.  686 
 687 
Etter mye diskusjon rundt mulige andelskrav landet forsamlingen på modellen fra Velferdstinget Vest som 688 
er beskrevet i det mulige vedtaket.  689 
 690 
Saksfremmer ønsker å presisere at dette kun gjelder foreningene som søker økonomisk støtte direkte fra 691 
Velferdstinget og at et eventuelt krav av synlighet på foreningenes analoge materiell kun vil gjelde 692 
nyanskaffelser og setter ikke krav til å skifte ut nåværende utstyrspark o.l.  693 
 694 



  
 

 
 26 

Rekrutteringsmateriell vil på en generell basis få dispensasjon fra dette kriteriet på lik linje som hos 695 
Velferdstingets Kulturstyre.    696 
 697 
Dette punktet vil bli lagt til i tildelingskriteriet ved en senere revidering. Kontroll av kriteriet vil skje ved 698 
neste års søknader, hvor foreningene vil bli bedt om å redegjøre for oppfylling av kravet.  699 
 700 
Saksbehandlers vurdering 701 
Saksbehandler mener at vedtaket burde implementeres. 702 
 703 
Arbeidsutvalgets vurdering 704 
Arbeidsutvalget stiller seg bak saksbehandlers vurdering.  705 
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SAKSFREMLEGG – 4A 706 
Dato: 16. oktober 2017 707 
Sak: 4a), Vedtakssak 708 
Saksbehandlere: Elisabeth Holien og Linn Skyum 709 
Vedlegg:  710 
 711 
VELFERDSTINGETS BUDSJETTSØKNAD TIL SIO 712 
 713 
Arbeidsutvalgets innstilling: 714 
Forslag 1-4 vedtas 715 
 716 
Forslag til vedtak: 717 

1. Rammen for budsjettsøknaden til SiO settes til 18 015 000,- 718 
2. Velferdstingets budsjettsøknad for 2018 vedtas 719 
3. Dersom ikke Velferdstinget blir tildelt søknadssummen, vil kutt foregå etter ostehøvelprinsippet 720 
4. Arbeidsutvalget får myndighet til å utarbeide søknadsteksten som skal følge søknaden.  721 

 722 
 723 
SAKSNOTAT 724 
 725 
Søknadene er lagt ut på www.studentvelferd.no og kan leses digitalt.  726 
 727 
Arbeidsutvalget oppfordrer representantene til at eventuelle endringsforslag leveres inn i forkant av VT- 728 
møtet, slik at man er i stand til å gjøre seg opp en mening om de forslagene som eventuelt kommer inn.  729 
 730 
Foreslått voteringsorden i fire runder:  731 

1. Maksimalrammer for tildelingene fastsettes.  732 
2. Kuttforslag voteres over, i rekkefølgen største til minste kutt.  733 
3. Dette skaper en "pott". Dersom det vedtas et kuttforslag på en post, faller automatisk alle 734 

tilleggsforslag på posten.  735 
4. Tilleggsforslag voteres over, i rekkefølgen største til minste tillegg. Dersom et forslag ikke kan vedtas 736 

uten å sprenge "potten" fra pkt. 2., har det automatisk falt.  737 
5. Helheten i tildelingsbudsjettet voteres over. 738 

  739 
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FORSLAG TIL BUDSJETTSØKNAD 740 
 741 
Det er viktig for arbeidsutvalget å kommentere på den relativt store økningen i søknadssum. Dette ville 742 
vært en historisk økning, og er både i prosent og faktisk økning i kroner en del høyere enn tidligere år. Dette 743 
kommer av at Arbeidsutvalget mener økningen i tildelinger blant søkerne, er godt begrunnet i behov og 744 
aktivitetsnivå (se begrunnelse for hver enkelt søker). I tillegg har det i år kommet en ny søker, som naturlig 745 
nok fører til en økning i søknadssum.  746 
 747 
Bakgrunn for tildeling  748 
Velferdstinget skal årlig tildele midler til studentdemokratier, studentmedier og studentkultur. Midlene som 749 
tildeles kommer fra semesteravgiften som betales inn av alle SiO studenter hvert semester. I år har 750 
Velferdstinget mottatt 9 søknader om tilskudds støtte og Velferdstingets Arbeidsutvalg er det arbeidende 751 
organet som har behandlet og innstilt på søknadene. Arbeidsutvalget har vært i møter med alle søkerne for 752 
å hente inn informasjon for å sikre en så god behandling som mulig.  753 
 754 
Velferdstinget skal tildele midler til to ulike kategorier av søkere. Disse er:  755 

1. Studentmedier  756 
2. Studentkultur  757 

Tilskudd til NSO behandles særskilt 758 
 759 
I kategorien studentmedier, behandles søknader fra de største studentmediene: Universitas, Radio Nova og 760 
frem til i år Kulturstyrets mediepott. Kulturstyret bevilger da midler videre til øvrige studentmedier. I år har 761 
vi valgt å kutte ut mediepotten til Kulturstyret på bakgrunn av argumentene organets leder selv presenterte 762 
i sin søknad.  763 
 764 
I kategorien kulturinstitusjoner, behandles søknader fra Det Norske Studentersamfund (DNS), 765 
Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI), Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI Oslo (SBIO), BI Athletics, 766 
Juss-buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og Velferdstingets Kulturstyre (KS).  767 
 768 
Nytt av i år tildeler vi også midler til BI Athletics, som har fisjonert fra Studentforeningen ved 769 
Handelshøyskolen BI (SBIO), grunnet reglement hos Norsk Idrettsforening (NIF).  770 
 771 
Når søknadene behandles og midlene fra semesteravgiften skal fordeles er det en rekke prioriteringer som 772 
ligger til grunn. Først og fremst er vi nødt til å prioritere hvor mye av semesteravgiften som skal fordeles 773 
videre av Velferdstinget og hvor mye som skal gå til SiOs andre velferdsordninger og tiltak. Vi må derfor 774 
vurdere totalrammen på budsjettet og prioriteringen mellom søkerne. I tillegg til tildelingskriteriene til de 775 
ulike kategoriene har Arbeidsutvalget satt seg noen prinsipper og prioriteringer man har lagt særlig vekt på 776 
i prosessen. 777 
 778 
Et ufravikelig prinsipp for tildelingen har vært å vurdere grad av behov hos søkerne, ut fra blant annet 779 
aktivitetsnivå og eventuelle utfordringer. Dette for å skjøtte ansvaret Velferdstinget har til å fordele 780 
semesteravgiften ansvarlig overfor søkerne og for å sørge for at midlene går dit hvor behovet er størst for å 781 
gi et så godt tilbud som mulig til flest mulig av studentene i Oslo og Akershus. 782 
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Det har vært viktig for Arbeidsutvalget ikke å lete etter mangler og problemer i søknadene, men heller å 783 
forsøke å identifisere hvor mye vi faktisk er villig til å støtte - heller enn å vurdere hvor mye vi kan kutte 784 
søknadssummen med.  785 
 786 
Prioritering mellom søknadskategoriene  787 
Arbeidsutvalget har i år valgt å ikke vurdere søknadskategoriene opp mot hverandre, ved å arbeide ut fra 788 
en konkret sum for hver av kategoriene. Vi har skissert begrunnelsen for dette valget i avsnittet ovenfor. 789 
 790 
Vi har lagt til grunn at grad av behov skal veie tungt. Med dette mener vi hvor stor egenkapital, hvor mye 791 
aktivitet og hvorvidt søkerne har mulighet til å få støtte fra andre steder. Kulturinstitusjoner og foreninger 792 
har vært et satsingsområde for Velferdstinget over lenger tid, og Arbeidsutvalget mener dette bør fortsette. 793 
Studentkulturen er en viktig arena for aktivitet, og fører også med seg en sosialisering som er viktig å satse 794 
på i lys av SHoT-undersøkelsen 2014. Det er også viktig å nevne forutsigbarhet som en faktor for at både 795 
kulturinstitusjonene og mediene skal kunne levere gode tjenester og aktiviteter 796 
 797 
Prioritering innenfor hver søknadskategori  798 
Arbeidsutvalget ser at det innenfor de ulike kategoriene er noen som har hatt større grad av behov enn 799 
andre, og disse har vi prioritert. I tillegg har vi sett på tidligere begrunnelser, innstillinger og tildelinger til de 800 
ulike organisasjonene, før vi kom fram til årets innstillinger. 801 
 802 
Studentmediene  803 
I henhold til de mediepolitiske tildelingskriteriene er det to studentmedier som er søknadsberettigede 804 
direkte til Velferdstinget, disse er Universitas og Radio Nova. Kulturstyrets mediepott lå også tidligere under 805 
her, hvor de mindre og mer institusjonsspesifikke studentmedier kunne søke.  806 
 807 
Det er viktig å presisere at selv om mediepotten forsvinner, vil de foreningene som originalt søkte 808 
Kulturstyrets mediepott ikke påvirkes av denne avgjørelsen, og de vil fortsatt søke Kulturstyret for støtte til 809 
studentmedier.  810 
 811 
Dette er de førende prinsippene for innstillingen:  812 

1. Mediepolitiske tildelingskriterier (se vedlegg)  813 
2. Grad av behov  814 

 815 
Studentmediene er viktig for et levende studentmiljø, og fungerer samtidig som deres informasjonskanal. 816 
Studentmediene er viktig for å skape en felles identitet i Oslo og Akershus. Det er viktig å tenke på at 817 
Velferdstinget står for hovedinntekten til studentmediene. 818 
 819 
Kulturinstitusjoner  820 
I henhold til de kulturpolitiske tildelingskriteriene er man søknadsberettiget til Velferdstinget hvis man 821 
leverer et tilbud som er tilgjengelig for alle semesterregistrerte studenter under SiO, og ikke får støtte fra 822 
Kulturstyret. Både DNS og OSI faller derfor naturlig inn i denne kategorien. Av søknaden og 823 
korrespondansen med BI Athletics forstår Arbeidsutvalget det slik at også de faller inn her. I samme 824 
kategori behandles også SBIO, Jurk og Juss-Buss.  825 
 826 
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Dette er de førende prinsippene for innstillingen:  827 
1. Kulturpolitiske tildelingskriterier (se vedlegg)  828 
2. Grad av behov 829 

 830 
 831 
 832 
TILSKUDDSBUDSJETTET TIL MEDIER, DEMOKRATI, KULTUR OG VELFERD 2018 833 

   Bevilget 2016 Bevilget 2017 Budsjett 2018 

100 Studentdemokrati: 
  

 
Sum studentdemokrati 178 500   

  
 

  
150 NSO 3 589 000 3 826 000 3 874 000 

     
200 Studentmedier: 

  
201 Universitas 3 225 000 3 050 000 3 085 000 

202 Radio Nova 1 575 000 1 650 000 1 800 000 

203 Velferdstingets Kulturstyret - medier 500 000 230 000   

 
Sum studentmedier 5 300 000 4 930 000 4 885 000 

     
300 Kulturinstitusjoner: 

  
301 Det Norske Studentersamfund 950 000 980 000 1 096 000 

302 Oslostudentenes Idrettsklubb 800 000 1 020 000 1 100 000 

303 Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) 130 000 150 000 250 000 

304 Juss-Buss 100 000 270 000 270 000 

305 Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo 735 000 520 000 650 000 

306 BI Athletics   250 000 

 
Sum kulturinstitusjoner 2 485 000 2 940 000 3 616 000 

     
400 Velferdstingets Kulturstyret 2 200 000 2 230 000 2 300 000 

    
 

    
 

500 Velferdstingets i Oslo og Akershus 2 650 000 3 180 000 3 340 000 

    
 

    
 

 Sum SiO søknad 16 402 500 17 106 000 18 015 000 

  834 
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Universitas 835 
 836 
Søknadsbeløp: 3 115 000,- 837 
 838 
 2016 2017 2018  
Tidligere tildelt / Søknadssum 3 225 000 3 050 000 3 115 000  
Økning i prosent av fjorårets beløp 2 %  

  
 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018  

Inntekter 3 849 734 3 583 000 3 695 000  
Utgifter 3 563 184 3 524 583 3 642 178  

Resultat 285 367 59 417 38 822  
Finansposter -1 183 1 000 -14 000  

     
Inngående egenkapital -357 744 -72 377 -12 960  

+ årets resultat 285 367 59 417 38 822  
Egenkapital -72 377 -12 960 25 863  

Egenkapital i prosent av drift -2 % 0 % 1 %  
     
 2014 2015 2016  

Historisk utvikling av egenkapitalen -308 075 -357 744 -72 377  
 839 
 840 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 841 
I fjor skrev arbeidsutvalget “I år er Universitas nødt til å arbeide med løsninger som gjør at det journalistiske 842 
innholdet overlever, på tross av økonomiske utfordringer med nedgang i annonseinntekter”. Dette mener AU at 843 
søkeren har gjort, i tillegg til å muligens ha klart å skaffe seg økende annonseinntekter. Arbeidsutvalget vil 844 
berømme Universitas for å vise evne til å ta kutt som følge av eksempelvis fallende annonseinntekter og 845 
endring i inntekter. Årets søknadssum understreker at søkeren kun søker på det de har behov for ut fra 846 
målsettinger om aktivitet og utgivelser. 847 
 848 
I tillegg vil AU understreke hvor positivt vi synes det er at Universitas i større grad enn før forsøker å finne 849 
andre inntekter, slik at man ikke kun er avhengig av Velferdstingets tildeling. 850 
 851 
Bakgrunnen for å ikke innvilge hele søknadssummen er fra AU sitt ståsted begrunnet i at vi støtter 852 
intensjonen om å nå opp til flere utgaver slik det det var tidligere år, men AU mener likevel at det er mer 853 
holdbart å jobbe seg mot det målet - heller enn å øke opp til det antallet ila et år. 854 
 855 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 3 085 000,- 856 
 857 
 858 
Enstemmig innstilling: 3 085 000,-  859 
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Radio Nova 860 
 861 
Søknadsbeløp: 1 950 000,- 862 
 863 
 864 
 2016 2017 2018  
Tidligere tildelt / Søknadssum 1 575 000 1 650 000 1 950 000  
Økning i prosent av fjorårets beløp 18 %  

  
 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018  

Inntekter 1 786 391  2 050 000  2 275 000   
Utgifter 2 191 579  2 092 931  2 094 928   

Resultat -404 954  -42 931  180 072   
Finansposter 234     

     
Inngående egenkapital 476 521 71 567 28 636  

+ årets resultat -404 954 -42 931 180 072  
Egenkapital 71 567 28 636 208 708  

Egenkapital i prosent av drift 3 % 1 % 10 %  
     
 2014 2015 2016  

Historisk utvikling av egenkapitalen 625 377 476 521 71 567  
 865 
 866 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 867 
Radio Nova redegjør grundig for deres aktivitet og stønadsbehov for 2018. Radio Nova har også i år levert 868 
en svært god søknad, som gir godt innsyn i deres arbeid med å oppfylle tildelingskriterier og fremtidig 869 
satsningsområder.  870 

Til tross for dette velger Arbeidsutvalget å ikke innstille på det fulle søknadsbeløpet. Dette kommer av at de 871 
planlagte 100 000 til utstyr heller bør søkes av Kulturstyret eller andre stønadsordninger. I tillegg ser vi at 872 
noe av egenkapitalbyggingen kan hentes fra interne prioriteringer. 873 

I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 1 800 000,- 874 
 875 
 876 
Enstemmig innstilling: 1 800 000,-  877 
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Det Norske Studentersamfund (DNS) 878 
 879 
Søknadsbeløp: 1 471 518,- 880 
 881 
 2016 2017 2018  
Tidligere tildelt / Søknadssum 950 000 980 000 1 471 518  
Økning i prosent av fjorårets beløp 50 %  

  
 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018  

Inntekter 7 143 643 4 725 031 4 963 118  
Utgifter 6 311 013 4 847 009 4 963 189  

Resultat 832 136 -121 978 -70  
Finansposter -493    

     
Inngående egenkapital 3 238 454 4 070 590 3 948 612  

+ årets resultat 832 136 -121 978 -70  
Egenkapital 4 070 590 3 948 612 3 948 542  

Egenkapital i prosent av drift 64 % 81 % 80 %  
     
 2014 2015 2016  

Historisk utvikling av egenkapitalen 3 238 454 4 070 590 3 948 612  
 882 
 883 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 884 
DNS’ søknad vitner om en organisasjon med god økonomisk styring og langsiktige planer. Foreningen 885 
omfavner et stort antall studenter i et bredt spekter av aktiviteter, og utgjør dermed en viktig del av 886 
kulturtilbudet til studentene i hovedstaden. 887 

I dette tilfellet er det flere grunner til at vi ikke innstiller på full søknadssum. For det første ser vi at flere av 888 
foreningenes søknader overestimerer støttebehov noen punkter, noe som til sammen fører til et kutt på 70 889 
000 kr. I tillegg trekkes det 90 000 fra DNS for underestimering av medlemskapssalg (denne summen har vi 890 
kommet frem til etter dialog med DNS om den aktuelle budsjettposten). Resten er kutt av støtte til honorar, 891 
da Arbeidsutvalget mener det er for tidlig å øke honoraret med så mye. Vi gir fremdeles rom for å øke 892 
posten, da vi er enige i at dagens honorarnivå er for lavt i forhold til jobben Formand og Direktør er tenkt til 893 
å gjøre. 894 

I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 1 096 000,- 895 
 896 
 897 
Enstemmig innstilling:1 096 000,-  898 



  
 

 
 34 

Oslostudentenes Idrettslag (OSI) 899 
 900 
Søknadsbeløp: 1 600 000,- 901 
 902 
 2016 2017 2018  
Tidligere tildelt / Søknadssum 800 000 1 020 000 1 600 000  
Økning i prosent av fjorårets beløp 57 %  

  
 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018  

Inntekter 6 275 663 6 520 255 6 553 930  
Utgifter 5 956 390 6 417 230 6 548 335  

Resultat 321 392 103 025 5 595  
Finansposter 2 118    

     
Inngående egenkapital 1 274 047 1 595 439 1 698 464  

+ årets resultat 321 392 103 025 5 595  
Egenkapital 1 595 439 1 698 464 1 704 059  

Egenkapital i prosent av drift 27 % 26 % 26 %  
     
 2014 2015 2016  

Historisk utvikling av egenkapitalen 1 781 573 1 274 047 1 595 439  
 903 
 904 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 905 
OSI har etablert seg som en viktig aktør i oslostudentenes hverdag, og søknaden gjør det tydelig at det er 906 
noe de har tenkt til å fortsette med. Vi ser svært positivt på OSIs rolle i å aktivisere studentmassen, og 907 
dermed bidra til både psykisk- og fysisk helseforebygging. 908 

Nedgangen fra søknadssum til vår innstilling kan virke stor, men etter en grundig søknadsprosess og 909 
løpende dialog med OSI er det altså dette vi har konkludert med er OSIs reelle stønadsbehov for 2018. 910 
Dette kommer av at utviklingsmidler heller bør søkes av Kulturstyret og andre instanser, samt det vi anser 911 
som en overestimering av kostnader for utstyrskjøp og revisjon. I tillegg ser Arbeidsutvalget at OSI ikke ser 912 
ut til å benytte seg av muligheter rundt sponsor- og institusjonsavtaler, samt at organisasjonen gjerne kan 913 
bygge ned egenkapitalen noe. 914 
 915 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 1 100 000,- 916 
 917 
 918 
Enstemmig innstilling: 1 100 000 kr  919 
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Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) 920 
 921 
Søknadsbeløp: 270 000,- 922 
 923 
 2016 2017 2018  
Tidligere tildelt / Søknadssum 130 000 150 000 270 000  
Økning i prosent av fjorårets beløp 80 %  

  
 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018  

Inntekter 7 349 287 7 754 328 8 206 535  
Utgifter 7 396 879 7 740 414 8 201 643  

Resultat -47 592 13 914 4 892  
Finansposter     

     
Inngående egenkapital 1 324 354 1 276 762 1 290 676  

+ årets resultat -47 592 13 914 4 892  
Egenkapital 1 276 762 1 290 676 1 295 568  

Egenkapital i prosent av drift 17 % 17 % 16 %  
     
 2014 2015 2016  

Historisk utvikling av egenkapitalen 985 304 1 324 354 1 279 012  
 924 
 925 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 926 
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) redegjør godt for sitt virke og arbeid i søknaden. De har et godt tilbud 927 
for kvinnelige studenter, og redegjør godt i søknaden for hvorfor tilbudet bare er rettet mot kvinner. JURK 928 
har høy grad av frivillighet og god faglig oppfølging og utvikling for de ansatte. JURK har god økonomi og 929 
fremstår fremtidsorienterte. 930 
 931 
JURK har en god profileringsstrategi rettet mot studenter, men den kan fortsatt jobbes med å nå ut bredere 932 
i studentmassene. De har mye aktivitet som går utenom studentmassen og samsvarende inntektskilder 933 
utenom økonomiske midler på VT. Vi har derfor valgt å ikke innstille fullt på søknadsbeløpet, men valgt å 934 
legge oss på et nivå nærmere Juss-Buss. 935 
 936 
I tråd med prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 250 000,- 937 
 938 
 939 
Enstemmig innstilling: 250 000,-  940 
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Juss-Buss 941 
 942 
Søknadsbeløp: 350 000,-  943 
 944 
 2016 2017 2018  
Tidligere tildelt / Søknadssum 100 000 270 000 350 000  
Økning i prosent av fjorårets beløp 30 %  

  
 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018  

Inntekter 5 755 962 6 365 000 6 670 000  
Utgifter 5 801 099 6 632 547 6 670 000  

Resultat -45 137 -267 547 0  
Finansposter     

     
Inngående egenkapital 2 411 646 2 366 509 2 098 962  

+ årets resultat -4514 % -26755 % 0 %  
Egenkapital 2 366 509 2 098 962 2 098 962  

Egenkapital i prosent av drift 41 % 32 % 31 %  
     
 2014 2015 2016  

Historisk utvikling av egenkapitalen 2 009 722 2 411 646 2 366 508  
 945 
 946 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 947 
Juss-Buss har levert en god og utfyllende søknad der de redegjør godt for hva pengene de søker fra 948 
Velferdstingets budsjettsøknad til SiO skal gå til. 949 
 950 
Vår tildeling bidrar til en konkret og direkte gratis juridisk rådgivning til mange studenter. Juss-Buss viser en 951 
gjennomtenkt og god bruk av midler. De har en god profileringsstrategi mot studenter, og viser til mange 952 
gode tiltak for å øke bevisstheten om Juss-Buss blant studentmassen. 953 
 954 
Søknaden som helhet er god. Det AU har trukket frem som begrunnelse for å kutte i søknadssummen er at 955 
de i størst grad har mye aktivitet som går utenom studentmassen. I sammenheng med dette har de sine 956 
primærinntektskilder utenom økonomiske midler fra VT. Ut ifra en generelt behovsvurdering har vi valgt å 957 
ikke øke tildelingen til Juss-Buss i år, men lander på den samme summen som ble tildelt for 2017. 958 
 959 
I tråd med prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget på 270 000,- 960 
 961 
 962 
Enstemmig innstilling: 270 000,-  963 
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Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI I Oslo (SBIO) 964 
 965 
Søknadsbeløp: 1 144 000,- 966 
 967 
 2016 2017 2018  
Tidligere tildelt / Søknadssum 735 000 520 000 1 144 000  
Økning i prosent av fjorårets beløp 120 %  

  
 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018  

Inntekter 15 764 449 11 160 000 15 700 000  
Utgifter 14 476 456 9 700 000 14 600 000  

Resultat 1 255 636 1 443 000 1 063 000  
Finansposter -32 357 -17 -37  

     
Inngående egenkapital 3 104 128 3 737 764 5 180 764  

+ årets resultat 1 255 636 1 443 000 1 063 000  
-Linjeforeninger, NUs og KD inntekter 622 000    

Egenkapital 3 737 764 5 180 764 6 243 764  
Egenkapital i prosent av drift 26 % 53 % 43 %  

     
 2014 2015 2016  

Historisk utvikling av egenkapitalen 3 324 815 3 104 128 3 737 764  
 968 
 969 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 970 
AU oppfatter at SBIO har en god plan for satsing på studentfrivilligheten, og vil berømme organisasjonen 971 
for dens ønske og mål om å nå ut til alle studentene tilknyttet SiO med sine arrangementer, og ikke bare 972 
studenter tilknyttet SBIO. Dette har de vist via både vilje og gjennomføringsevne ved for eksempel 973 
Midtstuen arrangementet i fadderukene 2017.  974 
 975 
SBIO redegjør godt for hvor tildelte midler skal fordeles internt i organisasjonen og hvordan midlene 976 
kommer alle studentene i SBIO, men også i SiO til gode. 977 
SBIO har høy grad av frivillighet i sin organisasjon, og kan vise til en eksepsjonelt god aktiviseringsgrad i 978 
studentmassen hva kommer til antallet engasjerte i SBIO. Organisasjonen kan vise til en god 979 
rekrutteringsstrategi, samt god strategi for inkludering både internt, men også som nevnt, eksternt. 980 
 981 
En av de største årsakene til at vi har valgt å kutte i søknadsbeløpet i år er at en stor undergruppe, BI 982 
Athletics, har trukket seg ut og nå søker som en selvstendig forening. Vi berømmer ønske om å øke 983 
aktivitetsnivået, men synes ikke at de begrunner en så stor økning i tildeling i forhold til i fjor. AU mener 984 
derfor det er forsvarlig å innstille søkeren med et lavere beløp. 985 
 986 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget derfor på 650 000,- 987 
 988 
 989 
Enstemmig innstilling: 650 000,-  990 
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BI Athletics 991 
 992 
Søknadsbeløp: 700 000,- 993 
 994 
 995 
 2016 2017 2018  
Tidligere tildelt / Søknadssum   700 000  
  

  
 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018  

Inntekter 977 293  1 352 649  
Utgifter 1 337 144  3 472 208  

Resultat -359 851  -2 119 559  
Finansposter     

     
Inngående egenkapital  -359 851 -359 851  

+ årets resultat -359 851  -2 119 559  
Egenkapital -359 851 -359 851 -2 479 410  

Egenkapital i prosent av drift -27 %  -71 %  
     
 2014 2015 2016  

Historisk utvikling av egenkapitalen   -359 851  
 996 
 997 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 998 
Det var noe utfordrende for AU da vi fikk søknaden fra BI Athletics. Søknaden har etter egne 999 
tildelingskriterier vært innholdsrik nok til at vi kan innstille, men vurderingsgrunnlaget har vært oppfattet 1000 
som noe tynt. En av de største årsakene for at vi har innstilt på søknadssum er det store rommet for 1001 
spekulasjon i forhold til økonomien. 1002 
Det kommer ikke tydelig nok frem hva midlene vil brukes til. Budsjettet som er lagt frem gir oss et inntrykk 1003 
av hva foreningen ønsker å gjøre, med mer eller mindre ubegrensede midler. Det gjør det vanskelig for AU 1004 
å se hva midlene faktisk vil gå til, og hvordan foreningen vil kutte i utgifter ved kutt i inntektskilder. 1005 
 1006 
Vi har derfor valgt å gjøre vår innstilling på bakgrunn av av en helhetlig vurdering av foreningens drift og 1007 
medlemsmasse, samt foreningens evne til  å anskaffe andre inntektskilder. 1008 
 1009 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller arbeidsutvalget derfor på 250 000,- 1010 
 1011 
 1012 
Enstemmig innstilling: 250 000,-  1013 
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Velferdstingets Kulturstyre (KS) 1014 
 1015 
Søknadsbeløp: 2 500 000,- 1016 
 1017 
Historisk oversikt: bevilgninger til og fra Kulturstyret 1018 
  Bevilgning til KS  

(fra Velferdstinget) 
Endring i % 

(fra året før) 
Egenkapital 
(inngående) 

Totalt bevilget fra KS 
(regnskap/budsjett/ramme) 

 2010      2 450 000            600 000  2 970 000 
 2011      2 640 000  8 %          400 000  2 850 000 
 2012      3 030 000  15 %          400 000  3 430 000 
 2013      3 661 019  21 %                     -    3 492 013 
 2014 (*      3 410 000  -7 %          169 006  3 131 879 
 2015      3 450 000  1 %          447 127  3 154 189 
 2016       2 700 000  -22 %      1 324 158  2 954 539 
 2017 (**      2 460 000  -9 %          874 158  2 576 244 
 2018 (*** 2 500 000 -7 % 1 069 619 2 617 000 

*Det legges 80 000 av overskuddet fra 2013 til budsjettet til store foreninger. KS hadde dermed en ramme på 3 490 000 i 2014. 1019 
**forventet. *** budsjettert.  1020 
(se vedlegg: Kulturstyret - økonomisk oversikt) 1021 
 1022 
 1023 
Arbeidsutvalgets begrunnelse: 1024 
AU vil gjerne benytte muligheten til å takke for en svært god søknad, og verdsetter arbeidet søkeren har 1025 
lagt ned i arbeidet i år.  1026 
 1027 
Utover tildelingskriteriene ligger følgende til grunn for arbeidsutvalget sine prioriteringer og vurderinger: 1028 

• Vi ser et behov for å bygge ned egenkapital som man år etter år bygger opp, til tross for motsatte 1029 
ønske - om å bygge den ned. Slik KS leder selv redegjør godt for i søknaden.  1030 

• I tillegg har AU valgt å legge til grunn et kutt på omlag 100 000, da to søkere som tidligere søkte 1031 
penger av KS nå ligger under DNS. 1032 

 1033 
AU håper at årets kutt vil være unntaket, heller enn regelen i kommende tildelinger, da AU mener KS er en 1034 
av hovedleverandøren av studentkultur og foreningsengasjement.  1035 
 1036 
I tillegg ønsker vi å presisere at vi støtter vurderingene gjort av KS sin leder knyttet til mediepotten, som nå 1037 
blir en ordinær del av KS sin totale tildeling.  1038 
 1039 
I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier, samt de overnevnte momenter, innstiller 1040 
Arbeidsutvalget på 2 300 000,- 1041 
 1042 
 1043 
Enstemmig innstilling: 2 300 000,-  1044 
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SAKSFREMLEGG – 4B 1045 
Dato: 16. oktober 2017 1046 
Sak: 4b), Vedtakssak 1047 
Vedlegg:  Handlingsplan 2017 1048 
 1049 
VELFERDSTINGETS BUDSJETTPRIORITERINGER FOR SIO 1050 
 1051 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1052 
Forslaget vedtas. 1053 
 1054 
Forslag til vedtak: 1055 
Velferdstingets budsjettprioriteringer til SiO vedtas med de endringer som forekommer på møtet.  1056 
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SAKSNOTAT 1057 
 1058 
Bakgrunn for saken  1059 
SiO sitt hovedstyre (HS) skal i desember ha sitt budsjettmøte. Der vil rammene for året 2018 og de 1060 
økonomiske prioriteringene settes. Arbeidsutvalget fremmer budsjettprioriteringene på bakgrunn av 1061 
politisk grunndokument, handlingsplanen for 2017 og egne vurderinger.  1062 
 1063 
Arbeidsutvalget ønsker at Velferdstinget skal vedta tre punkter, og at punktene som vedtas er forankret i 1064 
Velferdstingets politikk.  1065 
 1066 
Saksopplysninger  1067 
Velferdstinget har i lang tid prioritert psykisk helse. Tilbudet er nå på et slikt nivå at arbeidsutvalget anser 1068 
dette for å ha gått fra en årlig prioritering til en langsiktig forpliktelse. Dermed anser vi denne prioriteringen 1069 
for å fremdeles være gjeldende, selv om de ikke er tatt med i årets forslag til budsjettprioriteringer. 1070 
 1071 
Arbeidsutvalget har etter en helhetlig vurdering av handlingsplanen og Velferdstingets politiske 1072 
prioriteringer sett behovet for fortsatt prioritering av miljørettede tiltak, slik det eksempelvis ble prioritert 1073 
midler til solceller på Kringsjå. I tillegg ønsker vi å foreslå en utvidelse av helsetilbudet, samt å avsette 1074 
midler til fremtidige idrettsarealer. 1075 
 1076 
 1077 
Forslagene fra arbeidsutvalget blir da som følger (ikke prioritert rekkefølge): 1078 

• Miljøtiltak som en del av nye byggeprosjekter.  1079 
• Se på mulighet for kveldsåpne fastleger 1080 
• Idrettsarealer  1081 

 1082 
Arbeidsutvalgets vurdering  1083 
 1084 
Det første er et viktig tiltak for at Arbeidsutvalget skal kunne imøtekomme Velferdstingets prioritering av 1085 
miljøhensyn. Arbeidsutvalget ønsker å arbeide for at alle nybygg i SiO har grønne løsninger, og er av 1086 
fortrinnsvis plusshus-standard, minimum nullenergi-standard, og løfter derfor miljøtiltak som en mulig 1087 
budsjettprioritering inn mot SiO.  1088 
 1089 
For å sikre at alle studenter skal ha en reell mulighet til å benytte seg av fastlegeordningen ønsker vi å 1090 
utvide tilbudet hos SiO Helse gjennom å se på muligheten for kveldsåpne tilbud noen dager i uken. For 1091 
praksisstudenter og studenter med mye obligatorisk undervisning kan det være vanskelig å sette av tid til 1092 
legebesøk på dagtid, og vi tror dermed et slikt tiltak vil kunne forbedre tilbudet for blant annet denne 1093 
gruppen. 1094 
 1095 
Studentidretten har presset kapasitet samtidig som medlemsaktiviteten hos SiO Athletica er stadig økende. 1096 
Dermed ønsker vi å sette av midler til nye idrettsarealer, slik at vi kan lette presset på de eksisterende 1097 
anleggene og åpne opp for at flere studenter kan delta. Vi har forståelse for at dette er en prosess som tar 1098 
tid og dermed må være en langsiktig prioritering, men derfor er det også desto viktigere å begynne 1099 
prioriteringen så tidlig som mulig.  1100 
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VEDLEGG: HANDLINGSPLAN 2017 1101 
 1102 
Temaer er ikke lagt opp i prioritert rekkefølge, men vektes likeverdig. 1103 
 1104 

1. Arbeidsutvalget skal jobbe opp mot SiO for mulighet til en fullmakt for leietaker og SiO, hvor gjest 1105 
kan oppholde seg i bolig uten leietaker tilstede. 1106 
 1107 

2. Arbeidsutvalget skal jobbe for en forutsigbar statlig tilskuddsordning for å øke kapasiteten i den 1108 
psykiske helsetjenesten i samskipnadene. 1109 
 1110 

3. Arbeidsutvalget skal jobbe på tvers av SiOs tjenesteområder, samt opp mot det offentlige, for å 1111 
forebygge og behandle psykisk uhelse hos studenter i Oslo og Akershus. 1112 
 1113 

4. Arbeidsutvalget skal jobbe for implementeringen av begrepet studenthelse, blant annet gjennom å 1114 
jobbe for at Stortinget leverer en utredning om studenthelsen i et folkehelseperspektiv og levere en 1115 
Stortingsmelding med konkrete tiltak. 1116 
 1117 

5. Arbeidsutvalget skal jobbe for at det årlig bevilges 3000 studentboliger over statsbudsjettet, og at 1118 
SiO får tilsagn på alle sine søkte prosjekter. 1119 
 1120 

6. Velferdstinget skal revidere tildelingskriteriene for foreninger og organisasjoner som søker støtte av 1121 
semesteravgiften direkte fra Velferdstinget. 1122 
 1123 

7. Arbeidsutvalget skal jobbe for at alle nybygg i SiO har grønne løsninger, og er av fortrinnsvis 1124 
plusshus-standard, minimum nullenergi-standard. 1125 
 1126 

8. Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO Mat og Drikke skal tilby variert, næringsrik, bærekraftig og 1127 
rimelig mat, og et godt halal-, vegan- og vegetartilbud, samt et godt tilbud til matallergikere. Spesielt 1128 
må vegetaralternativet alltid inneholde en proteinkilde. I pressperioder må tilbudets tilgjengelighet 1129 
utvides. 1130 
 1131 

9. Arbeidsutvalget skal jobbe for at kollektivtilbudet skal være det rimeligste alternativet, og utvides 1132 
blant annet med flere nattruter til de store studentbyene, spesielt i fadderukene. Arbeidsutvalget 1133 
skal også starte arbeidet med å jobbe for å utvide kollektivtilbudet, slik at alle studiesteder tilhører 1134 
sone 1.  1135 
 1136 

10. Arbeidsutvalget skal jobbe for at den enkelte institusjon skal betale en større andel av driften til sitt 1137 
lokale studentdemokrati. 1138 
 1139 

11. Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO lager et system hvor man kan søke som vennepar i 1140 
dublettboliger. 1141 

 1142 
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12. Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO legger til rette for at rammene rundt fremleie skal være 1143 
ryddigere. Det skal finnes et eksempel på standard kontrakt for fremleie på SiO sine nettsider, og 1144 
fremleietaker gis begrenset tilgang til SiO sin boligportal. 1145 
 1146 

13. Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO oppretter en kulturkalender hvor foreningene selv kan 1147 
registrere arrangementer. Kulturkalenderen skal ligge offentlig både på SiOs nettsider og i 1148 
applikasjonen. 1149 
 1150 

14. Velferdstinget skal jobbe for at studenter blir en del av gruppene som omfattes av 1151 
tannhelsetjenesteloven og en del av det offentlige fylkeskommunale tilbudet. Det er Velferdstingets 1152 
ønske at det delvis skal finansieres statlig 1153 
 1154 

15. Arbeidsutvalget skal jobbe for opprettelsen av et foreningshus i sentrum. 1155 
 1156 

16. Velferdstinget skal revidere idrettspolitisk dokument.  1157 
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SAKSFREMLEGG – 5A 1158 
Dato: 16. oktober 2017 1159 
Sak: 5a), Vedtakssak 1160 
Saksbehandler: Sarah Sørensen 1161 
Vedlegg: Budsjettutkast 2018; Kulturstyret - økonomisk oversikt. 1162 
 1163 
VELFERDSTINGETS DRIFTSBUDSJETT 2018 1164 
 1165 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1166 
Forslaget vedtas. 1167 
 1168 
Forslag til vedtak: 1169 
Velferdstingets driftsbudsjett 2018 vedtas. 1170 
 1171 
 1172 
SAKSNOTAT 1173 
 1174 
Bakgrunn for saken 1175 
Velferdstingets driftsbudsjett for 2018 må vedtas på dette møte, i forbindelse med Velferdstingets søknad 1176 
om tilskudd fra SiO. Denne saken må dermed behandles før sak 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO. 1177 
 1178 
Saksopplysninger 1179 
Det søkes om 3 340 000 kroner til drift av Velferdstinget. I forhold til fjorårets beløp omfatter dette en 1180 
prisjustering samt en økning på ca. 85 000 kroner. Økningen skyldes et NAV tiltak som i inneværende år er 1181 
avsluttet. Dette tiltaket har vart siden 2014 og er nå helt avsluttet. De totale lønnskostnader vil dermed øke 1182 
tilsvarende denne refusjonen som nå er opphørt. 1183 
 1184 
Driftsinntektene til Velferdstinget består hovedsakelig av tilskuddet man søker fra SiO på 14,1 mill. kroner, 1185 
hvorav 3,3 mill. kroner er Velferdstingets eget driftstilskudd og 10,8 mil. er øremerket til 1186 
tildelingsordningen. Utbetaling av kontingenten til NSO er ikke noe som går via Velferdstinget, derved er det 1187 
beløpet ikke medregnet her. Andre driftsinntekter omfatter bl.a. tilskudd fra Oslo Kommune og det vi 1188 
fakturerer SP-UiO AU for av felleskostnader på huset. Samlet driftskostnader er på 3,5 mill. kroner; og 1189 
omfatter drift av Velferdstinget, Kulturstyret og Studenthovedstaden. Samlet bevilgninger er etter innstilling 1190 
fra arbeidsutvalget budsjettert til 11,1 mill. kroner. Differensen mellom tilskudd til bevilgninger og 1191 
bevilgninger som skal betales ut, er Kulturstyret som budsjetterer med å ta av egenkapitalen til deres 1192 
bevilgningsramme. 1193 
 1194 
Økningen utenom prisjusteringen skyldes alene NAV tiltaket som avsluttes og tilhørende tilskudd som 1195 
bortfaller. Dette skal alene dekke de kostnader som refusjonen fra NAV de siste årene har dekket. Det er 1196 
ikke lagt opp til økning av driften. Velferdstinget fortsetter med det nivå som ble lagt i 2017 etter 1197 
organisatoriske endringer med bl.a. økningen av stillingen til Kulturstyreleder, honorar til Kulturstyrets 1198 
nestleder, honorar til valgkomitéleder og honorar til hele kontrollkomitéen. 1199 
 1200 



  
 

 
 45 

Dog har man valgt å øke noen få poster med forventet overskudd fra inneværende år. Det forventes at 1201 
2017 avsluttes med et mindre overskudd, opp mot at en forventet et underskudd på 41 225 etter siste 1202 
revidering. Det skyldes bl.a. at kostnadene til Velferdstingets høstseminar ble lavere enn forventet, selv om 1203 
en allerede hadde nedjustert kostnader for seminaret i budsjettrevideringen i september. Videre skyldes 1204 
det at Velferdstinget fikk et overskudd etter Pub-til-Pub arrangementet; vi solgte langt mere enn forventet, 1205 
og fikk en fortjeneste på 9 200 kroner. Dertil er det andre poster som også forventes å gå under budsjett. 1206 
Disse midlene har en valgt å bruke på steder der en ønsker å satse mer på i 2018. Altså ved å øke enkelte 1207 
budsjettposter med tilsvarende beløp. 1208 
 1209 
Det er ønskelig å øke «Markedsføring» med 10 000 kroner, hvorav de 5 000 skal øremerkes til 1210 
markedsføring for Kulturstyret. I inneværende år har en sett at det behov for større rom på markedsføring. 1211 
Hele budsjettet forventes å bli brukt i inneværende år. «Markedsføring» er da budsjettert til 60 000 kroner. 1212 
 1213 
Det foreslås at «Opplæring» nedjusteres med 30 000 kr og «Andre personalekostnader» nedjusteres med 1214 
10 000 kroner, og at «Reisekostnader» økes med tilsvarende beløp. Årsaken er at en del fra de postene 1215 
egentlig føres som «Reisekostnader»; transport, kost og losji i forbindelse med opplæring og andre ting. Det 1216 
er motregnet i de respektive postene i 2017 regnskapet. 1217 
Dertil er det ønskelig å øke reisekostnader med 10 000 kroner ytterligere. Dette skal gjøre at en 1218 
tilnærmelsesvis kommer opp på det nivå for reisekostnader som har vært de to siste årene. Da er det totale 1219 
budsjettet på 110 000 kroner, sammenlignet med rundt 117 000 for inneværende år og ca. 107 000 i 2016. 1220 
Grunnen til denne økningen og omdisponeringen er nødvendig nå, er fordi arbeidsutvalget i tidligere år har 1221 
fått eksterne midler til ViN samlinger og annet samarbeid med de øvrige Velferdsting i Norge. Siden det nå 1222 
er en del av den faste og forutsigbar driften til Velferdstinget, er det ikke lengre noe vi kan søke midler til.  1223 
 1224 
I tillegg til at posten «Opplæring» er redusert med 30 000, er den samtidig også økt med omsetningen fra 1225 
Pub-til-Pub, samt litt av overskuddet fra seminarposten i inneværende år. Budsjettet til «Opplæring» er 1226 
derfor på 23 200 kroner. 1227 
 1228 
Det er en liten justering i budsjettet for seminarene. Samlet beløp for all seminar-, kurs- og 1229 
konferansevirksomhet øker fra 313 000 kroner til 315 000 kroner. Velferdstinget har to årlige seminarer; et 1230 
helgseminar på våren og et dagsseminar på høsten. Det er ønske om å fortsette med den modellen. Det er i 1231 
budsjettet mulighet for to scenarier for vårseminaret i februar; enten på Thon Hotel Ullevål kun med 1232 
overnatting for representanter og andre det er høyst nødvendig for. Alternativet er at alle reiser bort til 1233 
eksempelvis Thon Hotel Skeikampen. 1234 
 1235 
Grunnet endringen i valgordningen i 2016, som også omfattet Kulturstyret, foreslås en endring i 1236 
organiseringen av Kulturstyrets seminar i 2018. I stedet for å ha ett seminar med to overnattinger, er det 1237 
ønske om et dagsseminar og et seminar med én overnatting. Tidligere var styret og leder nyvalgte i januar 1238 
og da ble det avholdt et oppstartsseminar med opplæring i starten av året. Nå er det kun Kulturstyreleder 1239 
som er nyvalgt i januar og resten velges på våren og perioden deres starter på høsten. Derfor ønsker en et 1240 
helgseminar i september med opplæring, og et dagsseminar i januar. Budsjettet for «Seminarer og 1241 
konferanser» er satt etter forventet regnskap, samt oppjustert litt for å kunne finansiere den nye modellen 1242 
til Kulturstyre seminarene. 1243 
 1244 
 1245 
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Resten av postene i budsjettutkastet enten beregnet etter forventet nivå for 2018, ellers så er postene 1246 
prisjustert etter nivået fra forventet regnskap. Det er noen få poster, der man bare har overført budsjettet 1247 
fra 2017. Eksempelvis de to faste postene «Rente kompensasjon til AU» på 5 000 kroner og «Krisefondet» 1248 
på 15 000 kroner. De står ofte urørt og oppjusteres ikke. 1249 
 1250 
Det er for 2018 budsjettert med et underskudd på 348 800 kroner. Dette skyldes at det tas 317 000 kroner 1251 
fra egenkapitalen til Kulturstyret. Det ble i januar 2015 overført 581 220 kroner overskytende Kulturstyre 1252 
midler fra SiO til Velferdstinget. Det ble vedtatt at dette skulle legges til bevilgningsrammen over fem år. I 1253 
tillegg til de 116 244 kroner, budsjetteres det med å bruke ytterlig 200 756 av egenkapitalen til Kulturstyret. 1254 
Kulturstyret har dermed etter innstilling fra AU, på 2 300 000 kr, en bevilgningsramme på 2 617 000; hvor    1255 
2 300 000 kroner er tilskudd og 317 000 tas fra egenkapitalen. (jf. Kulturstyret – økonomisk oversikt) 1256 
 1257 
Bevillinger til og fra Kulturstyret føres i Velferdstingets budsjett og dermed budsjetteres det med et resultat 1258 
på -348 800 kroner, men resultatet for Velferdstinget isolert sett er på -31 800 kroner. 1259 
 1260 
Ved utgangen av 2017 forventes det et resultat på 575 kroner for Velferdstinget og et underskudd for 1261 
Kulturstyret på -116 244 kroner. Kulturstyret forventes å redusere egenkapitalen ytterligere i 2018 og ved 1262 
utgangen av 2018 forventes egenkapitalen til Kulturstyret å være 636 375 kroner og egenkapitalen til 1263 
Velferdstinget forventes å være på 1 000 794 kroner. 1264 
 1265 
Velferdstinget har per i dag en solid egenkapital dersom en kun skal tenke på driften til Velferdstinget; men 1266 
siden Velferdstinget forvalter bevilgninger for over 10 millioner kroner er det viktig at det er et fornuftig 1267 
nivå på egenkapitalen og god likviditet. Det vurderes at egenkapitalen til Velferdstinget bør ligge på rundt 1 1268 
million. 1269 
  1270 
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NOTER TIL VELFERDSTINGET DRIFTSBUDSJETT 2018 1271 
 1272 
 1273 
 1274 
 1275 
3600 Tilskudd fra semesteravgiften 1276 
I 2017 ble det tildelt 3 180 000 kr fra semesteravgiften til VTs egen drift, det søkes nå 3 340 000 kr til driften 1277 
i 2018. Det litt høyere søknadsbeløpet skyldes at et tiltak med NAV nå er avsluttet, og som følge av dette vil 1278 
VT ikke få tilskudd fra NAV og fullfinansierer nå stillingene i administrasjonen selv. VT søker dermed 1279 
tilsvarende høyere beløp av SiO. 1280 
 1281 
Konto 3610-3638 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1282 
Denne ordningen er fra 2017 helt avviklet. 1283 
 1284 
Konto 3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet 1285 
Dette er summen som VT får av SiO til tilskuddsbudsjettet; gitt at AU sin innstilling vedtas og 1286 
søknadssummen innvilges. 1287 
 1288 
Konto 3900 Andre driftsinntekter 1289 
Denne posten omfatter bl.a. midler som overføres fra Oslo Kommune som refusjon for 1290 
sekretariatsfunksjonen i Studenthovedstaden, andre tilskuddsmidler, samt budsjetterte fellesutgifter VT 1291 
fakturerer SP-UiO AU. Lønnstrekk fra SP-UiO AU til lunsjordningen på huset inngår i denne posten, men 1292 
lønnstrekket fra VT-AU inngår i budsjettet på kostnadssiden. Dermed er budsjettet for «Andre 1293 
driftsinntekter» nedjustert for 2018.  1294 
 1295 
Konto 4320-4332 Bevillinger 4320-4332 1296 
Bevillinger til studentmedier og kulturinstitusjoner. Samlet bevilgninger til studentdemokratier er avviklet. 1297 
Bevilgninger til studentmedier og kulturinstitusjoner er som AU har innstilt på. 1298 
 1299 
Konto 5010-5211 Lønn, honorarer og kompensasjon 1300 
Dette omfatter lønnsutgifter for VTs administrasjon: administrasjonsleder i 100 % stilling og 1301 
administrasjonssekretær i 75 % stilling. Videre omfatter det honorar til tillitsvalgte. AU består av fire 1302 
tillitsvalgte i 100 % stilling; leder, nestleder, politikk- og medieansvarlig og kommunikasjonsansvarlig. 1303 
Kulturstyret består av 11 medlemmer, inklusiv leder. Kulturstyreleder honoreres tilsvarende en 25 % stilling. 1304 
Alle medlemmer, inklusiv leder, mottar et møtehonorar for hvert møte de er på. Alle medlemmer i 1305 
kontrollkomiteen og valgkomiteleder for møtehonorar både for VT møter og egne møter. 1306 
Videre inngår telefonkompensasjon, feriepenger til administrasjonen og eventuell refusjon av 1307 
sykepenger.  De totale lønnskostnader er budsjettert til å være en del høyere i 2018, det skyldes et tilskudd 1308 
fra NAV som bortfaller. Posten «Øvrige honorarer» dekker bl.a. honorar til ordstyring på VT møtene. Posten 1309 
«Rentekompensasjon AU» er budsjettert på samme nivå hvert år. Dette omfatter refusjon av de 1310 
renteutgifter de tillitsvalgt pådrar seg, i den tid de sitter i AU. Denne kompensasjonen utbetales ved avslag 1311 
om rentefritak fra lånekassen i perioden. 1312 
 1313 
Konto 5400-5410 Arbeidsgiveravgift 1314 
Beregnes som 14,1 % av alle lønnskostnader i inneværende år. 1315 
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Konto 5420-5800 Andre personalekostnader 1316 
Her inngår OTP som er satt til 3 % av lønnskostnader i administrasjonen i pågjeldende år, i tillegg til 1317 
administrative omkostninger ved ordningen.  Videre inngår opplæring, som er kostnader ved oppstart av et 1318 
nytt arbeidsutvalg, samt opplæring som kan komme i løpet av året. Denne posten er nedjustert med 30 000 1319 
kr, og posten for reisekostnader er tilsvarende oppjustert. Det skyldes at en stor del av opplæringen og 1320 
overlapp ofte blir reisevirksomhet. Posten «Reisekostnader» er økt med tilsvarende beløp. 1321 
«Andre personalekostnader» er bl.a. overtidsmat, diett i forbindelse med møte og reise både for AU og for 1322 
administrasjonen. Dertil inngår også innkjøp til lunsjordningen på huset. Lunsjordningen er en fellesutgift 1323 
med SP-UiO AU. Lunsjordningen finansieres ved lønnstrekk og et mindre bidrag fra VT. Det sees dermed 1324 
både på inntektssiden og kostnadssiden i budsjettet. Denne posten er nedjustert etter forventet regnskap. 1325 
Det er i hovedsak av regnskapstekniske grunner. I 2017 budsjetterte man med at lønnstrekket fra VT-AU og 1326 
administrasjonen inngikk i budsjettet på inntektssiden, men i regnskapet vil inngå som en motregning på 1327 
kostnadssiden i selve budsjettposten. Posten «Andre driftsinntekter» er nedjustert med tilsvarende beløp. 1328 
Videre er «Andre personalekostnader» nedjustert ytterligere med 10 000 kroner, fra budsjettutkastet i 2017, 1329 
det skyldes at de midlene egentlig føres som «Reisekostnader». Det er i 2017 motregnet i denne posten, 1330 
men for 2018 ønsker en å budsjettere og føre alt i «Reisekostnader».  Posten «Reisekostnader» er økt med 1331 
tilsvarende beløp. 1332 
 1333 
Konto 6710-6720 Diverse fremmede tjenester 1334 
Denne posten dekker revisjon av VTs regnskap og utgifter til regnskapsfører. Det er budsjettert etter 1335 
forventet regnskap 2017.  1336 
 1337 
Konto 6510-6950 Kontorkostnader 1338 
Kontorkostnader omfatter bl.a. tekniskutstyr, avisabonnementer, datakostnader, porto, møbler, annet 1339 
inventar og innkjøp av kontorrekvisita. Videre inngår diverse innkjøp til kjøkkenet/huset og kostnader for 1340 
bruk av skriverne på Villa Eika. Disse kostnader er felleskostnader med SP-UiO, som deles ut fra en 1341 
fordelingsnøkkel: SP-UiO 51 % og VT 49 %.  1342 
Budsjettet for teknisk utstyr er satt lavere enn forventet regnskap, da det var et par engangskostnader som 1343 
ikke videreføres i 2018, en forventer dermed ikke noe utover det ordinære på dette område.  1344 
Posten «Datakostnader» omfatter Google Apps for Work (G Suite), betaling for brukere på UiO-server, samt 1345 
support fra USIT. I øvrige kontorkostnader inngår også mobilabonnementer til AU, en gikk i 2016 vekk fra 1346 
telefonkompensasjon til AU og i stedet fikk mobilabonnementer. Datakostnader og øvrig kontorkostnad er 1347 
satt etter forventet regnskap.  1348 
 1349 
Konto 7100-7140 Reisekostnader 1350 
Posten dekker reisekostnader i forbindelse med Velferdstingsarbeid, studieturer og opplæring. 1351 
Reisekostnader omfatter transport, kost og losji ved reisevirksomhet i forbindelse med Velferdstingsarbeid; 1352 
men det inkluderer også bilgodtgjørelse og bruk av leiebil til daglig drift. Deler av disse reisekostnadene 1353 
dekkes i noen tilfelle av eksterne midler og vil i så fall fremgå i posten 3900 som «Andre driftsinntekter», 1354 
dermed kan nivået i regnskap være høyere enn budsjettert nivå.  1355 
Posten er økt betydelig i forhold til budsjett for 2017. Dette avspeiler ikke en så stor økning av aktivitet, det 1356 
avspeiler heller færre muligheter til å få eksterne midler til reisevirksomheten. Samtidig er en del av 1357 
kostnadene til opplæring rene reisekostnader, det er dermed motregnet i posten «Opplæring» i forventet 1358 
regnskap. Man ønsker derfor å flytte den delen av kostnadene til opplæring, som egentlig er 1359 
reisevirksomhet, til «Reisekostnader». Med samme begrunnelse ønsker en også å flytte et mindre beløp fra 1360 
«Andre personalkostnader».  (jf. Konto 5420-5800 Andre personalekostnader)  1361 
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Dertil ønsker en å øke posten med ytterligere 10 000 kroner, slik at det kommer opp på det nivået brukt på 1362 
reisevirksomhet de siste årene. Det forventes ikke at reisekostnader blir mindre siden det  følger aktiviteten 1363 
i VT og økt samarbeid med de andre Velferdstingene i Norge, men også i forbindelse med seminarer og 1364 
møter for VT. 1365 
 1366 
Konto 7300-7400 Representasjon, markedsføring og gaver 1367 
Posten dekker møtekostnader, gaver, markedsføring og ulike kampanjer som VT-AU arrangerer i årets løp, 1368 
samt arrangementer og fester. 1369 
«Møtekostnader» dekker i hovedsak bevertning på Velferdstingsmøter. I tillegg også bevertning til møter 1370 
med konsernledelsen, Hovedstyret, Kulturstyret, Studenthovedstaden og AU egne møter m.m. Budsjettet 1371 
for møtekostnader er satt etter forventet regnskap. Posten har økt ganske mye siden 2015 grunnet generelt 1372 
høyere aktivitet, samt at det nå fast er bevertning på møtene i KS og Studenthovedstaden og forbedret 1373 
bevertning på Velferdstingsmøtene. 1374 
I «Seminarer og konferanser» inngår KS’ og VTs seminarer. Her dekkes alle kostnader i forbindelse med 1375 
seminarene; transport, kost og losji m.m.  1376 
Grunnet endring i valgordningen, som også omfattet KS, ønskes endring i organiseringen av KS’ seminar i 1377 
2018. I stedet for å ha ett seminar med to overnattinger, ønsker man et dagsseminar og et seminar med én 1378 
overnatting. Tidligere var styret og leder nyvalgte i januar og da hadde man et oppstartsseminar med 1379 
opplæring i starten av året. Nå er det kun Kulturstyreleder som er nyvalgt i januar og resten velges på våren 1380 
og starter perioden deres på høsten. Derfor ønskes et helgseminar i september med opplæring og et 1381 
dagsseminar i januar. VT har nå to årlige seminarer; et helgseminar på våren og et dagsseminar på høsten. 1382 
Det er ønskelig å fortsette med den modellen. Budsjettet for seminarer og konferanser er satt etter 1383 
forventet regnskap, samt oppjustert litt for å kunne finansiere den nye modellen til KS seminarene. 1384 
I «Seminarer og konferanser» inngår også intern kurs- og seminarvirksomhet; slik som kursing og 1385 
opplæring av administrasjonen. Dette er oppjustert mer enn prisjustering, da en mener det er viktig å satse 1386 
på mer intern kursing. 1387 
 1388 
Konto 7500-7781 Andre driftskostnader 1389 
I denne posten inngår bl.a. forsikringer og bankkostnader. Videre inngår disposisjonskontoen til VT og KS. 1390 
De tillitsvalgte disponerer denne kontoen og finansierer kostnader til interne sosiale opplegg. 1391 
Krisefond for utenlandske studenter har fast budsjett på 15 000 kr. De øvrige poster under «Andre 1392 
driftskostnader» er satt etter forventet regnskap.  1393 
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SAKSFREMLEGG – 8 1394 
Dato: 16. oktober 2017 1395 
Sak: 8, Diskusjonssak 1396 
Saksbehandler: Elisabeth Holien 1397 
Vedlegg:  1398 
 1399 
AU legger frem ulike forslag til organisering av vårseminar 1400 
 1401 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1402 
 1403 
 1404 
Forslag til vedtak: 1405 
Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker.  1406 
 1407 
 1408 
SAKSNOTAT 1409 
 1410 
Bakgrunn for saken 1411 
Arbeidsutvalget ønsker Velferdstingets mening og innspill til Vårseminaret som skal avholdes i starten av 1412 
februar.  1413 
 1414 
Saksopplysninger 1415 
 1416 
Dette er to mulige alternativer for Velferdstingets vårseminar som arbeidsutvalget har sett på.  1417 
 1418 
Thon Hotel Ullevål.  1419 
Prisnivået på Thon Hotel Ullevål er litt høyere, derfor beregner vi kun overnatting til valgte representanter og til 1420 
eventuelle gjester med lang reisevei. Øvrige deltakere forventes å reise til og fra hver dag. Det er derimot mulig å 1421 
invitere litt flere gjester, da prisen for en ekstra deltaker ikke er så høy. 1422 
Antall deltakere som inviteres: ca. 70  1423 
Overnattende gjester: max 45 1424 
Total kostnader: ca. 140 000 kroner.  1425 
 1426 
Thon Hotell Skeikampen 1427 
Skeikampen ligger litt langt unna om en må beregner tid til reisevei. Det er ikke mulig å invitere like mange 1428 
deltakere, da alle må få overnatting og transport til hotellet. 1429 
Antall deltakere som inviteres: ca. 65  1430 
Overnattende gjester: alle 1431 
Transport: 25 000 kroner 1432 
Total kostnader: ca. 140 000 kroner.  1433 
 1434 
Begge alternativer er fra lørdag formiddag til søndag ettermiddag.  1435 
 1436 
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