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

Folkeuniversitetene 

 
KOPI: 
Hovedstyrets studentmedlemmer, velferdstingets 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 VELFERDSTINGETS VÅRSEMINAR 2017 
Kjære representanter i Velferdstinget og faste mottakere av kopi av Velferdstingets innkallinger. 
 
Dette er innkalling til Velferdsseminaret 3.-5. februar 2017. Seminaret finner sted på Thon Hotel 
Åsgårdstrand, avreise klokken 13.30 fra Villa Eika med buss. 
 
Det er første ordinære møte i Velferdstinget i 2017, og på møtet skal dere blant annet vedta 
handlingsplanen for 2017. 
 
Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærerstedene. Det er møteplikt i 
Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller 
fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, hvis du ikke kan møte og din 
vara stiller i stedet for deg. 
 
Representanter valgt via valgforsamlingen må ved forfall ta kontakt med Sarah Sørensen, for å finne vara.  
 
 
 

mailto:s.sorensen@studentvelferd.no
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FORKORTELSER 
 
AU: Arbeidsutvalget 
BH: Bjørknes Høyskole 
BI: Handelshøyskolen BI 
BL: Blå Liste  
BS: Boligstyret  
DMH: De mindre Høgskolene 
DNS: Det Norske 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 
SD: Sosialdemokratene 
SH: Studenthovedstaden 
SHA: Studenthovedstadens arbeidsgruppe 
SiO: Samskipnaden i Oslo og Akershus 
SiO: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 
SP-HIOA: Studentparlamentet ved HiOA 
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 
STUDiO: Studentfestivalen i Oslo 
SVL: SV-lista 
VA: Venstrealliansen 
VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité 
VK: Valkomité  
VT: Velferdstinget 
WH: Westerdals Høyskole

1 
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ANSVAR OG UTFORDRINGER 2 
Velkommen som tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT). Velferdstinget er det studentvalgte 3 
organet for velferdssaker for lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). 4 
Velferdstinget er det politiske studentstyringsorganet som skal legge de overordnede føringene for hva 5 
slags velferdstilbud studentene skal ha og hvordan det skal organiseres. Velferdstinget sørger for reell 6 
studentsyring av SiO ved at Velferdstinget velger flertallet av personene i samskipnadsstyret og dermed 7 
styrer Norges største studentsamskipnad. 8 
  9 
Det er viktig at de tillitsvalgte i Velferdstinget har høy kompetanse på de områder de til en hver tid jobber 10 
med. 11 
  12 
Arbeidsutvalget har et ansvar for å bidra til kompetanseheving blant Velferdstingsrepresentantene. 13 
Arbeidsutvalget vil legge til rette for kompetanseheving, ved å arrangere debatter og skoleringer gjennom 14 
året. Vi håper dette vil bidra til et aktivt Velferdsting og ønske om å bidra til å skape debatt gjennom 15 
resolusjoner og forslag. 16 
  17 
Du som tillitsvalgt også et ansvar for å sette deg inn i Velferdstingets vedtatte politikk. Vi oppfordrer deg 18 
derfor på det sterkeste til å ta en titt på Velferdstingets nettsider. Her vil du finne en oversikt over tidligere 19 
vedtak som er fattet av velferdstinget, og som fortsatt er gjeldende politikk. Dette er politikk som blir 20 
stående hvis ikke Velferdstinget ønsker å endre hva Velferdstinget mener i disse sakene. 21 
  22 
Ta en titt på Velferdstingets nettside for vedtatte dokumenter, vedtekter og reglement: 23 
www.studentvelferd.no 24 
 25 

 26 
MØTET 27 
Til et Velferdstingsmøte innkaller man alltid representanter/medlemmer til sted, dato og tid. Det sendes 28 
elektronisk innkalling og foreløpig saksliste til Velferdstingets representanter og observatører senest to 29 
uker før møtet. Endelig saksliste og saksdokumenter til Velferdstingets representanter og observatører 30 
senest ti dager før møtet. Dette er nedfelt i Velferdstingets vedtekter. 31 
  32 
Møtekonstituering 33 
Først velger man ordstyrer og referent, som Arbeidsutvalget i Velferdstinget har funnet personer til. Men et 34 
hvert Velferdsting kan velge å innstille på noen andre. En ordstyrer (= leder av møtet) har ansvar for at 35 
Velferdstinget følger kjøreplan og sakslisten. Ordstyrer har også ansvar for å styre spørsmålsrunder og 36 
debatter i hver sak. 37 
  38 
Så godkjennes innkallingen, hvor man har mulighet til å komme med bemerkninger hvis innkallingen 39 
inneholdt feil. Eventuelle bemerkninger føres i referatet, som vanligvis blir godkjent med de merknader 40 
som kommer fram. 41 
  42 
Videre har Arbeidsutvalget satt og en saksliste (dvs. dagsorden) og en kjøreplan, det vil si tidsrommet for 43 
møtet. Som oftest også med tider for hver sak som skal opp slik at det skal bli lettere for representantene å 44 
forholde seg til sluttidspunkt. Sluttidspunktet er tentativt, det vil si at man kan gå utover dette tidspunktet 45 
hvis man ikke har blitt ferdig med sakslisten. 46 
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  47 
Helt til slutt under møtekonstitueringen ser man på referatet fra forrige møte. Hvis man finner feil eller 48 
mangler i referatet kan man komme med bemerkninger til det her, slik at det kan rettes opp. 49 
  50 
Orienteringer 51 
Arbeidsutvalget er pliktig til å komme med orienteringer om hva som har skjedd siden sist møte. Denne 52 
foreligger skriftlig, men lederen av Arbeidsutvalget tar også et kortere sammendrag muntlig. 53 
  54 
VT-representanter i samskipnadens delstyrer (Studentkafeene, Kulturstyret) og Studentrepresentantene i 55 
hovedstyret har også skriftlige og/eller muntlige orienteringer. 56 
  57 
Representantene i Velferdstinget har mulighet til å komme med spørsmål til de som har orienteringer. 58 
  59 
Fra sak til sak 60 
Hver sak starter først med at ansvarlig for saken legger den frem muntlig. Så åpner ordstyrer for 61 
oppklarende spørsmål, før man kjører debatt. 62 
  63 
Alle representanter kan komme med innlegg, og som oftest har man 2-3 minutter på hvert innlegg. For å 64 
tegne seg til innlegg tar man en finger i været, sammen med den blå siden av nummerskiltet man får utdelt 65 
ved opprop helt i begynnelsen av møtet. Til hvert innlegg er det lov med replikker hvis det er noe man kort 66 
vil kommentere. Da får man som oftest 1 minutt og man tegner seg ved å vise V-tegn (to fingre i været) og 67 
rød side på nummerskilt. Det er vanlig at det bare kan tegnes 2-3 replikker på hvert innlegg. Både tid på 68 
innlegg og replikker og hvor mange replikker som er lov, bestemmes av ordstyrer. 69 
  70 
Det er vanlig at man reiser seg når man har innlegg eller replikk. 71 
  72 
Hvis man vil komme med en saksopplysning (fakta og ikke argument) viser man et T-tegn (time-out) med 73 
hendene. 74 
  75 
Ordstyrer setter etter hvert strek for tegning av innlegg, og det blir det gitt beskjed om ut i debatten. 76 
  77 
Endringsforslag 78 
Noen ganger er man ikke enig i det som står i de dokumentene Arbeidsutvalget innstiller til Velferdstinget. 79 
Da kan man levere et endringsforslag for å endre teksten. 80 
  81 
Det finnes tre forskjellige endringsforslag: Strykningsforslag, der man bare stryker tekst fra dokumentet, 82 
tilleggsforslag, der man legger til ny tekst, og endringsforslag, der man erstatter teksten i dokumentet med 83 
en annen tekst. I den siste fasen av behandlingen av en sak voterer man over alle endringsforslagene som 84 
har kommet inn, og sitter til slutt med et komplett dokument som inneholder de endringene Velferdstinget 85 
ville gjøre. 86 
  87 
I Velferdstinget har vi to løsninger for å fremme endringsforslag: man kan enten gjøre det elektronisk (både 88 
før og under møtet), eller ved å fylle ut et skjema for endringsforslag på papir under møtet. Det er veldig 89 
tidsbesparende med elektroniske endringsforslag. Representanter som har bærbar PC oppfordres derfor 90 
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sterkt til å ha med seg denne på Velferdstingsmøtene. Endringsforslag må fremmes før ordstyrer har satt 91 
strek. 92 
  93 
Innmelding av saker 94 
Enhver student tilsluttet SiO kan melde saker til sakslisten. 95 
  96 
Vedtakssaker og resolusjoner må være meldt og saksdokumenter være innlevert til Arbeidsutvalget senest 97 
ti dager før møtet. Diskusjonssaker må meldes senest under godkjenning av dagsorden for møtet. Utenom i 98 
saker om mistillit, kan Velferdstinget likevel med 2/3 flertall sette en sak på dagsorden og behandle for sent 99 
innkomne saksdokumenter. 100 
  101 
Pandoras eske? 102 
Velferdstinget har en eske ved navn Pandoras eske, som står på ordstyrerbordet. Her kan alle mulige 103 
kreative bidrag til fellesskapet leveres inn. Dikt, sitater, frustrasjoner og annet mottas med takk. Vi holder 104 
oss selvfølgelig unna ufinheter. Det vil være mulig å endre navn på esken på seminaret. 105 
  106 
Ordstyrer leser opp innkomne bidrag til stor glede for alle. 107 
  108 
  109 
Vennlig hilsen 110 
 111 
Aleksander Martin Gjøsæter – Leder av Velferdstinget 112 
Meera Manjit Kaur – Nysteder for Velferdstinget 113 
Trygve Monclair Bøe – Kommunikasjonsansvarlig 114 
Kaja Elisabeth de Ru – Politikk- og medieansvarlig  115 



  
 

 
 7 

DAGSORDEN 

 116 
VT 01   MØTEKONSTITUERING 117 
1a) Valg av ordstyrer og referent       Vedtakssak 118 
1b) Godkjenning av innkalling       Vedtakssak 119 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan     Vedtakssak 120 
1d) Godkjenning av referat fra konstituerende møte 5. desember 2016  Vedtakssak 121 
1e) Godkjenning av valgprotokoller       Vedtakssak 122 
1f) Mandat for redaksjonskomite        Vedtakssak 123 
1g) Valg av leder for redaksjonskomite                       Vedtakssak 124 
1h) Valg av medlemmer til redaksjonskomite                               Vedtakssak 125 
  126 
VT 02   ORIENTERINGER 127 
2a) Arbeidsutvalgets orientering                                                                    Orienteringssak 128 
2b) Hovedstyrets orientering                                                                            Orienteringssak 129 
2c) Andre orienteringer                                                                                     Orienteringssak 130 
2d) Arbeidsutvalgets reisevirksomhet 2015 og 2016    Orienteringssak 131 
  132 
VT 03   ORGANISASJON                                133 
3a) Fastsettelse av møtedatoer for våren 2017                                       Vedtakssak 134 
3b) Forretningsorden        Vedtakssak 135 
  136 
VT 04   POLITIKK 137 
4a) Politisk grunndokument                                                     Vedtakssak 138 
4b) Handlingsplan                                                             Vedtakssak 139 
 140 
VT 05   ØKONOMI 141 
5a) Velferdstingets driftsbudsjett 2017 – revidert                                  Vedtakssak 142 
  143 
VT 06   GODKJENNINGER OG VALG 144 
6a) Ettergodkjenning av supplering til Kulturstyret             Vedtakssak 145 
6b) Godkjenning av Kulturstyrets handlingsplan 2017                 Vedtakssak 146 
6c) Supplerende nominasjon til styret i Universitas     Valgsak 147 
  148 
VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER 149 
  150 
VT 08 EVENTUELT 151 
  152 
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FORSLAG TIL KJØREPLAN: 153 
 154 
FREDAG 155 
13.00  Oppmøte på Villa Eika, Blindern 156 
 157 
13.30             Felles avreise fra Villa Eika med buss 158 
 159 
14.30  Ankomst, Thon Hotel Åsgårdstrand 160 
 161 
15.00             Presentasjon av helgen fra AU 162 
 163 
15.15          Bli kjent  164 
(kl. 16.00 kort pause med pausebevertning)  165 
 166 
16.05             Felles introduksjon til nivådelt opplæring  167 
 168 
16.15  Nivådelt opplæring 169 
(kl. 17.05 kort pause med pausebevertning) 170 
 171 
17.15          Planlegge øvingsdebatt i grupper 172 
 173 
17.40          Møtestart/orientering fra AU (øvingsdebatt) 174 
 175 
18.20  Avrunding av møtet 176 
(kl. 18.30 møteslutt fredag) 177 
 178 
19.00            Middag og sosialt  179 
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LØRDAG 180 
10.00             Gruppearbeid 181 
 182 
11.00  Hilsningstaler 183 
(kl. 11.30 kort pause med pausebevertning) 184 
 185 
11.45             Møtestart med opprop 186 

1a) Valg av ordstyrer og referent 187 
1b) Godkjenning av innkalling 188 
1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 189 
1d) Godkjenning av referat fra konstituerende 5. desember 2016  190 
1e) Godkjenning av valgprotokoller 191 

 192 
12.15             3b) Forretningsorden 193 
12.30            Lunsj 194 
 195 
13.30  1f) Mandat for redaksjonskomite 196 
                 1g) Valg av leder for redaksjonskomite 197 

1h) Valg av medlemmer til redaksjonskomite 198 
 199 
14.00          2a) Arbeidsutvalgets orientering 200 

2b) Hovedstyrets orientering 201 
2c) Andre orienteringer 202 
2d) Arbeidsutvalgets reisevirksomhet 2015 og 2016 203 

 204 
14.30  4a) Politisk grunndokument: debatt 205 
(kl. 15.00 kort pause med pausebevertning) 206 
 207 
15.15  4b) Handlingsplan 2017: Førstegangs debatt   208 
 209 
16.45             6a) Ettergodkjenning av supplering til Kulturstyret 210 
 211 
17.00          6b) Godkjenning av Kulturstyrets handlingsplan 2017          212 
(kl. 17.30 møteslutt lørdag) 213 
 214 
19.30            Middag og sosialt 215 
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SØNDAG: 216 
10.00             4a) Politisk grunndokument: Votering 217 
10.30             4b) Handlingsplan 2017: Andregangs debatt 218 
(kl. 11.00 kort pause med pausebevertning) 219 
 220 
11.15  4b) Handlingsplan 2017: Andregangs debatt (forts.) 221 
 222 
12.00            Lunsj 223 
 224 
13.00  4b) Handlingsplan 2017: Votering 225 
(kl. 13.45 kort pause med pausebevertning) 226 
 227 
14.00   5a) Velferdstingets driftsbudsjett 2017 – revidert     228 
 229 
14.15  3a) Fastsettelse av møtedatoer for våren 2017 230 
 231 
14.30  6c) Supplerende nominasjon til styret i Universitas 232 
 233 
14.45  8) Eventuelt 234 
 235 
15.00  Møtet avsluttes med møtekritikk 236 
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SAKSFREMLEGG – 1A 
Dato: 3.-5. februar 2017 237 
Sak: 1a) 238 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 239 
Vedlegg: 240 
 241 
VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 242 
 243 
Arbeidsutvalgets innstilling: 244 
Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 245 
 246 
Forslag til vedtak: 247 
Ordstyrer: Tord Øverland og Jørgen Ringen Andersen 248 
Referent: Sarah Sørensen 249 
 250 
 251 
 252 
 253 
 254 
 255 
SAKSFREMLEGG – 1B 256 
Dato: 3.-5. februar 2017 257 
Sak: 1b) 258 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 259 
Vedlegg: 260 
 261 
GODKJENNING AV INNKALLING 262 
 263 
Arbeidsutvalgets innstilling: 264 
 265 
 266 
Forslag til vedtak: 267 
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  268 



  
 

 
 12 

SAKSFREMLEGG – 1C 269 
Dato: 3.-5. februar 2017 270 
Sak: 1c) 271 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 272 
Vedlegg: 273 
 274 
GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 275 
 276 
Arbeidsutvalgets innstilling: 277 
 278 
 279 
Forslag til vedtak: 280 
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 281 
 282 

 283 

 284 

 285 
 286 

SAKSFREMLEGG – 1D 287 
Dato: 3.-5. februar 2017 288 
Sak: 1d) 289 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 290 
Vedlegg: 291 
 292 
GODKJENNING AV REFERATET FRA KONSTITUERENDE MØTE 5. DESEMBER 293 
Referatet finner dere www.studentvelferd.no  294 
 295 
Arbeidsutvalgets innstilling: 296 
 297 
 298 
Forslag til vedtak: 299 
Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  300 

http://www.studentvelferd.no/
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SAKSFREMLEGG – 1E 301 
Dato: 3.-5. februar 2017 302 
Sak: 1e) 303 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 304 
Vedlegg: 305 
 306 
GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER   307 
 308 
Arbeidsutvalgets innstilling: 309 
 310 
 311 
Forslag til vedtak: 312 
Valgprotokoller godkjennes.  313 
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SAKSFREMLEGG – 1F-1H 314 
Dato: 3.-5. februar 2017 315 
Sak: 1f-1h) 316 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 317 
Vedlegg: Regler og mandat for redaksjonskomiteen 318 
 319 
FASTSETTELSE AV MANDAT FOR REDAKSJONSKOMITÉ,  320 
VALG AV LEDER OG MEDLEMMER 321 
 322 
Arbeidsutvalgets innstilling:  323 
 324 
 325 
Forslag til vedtak: 326 

• Vedlagte mandat vedtas. 327 
• Kandidater til redaksjonskomiteens leder og medlemmer fremmes og velges på møtet.  328 
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REGLER OG MANDAT FOR REDAKSJONSKOMITEEN 329 
 330 
Generelle regler for redaksjonskomiteen 331 
 332 

• Det opprettes én redaksjonskomité. 333 
• Velferdstinget vedtar mandat og sammensetning etter innstilling fra fraksjonene.  334 
• Hver fraksjon inviteres til å stille ett medlem til redaksjonskomiteen. 335 
• Redaksjonskomiteene skal sammenstille og presentere innkomne forslag for Velferdstinget, de kan 336 

også gis mandat til å foreslå bedre ordlyd og innstille på forslag. 337 

MANDAT FOR REDAKSJONSKOMITEEN: 338 
1. Komiteen skal bestå av: 339 

a) Opptil 8 representanter fra minst 3 ulike institusjoner 340 
b) En representant fra AU uten stemmerett fungerer som sekretær. 341 

2. Komiteen skal samordne innkomne forslag ved å: 342 
a) Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert. 343 
b) Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom forslag med samme 344 

intensjon. 345 
c) Dele opp forslag der det er naturlig. 346 

3. Innstillinger: 347 
a) Komiteen skal innstille på om hvorvidt forslag kan vedtas, avvises, eller ikke 348 
b) realitetsbehandles. 349 
c) Komiteen skal, på innstillinger der det er uenighet, redegjøre for både flertallets innstilling og 350 

mindretallets dissens. 351 
d) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er nødvendig. 352 
e) Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse Velferdstinget om 353 

motstridende forslag som blir foreslått. 354 

4. Samarbeid: 355 
a) Komiteen skal utvikle voteringsorden i samarbeid med ordstyrer. 356 
b) Komiteen skal forhøre seg med kontrollkomitéen om et forslag kan realitetsbehandles dersom det 357 

er tvil. 358 
c) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være hensiktsmessig, som forslagstiller, 359 

arbeidsutvalget og forberedende komitéer. 360 

5. Valg: 361 
a) Hver lærestedsgruppering stiller med ett medlem dersom fraksjonen selv ønsker dette. 362 
b) Velferdstinget velger så leder blant kandidatene. 363 

Velferdstinget velger så resten av redaksjonskomitéen.  364 



  
 

 
 16 

SAKSFREMLEGG – 2A 365 
Dato: 3.-5. februar 2017 366 
Sak: 2a), Orienteringssak 367 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 368 
Vedlegg: 369 
 370 
ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 371 
 372 
Arbeidsutvalgets innstilling: 373 
 374 
 375 
Forslag til vedtak: 376 
Saken tas til orientering.  377 
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GENERELL ORIENTERING, ARBEIDSUTVALGET 378 
 379 
Hele arbeidsutvalget har hatt ferie fra 20. januar frem til 9. januar. Dette har vært helt nødvendig for oss, og 380 
vi føler oss virkelig klare til å ta fatt på et nytt halvår for Velferdstinget etter en (mener vi selv) velfortjent 381 
ferie.  382 
 383 
LEDER, ALEKSANDER MARTIN GJØSÆTER 384 
 385 
Siden sist møte i Velferdstinget har jeg vært i møte i Kunnskap Oslo den 8. desember. På møtet ble det 386 
vedtatt å fortsette arbeidet i arbeidsgruppen knyttet til «Studentslippet 2017», et felles 387 
studiestartarrangement der SiO, UiO, HiOA, BI og Oslo kommune samarbeider både med forberedelser, 388 
gjennomføring og økonomisk. 389 
 390 
Jeg besøkte sammen med nestleder AHO sin høstutstilling den 14. desember. Dette var nyttig, og ga oss et 391 
bredere perspektiv av studentmassen på AHO, noe som vil være nyttig i fremtidig politikkutforming og 392 
arbeid for Velferdstinget. 393 
 394 
Jeg deltok den 15. desember på styringsgruppemøte for byggeprosjekter. I møtet ble det gitt orienteringer 395 
knyttet til støyforholdene på Kringsjå i forbindelse med oppussingen av studentboligene der, samt nybygget 396 
på parkeringsplassen mot T-banen, på baksiden av Kiwi. 397 
 398 
Den 16.-17. desember ble det arrangert overlappshelg for Velferdstingene i Norge, her i Oslo. Overlapp i 399 
ViN gjennomføres hver gang det har blitt valgt ny leder i et av de 5 velferdstingene, denne gangen var det i 400 
Bergen hvor Linnea Reitan Jensen er ferdig etter 2 år som leder, og tidligere nestleder Sverre Hartveit ble 401 
valgt til ny leder frem til sommeren 2017. 402 
 403 
Den første uken i januar har gått til møter med blant andre HiOA og UiO for å få innspill fra deres 404 
arbeidsutvalg til vår handlingsplan. Det ble på møtene uttrykt støtte for den typen handlingsplan som 405 
arbeidsutvalget i Velferdstinget har foreslått for 2017. 406 
 407 
Den 12. januar besøkte leder av Velferdstinget i Bergen, Sverre Hartveit, meg det ble arbeidet med plan for 408 
et seminar arrangert av Velferdstingene i Norge. Det ble på kvelden avholdt møte i Velferdstingene i Norge 409 
over Google Hangouts, der undertegnede gikk av som Velferdskoordinator for Velferdstingene i Norge, og 410 
leder av Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Ida Medina Jedanovic, ble valgt til ny 411 
Velferdskoordinator for ViN. Velferdskoordinatorens oppgaver er å koordinere arbeidet i ViN, kalle inn til 412 
møter og sette dagsorden og kjøreplan for møtene. 413 
 414 
Den 13.-15. januar besøkte jeg Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim i forbindelse med deres 20 års 415 
jubileum og festmiddag i den anledning. 416 
 417 
Den 18. januar ble det avholdt møte mellom Velferdstinget ved undertegnede og nestleder, 418 
Kulturstyreleder, administrasjonssekretær i Velferdstinget og leder av SiO Foreninger. Dette møtet var i all 419 
hovedsak en forventningsavklaring der man sammen ble enige om hvordan samarbeidet det kommende 420 
året skal foregå. Møtet gav stort utbytte til alle deltakere. 421 
 422 
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Helgen 27.-29. januar skal jeg delta på Velferdstinget i Bergen sitt oppstartsseminar. 423 
 424 
NESTLEDER, MEERA MANJIT KAUR 425 
 426 
I midten av desember var leder og jeg på et arrangement i regi av Unge funksjonshemmede: Utdanning 427 
som arbeidsmarkedstiltak. Samme dag var vi også en tur på AHO, hvor vi fikk omvisning på AHO works 428 
exibition.  429 
 430 
Nå på nyåret har jeg og leder hatt et møte med Kulturstyrets nye leder, Felicitas og SiO foreninger, for å ta 431 
opp forventningsavklaring og mål for videre samarbeid for vårsemesteret.  432 
 433 
Denne måneden har vi arbeidet med å skrive sakspapirer og forberede vårseminaret for VT Oslo og 434 
Akershus. 435 
 436 
KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, TRYGVE MONCLAIR BØE 437 
 438 
Siden sist har jeg i hovedsak fokusert på tre ting. Forberede meg til HiOA-seminar, og delta på HiOA-439 
seminar. Forberedelser til VT-seminaret, og å ferdigstille visittkort. 440 
  441 
I forbindelse med min deltagelse på HiOA-seminaret hadde jeg et møte med AU-HiOA for å spisse 442 
presentasjonen min, og for å klarere rollen min på seminaret. Seminaret ble veldig vellykket, og jeg følte at 443 
tilstedeværelsen min har styrket forholdet mellom VT og SP-HiOA. Jeg gleder meg til videre samarbeid. 444 
  445 
Merchandise til seminaret er bestilt, og kommer til tiden såfremt leverandøren overholder avtalen. Videre 446 
har jeg arrangert møter med UiO, HiOA, BI og menighetsfakultetet for innspill til handlingsplanen. Tanken 447 
bak dette er å styrke diskusjonen på VT- seminaret. Videre har jeg planlagt programmet for fredagen på 448 
seminaret, og sett på det sosiale opplegget gjennom helgen. 449 
  450 
Jeg har ferdigstilt visittkortene til AU, og er veldig fornøyd. De vil bli bestilt i nær fremtid 451 
 452 
POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG, KAJA ELISABETH DE RU 453 
 454 
Jeg har siden sist prøvd å få til et møte med byråd for byutvikling, Hanna Marcussen for å snakke om 455 
reguleringssakene om Trimveien 4 (kunstgressbanen) og Blindernveien 6. Nok en gang har politisk 456 
behandling blitt utsatt, og vi må vente til senere ut på våren før det blir aktuelt med et slikt møte.  457 
 458 
Den meste av tiden siden årsskiftet har gått til å planlegge seminaret, samt jobbe gjennom sakene som skal 459 
til politisk behandling på møtet. Har særlig hatt ansvar for politisk grunndokument.  460 
 461 
Jeg har begynt å se på politisk strategi for året 2017, spesielt siden det er valgår og årets respektive 462 
landsmøter vil legge presedens for debattene opp mot valget. Hvordan vi politisk skal prioritere er i deres 463 
hender, og jeg gleder meg til å sette i gang med arbeide for fullt etter seminaret! 464 
 465 
MEDIELOGG  466 
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SAKSFREMLEGG – 2B 467 
Dato: 3.-5. februar 2017 468 
Sak: 2b), Orienteringssak 469 
Saksbehandler: Gabrielle Legrand Gjerdset 470 
Vedlegg: Hovedstyrets orientering 471 
 472 
HOVEDSTYRETS ORIENTERING 473 
 474 
Arbeidsutvalgets innstilling: 475 
 476 
 477 
Forslag til vedtak: 478 
Saken tas til orientering.  479 
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 480 
 481 
Generelt 482 
Siden sist har det vært noen endringer i styret. Dere valgte Vetle Bo Saga og Sigrid Mæhle Grimsrud til nye 483 
styremedlemmer, og Tone Vesterhus og Andreas Borud takket for seg. De ansatte har også hatt valg, og 484 
Glenn Larsson og Britt Næsje ble gjenvalgt for en ny toårsperiode. Fra institusjonenes side hadde de mindre 485 
høgskolene valgforsamling og valgte Marianne Østby fra Høyskolen Kristiania med vara fra 486 
Idrettshøgskolen. Jens Petter Tøndel fra BI takket for seg. For øvrig sitter Ådne Hindenes, Viktor Emanuel 487 
Johansson, Gabrielle Legrand Gjerdset, Gunn-Elin Bjørneboe (UiO) og Marianne Brattland (HiOA) i styret i 488 
2017.  489 
 490 
Siden forrige orientering har vi hatt et styremøte (7. desember). Her ble blant annet Velferdstingets 491 
budsjettsøknad innvilget. Det ble også vedtatt en prisøkning i husleie på 4 %. Ellers inneholder budsjettet 492 
planer om store boligprosjektinvesteringer det kommende året - rett i underkant av en milliard kroner. 493 
Fokus på økonomistyring og risiko blir derfor svært viktig dette året (også).  494 
 495 
Vi hadde også et styreseminar (9.-10. januar) med fokus på opplæring. Neste styremøte er 22. februar.  496 
 497 
SiO Helse 498 
Flyttingen av SiO Helse har gått omtrent knirkefritt, og er nå ferdigstilt. Det vil si at Kristian Ottosen hus på 499 
Blindern står tomt. Helse Blindern befinner seg nå i St. Olavsgate 32, og Helse Sentrum har flyttet inn i nye 500 
lokaler i Holbergsgate 21 rett ved HiOA. (I etasjen over det nyåpnede Athletica Centrum). Offisiell 501 
åpning/markering 7. februar. Vi har noen utfordringer med at studenter møter i de gamle lokalene, vi 502 
sender derfor ekstra påminnings-SMS i overgangsfasen. Vi er glade for at studentenes helsetilbud er på 503 
plass i forsvarlige lokaler. Vi har en to års kontrakt i St. Olavsgate, og håper derfor at UiO prioriterer å pusse 504 
opp Kr. Ottosens hus slik at vi kan flytte “hjem” etter kontrakten utløper.  505 
 506 
SiO Athletica 507 
Januar betyr treningsglede, og 25. januar passerte Athletica 24 000 medlemmer - det høyeste antallet 508 
noensinne. Athletica Centrum åpnet i desember, og går nå for full maskin med gruppetimer og egentrening. 509 
Ta gjerne turen innom. Domus har laget et nytt kondisjonsrom med møller og sykler, og et eget 510 
styrkeapparatrom. Kapasiteten er med det utvidet. Ellers skal Vulkan oppgradere noe utstyr i løpet av året. 511 
 512 
SiO Barnehage 513 
Vi kommer nå inn i Oslo Kommunes system for barnehagesøknader, noe som vil gi oss økt synlighet. Vi har 514 
noe kø til d.d., men forventer at den forsvinner i løpet av tidlig vår. Ettersom barnehagekapasiteten i Oslo 515 
generelt utvides vil også vi merke tøffere konkurranse på barnehagefronten. Styret vil sannsynligvis 516 
diskutere barnehageprofilen vår i løpet av året.  517 
 518 
SiO Foreninger 519 
Foreningsdag ved UiO 24. januar, HiOA 31. januar. 520 
 521 
Serviceenheten 522 
SiO Bolig og Eiendomsavdelingen ble fra 1.1.17 slått sammen til den nye Serviceenheten, et ledd i å kunne 523 
tilby bedre boliger og bedre kundeservice i studentboligene våre. Den store ekspansjonen i boligmasse 524 
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over de siste årene stiller nye krav til hvordan vi organiserer oss. Våren vil benyttes til å gjennomføre 525 
strukturendring. Målet er bedre og mer effektiv service til studentene og faller inn under det generelle 526 
målet om økt servicestandard.  527 
 528 
Utdrag byggeprosjekter 529 
Kringsjå: i full gang 530 
Blindernveien 6: avventer politisk behandling (februar?) 531 
Kunstgressbanen: avventer politisk behandling 532 
Gjerdrums vei: avventer teknikaliteter før igangsettelse 533 
Åråsen, Lillestrøm: arkitektkonkurranse ferdig, utredning i mål før slutten av 2017 534 
Brenneriveien 11: Utredninger. Noe uenighet om høyde. Nabolagsmøte om prosjektet 07.02 535 
 536 
Tildelingsreglementet 537 
Vi har mottatt VTs forslag til nytt tildelingsreglement og har noen tilbakemeldinger ettersom vi oppfatter at 538 
de praktiske følgene av forslagene kanskje ikke samsvarer med VTs intensjon. 539 
 540 

• Aldersgrenseforslaget (40 i enkeltleilighet og 30 i korridor) fører til økt press på enkeltleilighetene 541 
der det allerede er høyt press fra før, og færre søkere til korridor/kollektiv der det er få søkere fra 542 
før. Altså lengre køer og økt tomgang. Vi oppfatter ikke dette som VTs intensjon og etter dialog med 543 
AU avventer vi deres forslag til løsning.  544 

• Når det gjelder å endre reglementet fra en liste med utdanninger som er unntatt fra 5-årsregelen til 545 
begrepet “normert tid” fører dette til behov for saksbehandling i et automatisert system. Det vil 546 
innebære å måtte ansette nye ressurser - penger som ville kunne vært brukt på andre ting. Også 547 
samba-systemet måtte bygges om i så fall. Vi foreslår derfor å heller bare legge til de utdanningene 548 
det gjelder til listen slik at vi kan fortsette med en digital søkeprosess. 549 

 550 
 551 
Still oss gjerne spørsmål i møtet. 552 
 553 
På vegne av styrestudentene 554 
 555 
Gabrielle Legrand Gjerdset 556 
Styreleder  557 
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SAKSFREMLEGG – 2C 558 
Dato: 3.-5. februar 2017 559 
Sak: 2c), Orienteringssak 560 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget  561 
Vedlegg: 562 
 563 
ANDRE ORIENTERINGER 564 
 565 
Arbeidsutvalgets innstilling: 566 
 567 
 568 
Forslag til vedtak: 569 
Saken tas til orientering.  570 
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SAKSFREMLEGG – 2D 571 
Dato: 3.-5. februar 2017 572 
Sak: 2d), Orienteringssak 573 
Saksbehandler: Aleksander Martin Gjøsæter  574 
Vedlegg: Reiser foretatt av Velferdstingets arbeidsutvalg 575 
 576 
ARBEIDSUTVALGETS REISEVIRKSOMHET 2015 OG 2016 577 
 578 
Arbeidsutvalgets innstilling: 579 
Denne saken legges frem for Velferdstinget etter ønske fra arbeidsutvalget. Saken legges frem som en 580 
orientering etter at Grønn Liste fikk informasjonen tilsendt 18. november 2016. 581 
 582 
Det åpnes for å stille spørsmål til arbeidsutvalget. Det er ikke anledning til å diskutere orienteringssaker. 583 
 584 
Forslag til vedtak: 585 
Saken tas til orientering.  586 
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 REISER FORETATT AV VELFERDSTINGETS ARBEIDSUTVALG 587 
 588 
Velferdstingets Arbeidsutvalg ble per brev den 30. september 2016 forespurt om å utarbeide en oversikt 589 
over fly- og togreiser foretatt av Arbeidsutvalgets medlemmer i perioden 1.1.2015 til d.d. (18. november) 590 
2016. Arbeidsutvalget vil redegjøre for dets, og tidligere Arbeidsutvalgs reiser, og i hvilken sammenheng 591 
disse er foretatt. Det sittende arbeidsutvalget kan kun svare for reiser gjennomført etter 1. juli 2016. 592 
 593 
Grønn liste forespurte arbeidsutvalget om dokumentasjon i form av billag og opplysninger om hvem i 594 
Arbeidsutvalget som gjennomførte de enkelte reisene. Denne informasjonen imøtekom ikke 595 
arbeidsutvalget, da reiser i sammenheng med arbeid på vegne av Velferdstinget er å regne som en del av 596 
jobben, og ikke en personlig reise, det er derfor ikke relevant hvem som foretok reisen. Slik informasjon kan 597 
for øvrig ikke kreves jf. Personopplysningslovens § 8.  598 
 599 
Arbeidsutvalget ønsker å være åpne og imøtekommende hva gjelder vår virksomhet på vegne av 600 
Velferdstinget. Både den reisevirksomheten som er av lokal og regional art, men også den virksomhet som 601 
er av nasjonal og internasjonal art. Arbeidsutvalget vil på vegne av seg selv presisere at alle våre lengre 602 
reiser med tog eller fly er foretatt for å bidra til kompetanseheving og for å øke graden av samarbeid, samt 603 
bidra til politikkutforming på tvers av Arbeidsutvalget, andre Velferdsting, samskipnader og andre 604 
samarbeidspartnere. 605 
 606 
Vi ønsker å påpeke at av de 80 flyreisene gjennomført i 2015 ble 44 av flyreisene gjennomført i forbindelse 607 
med overlappsturen for Arbeidsutvalgene 2014 og 2015 og denne overlappsturens mange 608 
mellomlandinger. Dette var et resultat av sen bestilling for å få riktig opplysninger om de nyvalgte. 609 
 610 
Flesteparten av arbeidsutvalgets togreiser er gjennomført i forbindelse med tog t/r Oslo Gardermoen. 611 
 612 
Oversikt: 613 
Flyreiser 2015: 80      Flyreiser 2016: 34 614 
Togreiser 2015: 46      Togreiser 2016: 52  615 
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SAKSFREMLEGG – 3A 616 
Dato: 3.-5. februar 2017 617 
Sak: 3a), Vedtakssak 618 
Saksbehandler: Aleksander Martin Gjøsæter 619 
Vedlegg: Møteplan for Velferdstinget 2017 620 
 621 
FASTSETTELSE AV MØTEDATOER FOR VÅREN 2017 622 
 623 
Arbeidsutvalgets innstilling: 624 
 625 
 626 
Forslag til vedtak: 627 
Møteplanen vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. 628 
 629 
 630 
 631 
 632 
 633 
 634 
 635 
MØTEPLAN FOR VELFERDSTINGET 2017 636 
 637 
 638 
DATO EMNE FØRSTE INNKALLING SAKSPAPIRFRIST 
VÅR    
3.-5. februar Vårseminar 20. januar 27. januar 
mandag 27. februar  13. februar 20. februar 
mandag 27. mars  13. mars 20. mars 
mandag 24. april  10. april 17. april 
mandag 29. mai Valgmøte 15. mai 22. mai 

  639 
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SAKSFREMLEGG – 3B 640 
Dato: 3.-5. februar 2017 641 
Sak: 3b), Vedtakssak 642 
Saksbehandler: Trygve Monclair Bøe 643 
Vedlegg: Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og Akershus 644 
 645 
FORRETNINGSORDEN 646 
 647 
Arbeidsutvalgets innstilling: 648 
Forretningsorden vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. 649 
 650 
 651 
Forslag til vedtak: 652 
 653 

1 Dokument: Forretningsorden for Velferdstinget 
i Oslo og Akershus 

Linjenummer:  

Levert av: Trygve Monclair Bøe Hva: Endring 
Sak: 3b) Forretningsorden 

Opprinnelig 
tekst: 

 

Forslag: Forretningsorden vedtas 
VEDTAK  

  654 



  
 

 
 27 

SAKSNOTAT 655 
 656 
Bakgrunn for saken 657 
Forretningsorden skulle egentlig vedtas på møtet i desember, men siden det ikke ble gjort, gjøres det nå.  658 
 659 
I tråd med Velferdstingets vedtatte forretningsorden skal «Velferdstingets forretningsorden […] vedtas på 660 
første møte i hver periode.» 661 

Saksopplysninger 662 
Forretningsorden er regler for hvordan Velferdstingets møter skal gjennomføres. Eksempelvis presiserer 663 
den ting som tale tid, votering og personvalg. Forretningsorden ble laget slik at man ikke lenger behøver å 664 
overstyre egne vedtekter underveis i møtet. Forretningsorden gjør at man blant annet kan justere taletid 665 
underveis i møtet, eller under en enkelt debatt. 666 
 667 
Arbeidsutvalgets vurdering 668 
Arbeidsutvalget har ikke kommet med forslag til forretningsorden, da den ble vedtatt i mai 2016 for første 669 
gang, og vi ikke ser noen grunn til å foreta endringer i den. Det foreslås derfor at man vedtar den samme 670 
forretningsorden man vedtok i 2016, nå igjen for 2017.  671 



  
 

 
 28 

FORRETNINGSORDEN FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 672 
 673 
Velferdstingets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen er 674 
underlagt Velferdstinget i Oslo og Akershus’ øvrige vedtekter og reglement. 675 

KAPITTEL 1 VELFERDSTINGETS MØTER 676 

Velferdstingets møter er regulert i vedtektenes kapittel 3. Disse bestemmelsene er supplerende til 677 
vedtektene. 678 

§ 1-1 Taletid 679 

Innledere har fem - 5 - minutter taletid, og det er anledning til å stille spørsmål. 680 

Innlegg i debatten har tre - 3 - minutter taletid med adgang til to - 2 - replikker på ett - 1 - minutt hver og 681 
svarreplikk på ett - 1 - minutt. 682 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå endringer i taletid og replikkveksling i enkeltsaker, eller 683 
for hele møtet. Møteledelsen kan foreslå å kutte replikker dersom inntegnet liste overskrider avsatt tid til 684 
debatten. 685 

§ 1-2 Inntegning 686 

Inntegning skjer ordinært ved fremvisning av stemmeskilt: Skiltets to sider viser til henholdsvis innlegg og 687 
replikk. Møteledelsen kan åpne for skriftlig inntegning. 688 

En tegner seg til orden ved å legge en vannrett hånd over stemmeskiltet. Den som tegner seg til orden skal 689 
få ordet umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet. Taletiden er da ett – 1 – minutt, uten 690 
adgang til replikk. 691 

§ 1-3 Levering av forslag under møtet 692 

Forslag som fremmes under møtet skal leveres skriftlig til møteledelsen. 693 

§ 1-4 Sette strek 694 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at strek settes. Dette vedtas med alminnelig flertall. 695 
Når det er vedtatt at strek skal settes gis det anledning til å tegne seg i løpet av neste talers innlegg, før 696 
talerlisten så leses opp og strek er satt. 697 

Alle endringsforslag må være levert, eller trukket, før strek settes. 698 

Kontantstrek kan vedtas med kvalifisert flertall. Ved kontantstrek avsluttes debatten umiddelbart og alle 699 
resterende navn på talerlisten strykes. 700 
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Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at strek oppheves. Dette vedtas med kvalifisert flertall. 701 

§ 1-5 Lukking av møtet 702 

Lukking av møter er regulert av vedtektenes § 13-5. 703 

§ 1-6 Permisjon 704 

Velferdstingets representanter har møteplikt i henhold til vedtektenes § 3-10. 705 

Søknad om permisjon fra møtet skal leveres skriftlig. Søknadene behandles fortløpende av 706 
kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen orienterer møteledelsen om eventuelle endringer i antall 707 
stemmeberettigede i møtet. 708 

Beslutning om avvising av en permisjonssøknad kan ankes til Velferdstinget innen møteslutt. 709 

§ 1-7 Fraksjonsmøte 710 

Enhver møtende representant kan kreve fraksjonsmøte i inntil femten minutter. Velferdstingets møte blir 711 
da midlertidig hevet. Det kan ikke kreves fraksjonsmøte etter at voteringene i en sak har begynt. 712 

KAPITTEL 2 VOTERING 713 

§ 2-1 Definisjoner 714 

Definisjoner ved votering er regulert i vedtektenes § 12-1. 715 

§ 2-2 Gjennomføring av voteringer 716 

Voteringer gjennomføres slik som beskrevet i vedtektenes § 12-2. 717 

Votering skjer ordinært ved fremvisning av stemmeskilt. En votering skal gjennomføres skriftlig dersom 718 
minst en av Velferdstingets representanter ber om det. 719 

KAPITTEL 3 PERSONVALG 720 

§ 3-1 Kandidater 721 

Kandidater stiller til valg ved å melde sitt kandidatur innen gitt frist. 722 

§ 3-2 Gjennomføring av valg 723 

Valgmåte er regulert av vedtektenes § 11-2: 724 
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Suppleringsvalg er regulert av vedtektenes § 11-5: 725 

§ 3-3 Offentliggjøring av valgresultat 726 

Kontrollkomiteen kunngjør hvem som er valgt. Stemmetallene offentliggjøres ikke, men den enkelte 727 
kandidat kan etterspørre sitt eget stemmetall. 728 

KAPITTEL 4 SLUTTBESTEMMELSER 729 

§ 4-1 Spørsmål som ikke er regulert 730 

Dersom et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsordenen, eller gjennom vedtektene, avgjør 731 
velferdstinget hvilken praksis som skal gjelde. 732 

§ 4-2 Fravik fra forretningsordenen 733 

Velferdstinget kan, med kvalifisert flertall, endre eller fravike forretningsordenen i løpet av møtet.  734 
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SAKSFREMLEGG – 4A 735 
Dato: 3.-5. februar 2017 736 
Sak: 4a), Vedtakssak 737 
Saksbehandler: Kaja Elisabeth de Ru og Meera Manjit Kaur 738 
Vedlegg: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus 739 
 740 
POLITISK GRUNNDOKUMENT 741 
 742 
Arbeidsutvalgets innstilling: 743 
Forslag til politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus vedtas med de endringer som 744 
fremkommer på møtet 745 
 746 
 747 
Forslag til vedtak: 748 
 749 

2 Dokument: Politisk grunndokument for 
Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Linjenummer:  

Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Tillegg 
Sak: 4a) Politisk grunndokument 

Opprinnelig 
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SAKSNOTAT 751 
 752 
Bakgrunn for saken 753 
Velferdstinget skal jf. Velferdstingets vedtekter § 3-4 behandle politisk grunndokument på vårseminaret 754 
etter innstilling fra arbeidsutvalget.  755 
 756 
Saksopplysninger 757 
Politisk grunndokument er et overordnet politisk dokument som fastsetter Velferdstingets mandat, og det 758 
er ut i fra dette dokumentet Velferdstinget gjennom året 2017 utformer politikk. 759 
 760 
Arbeidsutvalget har tatt utgangspunkt i tidligere års politiske grunndokumenter i arbeidet. Endringene som 761 
er foretatt er i stor grad språklige, og har blitt omskrevet i tråd med VTs vedtekter under punktene formål 762 
og oppgaver (vedtatt 2016) slik at språket i våre overordnede dokumenter er gjennomgående og 763 
likelydende.  764 
 765 
Arbeidsutvalgets vurdering 766 
Arbeidsutvalget mener at forslaget til politisk grunndokument er dekkende for Velferdstingets politikk, rolle 767 
og mandat. AU anser det som hensiktsmessig at dokumentet har overordnede og strategiske mål som gjør 768 
det enkelt å arbeide og utforme politikk ut i fra.   769 
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POLITISK GRUNNDOKUMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 770 
 771 
I. Mandat 772 
Velferdstinget i Oslo og Akershus (heretter Velferdstinget) er det øverste studentpolitiske organet i 773 
velferdssaker for studentene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (heretter SiO). 774 
Velferdstinget ivaretar studentenes velferdspolitiske interesser gjennom SiO og de tilknyttede 775 
utdanningsinstitusjonene.  776 
Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og førende målet for Velferdstingets politikk. Høyere 777 
utdanning er ikke bare en forberedelse til arbeidslivet. Høyere utdanning er et viktig element i 778 
samfunnsutviklingen, og omfatter mer enn fag og eksamen. Det er sentralt at ulik økonomisk, sosial og 779 
kulturell bakgrunn ikke påvirker forutsetningen og muligheten til å ta høyere utdanning.  780 
Velferdstinget skal høres i alle saker av betydning for studentsamskipnaden og studentenes velferdstilbud. 781 
Velferdstingets tillitsvalgte skal til enhver tid arbeide for at Velferdstingets vedtatte politikk gjennomføres. 782 
SiO er landets største samskipnad med om lag 65 000 studenter – som utgjør over en fjerdedel av landets 783 
studenter. Velferdstinget fremmer studentenes velferdspolitiske interesser lokalt, regionalt, nasjonalt og 784 
internasjonalt. Velferdstinget har et særlig ansvar for de lokale og regionale utfordringene studentene 785 
møter som følge av å studere i en storby og et pressområde. 786 
 787 
Velferdstinget skal samarbeide med Velferdstingene i Norge (heretter ViN) og Norsk Studentorganisasjon 788 
(heretter NSO) om nasjonale, velferdspolitiske spørsmål. Velferdstinget skal sammen med ViN og NSO 789 
jobbe overordnet og strategisk i saker av nasjonal og internasjonal interesse. 790 
 791 
II. Velferdstilbudet 792 
Studentenes grunnleggende velferdsbehov skal dekkes på områder som studiefinansiering, bolig, 793 
barnehage, helse, idrett og frivillige aktiviteter, og slik muliggjøre prinsippet om lik rett til utdanning. Derfor 794 
har staten et sentralt ansvar som garantist for slike velferdsordninger og finansieringen til disse tilbudene. 795 
Velferdstilbudene gitt av SiO skal være fleksible og tilrettelagt studentenes ulike forutsetninger og behov. 796 
Studentvelferd og -tilbud skal være et supplement til det ordinære kommunale og statlige velferdstilbudet, 797 
og ikke en erstatning.  798 
Det er viktig at stat, kommune og andre aktører tar et større ansvar for studentenes velferd og slik sikrer 799 
reell lik rett til utdanning. Oslo og Akershus som vertskommune og -fylke har i tillegg et særskilt ansvar i å 800 
anerkjenne den ressursen som studenter utgjør. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe 801 
for Oslo som en studenthovedstad. 802 
                                                      803 
Det enkelte lærested har et ansvar for å støtte opp om studentsamskipnaden og velferdstilbudet for sine 804 
studenter. Dette skal skje gjennom bl.a. gode fristasjonsordninger, direkte subsidiering og tilrettelegging for 805 
et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø.  806 
 807 
III. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 808 
Tilgangen til SiOs velferdstilbud skal under enhver omstendighet gis slik at prinsippet om lik rett til 809 
utdanning ivaretas og fremmes. SiO skal som landets største studentsamskipnad sette presedens og være 810 
en foregangsmodell for studentvelferden i Norge. 811 
SiO skal gi studentene et tilrettelagt tilbud med økonomisk gunstige velferdsordninger. SiO skal tilstrebe lik 812 
tilgang til studentsamskipnadens velferdsgoder, uavhengig av hvilken medlemsinstitusjon man tilhører, 813 
hvilken utdanning man tar, hvilket land man kommer fra og hvilken livssituasjon man befinner seg i. 814 
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Det er studentene som er både eiere og brukere av SiO og betaler for store deler av tjenestene gjennom 815 
semesteravgift og egenbetaling. Studentenes flertall i Hovedstyret er en grunnleggende del av 816 
brukerstyringen, som er et viktig prinsipp i studentsamskipnaden. Dette prinsippet understrekes ved 817 
Velferdstingets innspill til Hovedstyret, og det er dermed viktig at studentene i styret gjør sitt ytterste for å 818 
ta hensyn til Velferdstingets politikk. Det er sentralt at studenter medvirker i alle ledd i 819 
studentsamskipnaden. Det er studentene selv som vet best hva slags tilbud studenter trenger.  820 
 821 
Studentforeninger er et viktig bidrag til studentenes kulturelle og psykososiale velferdstilbud, derfor skal 822 
SiO fortsette arbeidet sitt med å støtte, kurse, veilede og informere om studentforeninger ved de ulike 823 
studiestedene.  824 
Semesteravgiften er en viktig inntektskilde for SiO. Denne må holdes på et nivå som opprettholder et godt 825 
velferdstilbud. Semesteravgiften indeksreguleres hvert år slik at den følger prisveksten i samfunnet.  826 
 827 
Velferdstinget ønsker en fleksibel, serviceorientert, miljøvennlig, bærekraftig, sterk og effektiv 828 
studentsamskipnad, og vil gjennom et konstruktivt samarbeid legge rammebetingelser for SiOs videre drift. 829 
 830 
Studentsamskipnaden skal være politisk og religiøst uavhengig.  831 
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SAKSFREMLEGG – 4B 832 
Dato: 3.-5. februar 2017 833 
Sak: 4b), Vedtakssak 834 
Saksbehandler: Aleksander Gjøsæter og Trygve Monclair Bøe 835 
Vedlegg: Velferdstingets handlingsplan 2017 836 
 837 
HANDLINGSPLAN 838 
 839 
Arbeidsutvalgets innstilling: 840 
Forslag til Velferdstingets handlingsplan 2017 vedtas med de endringer som fremkommer på møtet 841 
 842 
 843 
Forslag til vedtak: 844 
 845 
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SAKSNOTAT 847 
 848 
Bakgrunn for saken 849 
Handlingsplanen er dokumentet som legger føringer for hva Velferdstinget, og Velferdstingets 850 
arbeidsutvalg skal jobbe med i perioden. Siden endringen av arbeidsutvalgets valgperiode i 2015, så vil 851 
handlingsplanen som vedtas på seminaret være gjeldende for sittende arbeidsutvalg, og revideres på første 852 
møtet til høsten. I handlingsplanen er det listet opp en rekke punkter som henholdsvis arbeidsutvalget og 853 
velferdstinget har ansvaret for å gjennomføre. Handlingsplanen er det dokumentet som bærer mest makt 854 
over hva arbeidsutvalget skal prioritere sin arbeidstid til.  855 
 856 
I følge Velferdstingets vedtekter § 3-4 Vårseminar skal Arbeidsutvalget “[...] etter konstituerende møte, 857 
senest 15. februar, arrangere vårseminar for Velferdstinget. På vårseminaret behandler Velferdstinget [...] 858 
handlingsplan, etter innstilling fra Arbeidsutvalget” 859 
 860 
Velferdstingets handlingsplan skal være i tråd med de prinsippene vi legger til grunn i våre politiske 861 
dokumenter. Arbeidsutvalget plikter å jobbe utfra de politisk fattede vedtakene Velferdstinget har gjort i 862 
sine politiske dokumenter. Det kan være lurt å lese gjennom disse dokumentene og se om politikk man 863 
ønsker at det skal arbeides med allerede er ivaretatt der. http://www.studentvelferd.no/vedtatte-864 
dokumenter/  865 
 866 
Saksopplysninger 867 
Arbeidsutvalget har det siste halve året arbeidet med en handlingsplan foreslått og vedtatt under et 868 
tidligere arbeidsutvalg, og ønsker nå å fremme et forslag til en handlingsplan av en litt annen karakter enn 869 
den man er vant med i Velferdstinget. Dagens handlingsplan har, etter revideringen i september, 53 870 
punkter. Den omfattende mengden punkter har gjort handlingsplanen vanskelig å arbeide ut ifra, og det 871 
har gjort prioriteringene av arbeidsutvalgets arbeidstid vanskelig. 872 
 873 
Som et resultat av dette vil man se av det fremlagte forslaget at den tidligere inndelingen i kapitlene: 874 
Hovedprioriteringer, generelt, organisasjon, studentøkonomi, bolig, helse, mat og drikke, studentkultur, 875 
miljø og klima, og samferdsel nå er fjernet. Dette til fordel for en løsning med 12 nummererte punkter av 876 
likeverdig prioritet, nummereringen eksisterer kun for enkelhetens skyld. 877 
 878 
Man kan ganske tydelig lese ut av den foreslåtte handlingsplanen for 2017 at punktene 1 til og med 5 tar for 879 
seg studenthelse, punktene 6 og 7 tar for seg bolig, punkt 8 er et organisatorisk mål, punkt 9 omhandler 880 
miljø og klima, punkt 10 er knyttet til studentøkonomi, punkt 11 omfatter SiO Mat og drikke, og det siste 881 
punkt 12 omhandler samferdsel. 882 
 883 
På denne måten mener arbeidsutvalget at man i relativt få punkter har klart å oppsummere store deler av 884 
handlingsplanen for 2016. Det vil være helt naturlig for arbeidsutvalget å i stor grad basere sitt arbeid med 885 
punktene på våre politiske dokumenter, men en løsning med 12 punkter vil gjøre at man kan fordele 886 
punktene på en slik måte at arbeidsutvalgsmedlemmene faktisk kan arbeide konkret med de foreslåtte 887 
punktene, og levere rapporter tilbake til Velferdstingets møter på hvert enkelt punkt. 888 
 889 
Arbeidsutvalget ser viktigheten av å prioritere helse i det kommende året, spesielt når man nå nærmer seg 890 
utarbeidelsen av en ny Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) høsten 2018. Vi ønsker også å 891 

http://www.studentvelferd.no/vedtatte-dokumenter/
http://www.studentvelferd.no/vedtatte-dokumenter/
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vise at vi tar arbeidet med å skaffe oss flere studentboliger veldig alvorlig, dette særlig gjennom forslag til 892 
punkt 6 i handlingsplanen. 893 
 894 
Arbeidsutvalget retter også et særlig fokus mot det å sikre miljøvennlige boliger og spisesteder i 895 
samskipnaden. Dette er i tråd med budsjettprioriteringen fra Velferdstinget i oktober 2016, der man ba SiO 896 
sette av penger til energimessig grønne løsninger ved og i sine studentboliger. 897 
 898 
Arbeidsutvalgets vurdering 899 
Arbeidsutvalget håper Velferdstinget vil gi oss tilliten til å kunne arbeide ut ifra mer omfattende 900 
handlingsplanspunkter det kommende halvåret, og på den måten kunne levere bedre politikk til 901 
studentene, på vegne av Velferdstinget. Vi ønsker å presisere at den foreslåtte handlingsplanen er et 902 
resultat av lengre behandling og evaluering av formen på den eksisterende handlingsplanen, og en endring 903 
i retning det arbeidsutvalget nå skisserer vil, tror vi, bidra til økt politisk gjennomslag og synlighet for 904 
Velferdstinget. 905 
 906 
Vi ønsker å presisere at handlingsplanen er Velferdstingets absolutt viktigste verktøy for å sette 907 
prioriteringer for arbeidsutvalgets arbeidstid, som nevnt.   908 
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VELFERDSTINGETS HANDLINGSPLAN 2017 909 
 910 
Temaer er ikke lagt opp i prioritert rekkefølge, men vektes likeverdig. 911 
 912 

1. Arbeidsutvalget skal jobbe strategisk opp mot politiske myndigheter for å opplyse om og 913 
ansvarliggjøre dem ovenfor studentenes helsesituasjon 914 

2. Arbeidsutvalget skal jobbe for en forutsigbar statlig tilskuddsordning for å øke kapasiteten i den 915 
psykiske helsetjenesten i samskipnadene 916 

3. Arbeidsutvalget skal jobbe på tvers av SiOs tjenesteområder, samt opp mot det offentlige, for å 917 
forebygge og behandle psykisk uhelse hos studenter i Oslo og Akershus 918 

4. Velferdstinget skal være aktive i arbeidet med implementeringen av begrepet studenthelse 919 

5. Arbeidsutvalget skal jobbe for at Stortinget leverer en utredning om studenthelsen i et 920 
folkehelseperspektiv og levere en stortingsmelding med konkrete tiltak  921 

6. Arbeidsutvalget skal jobbe for at det årlig bevilges 3000 studentboliger over statsbudsjettet, og at 922 
SiO for tilsagn på alle sine søkte prosjekter 923 

7. Arbeidsutvalget skal jobbe for økt kostnadsramme og tilskuddsandel for bygging av studentboliger 924 

8. Velferdstinget skal revidere tildelingskriteriene for foreninger og organisasjoner som søker støtte av 925 
semesteravgiften direkte fra Velferdstinget 926 

9. Arbeidsutvalget skal jobbe for at alle nybygg i SiO har grønne løsninger og er nullenergi- eller 927 
plusshus standard 928 

10. Arbeidsutvalget skal jobbe for at høyere utdanning gir uttelling i form av pensjonspoeng 929 

11. Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO Mat og Drikke skal tilby variert, næringsrik, bærekraftig og 930 
rimelig mat, og et godt halal-, vegan- og vegetartilbud, samt et godt tilbud til matallergikere 931 

12. Arbeidsutvalget skal jobbe for at Ruters rutetilbud utvides, blant annet med flere nattruter til de 932 
store studentbyene, spesielt i fadderukene  933 
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SAKSFREMLEGG – 5A 934 
Dato: 3.-5. februar 2017 935 
Sak: 5a), Vedtakssak 936 
Saksbehandler: Sarah Sørensen 937 
Vedlegg: 938 
 939 
VELFERDSTINGETS DRIFTSBUDSJETT 2017 - REVIDERT 940 
 941 
Arbeidsutvalgets innstilling: 942 
 943 
 944 
Forslag til vedtak: 945 
Budsjettet vedtas 946 
  947 
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 948 
SAKSNOTAT 949 
 950 
Vedlagt er arbeidsutvalgets forslag til revidert budsjett for 2017. Velferdstinget pleier rutinemessig å 951 
revidere budsjettet på første møte hvert år, primært fordi vi vet mer om resultatene fra året før og de 952 
forventede utgiftene og inntektene i inneværende år enn vi kan forutse i oktober. 953 
 954 
Det er budsjettert med et litt større underskudd enn første budsjettutkast, som skyldes noen større 955 
kostnader på enkle områder. Man har så vidt mulig forsøkt å dekke inn de økte kostnader i budsjettet, ved 956 
å nedjustere enkle poster. Men likevel har man beregnet et større underskudd. Det budsjetteres med et 957 
underskudd på 55 264 kr, opp mot 29 934 kr i første utkast. Vi forventet å gå i overskudd i 2016 med ca 958 
70 000 kr, hvilket er betydelig mere enn forventet og mener derved at det er helt forsvarlig å budsjettere 959 
med et større underskudd i 2017. 960 
 961 
 962 
Innsparinger 963 
 964 
Andre personalekostnader, Kontorkostnader og Andres driftskostnader 965 
Disse postene er nedjustert etter nivået i forventet regnskap. Spesielt er Teknisk Utstyr og Inventar satt lavt, 966 
de to postene var i 2016 litt høyere for å gi rom til ekstra investeringer, som var tiltrengt det året. Begge 967 
poster er nedjustert fra 15 000 til 10 000 kr.  968 
 969 
Seminarer og konferanse 970 
Denne posten nedjustert med faktiske tall for Kulturstyrets oppstartsseminarer og vårseminaret for 971 
Velferdstinget. Begge seminarene ble billigere enn forventet. Totalt er denne posten nedjustert med 33 000 972 
kr. 973 
 974 
  975 
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Økninger 976 
 977 
Lønnskostnader 978 
Det samlede lønnskostnader er økt med 58 000 kr, grunnet et tiltak med NAV som mest sannsynlig utfases i 979 
år. Det er forsøkt innspart ulike steder, for at ikke alt blev tatt av egenkapitalen. Blant annet er ordinære 980 
lønnskostnader nedjustert. 981 
 982 
 983 
Møtekostnader 984 
Denne posten foreslås økt med nesten 20 000 kr utfra det forventede regnskapsresultatet for 2016. Dette 985 
skyldes økt møtevirksomhet. Arbeidsutvalget mener det er positivt at vi gir en viss kompensasjon tilbake til 986 
studentene som bruker kveldene sine til å sitte i møtene våre i form av god mat og god kaffe. Derfor 987 
foreslås det at man så vidt mulig legger seg på nivået fra forrige år.  988 
 989 
 990 
Annet 991 
 992 
Det er etter årets slutt foretatt mindre justeringer på ulike poster så som andre driftsinntekter, 993 
renteinntekter, arbeidsgiveravgift, feriepenger og gavekonto. Disse er justert etter tall fra 2016, eller 994 
kostnader som knytter seg til annen aktivitet som der er endret i revidert budsjett. 995 
 996 
Kulturstyret brukte 195 400 kr mindre enn budsjettert. Det var for 2016 budsjettert, med at de skulle ta 997 
450 000 kr av egenkapital til bevilgninger, men ved årsslutt er Kulturstyret kun gått med 254 530 kr i 998 
underskudd. Egenkapitalen forventes derved å være på 2 110 960 kr, hvorav 1 041 332 kr er Velferdstingets 999 
egenkapital.  1000 
  1001 



  
 

 
 42 

NOTER TIL VELFERDSTINGETS DRIFTSBUDSJETT 2017 1002 

 1003 

 1004 
Forkortelser; 1005 
Velferdstinget = VT, Velferdstingets Kulturstyret = KS, Velferdstingets arbeidsutvalg = VT-AU, Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo s 1006 
arbeidsutvalg = SP-AU 1007 
 1008 
 1009 
 1010 
 1011 
 1012 
I forlaget til VTs budsjett er nivået for driften økt en del fra 2016. De fleste av budsjettpostene er oppjustert 1013 
med forventet pris- og lønnsøkning. Deretter er enkle poster satt høyt, pga. nye satsninger. Det 1014 
budsjetteres nå med 175 % stillingsprosent i administrasjonen, kulturstyreleder er økt til en 25 % stilling og 1015 
kontrollkomiteen og valgkomiteleder får nå også møtehonorar. Det budsjetteres med å ta 116 244 kr av KS’ 1016 
egenkapital og derved forventes et totalt underskudd på ca. 171 000 kr. 1017 
 1018 
Inntektene fordeler seg slik at det er 3 180 000 kr fra SiO, 120 000 kr fra Oslo Kommune og 48 000 kr er 1019 
øvrige driftsinntekter. 1020 
 1021 
Driften omfatter drift av Velferdstinget, Kulturstyret og Studenthovedstaden. Samlet kostnader for drift er 1022 
på 3 412 563 kr, resten er til bevilgninger. 1023 
 1024 
 1025 
Konto 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 1026 
I 2016 ble det tildelt 2 652 000 kr fra semesteravgiften til Velferdstingets egen drift. For 2017 søkes det 1027 
3 180 000 til driften. Det høyere søknadsbeløpet skyldes at studentdemokratiene i år ikke lengre er en del 1028 
av tildelingsordningen, som følge av det vil Velferdstinget ikke lengre få tilskudd til driften fra 1029 
medlemsinstitusjonene. Velferdstinget søker derved tilsvarende høyere beløp av studentsamskipnaden. 1030 
 1031 
Konto 3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet 1032 
Dette er den samlet (søknads)sum som Velferdstinget får til å utbetale bevillingene gitt at arbeidsutvalget 1033 
sin innstilling vedtas.  1034 
 1035 
Konto 3900 Andre driftsinntekter  1036 
Denne posten omfatter bl.a. midler som overføres fra Oslo Kommune til å dekke lønnskostnader for 1037 
Studenthovedstadens sekretær, eventuelle refusjoner, eksterne midler og det som Velferdstingets 1038 
arbeidsutvalg (VT-AU) fakturer Studentparlamentet ved UiOs arbeidsutvalg (SP-AU) for av budsjetterte 1039 
fellesutgifter.  1040 
 1041 
Konto 4320-4332 Bevillinger 4320-4332 [tilskuddsbudsjettet post 100-400] 1042 
Bevillinger til studentmedier og kulturinstitusjoner. Studentdemokratiene ikke lengre med i 1043 
tildelingsordningen i Velferdstinget. 1044 
 1045 
  1046 
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Konto 5010-5211 Lønn, honorarer og kompensasjon 1047 
Dette omfatter lønnsutgifter for VTs administrasjon: Administrasjonsleder 100 % stilling og 1048 
administrasjonssekretær i 75 % stilling. Videre omfatter dette honorar til tillitsvalgte: AU med leder, 1049 
nestleder, politikk- og medieansvarlig og kommunikasjonsansvarlig i 100 % stilling. De 11 medlemmer i KS 1050 
avlønnes for hvert møte de deltar på, KS leder i en 25 % stilling og KS’ nestleder er timelønnet. 1051 
Kontrollkomiteen og Valgkomiteleder får møtehonorar både for egne møte og Velferdstingsmøter som de 1052 
deltar på. Denne posten oppjusteres i revidert budsjett grunnet økt lønnskostnader, som i hovedsak 1053 
skyldes endring i en refusjonsordning med NAV. Posten øvrige honorar dekker bl.a. honorar til ordstyring 1054 
på VT møtene. Posten rentekompensasjon AU omfatter refusjon av de renteutgifter de tillitsvalgt pådrar 1055 
seg i den tid de sitter i arbeidsutvalget. Denne kompensasjon utbetales ved avslag av lånekassen for 1056 
rentefritak i perioden.  1057 
 1058 
Konto 5400-5410 Arbeidsgiveravgift 1059 
Beregnes som 14,1 % av alle lønnskostnader i inneværende år.  1060 
 1061 
Konto 5420-5800 Andre personalekostnader 1062 
Her inngår OTP som er satt til 3 % av lønnskostnader i administrasjonen i pågjeldende år i tillegg til 1063 
omkostninger ved ordningen. Videre inngår opplæring som er kostnader ved oppstart av et nytt 1064 
arbeidsutvalg, samt opplæring som kan komme i løpet av året. Andre personalekostnader er bl.a. 1065 
overtidsmat og lunsjordningen – en ordning SP-UiO og VT-AU har sammen på Villa Eika.  1066 
 1067 
Konto 6710-6720 Diverse fremmede tjenester 1068 
Denne posten dekker revisjon av Velferdstingets regnskap og utgifter til regnskapsfører. 1069 
Regnskapstjenester er oppjustert litt etter nivået i forventet regnskap. 1070 
 1071 
Konto 6510-6950 Kontorkostnader 1072 
Kontorkostnader omfatter bl.a. teknisk utstyr, abonnementer, datakostnader, porto, møbler, annet inventar 1073 
og innkjøp av kontorrekvisita. Videre inngår diverse innkjøp til kjøkkenet og kostnader for bruk av skriverne 1074 
på Villa Eika. Disse kostnader er felleskostnader med SP-UiO som deles utfra en fordelingsnøkkel: SP-UiO 51 1075 
% og VT 49 %. Budsjettposten er oppjustert i revidert budsjett. Det er behov for å investere i et par PCer og 1076 
annet inventar. 1077 
 1078 
Konto 7100-7140 Reisekostnader 1079 
Posten dekker reisekostnader i forbindelse med Velferdstingsarbeid og studieturer. Store deler av disse 1080 
kostnader dekkes ofte av eksterne midler og vil fremgå i posten 3900 som andre inntekter, derved er nivået 1081 
i regnskap oftest mye høyere enn budsjettert nivå.  1082 
 1083 
Konto 7300-7400 Representasjon, markedsføring og gaver 1084 
Posten dekker møtekostnader, gaver, markedsføring og ulike kampanjer som Velferdstingets arbeidsutvalg 1085 
arrangerer i årets løp, samt arrangementer og fester. 1086 
Møtekostnader dekker i hovedsak bevertning på Velferdstingsmøter. I tillegg også bevertning til møter med 1087 
konsernledelsen, hovedstyret, Studenthovedstaden, Kulturstyret og arbeidsutvalgets egne møter m.m. 1088 
Budsjettet for møtekostnader er oppjustert med ca. 20 000 kr, basert på forventet regnskap 2016. 1089 
Her inngår også Kulturstyrets oppstartsseminar og de to årlige velferdsseminarer som avholdes i februar 1090 
og september. Her dekkes alle kostnader i forbindelse med seminaret overnatting, transport, bevertning 1091 
m.m.  1092 
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Konto 7500-7781 Andre driftskostnader 1093 
I denne posten inngår bl.a. forsikringer og bankkostnader. Videre inngår disposisjonskontoen til VT-AU og 1094 
KS. De tillitsvalgte disponerer denne kontoen og finansierer kostnader til interne sosiale opplegg. 1095 
Krisefond for utenlandske studenter er som i fjor budsjettert til 10 000 kr. 1096 
 1097 
Konto 7780 Andre kostnader 1098 
Denne posten nedjusteres til 1 000 kr basert på forbrukt inneværende år. 1099 
 1100 
 1101 

Sarah S. Sørensen  1102 
Administrasjonsleder 1103 

1104 
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SAKSFREMLEGG – 6A 1105 
Dato: 3.-5. februar 2017 1106 
Sak: 6a), Vedtakssak 1107 
Saksbehandler: Aleksander Martin Gjøsæter 1108 
Vedlegg: 1109 
 1110 
ETTERGODKJENNING AV SUPPLERING TIL KULTURSTYRET 1111 
 1112 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1113 
Arbeidsutvalgets supplering av ett varamedlem til Kulturstyret godkjennes 1114 
 1115 
 1116 
Forslag til vedtak: 1117 
Rune Keisuke Kosaka suppleres som 6. varamedlem til Velferdstingets Kulturstyre 1118 
 1119 
 1120 
SAKSNOTAT 1121 
 1122 
Bakgrunn for saken 1123 
Arbeidsutvalget ble i etterkant av konstituerende møte i Velferdstinget den 5. desember gjort 1124 
oppmerksomme på at valget av Felicitas Scheffknecht som leder av Kulturstyret utløste et opprykk i 1125 
varamedlemmene, som resulterte i at 1. varamedlem ble fast medlem av Kulturstyret, og de øvrige 1126 
varamedlemmene rykket opp. 1127 
 1128 
Saksopplysninger 1129 
Arbeidsutvalget så seg nødt til å supplere Kulturstyret med ett varamedlem da man hadde behov for å kalle 1130 
inn varamedlemmer til Kulturstyrets handlingsplanseminar den 27.-29. februar. Det var to kandidater som 1131 
meldte sitt kandidatur til varamedlemsplassen på møtet den 5. desember. Disse var Jeanette Viken og Rune 1132 
Keisuke Kosaka. Sistnevnte trakk sitt kandidatur for at man skulle slippe votering, og førstnevnte ble 1133 
således valgt. 1134 
 1135 
Arbeidsutvalgets vurdering 1136 
Vi tolket situasjonen slik at da det kun var to kandidater som stilte seg til disposisjon under Velferdstingets 1137 
konstituerende møte, var det naturlig å supplere den personen som trakk sitt kandidatur. Vi forhørte oss 1138 
med Rune Keisuke i forkant av suppleringen, og han takket ja til å bli supplert.  1139 
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SAKSFREMLEGG – 6B 1140 
Dato: 3.-5. februar 2017 1141 
Sak: 6b), Vedtakssak 1142 
Saksbehandler: Felicitas Scheffknecht 1143 
Vedlegg:  1144 
 1145 
GODKJENNING AV KULTURSTYRETS HANDLINGSPLAN 2017 1146 
 1147 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1148 
Kulturstyrets handlingsplan 2017 ettersendes. 1149 
 1150 
 1151 
Forslag til vedtak:  1152 
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SAKSFREMLEGG – 6C 1153 
Dato: 3.-5. februar 2017 1154 
Sak: 6c), Valgsak 1155 
Saksbehandler: Aleksander Martin Gjøsæter 1156 
Vedlegg: 1157 
 1158 
SUPPLERENDE NOMINASJON TIL STYRET I UNIVERSITAS 1159 
 1160 
Arbeidsutvalgets innstilling: 1161 
Det skal på møtet foretas en supplerende nominasjon av en styreleder for ett og et halvt år til styret i 1162 
Universitas. Vervet trer i kraft i tråd med Universitas’ vedtekter. 1163 
 1164 
 1165 
Forslag til vedtak: 1166 
Kandidater fremmer sitt kandidatur på møtet og nomineres i tråd med Velferdstingets valgreglement. 1167 
 1168 
 1169 
SAKSNOTAT 1170 

 1171 
Universitas har styremøter 3-4 ganger i semesteret, og styret jobber primært med økonomi og strategi. Det 1172 
er viktig at styremedlemmene får en god oversikt i Universitas, slik at det er en forsvarlig organisering av 1173 
virksomheten. 1174 
 1175 
Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god 1176 
jobb. Det ses på som lærerikt og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille. 1177 
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