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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 VELFERDSTINGSSEMINAR 9. SEPTEMBER 2017 
Dette er endelig innkalling til  Velferdstingets høstseminar lørdag 9. september klokken 09:00. Seminaret 
finner sted på Thon Hotel Ullevaal Stadion. 
 
Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærerstedene. Det er møteplikt i 
Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller 
fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, på adm@studentvelferd.no , 
hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. 
Representanter valgt via valgforsamlingen må ved forfall ta kontakt med administrasjonen for å finne vara.  
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FORKORTELSER 
 
AU: Arbeidsutvalget 
BH: Bjørknes Høyskole 
BI: Handelshøyskolen BI 
BL: Blå Liste  
BS: Boligstyret  
DMH: De mindre Høgskolene 
DNS: Det Norske 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
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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) Møtedatoer for høsten 2017      Vedtakssak 15 
3b)  Synligheten av Velferdstingets logo      Diskusjonssak 16 
  17 
VT 04  POLITIKK 18 
4a)  Revidering av handlingsplan      Vedtakssak 19 
 20 
VT 05  ØKONOMI 21 
5a)  Godkjenning av regnskap 2016      Vedtakssak 22 
5b)  Revidering av driftsbudsjett 2017      Vedtakssak 23 
 24 
VT 06  VALG 25 
 26 
VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER 27 
 28 
VT 08 EVENTUELT
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FORSLAG TIL KJØREPLAN: 
  29 
 30 
09:00  Velkommen til høstseminar v/ Elisabeth  31 
09:20  Hilsningstale og innledning  32 
09:40   Gjennomgang av økonomi v/ Gabrielle  33 
10:00   Arbeid i grupper m/ budsjettinnspill  34 
 35 
11:00   Pause m/bevertning  36 
 37 
11:15  Kreativ idemyldring: studentene i sentrum 38 
12:15   Politisk debatt v/ ungdomspartiene  39 
 40 
13:00  Lunsj  41 
 42 
13:45  Oppstart av møte 43 

Møtestart med opprop 44 
Konstituering og orienteringer 45 
1a) Valg av ordstyrer og referent 46 
1b) Godkjenning av innkalling 47 
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 48 
1d) Godkjenning av referat      49 
1e) Godkjenning av valgprotokoller 50 

 51 
14:00   2a) Arbeidsutvalgets orientering 52 

2b) Hovedstyrets orientering 53 
2c) Andre orienteringer: politikk- og medieansvarlig  54 

14:30  Godkjenne møtedatoer  55 
 56 
14:45  Revidere budsjett og godkjenne regnskap 2016  57 
15:00  Diskusjonssak om synligheten av VTs logo   58 
 59 
15:30   Pause m/bevertning  60 
 61 
15.45  Revidere handlingsplan  62 
 63 
kl. 16.45  Møteslutt (tentativt) 64 
 65 
17.00            Sosialt opplegg v/ AU i baren (mulighet for kjøp av drikke)  66 
 67 
18.00   Middag og sosialt   68 
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SAKSFREMLEGG – 1A 
Dato: 9. september 2017 69 
Sak: 1a) 70 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 71 
Vedlegg: 72 
 73 
VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 74 
 75 
Arbeidsutvalgets innstilling: 76 
Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 77 
 78 
Forslag til vedtak: 79 
Ordstyrer: Tord Øverland 80 
Referent: Suzanne Sagli 81 
 82 
 83 
 84 
 85 
 86 
 87 
SAKSFREMLEGG – 1B 88 
Dato: 9. september 2017 89 
Sak: 1b) 90 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 91 
Vedlegg: 92 
 93 
GODKJENNING AV INNKALLING 94 
 95 
Arbeidsutvalgets innstilling: 96 
 97 
 98 
Forslag til vedtak: 99 
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  100 
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SAKSFREMLEGG – 1C 101 
Dato: 9. september 2017 102 
Sak: 1c) 103 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 104 
Vedlegg: 105 
 106 
GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 107 
 108 
Arbeidsutvalgets innstilling: 109 
 110 
 111 
Forslag til vedtak: 112 
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 113 
 114 

 115 

 116 

 117 
 118 

SAKSFREMLEGG – 1D 119 
Dato: 9. september 2017 120 
Sak: 1d) 121 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 122 
Vedlegg: 123 
 124 
GODKJENNING AV REFERATET FRA VELFERDSTINGSMØTE 29. MAI 125 
Referatet finner dere www.studentvelferd.no  126 
 127 
Arbeidsutvalgets innstilling: 128 
 129 
 130 
Forslag til vedtak: 131 
Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  132 

http://www.studentvelferd.no/
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SAKSFREMLEGG – 1E 133 
Dato: 9. september 2017 134 
Sak: 1e) 135 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 136 
Vedlegg: 137 
 138 
GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER   139 
 140 
Arbeidsutvalgets innstilling: 141 
 142 
 143 
Forslag til vedtak: 144 
Valgprotokoller godkjennes.  145 
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SAKSFREMLEGG – 2A 146 
Dato: 9. september 2017 147 
Sak: 2a), Orienteringssak 148 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 149 
Vedlegg: Arbeidsutvalgets orientering 150 
 151 
ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 152 
 153 
Arbeidsutvalgets innstilling: 154 
Saken tas til orientering. 155 
 156 
Forslag til vedtak: 157 
Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker.   158 
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GENERELL ORIENTERING, ARBEIDSUTVALGET 159 
 160 
 161 
 162 
Da det påtroppende arbeidsutvalget har hatt relativt god tid på seg frem til det første møtet har alle 163 
gjennomført en god del arbeid, og dette vil derfor redegjøres for i det enkelte AU-medlems orientering, 164 
heller enn denne generelle orienteringen. 165 
 166 
Vi har hatt en god start på det kommende året, og vi gleder oss til det videre arbeidet for Velferdstinget. 167 
 168 
Til orientering sitter nå Velferdstingets arbeidsutvalg i andre etasje på Villa Eika, etter ønske fra 169 
Studentparlamentet ved UiO om å bytte etasje. 170 
 171 
Overlapp 172 
Velferdstingets arbeidsutvalg troppet på den 1. juli (hadde første ordinære arbeidsdag 3. juli). Det ble 173 
gjennomført felles overlapp med avtroppende arbeidsutvalg i perioden 19. juni til litt utover juli. Noen i 174 
Arbeidsutvalget hadde en del overlapp før 19. juni også.  175 
Arbeidsutvalget opplevde overlappen som innholdsrik og givende. Avtroppende arbeidsutvalg gjorde en 176 
svært god jobb med opplæring og tur. Felles overlapp inneholdt blant annet opplæringsdag i SiOs 177 
tjenesteområder fra SiO-administrasjonen og gjennomgang av arbeidsoppgaver og erfaringer fra 178 
avtroppende. I tillegg fikk vi en grundig introduksjon til oppbyggingen av relevante organer, som 179 
Studenthovedstaden og Kunnskap Oslo. 180 
  181 
Arbeidsutvalgene hadde overlappstur til København 22-25.juli. Vi vil gjerne rose Aleksander, Meera, Kaja og 182 
Trygve for å lage et godt program med tid til mye opplæring. Særlig vil vi berømme det avtroppende 183 
arbeidsutvalget for å legge godt til rette for at påtroppende AU ble godt kjent gjennom blant annet løsning 184 
av oppgaver og mange gode samtaler med forberedte talepunkter. Opplegget var godt gjennomtenkt, 185 
lærerikt og morsomt. Turen opplevdes som givende både faglig og sosialt. Takk for det!  186 
 187 
Arbeidsutvalget har i perioden avholdt kontormøter hver uke. Arbeidsutvalget har valgt å kun ha offisielle 188 
AU-møter med administrasjonen til stede hver uke før sakspapirfrist til Velferdstingets møter. Dette er for å 189 
ikke bruke administrasjonens tid på saker som enkelt kan løses internt i AU. Det skrives sakslister og føres 190 
referater også fra kontormøtene.  191 
 192 
Annet arbeid: 193 
Arbeidsutvalget brukte i starten en del tid på forventingsavklaring, møter om samarbeid og planer for året. 194 
Blant disse planene er felles medieutspill, kampanjer/prosjekter, innhold på seminarene og tentative planer 195 
for Velferdstingenes møter og saker som skal tas opp. 196 
Vi har deltatt på stand på SiO Foreningers foreningsdag på HiOA (18.08) og UiO (21.08). Arbeidsutvalget har 197 
også med hjelp fra flotte frivillige i VT og SP-UiO arrangert pub-til-pub på Villa Eika sammen med 198 
Studentparlamentet ved UiO (21.08).  199 
Vi har også alle vært i møte med DNS for å prate om samarbeid og muligheter i året som kommer. 200 
  201 
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16.08 deltok alle i arbeidsutvalget på konsernlunsj hos SiO. Der tok vi opp følgende saker:  202 
Bolig 203 

• Det ble diskutert muligheter for å gjøre fellesarealene, og spesielt takterrassene, i SiO-boligene mer 204 
attraktive. Dette jobber SiO allerede med, og alle nye terrasser skal ha grøntareale og noe 205 
møblement. 206 

• Det har vært et velkjent problem at noen glemmer å fornye kontrakten hos SiO på vårparten, og 207 
dermed ender med å stå uten bolig etter sommeren. For å muligens minke antallet dette skjer med 208 
har vi gitt innspill til SiO om at de bør sende en påminnelsesmail 1-2 dager før fristen for å signere 209 
ny kontrakt går ut. 210 

• Flere nyinnflyttede har fått parkeringsbot fordi de ikke har hatt med seg parkeringstillatelseslapp. 211 
For flere har grunnen vært at de ikke visste at man trengte en slik lapp, og vi har dermed gitt innspill 212 
om at dette bør tilbys som en del av prosedyren når man henter nøkkel til ny bolig. 213 

 214 
Helse 215 

• Vi tok opp at nett- og appløsningen for timebestilling hos lege SiO benytter seg av nå er veldig lite 216 
brukervennlig. Dette er de klar over, og programmet er kun en midlertidig løsning. Nytt system skal 217 
komme i løpet av høsten. 218 

Mat & Drikke 219 
• Allergimerkingen i SiO-kantinene har vært dårlig, spesielt i de åpne salatbarene. SiO tar det videre 220 

og skal skjerpe rutinene. 221 
Trening 222 

• Vi snakket med Athleticadirektøren om fordeling av halltid, bruk av hallene på dagtid og gitt innspill 223 
om OSIs bekymringer rundt Athleticas nye tilbud. Direktøren ga tydelig uttrykk for at de ikke har 224 
intensjon om å ta over OSIs plass som idrettsforening, men heller gi et annet type tilbud for 225 
studenter som ønsker det. 226 

Annet 227 
• Vi la fram ideen om et foreningshus i sentrum, og undersøkte hvorvidt dette var noe SiO kunne 228 

tenke seg å ta del i. De var positive til forslaget, men hadde få videre innspill ettersom prosessen 229 
enda er helt i startfasen. 230 

 231 
 232 
Ansvarsområder: 233 
Velferdstingets Arbeidsutvalg har internkonstituert følgende ansvarsområder i SiO: 234 
 235 
Elisabeth: Bolig  236 
Jeanette: Kulturstyret, Foreninger og Karrieresenteret 237 
Linn: Helse,  Athletica, Barnehage  238 
Fam: Mat og drikke, URBO og klagenemnda for boliger 239 
 240 
  241 
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LEDER, ELISABETH HOLIEN 242 
 243 
Min arbeidstid har kort oppsummert vært brukt på 1) strategisk planlegging, 2) politikk og politisk ekstern 244 
og intern møtevirksomhet, 3) organisatorisk møtevirksomhet. 245 
 246 
Overlapp  247 
I tillegg til felles overlapp med AU hadde jeg og Aleksander individuelt opplegg. Dette inkluderte blant annet 248 
reise til Kristiansand for opplæring med resten av Velferdstingene i Norge (ViN) fra 26.-29. juni. Jeg oppfattet 249 
turen som givende og nyttig for alle påtroppende ledere, og vi fikk hatt mange gode samtaler om 250 
samarbeid i året som kommer, tanker om året og felles prosjekter. Vi hadde en del fokus på 251 
forventningsavklaring og hvordan vi ønsker å samarbeide og kommunisere velferdstingene i mellom. I 252 
tillegg drøftet vi ideer om potensielle felles prosjekter. Jeg lærte en del om de andre Velferdstingene sin 253 
oppbygning, deres utfordringer og kompetanse. Deltakende Velferdsting var Oslo og Akershus, Gjøvik, 254 
Ålesund og Trondheim, Vest og Agder. 255 
 256 
Strategisk planlegging 257 
En del tid har blitt brukt på å planlegge møter og innhold på disse, som f.eks. konsernlunsj, ViN-møter, VT-258 
møter og seminaret. I tillegg har jeg jobbet med ideer til diverse prosjekter og kampanjer gjennom året, 259 
blant annet planlegging og gjennomføring av semesterstart (Ruter-kampanje, medieutspill og 260 
arrangementer som pub-til-pub og foreningsdagene) og valgkampplan for medieutspill, rating av partienes 261 
studentpolitikk, og publisering av videoer 262 
 263 
Politisk virksomhet  264 
En del av tiden siden jeg troppet på har blitt brukt til å få oversikt over eksisterende politikk, reglement, 265 
organisatoriske dokumenter og praksis i VT.  266 
Politikk- og medieansvarlig og jeg har brukt en del tid på å forberede oss til potensielle saker om f.eks. 267 
internasjonale studenter og bolig, studentboligbygging, køtall etc. 268 
 269 
12/07 hadde politikk- og medieansvarlig og jeg møte med Ruter om å utvide nattilbudet langs N18 i uke 33 270 
og 34 (som åpenbart gikk kjempebra :D). Noe tid gikk med til forberedelse til dette møte, og i etterkant gikk 271 
noe tid til å arbeide med budskap, grafisk design, og hvordan vi skulle få ut den informasjonen til 272 
studentmassen. I sammenheng med det politiske gjennomslaget fikk vi også en sak på trykk med Ruter og 273 
Lan Marie Berg i Universitas. 274 
 275 
Det har også vært nødvendig å lese høringen om ny fagskolelov og dokumenter om Blindernveien 6. Vi 276 
vurderer å gi et samlet høringssvar om ny fagskolelov fra ViN ila september. Politikk- og medieansvarlig og 277 
jeg har hatt møter med medlemmer og leder i komiteen for byutvikling i Oslo Kommune for å snakke om 278 
Blindernveien 6 som (endelig) skal opp til politisk behandling. Uten å forskuttere noe, ser det ut til at 279 
fellesforslaget til Plan- og bygningsetaten og SiO går gjennom, som gir 305 nye boliger!  280 
 281 
Organisatorisk virksomhet  282 
Jeg har deltatt på møte med Universitas, Kulturstyret og OSI i sammenheng med tildelingsprosessen og 283 
samarbeid i året som kommer. Det har vært nyttig for å bli kjent med hverandre og hverandres 284 
organisasjoner, i tillegg til å legge et godt grunnlag for samarbeidet. Jeg har også deltatt på møter med noen 285 
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av studentdemokratiene sammen med kommunikasjonsansvarlig, for å snakke om samarbeid og felles 286 
utspill/prosjekter. 287 
Jeg har i tillegg hatt medarbeidersamtaler med alle i Arbeidsutvalget og Sarah.  288 
 289 
Annen møtevirksomhet 290 
Jeg har deltatt på NSO Avspark gjennom Fagrådet. Dette er på bakgrunn av at AU oppfatter det som viktig 291 
at Velferdstingene skal være tilstede på nasjonale arenaer, også utover NSO sitt landsmøte der vi kun har 292 
en observatør.  293 
 294 
Jeg har også deltatt på oppstartsseminaret til Velferdstinget i Bergen den 26. august. Dette styrker 295 
samarbeid internt mellom Velferdstingene i Norge, i tillegg til at vi har mange ting å lære av hverandre. 296 
Derfor deltar også nevnte Velferdsting på vårt seminar.  297 
 298 
Velferdstinget er gjennom leder representert i en ekstern arbeidsgruppe som arbeider med Campusstrategi 299 
for Oslo kommune. I den sammenheng deltok jeg og nestleder på en workshop 22. august hvor vi fikk løftet 300 
viktige studentsaker sammen med styreleder Gabrielle.  301 
 302 
 303 
 304 
NESTLEDER, JEANETTE VIKEN 305 
 306 
Perioden startet i juni med overlapp med tidligere nestleder og en grundig innføring i VTs politiske og 307 
organisatoriske dokumenter. 308 
 309 
Min arbeidstid har i perioden primært blitt fordelt på tre ting: Foreninger og tildelinger (1), prosjekter (2) og 310 
organisatorisk arbeid (3). 311 
 312 
(1) Den første tiden ble brukt på å lese gjennom tidligere søknader fra foreningene som søker støtte direkte 313 
fra VT. Dette inkluderer søknader som tidligere har gått til kulturstyret, for å forsøke å få tilegnet meg en 314 
grunnleggende kunnskap om foreningene. 315 
I løpet av juli og tidlig august ble det gjennomført møter med alle foreningene som søker om midler fra 316 
Velferdstinget for å etablere en felles forståelse av hverandre og senke terskelen for å senere ta kontakt. 317 
Dette ble mottatt som en veldig lærerik og hyggelig seanse for oss i AU slik at vi hadde mulighet til å bli kjent 318 
med foreningene før tildelingsprosessen satte i gang. De fleste foreningene møtte vi der de har sin arena. 319 
Ved å gjøre dette fikk vi et godt inntrykk av hvordan foreningene arbeider samt hvilke utfordringer de møter 320 
gjennom sin daglige drift. I slutten av august hadde vi igjen møter ang. årets søknader på Villa Eika. Det har 321 
vært en ryddig og lærerik prosess så langt, og jeg håper at ved å etablere kontakt tidlig, samt å ha en åpen-322 
dør-policy opp mot foreningene, vil veien videre gå lettere og at vi sammen både kan komme til en 323 
konklusjon som alle aksepterer, samt ha en gjennomsiktig prosess på veien dit. 324 
 325 
(2) I perioden har jeg primært fokusert på to prosjekter. Semesterstart og Verdensdagen for psykisk helse. 326 
Vi har sammen planlagt og gjennomført en god semesterstart med standvirksomhet på foreningsdagene i 327 
regi av SiO Foreninger og bidratt under pub til pub med å selge mat og dele ut vann på Villa Eika. Jeg har 328 
fungert som kontaktperson opp mot SP og SiO Foreninger, og har sammen med de andre i AU hatt et par 329 
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variert uker med planlegging av standvirksomhet, plakatopphenging, kampanjegjennomføring m.m.. 330 
Verdensdagen for psykisk helse avholdes 10. oktober og årets tema er “noe å glede deg over”. Jeg har 331 
gjennomført ett møte med SiO Foreninger for å diskutere hvordan foreningene kan bidra til en vellykket 332 
markering. I samarbeid med Kulturstyret har vi fått et innlegg hos SiO Foreninger om foreningers bidrag 333 
opp mot studentenes mentale helse som ble sendt ut til alle foreningenes aktive. Vi har i samarbeid blitt 334 
enige om at Kulturstyret prioriterer prosjektsøknader som kommer inn til semesterets første møte for 335 
arrangementer som markerer dagen. Vi ønsker samtidig å oppfordre alle studentdemokratiene til å 336 
markere dagen. Se www.verdensdagen.no for mer info. 337 
 338 
(3) Av organisatorisk arbeid har tiden blitt brukt til å hjelpe resten av AU med kampanjeplanlegging slik som 339 
filming av politikere og planlegging og organisering av høstseminaret. Jeg har også vært med på planlegging 340 
og organisering av foreningsfest i regi av Kulturstyret og Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening som ble 341 
avholdt 30. august. Dette er et arrangement som man har ønsket gjennomført i lang tid. Jeg har også 342 
skrevet ferdig og fått publisert resolusjonen om Trimveien 4 og krav om erstatningsarealer, som ble vedtatt 343 
på møtet i mars, samt startet på revidering av tildelingskontrakten som ikke har vært revidert siden 344 
2012.  Jeg deltok 22. august på workshopen i Campusstrategigruppen for Oslo kommune sammen med 345 
leder. Der fikk vi løftet studentsaker slik som å likestille studentidretten med barn og unge ved kommunale 346 
idrettsarenaer, kollektivtilbud, kobling av næringsliv og akademia og mye mer. 347 
 348 
Perioden har bydd på mange ulike og interessante oppgaver. Læringskurven er bratt, men vi har kommet 349 
oss gjennom semesterstart, oppstart av tildelingprosessen  og valgkamp-periode med hodet over vann. 350 
 351 
 352 
 353 
KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, FAM KARINE HEER AAS 354 
 355 
Allerede i begynnelsen av juni startet jeg overlappen med Trygve. Etter endt overlapp 1. juli startet jeg med 356 
å sette meg grundig inn i arbeidsoppgavene mine for det kommende året. Jeg føler jeg begynner å få en 357 
god oversikt over hvilke oppgaver som vil prege arbeidet videre. Jeg har brukt mye tid til å sette meg inn i 358 
de ulike studentdemokratiene som er tilknyttet SiO. Jeg har opprettet kontakt med flere av dem, samt 359 
startet arbeidet med å møte representanter fra de ulike studentdemokratiene. Det har vært vanskelig å få 360 
kontakt med flere av studentdemokratiene fordi informasjonen ikke har vært helt oppdatert, derfor går 361 
mye arbeidstid til å få god oversikt over hvilke studenter som i dag sitter i studentdemokratiene i Oslo. Jeg 362 
føler jeg allerede har fått en god dialog med flere av lederne ved institusjonene, og vil fortsette det arbeidet, 363 
spesielt mot valgforsamlingen i oktober. 364 
 365 
Flere av mine arbeidsoppgaver krever en viss grad av  kompetanse innenfor grafisk design, spesielt for 366 
programmene Photoshop og Illustrator. Jeg har jevnlig gjort flere forsøk på å øve meg med programmene, 367 
og vil fortsette med den en stund til. For å få en innføring har jeg planlagt å gå på kurs innen grafisk design 368 
som SiO tilbyr. I tillegg har jeg jobbet nøye med hjemmesiden til Velferdstinget og oppdatert store deler av 369 
den informasjonen som trengte det. Jeg øver meg jevnt og trutt på hjemmesiden for å finne ut hvordan det 370 
fungerer, slik at vi kan gjøre den litt mer intuitiv for både representantene og andre nysgjerrige. 371 
 372 

http://www.verdensdagen.no/
http://www.verdensdagen.no/
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For å gjøre meg klar til arbeidet som kommer med tildelingsmidlene har jeg gått nøye gjennom fjorårets 373 
søknader til de jeg har fått hovedansvaret for i år. Jeg har også vært på møte med foreningene jeg har 374 
ansvar for, slik at jeg med en gang får en bredere forståelse av arbeidet de gjør.  375 
 376 
Sammen med Arbeidsutvalget har jeg deltatt på foreningsdagene på UiO og HiOA og Pub til Pub på UiO. Jeg 377 
deltok også på Pub til Pub når HiOA arrangerte det i fadderukene. Vi har også startet arbeidet med å 378 
planlegge ulike kampanjer og arrangementer for det kommende året. I tillegg til arrangementer innenfor 379 
Studenthelse, Oslo som studentby og synlighet kampanjer har jeg også bistått Linn med filming av 380 
lokalpolitikere i Oslo. Valgkampen er snart slutt, og Velferdstinget ønsker å bistå med å få studenter til å 381 
bruke stemmeretten sin. 382 
 383 
Jeg har også vært borte fra jobb i to uker i august grunnet umiddelbare personlige årsaker. Det har gjort at 384 
juli har vært den måneden jeg har gjort størstedelen av arbeidet, mens jeg har fått gjort en god del mindre i 385 
august. På grunn av fraværet var det en del arbeid jeg måtte sette meg inn i på nytt. Det opplever jeg i 386 
skrivende stund går mye bedre, og jeg er igjen klar for å sette i gang med arbeidet for fullt. 387 
 388 
 389 
 390 
POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG, LINN SKYUM 391 
 392 
Ettersom reguleringssakene om studentboligbygging i Trimveien 4 og Blindernveien 6 ble oversendt til 393 
politisk behandling hhv. 28. og 30. juni, ble det en brå start på perioden. Jeg og Elisabeth har vært i møter 394 
med flere bystyrepolitikere, blant annet Espen Ophaug (V) og leder av byutviklingskomiteen, Victoria Marie 395 
Evensen (AP). Vi har inntrykk av at begge er positive til utbyggingen av Blindernveien 6 og slik saken 396 
foreligger nå vil den med stor sannsynlighet bli oversendt til komiteen innen måneden er omme. 397 
 398 
Angående Trimveien 4 har vi informert byrådssekretæren om endringen av vårt syn i saken. I 399 
saksfremlegget fra Plan- og bygningsetaten innstilles det på at det ikke bygges studentboliger på tomten, på 400 
grunn av manglende erstatningsareale i nærheten. På grunn av dette skal vi, OSI og NSI komme med et 401 
felles innspill om andre potensielle steder en ny bane kan ligge, slik at vi finner en løsning som både gagner 402 
studentidretten og demper boligpresset. 403 
 404 
Periodens første gjennomslag kom i form av utvidet nattbusstilbud i fadderukene. Etter å ha vært i møte 405 
med Ruter bestemte de seg for å utvide N18-linjen som et prøveprosjekt. Denne linjen ble valgt på 406 
bakgrunn av antallet studenter som bor og studerer langs denne. Vi har aktivt promotert tilbudet i sosiale 407 
medier og på institusjonene som ligger langs linjen. I skrivende stund har vi ikke fått tilbakemelding på hvor 408 
mye tilbudet ble benyttet, men gitt at det ble godt brukt er det stor sannsynlighet for at dette kan bli en fast 409 
ordning.  410 
 411 
Vi går nå mot slutten av en valgkamp der Velferdstinget har gjort seg synlige både i media og på sosiale 412 
medier. Videoene av partiene har tatt en stor del av tiden som har blitt avsatt til dette arbeidet, men vi har 413 
også kommet med flere medieutspill (se medieloggen) og vært synlige på andre måter via SoMe. Filmingen 414 
har også gitt oss muligheten til å bli bedre kjent med lokalpolitikere, som forhåpentligvis vil gjøre det 415 
enklere å ta kontakt senere i perioden. I forbindelse med valget har vi også publisert en rating av partiene. 416 
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Denne ble gjort på bakgrunn av en samlet vurdering av partienes studentvelferdspolitikk, der vi la både 417 
studentkravet og våre egne krav og ønsker til studenthelse til grunn. 418 
 419 
AU besluttet at det var en god idé å lage ressursdokumenter på de politiske temaene som med størst 420 
sannsynlighet vil bli mediesaker. Dette inkluderer blant annet studentboliger, studenthelse, internasjonale 421 
studenter og hva hvert parti mener i disse sakene. Dette har vist seg å være veldig nyttig når vi blir 422 
kontaktet av media, ettersom vi da har ferdig oppbygde argumenter å presentere hver gang. 423 
 424 
Vi har vært ganske synlige i media i perioden, med 7 saker på trykk og ett radiointervju.  Disse sakene har i 425 
hovedsak omhandlet boligkø, og er referert i medieloggen om man er interessert i å lese mer. 426 
 427 
Ellers har jeg gjort mye grafisk arbeid og sørget for trykkingen av mye nytt materiell, planlagt debatt og 428 
revidering av handlingsplan på seminaret, skrevet pressemeldinger om alt fra Ruter-tilbud til tannhelse, 429 
skrevet leserinnlegg til Dagbladet, og lest meg opp på relevante dokumenter, f.eks. partiprogrammer og 430 
kommuneplanen. 431 
 432 
 433 
MEDIELOGG 434 
 435 
12.000 i studentboligkø ved studiestart, NRK om den nasjonale studentboligmangelen. Elisabeth 436 
kommenterer. 14.08.17 437 
Utvider busstilbudet i to uker, sak i Nordre Aker Budstikke om N18-utvidelsen i uke 33 og 34. 14.08.17 438 

Ruter utvider rutene i fadderuka, sak i Universitas om N18-utvidelsen i uke 33 og 34. 13.08.17 439 

Studentboligkøen fortsetter: – Mange går på en smell hvert eneste år, leder Elisabeth Holien blir intervjuet 440 
av DN om boligsituasjonen og mulige tiltak. 02.08.17 441 

Studentledere om boligmangelen i Oslo: – Situasjonen er uholdbar, lederne av Velferdstinget, 442 
Studentparlamentet ved UiO og Studentparlamentet ved HiOA kommenterer på studentboligmangelen i 443 
byen. 20.07.17 444 

Rekordlang venteliste studentbolig i Oslo, leder Elisabeth Holien kommenterer boligsituasjonen hos NRK 445 
Nyhetslunsj (40:12). 18.07.17 446 

Sak om kommunikasjonsansvarlig, Fam Karine Heer Aas, i Smaalenenes Avis. 07.07.17 447 

Sak om leder, Elisabeth Holien, i Porsgrunns Dagblad. 07.07.17 448 

  449 

https://www.nrk.no/norge/12.000-i-studentboligko-ved-studiestart-1.13640899
http://nab.no/nyheter/utvider-busstilbudet-i-to-uker/19.15023
http://universitas.no/nyheter/62475/ruter-utvider-rutene-i-fadderuka
http://www.dn.no/talent/2017/08/02/0655/Utdannelse/studentboligkoen-fortsetter-mange-gar-pa-en-smell-hvert-eneste-ar
http://universitas.no/nyheter/62470/studentledere-om-boligmangelen-i-oslo-situasjonen
https://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj/NPUB44014217/18-07-2017#t=40m12s
https://www.smaalenene.no/oslo/skole/eidsberg/fam-karine-23-fra-eidsberg-far-ansvar-for-65-000-studenter-og-80-millioner-kroner/s/5-38-369876
https://www.pd.no/langesunds-blad/bamble/skoler/elisabeth-20-blir-sjef-for-65-000-studenter/s/5-40-169341?amp%3Bns_fee=0&amp%3Bns_linkname=editorial.share.article&amp%3Bns_mchannel=editorial.facebook&amp%3Bns_source=editorial.facebook
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SAKSFREMLEGG – 2B 450 
Dato: 9. september 2017 451 
Sak: 2b), Orienteringssak  452 
Saksbehandler: Gabrielle Legrand Gjerdset 453 
Vedlegg: Hovedstyrets orientering 454 
 455 
HOVEDSTYRETS ORIENTERING 456 
 457 
Arbeidsutvalgets innstilling: 458 
Saken tas til orientering. 459 
 460 
Forslag til vedtak: 461 
Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker. 462 
 463 
  464 
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 465 
 466 
 467 
 468 
Orientering til Velferdstinget mai 2017 469 
 470 
Første styremøte etter sommeren er 20. september. Det vil orienteringen bære noe preg av hva gjelder 471 
utfyllende informasjon. Men det er bare å stille spørsmål, så svarer vi på det vi vet og kan.  472 
 473 
Semesterstart 474 
Semesterstarten har gått fint. Det har blitt avviklet fotokonkurranser, studentkalendre, stand på flere 475 
institusjoner ++. Spesielt vil jeg trekke frem: 476 
Velkomstseremoni HiOA, SiO til stede med mat og drikke, konferansier og informasjon. 477 
Foreningsdagene HiOA og UiO - fulltegnet og godt besøkt. HiOA Gaming og Filologisk Forening vant hver sin 478 
pris for Årets Forening. NRK hadde innslag fra Foreningsdagen HiOA. Mange ferske studenter besøkte 479 
dagene.  480 
Studentslippet i regi av SiO, UiO, HiOA og BI 19. august ble en kjempesuksess med over 5000 besøkende. I 481 
St. Olavs gate 32 fikk man festivalbånd som ga tilgang til aktiviteter og museer over hele byen, kaffe og mat. 482 
Curt Rice ble med en faddergruppe på båttur - sporty!  483 
Ikea-buss til og fra de største studentbyene 484 
Utekino på Kringsjå 2. september, visning av La La Land. I skrivende stund ikke avholdt, men satser på at 485 
det blir bra.  486 
 487 
Bolig 488 
I uke 35 var det fortsatt 5134 studenter i boligkø med ønsket innflytting 1. september, de aller fleste av 489 
disse ønsker singlebolig. Under semesterstart var tallet på over 6500.  490 
 491 
Inn- og utflytt i semesterstart har gått fint. På Kringsjå er renoveringen bygget nærmest parkeringsplassen 492 
er ferdig, og den er tatt i bruk av studenter igjen.  493 
 494 
Viktigste byggeprosjekter akkurat nå er Blindernveien 6, Brenneriveien 11 og Gjerdrums vei 10 i Nydalen.  495 
 496 
Campusutvikling 497 
22. august ble det avholdt en nyttig workshop om campusutviklingstrategien. Oslo kommune var arrangør, 498 
og deltakerne kom fra institusjonene, studentorganisasjonene, næringslivet, kommunale etater og 499 
lignende. Workshopen danner grunnlag for en strategi om campusutvikling som skal vedtas i mars.  500 
 501 
Digitalisering 502 
SiO gjennomfører i disse dager et prosjekt for å styrke personvernet for kunder og ansatte. Fra og med mai 503 
neste år er det nytt EU-regelverk som gjelder for lagring av persondata, og det jobbes med å tilpasse seg 504 
dette. Ekspert fra PWC bidrar i arbeidet. 505 
SiO Mat og Drikke har begynt å fase inn selvbetjente kasser i spiseriene, noe som på sikt vil gi lavere utgifter 506 
og bedre priser til studentene. 507 
 508 
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SiO Kundeservice tester ut SiO-roboten Robert. Finnes på sio.no under “kontakt oss”-fanen - bare prøv! Den 509 
ligger litt gjemt nå i starten for å rydde unna bugs. Roboten gir studentene svar på spørsmål om alt fra 510 
trening til bolig til åpningstider på sekundet. Dette gir bedre service til studentene, og på sikt lavere utgifter 511 
i SiO.  512 

 513 
 514 
 515 
SiO Helse 516 
Ny direktør tiltrer fra 1. oktober. SHoT-undersøkelsen forberedes, og vil gjennomføres i løpet av vår 2018. 517 
Sendes ut til alle kunder i lånekassen (som er studenter), noe som forhåpentligvis vil gi bedre svarprosent 518 
enn noen gang. Undersøkelsen gjennomføres også i samarbeid med Folkehelseinstituttet som vil gi 519 
undersøkelse enda større faglig tyngde. Resultater om ca et år.  520 
 521 
Renoveringen av Kristian Ottosens hus er i gang takket være Universitetsstyrets vedtak i juni. Hurra! 522 
 523 
-- 524 
Beklager tynnere orientering enn normalt, men det er vanskelig å orientere godt uten at styret har fått sin 525 
orientering enda. Still oss likevel gjerne spørsmål under møtet! 526 
 527 
På vegne av styrestudentene  528 
Gabrielle Legrand Gjerdset 529 
 530 
 531 
  532 
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SAKSFREMLEGG – 2C 533 
Dato: 9. september 2017 534 
Sak: 2c), Orienteringssak 535 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget  536 
Vedlegg: Kulturstyrets orientering 537 
 538 
ANDRE ORIENTERINGER 539 
 540 
Arbeidsutvalgets innstilling: 541 
Saken tas til orientering. 542 
 543 
Forslag til vedtak: 544 
Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker. 545 

546 
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KULTURSTYRETS ORIENTERING 547 
 548 
 549 
Velferdstingets Kulturstyre gjennomførte sitt siste møte for vårsemesteret 21. juni, hvor 550 
semesterstartssøknader ble behandlet. Vi bevilget i overkant av 240,000 kroner til tiltak under fadderukene, 551 
og vi er stolte over at så mange fine ting kunne bli til. Etterpå var vi heldige å kunne ha en samlet avslutning 552 
før sommeren og si ha det til de medlemmer som skulle slutte i KS. De 5 nye faste medlemmene og de 6 553 
nye varaene som Velferdstinget valgte inn i mai troppet på 1. juli. 554 
 555 
Vi etterstreber selvfølgelig å oppfylle den vedtatte handlingsplanen så godt som mulig, og i år ønsker vi 556 
særlig å jobbe med å være mer tilgjengelige og mer synlige for foreningene. 30. august valgte vi derfor å 557 
holde en foreningsfest med uteservering og gratis mat på Blindern og invitere alle foreningene for å bli 558 
kjent både med hverandre og med oss. Dette skulle være et lavterskeltilbud, og selv om mange foreninger 559 
er veldig opptatte i semesterstartsfasen, ble dette veldig godt mottatt. Jeg var på lunsjpåfull i regi av SiO 560 
Foreninger, og gikk rundt på foreningsdagen HiOA og foreningsdagen UiO for å møte foreningene direkte. 561 
Veldig mange virket å sette pris på dette, og jeg følte dette var svært nyttig for henne, men også en veldig 562 
grei måte å promotere Kulturstyret.  563 
 564 
Etter en kjapp opplæring med de nye medlemmene er vi nå allerede godt i gang med søknadsbehandlingen 565 
til møtet 06. september.  566 
 567 
Vår neste søknadsfrist er 20. september.  568 
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SAKSFREMLEGG – 3A 569 
Dato: 9. september 2017 570 
Sak: 3a), Vedtakssak 571 
Saksbehandler: Suzanne Sagli 572 
Vedlegg :  573 
 574 
MØTEDATOER FOR HØSTEN 2017 575 
 576 
Arbeidsutvalgets innstilling: 577 
 578 
 579 
Forslag til vedtak: 580 
Møteplanen vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. 581 
 582 
 583 
 584 
 585 
 586 
 587 
MØTEPLAN FOR VELFERDSTINGET HØSTEN 2017 588 
 589 
 590 
DATO TID EMNE FØRSTE INNKALLING SAKSPAPIRFRIST 
Mandag 16. oktober kl 17-21 Tildelingsmøte 2. oktober 9. oktober 
Mandag 13. november kl 17-21  30. oktober 6. november 
Mandag 4. desember kl 17-21 Konstituerende 20. november 27. november 

  591 
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SAKSFREMLEGG – 3B 592 
Dato: 9. september 2017 593 
Sak: 3a), Diskusjonssak 594 
Saksbehandler: Jeanette Viken 595 
Vedlegg :  596 
 597 
SYNLIGHETEN AV VELFERDSTINGETS LOGO   598 
 599 
Arbeidsutvalgets innstilling: 600 
 601 
 602 
Forslag til vedtak: 603 
Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker  604 
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SAKSNOTAT 605 
 606 
Bakgrunn for saken 607 
Det har blitt diskutert innad i AU om VT burde ha krav om at VTs logo samt informasjon om finansiering 608 
gjennom semesteravgiften skal være synlig på foreningenes materiell. Det er allerede et krav for foreninger 609 
som søker støtte gjennom Velferdstingets Kulturstyre at kulturstyrets logo skal brukes på 610 
markedsføringsmateriell, og AU ønsker en diskusjon om dette er noe Velferdstinget ønsker at skal 611 
implementeres også hos søkere direkte til Velferdstinget.  612 
 613 
Diskusjonspunkter 614 

- Ønsker VT at dette skal være et krav? 615 
- Hvor stor andel av foreningens materiell skal være merket med VTs logo? 616 
- Skal kravet kun være på foreningenes nettside?  617 
- Hvordan skal det kontrolleres? 618 
- Hvordan skal det sanksjoneres? 619 

 620 
Saksopplysninger 621 
Kulturstyret (KS) har i alle år hatt et kriterium ved tildeling at KS sin logo skal være synlig på foreningens PR-622 
materiell med unntak av materiell knyttet til rekruttering.  623 
Et argument for at dette også skal implementeres for søkere som får sin tildeling direkte fra Velferdstinget 624 
er at det da blir gjort synlig hvor studentenes penger går, samt at man får en generell økt synlighet av 625 
Velferdstinget i andre kanaler enn de vi i dag bruker.  626 
 627 
Ulemper er at det er vanskelig og relativt uønsket å sanksjonere foreninger økonomisk som ikke følger 628 
kriteriet, samt at det er vanskelig å følge opp at et slikt kriterium blir fulgt annet enn ved generelle stikk-629 
prøver.   630 
 631 
Resultatet av fremtidig vedtak i denne saken vil hjemles i tildelingskriteriene når de revideres senere i 632 
perioden. 633 
 634 
Saksbehandlers vurdering 635 
Saksbehandlers vurdering er at det har flere positive enn åpenlyst negative sider og at det dermed burde 636 
bli lagt inn i årets tildelingskontrakt, samt fremtidig tilføyes inn som et punkt i tildelingskriteriene. 637 
 638 
Arbeidsutvalgets vurdering 639 
Arbeidsutvalget stiller seg bak saksbehandlers vurdering.  640 
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SAKSFREMLEGG – 4A 641 
Dato: 9. september 2017 642 
Sak: 4a), Vedtakssak 643 
Saksbehandler: Linn Skyum 644 
Vedlegg: Velferdstingets handlingsplan 2017, forslag til revidert handlingsplan 2017 645 
 646 
REVIDERING AV HANDLINGSPLAN 647 
 648 
Arbeidsutvalgets innstilling: 649 
 650 
Forslag til vedtak: 651 
 652 

a 
Dokument: Velferdstingets handlingsplan 2017 Linjenummer:  

Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Endring 

Sak: 4a) Revidering av handlingsplan 
Opprinnelig 
tekst: 

 

Forslag: Se eget vedlegg 
VEDTAK  

  653 
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SAKSNOTAT 654 
 655 
Bakgrunn for saken 656 
Handlingsplanen legger grunnlaget for hva Velferdstinget og arbeidsutvalget skal jobbe med i perioden. På 657 
grunn av omleggingen av arbeidsutvalgets valgperiode i 2015 vil det nå være naturlig å revidere 658 
handlingsplanen også på høsten.  659 
 660 
Handlingsplanspunktene skal være i tråd med våre politiske dokumenter. Arbeidsutvalget plikter å jobbe ut 661 
ifra vedtakene fra disse dokumentene, noe som betyr at arbeidsutvalgets arbeidsoppgaver går ut over det 662 
som kommer fram i handlingsplanen. 663 
 664 
Saksopplysninger 665 
Endringsforslagene som legges frem er gjort på bakgrunn av ny informasjon i saken eller fordi det er en sak 666 
vi ønsker Velferdstinget skal ta stilling til før vi starter arbeidet. Jeg vil utdype hvert enkelt forslag under. 667 
 668 
Endring i punkt 11: Mulighet til å søke hybler i grupper 669 
SiO gjennomførte et prøveprosjekt med dette på Kringsjå, men uten hell. Resultatet ville blitt at man måtte 670 
gå bort fra boligtildelingskriteriene ved at noen får «snike» i køen. SiO har ytret seg positivt om å åpne for at 671 
vennepar kan søke dublett, da dette er en litt ryddigere ordning og kan følge fordelingsnøkkelen for par. 672 
 673 
Nytt punkt 15: Foreningshus 674 
Etter diskusjonen på seminaret er det viktig at Velferdstinget tar stilling til om et foreningshus i sentrum er 675 
noe vi ønsker eller ikke. SiO omfatter i dag rundt 450 foreninger, og et slikt hus vil kunne favne om en god 676 
del av de foreningene som i dag ikke har tilstrekkelig med møte- og arrangementslokaler. Det finnes mange 677 
grunner til at et handlingsplanspunkt foreslås allerede nå. For det første er Arbeidsutvalget interessert i å 678 
vite hvorvidt det faktisk er en interesse for dette i Velferdstinget før man eventuelt begynner å se på 679 
konkret plassering, finansiering og funksjon, samt at det rett og slett ville vært uforsvarlig å gå videre med 680 
et så stort prosjekt uten Velferdstingets godkjennelse. For det andre foregår det mange spennende 681 
byutviklingsprosjekter i sentrum for tiden, og dersom vi ønsker et slikt hus er det viktig å kunne være en del 682 
av disse for at resultatet blir best mulig. 683 
 684 
Nytt punkt 16: Revidere idrettspolitisk dokument 685 
Idrettspolitisk dokument har ikke blitt oppdatert siden 2012, og trenger dermed en grundig oppussing. Vi 686 
ser ikke for oss at dette arbeidet vil være ferdig før våren 2018, men ønsker et handlingsplanpunkt allerede 687 
nå slik at vi kan nedsette en arbeidsgruppe og begynne arbeidet. 688 
 689 
Arbeidsutvalgets vurdering 690 
Arbeidsutvalget vurderer førstnevnte endring som mer hensiktsmessig da SiO allerede har prøvd ut det 691 
originale forslaget. Nytt punkt 16 anses som nødvendig. Arbeidsutvalget er også positivt innstilt til punkt 15, 692 
men ønsker som nevnt både i saken «studenter i sentrum» og dette sakspapiret å avvente før vi vet om 693 
Velferdstinget også synes dette er en god idé. 694 
  695 
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VEDLEGG: FORSLAG TIL REVIDERT HANDLINGSPLAN 2017 696 
 697 
Temaer er ikke lagt opp i prioritert rekkefølge, men vektes likeverdig. 698 
 699 

1. Arbeidsutvalget skal jobbe opp mot SiO for mulighet til en fullmakt for leietaker og SiO, hvor gjest 700 
kan oppholde seg i bolig uten leietaker tilstede. 701 
 702 

2. Arbeidsutvalget skal jobbe for en forutsigbar statlig tilskuddsordning for å øke kapasiteten i den 703 
psykiske helsetjenesten i samskipnadene. 704 
 705 

3. Arbeidsutvalget skal jobbe på tvers av SiOs tjenesteområder, samt opp mot det offentlige, for å 706 
forebygge og behandle psykisk uhelse hos studenter i Oslo og Akershus. 707 
 708 

4. Arbeidsutvalget skal jobbe for implementeringen av begrepet studenthelse, blant annet gjennom å 709 
jobbe for at Stortinget leverer en utredning om studenthelsen i et folkehelseperspektiv og levere en 710 
Stortingsmelding med konkrete tiltak. 711 
 712 

5. Arbeidsutvalget skal jobbe for at det årlig bevilges 3000 studentboliger over statsbudsjettet, og at 713 
SiO får tilsagn på alle sine søkte prosjekter. 714 
 715 

6. Velferdstinget skal revidere tildelingskriteriene for foreninger og organisasjoner som søker støtte av 716 
semesteravgiften direkte fra Velferdstinget. 717 
 718 

7. Arbeidsutvalget skal jobbe for at alle nybygg i SiO har grønne løsninger, og er av fortrinnsvis 719 
plusshus-standard, minimum nullenergi-standard. 720 
 721 

8. Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO Mat og Drikke skal tilby variert, næringsrik, bærekraftig og 722 
rimelig mat, og et godt halal-, vegan- og vegetartilbud, samt et godt tilbud til matallergikere. Spesielt 723 
må vegetaralternativet alltid inneholde en proteinkilde. I pressperioder må tilbudets tilgjengelighet 724 
utvides. 725 
 726 

9. Arbeidsutvalget skal jobbe for at kollektivtilbudet skal være det rimeligste alternativet, og utvides 727 
blant annet med flere nattruter til de store studentbyene, spesielt i fadderukene. 728 
 729 

10. Arbeidsutvalget skal jobbe for at den enkelte institusjon skal betale en større andel av driften til sitt 730 
lokale studentdemokrati. 731 
 732 

11. Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO lager et system hvor man kan søke som vennepar i 733 
dublettboliger. 734 
 735 

12. Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO legger til rette for at rammene rundt fremleie skal være 736 
ryddigere. Det skal finnes et eksempel på standard kontrakt for fremleie på SiO sine nettsider, og 737 
fremleietaker gis begrenset tilgang til SiO sin boligportal. 738 
 739 
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13. Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO oppretter en kulturkalender hvor foreningene selv kan 740 
registrere arrangementer. Kulturkalenderen skal ligge offentlig både på SiOs nettsider og i 741 
applikasjonen. 742 
 743 

14. Velferdstinget skal jobbe for at studenter blir en del av gruppene som omfattes av 744 
tannhelsetjenesteloven og en del av det offentlige fylkeskommunale tilbudet. Det er Velferdstingets 745 
ønske at det delvis skal finansieres statlig 746 
 747 

15. Arbeidsutvalget skal jobbe for opprettelsen av et foreningshus i sentrum. 748 
 749 

16. Velferdstinget skal revidere idrettspolitisk dokument. 750 
  751 
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SAKSFREMLEGG – 5A 752 
Dato: 9. september 2017 753 
Sak: 4a), Vedtakssak 754 
Vedlegg: Revisors beretning; Resultatregnskap signert; Økonomisk oversikt for Velferdstinget 2015-2017; 755 
Kulturstyret økonomisk oversikt. 756 
 757 
GODKJENNING AV REGNSKAP 2016 758 
 759 
Arbeidsutvalgets innstilling: 760 
 761 
 762 
Forslag til vedtak: 763 
Regnskapet godkjennes.  764 
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SAKSNOTAT 765 
 766 
 767 
 768 
Økonomisk beretning 769 
 770 
Det endelige regnskapet viser at Velferdstinget i 2016 hadde driftsinntekter på 13,4 millioner kroner og 771 
driftskostnader på 13,6 millioner kroner. Dette ga et resultat på -193 569 inkl. finansinntekter.  772 
  773 
Driftsinntektene består hovedsakelig av tilskuddet fra SiO på 12,7 millioner kroner, hvorav 2,7 mill. er 774 
Velferdstingets eget driftstilskudd og 10,2 mil. er øremerket til tildelingsordningen. En annen mindre andel 775 
av driftsinntektene er tilskudd fra medlemsinstitusjonene; en ordning som i 2016 ble utfaset og som nå i 776 
2017 er avsluttet. Andre driftsinntekter omfatter bl.a. tilskudd fra Oslo Kommune, betaling fra SP-AU for 777 
felleskostnader i huset og diverse fondsmidler til kampanjer og reiser. 778 
 779 
Av de totale kostnadene gikk 10,4 mill. til bevillinger og 3,2 mill. gikk til faktisk drift av Velferdstinget. 780 
Bevilgningene er til studentdemokratier, større studentmedier og kulturinstitusjoner som søker 781 
Velferdstinget direkte; samt til studentforeninger og studentmedier som søker bevilgninger gjennom 782 
Kulturstyret. Driften til Velferdstinget er fordelt på ca. 2 millioner til lønn, honorarer og andre 783 
personalkostnader og ca. 800 000 kroner til representasjon, markedsføring og kontordrift m.m. 784 
 785 
Årsresultatet for 2016 er et underskudd på 193 568 kroner. Det budsjetterte resultat for 2016 var et 786 
underskudd på 442 018 kroner. Kulturstyret budsjetterte med å ta 450 000 kroner av egenkapitalen og 787 
Velferdstinget budsjetterte med et mindre overskudd.  788 
 789 
Kulturstyret har over lengre tid bygget opp en egenkapital, i tillegg til at det i 2015 ble overført 581 220 790 
kroner fra SiO til Kulturstyret.  Dette var midler til overs fra den tiden da det administrative ansvaret til 791 
Kulturstyret lå hos SiO. Egenkapitalen til Kulturstyret var dermed på mer enn 1,3 millioner kroner primo 792 
2016. (jf. Kulturstyret økonomisk oversikt) Det ble vedtatt i Velferdstinget at de 581 220 kroner skulle legges 793 
til KS sin bevilgningsramme over fem år – dvs. 116 244 kroner tas fra egenkapitalen hvert år. I tillegg 794 
bestemte man i 2016 å ta ytterligere 333 756 kroner fra egenkapitalen, så man totalt budsjetterte med et 795 
underskudd på 450 000. Dog brukte Kulturstyret kun 254 539 kroner av egenkapitalen i 2016, altså 195 461 796 
mindre enn budsjettert. Velferdstinget derimot hadde et overskudd på 60 971.  Resultatet på -193 568 er 797 
derved underskuddet til Kulturstyret på 254 539, samt overskuddet til Velferdstinget på 60 971 kroner. (jf. 798 
Økonomisk oversikt for Velferdstinget 2015-2017)   799 
 800 
Overskuddet til Velferdstinget skyldes blant annet at lønns-, personale- og kontorkostnader var lavere enn 801 
forventet etter siste revidering. Reisekostnader, representasjon og markedsføring ble høyere enn 802 
budsjettert. Men store deler av de kostnadene er dekket av eksterne midler, og man har dermed ikke gått 803 
over budsjett. Dette sees ved at driftsinntektene også er en del høyere enn budsjettert. Man vurderer at det 804 
nivået for reisekostnader, representasjon og markedsføring som var i 2016, er det nivået man kan forvente 805 
fremover. 806 
  807 
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Når man reviderte budsjettet september 2016, økte man lønnskostnader fordi man vedtok at 808 
Valgkomiteleder og samtlige medlemmer av Kontrollkomiteen skulle honoreres. I 2016 hadde man også et 809 
forsøk med at Kulturstyrets nestleder skulle få honorar, noe som også var med i revideringen. 810 
Omorganisering av arbeidsutvalget, Kulturstyret; valgperioder og sammensetning var også grunnlag for 811 
revideringen i september.  812 
 813 
Etter årets resultat har Velferdstinget en egenkapital på 1 032 020 kroner og Kulturstyret har en egenkapital 814 
på 1 069 619 kroner. Velferdstinget bør ha en solid egenkapital for å kunne betale ut bevillinger i en viss 815 
størrelsesorden hvert år, og for å kunne holde driften på dagens nivå. Det er ønskelig at egenkapitalen ikke 816 
kommer under 1 million kroner. Dog er det mindre hensiktsmessig at KS har en stor egenkapital, og man vil 817 
derfor fortsette med å bygge den ned.  818 
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SAKSFREMLEGG – 5B 819 
Dato: 9. september 2017 820 
Sak: 4a), Vedtakssak 821 
Saksbehandler: Sarah Sørensen 822 
Vedlegg: Økonomisk oversikt for Velferdstinget 2015-2017; Kulturstyret økonomisk oversikt. 823 
 824 
REVIDERING AV DRIFTSBUDSJETT 2017 825 
 826 
Arbeidsutvalgets innstilling: 827 
 828 
Forslag til vedtak: 829 
Budsjettet vedtas 830 
 831 
 832 
SAKSNOTAT 833 
 834 
Vedlagt er arbeidsutvalgets forslag til revidert budsjett for 2017. Bakgrunnen for revideringen av budsjettet 835 
er aktiviteten og faktiske tall så langt i inneværende år, samt noen få endringer i det man ønsker å satse på i 836 
resten av året. Revideringen øker ikke budsjettet og det budsjetteres ikke med å ta mer av egenkapitalen, i 837 
stedet flyttes det litt rundt på pengene i noen poster. Det er viktig at slike endringer vedtas av 838 
Velferdstinget.  839 
 840 
Det er budsjettert med et større overskudd; det skyldes i hovedsak at et tiltak med NAV som fortsatte 841 
lengere enn forespeilet, samt at utgiftene til seminarene har vist seg å bli lavere enn forventet. Tiltaket fra 842 
NAV er ikke en innsparing, men dekker inn noe av det som i utgangspunkt ble tatt av egenkapitalen. I tillegg 843 
til det hadde Velferdstinget en tilhenger stående fra boligkampanjen i 2013, som man valgte å selge. Totalt 844 
har disse endringene gitt et rom i budsjettet på rundt 54 000 kroner. 845 
 846 
Lønnskostnader 847 
Øvrige honorar økes med 7 000, dette skyldes økt aktivitet. Øvrig honorar går til ordstyrer, opplæring, 848 
fotograf m.m.  849 
 850 
Teknisk utstyr 851 
Det har blitt kjøpt inn to nye PCer til kontoret, etter at to var gått ut på garanti. Vi har kontorer på Blindern, 852 
og har en fristasjonsordning med Universitetet i Oslo. En del av fristasjonsavtalen er at vi får IT-tjenester 853 
levert av Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT). Vi følger dermed deres bestemmelser for 854 
hvilke PCer vi bruker, samt hvordan og hvor ofte vi må skifte dem ut. I tillegg har vi, som tidligere planlagt, 855 
kjøpt en laptop som skal brukes til møtevirksomhet m.m. av arbeidsutvalget. Man hadde ikke budsjettert 856 
med å skifte ut de to stasjonære PCene i tillegg til anskaffelse av en bærbar dette året, og hadde tenkt å 857 
vente med noen av innkjøpene til neste år. Men grunnet en mindre misforståelse over sommeren med 858 
bestillinger fra USIT er innkjøpene nå gjort og posten er allerede overskredet. Det er i tillegg fortsatt noe 859 
teknisk utstyr som trenger oppgradering. Det forslås at man øker denne posten med 15 000 kroner. 860 
 861 
Seminarer og konferanser 862 
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Kostnadene til to store seminarer ble mindre enn man først hadde budsjettert. Dette skyldes delvis et godt 863 
samarbeid med Thon Hotels for å finne løsninger som passer organisasjonen og økonomien. I tillegg 864 
skyldes det en mindre omorganisering av hvordan seminarene avholdes og hvem som skal inviteres. Man 865 
ønsket heller et kortere seminar og muligheten for å invitere flere; som f.eks. flere representanter fra de 866 
mindre høgskolene og andre gjester som kan være relevant å invitere på seminaret.  867 
 868 
Reisekostnader 869 
I løpet av våren har man allerede hatt stor reiseaktivitet, og dermed brukt opp en større del av 870 
reisebudsjettet. Arbeidsutvalget velger likevel ikke å øke posten for «reisekostnader» tilsvarende, men i 871 
stedet har man valgt å bruke opp midler fra andre steder i budsjettet. Dette er i hovedsak 872 
opplæringsposten og litt av andre personellkostnader. Man har oppjustert selve posten «reisekostnader» 873 
med 2 000 kroner, ellers har man tatt hele beløpet fra opplæringsposten. Det vurderes at man i budsjett for 874 
neste år heller senker opplæringsposten og øker reisekostnaders med tilsvarende, da dette er andre året 875 
på rad man flytter penger fra opplæring til reisevirksomhet. Det er mye reisevirksomhet i opplæringen for 876 
arbeidsutvalget; noe som er naturlig med tanke på ViN samarbeidet som nå er blitt en fast del av 877 
organisasjonen. Disse turene kan man derfor ikke få midler til fra NSO lenger.  878 
Nivået på reisevirksomhet fra endelig regnskap 2015 var på 104 383 og i 2016 lå det på 107 240 kroner, 879 
hvor halvparten var eksterne midler og fra andre poster i budsjettet begge årene. Budsjettet for 2017, både 880 
denne revideringen og revideringen i februar, ligger på samme nivå. Man antar at dette er nivået 881 
reisevirksomheten kommer til å ligge på fremover, men at man selvsagt i større grad søker om eksterne 882 
midler der det er mulig. 883 
 884 
 885 
 886 
 887 
Annet 888 
Det er foretatt mindre justeringer på ulike poster, slik som andre driftsinntekter, lønnskostnader, 889 
feriepenger og andre kostnader. Disse er justert etter faktiske tall, eller kostnader som knytter seg til annen 890 
aktivitet som er endret i det reviderte budsjettet. 891 
 892 
Resultat for Velferdstinget etter revideringen er et underskudd på 41 225, som er mindre enn underskuddet 893 
som ble tidligere budsjettert. Det er ingen forandringer i budsjettet til Kulturstyret, det budsjetteres fortsatt 894 
med at de skal bruke 116 244 kroner av egenkapitalen. Det gir et samlet resultat på – 157 469 kroner. (jf. 895 
Økonomisk oversikt for Velferdstinget 2015-2017) 896 
Egenkapitalen til Velferdstinget forventes etter årets slutt til å være på 990 794 kroner og egenkapitalen til 897 
Kulturstyret budsjetteres til 953 375 kroner. Det er ønskelig at egenkapital til Velferdstinget ikke kommer 898 
under 1 million kroner. Dog er det mindre hensiktsmessig at KS har en større egenkapital og dermed vil 899 
man fortsatt prøve å bygge den ned.  900 
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VELFERDSTINGETS DRIFTSBUDSJETT 2017 901 

 902 
Forkortelser; 903 
Velferdstinget = VT, Velferdstingets Kulturstyret = KS, Velferdstingets arbeidsutvalg = VT-AU, Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo s 904 
arbeidsutvalg = SP-AU 905 
 906 
 907 
 908 
 909 
I denne revidering av budsjettet er nivået for driften fortsatt økt en del fra 2016. De fleste av 910 
budsjettpostene er oppjustert med forventet pris- og lønnsøkning. Deretter er enkle poster satt høyt, pga. 911 
nye satsninger. Det budsjetteres i 2017 med 175 % stillingsprosent i administrasjonen, kulturstyreleder er 912 
økt til en 25 % stilling og kontrollkomiteen og valgkomiteleder får nå også møtehonorar. Det budsjetteres 913 
med å ta 116 244 kr av KS’ egenkapital og dermed forventes et totalt underskudd på ca. 157 000 kr. 914 
 915 
Inntektene fordeler seg slik at det er 3,2 millioner kroner fra SiO, 120 000 fra Oslo Kommune og 48 000 er 916 
øvrige driftsinntekter. 917 
 918 
Driften omfatter drift av Velferdstinget, Kulturstyret og Studenthovedstaden. De totale kostnader for drift er 919 
på 3,4 millioner kroner, resten er til bevilgninger. 920 
 921 
 922 
Konto 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 923 
I 2016 ble det tildelt 2,7 mill. fra semesteravgiften til Velferdstingets egen drift. I 2017 er det bevilget det 3,2 924 
mill. til driften. Det høyere søknadsbeløpet skyldes at studentdemokratiene i år ikke lengre er en del av 925 
tildelingsordningen, og som følge av det vil Velferdstinget ikke lengre få tilskudd til driften fra 926 
medlemsinstitusjonene. Velferdstinget søker dermed tilsvarende høyere beløp av studentsamskipnaden. 927 
 928 
Konto 3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet 929 
Dette er tilskuddet som Velferdstinget får til å bevilge videre til studentmedier og kulturinstitusjoner som 930 
søker midler via tildelingsordningen i Velferdstinget. 931 
 932 
Konto 3900 Andre driftsinntekter  933 
Denne posten omfatter bl.a. midler som overføres fra Oslo Kommune til å dekke lønnskostnader i 934 
Velferdstingets administrasjon, eventuelle refusjoner, eksterne midler og det som Velferdstingets 935 
arbeidsutvalg (VT-AU) fakturer Studentparlamentet ved UiOs arbeidsutvalg (SP-AU) for av budsjetterte 936 
fellesutgifter.  937 
 938 
Konto 4320-4332 Bevillinger 4320-4332 [tilskuddsbudsjettet post 100-400] 939 
Bevillinger til studentmedier og kulturinstitusjoner. Studentdemokratiene ikke lengre med i 940 
tildelingsordningen i Velferdstinget. 941 
 942 
  943 
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Konto 5010-5211 Lønn, honorarer og kompensasjon 944 
Dette omfatter lønnsutgifter for VTs administrasjon: Administrasjonsleder i 100 % stilling og 945 
administrasjonssekretær i 75 % stilling. Videre omfatter dette honorar til tillitsvalgte: AU med leder, 946 
nestleder, politikk- og medieansvarlig og kommunikasjonsansvarlig i 100 % stilling. De 11 medlemmer i KS 947 
avlønnes for hvert møte de deltar på, KS leder i en 25 % stilling og KS’ nestleder er timelønnet. 948 
Kontrollkomiteen og Valgkomiteleder får møtehonorar både for egne møte og Velferdstingsmøter som de 949 
deltar på. Denne posten ble oppjustert i første revidering av budsjettet grunnet økt lønnskostnader, som i 950 
hovedsak skyldes endring i en refusjonsordning med NAV. Posten øvrige honorar dekker bl.a. honorar til 951 
ordstyring på VT møtene. Posten rentekompensasjon AU omfatter refusjon av de renteutgifter de tillitsvalgt 952 
pådrar seg i den tid de sitter i arbeidsutvalget. Denne kompensasjonen utbetales ved avslag av lånekassen 953 
for rentefritak i perioden.  954 
 955 
Konto 5400-5410 Arbeidsgiveravgift 956 
Beregnes som 14,1 % av alle lønnskostnader i inneværende år.  957 
 958 
Konto 5420-5800 Andre personalekostnader 959 
Her inngår OTP som er satt til 3 % av lønnskostnader i administrasjonen i tillegg til omkostninger ved 960 
ordningen. Videre inngår opplæring som er kostnader ved oppstart av et nytt arbeidsutvalg, samt 961 
opplæring som kan komme i løpet av året. Andre personalekostnader er bl.a. overtidsmat og 962 
lunsjordningen – en ordning SP-UiO og VT-AU har sammen på Villa Eika.  963 
 964 
Konto 6710-6720 Diverse fremmede tjenester 965 
Denne posten dekker revisjon av Velferdstingets regnskap og utgifter til regnskapsfører. 966 
Regnskapstjenester er oppjustert litt etter nivået i forventet regnskap. 967 
 968 
Konto 6510-6950 Kontorkostnader 969 
Kontorkostnader omfatter bl.a. teknisk utstyr, abonnementer, datakostnader, porto, møbler, annet inventar 970 
og innkjøp av kontorrekvisita. Videre inngår diverse innkjøp til kjøkkenet og kostnader for bruk av skriverne 971 
på Villa Eika. Disse kostnader er felleskostnader med SP-UiO som deles utfra en fordelingsnøkkel: SP-UiO 51 972 
% og VT 49 %. Budsjettposten er oppjustert ytterligere i denne revidering, grunnet behovet for å investere i 973 
teknisk utstyr. 974 
 975 
Konto 7100-7140 Reisekostnader 976 
Posten dekker reisevirksomhet i Velferdstinget, hovedsakelig for arbeidsutvalget men også i mindre grad 977 
administrasjonen. Store deler av disse kostnader dekkes ofte av eksterne midler og vil fremgå i posten 3900 978 
som andre inntekter, dermed er nivået i regnskap oftest mye høyere enn budsjettert nivå. Ved 979 
reisevirksomhet menes det; bilgodtgjørelse, diettkostnader og reisekostnader. 980 
 981 
Konto 7300-7400 Representasjon, markedsføring og gaver 982 
Posten dekker møtekostnader, gaver, markedsføring og ulike kampanjer som Velferdstingets arbeidsutvalg 983 
arrangerer i årets løp, samt arrangementer og fester. 984 
Møtekostnader dekker i hovedsak bevertning på Velferdstingsmøter. I tillegg også bevertning til møter med 985 
konsernledelsen, hovedstyret, Studenthovedstaden, Kulturstyret, Valgkomiteen og arbeidsutvalgets egne 986 
møter m.m.  987 
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Her inngår også Kulturstyrets oppstartsseminar og de to årlige velferdsseminarer som avholdes i februar 988 
og september. Her dekkes alle kostnader i forbindelse med seminaret overnatting, transport, bevertning 989 
m.m.  990 
 991 
Konto 7500-7781 Andre driftskostnader 992 
I denne posten inngår bl.a. forsikringer og bankkostnader. Videre inngår disposisjonskontoen til VT-AU og 993 
KS. De tillitsvalgte disponerer denne kontoen og finansierer kostnader til interne sosiale opplegg. 994 
Krisefond for utenlandske studenter er som i fjor budsjettert til 10 000 kr. 995 
 996 
Konto 7780 Andre kostnader 997 
Dette er diverse kostnader, som ikke faller naturlig inn under noen av de andre postene. Denne posten 998 
oppjusteres til 3 000, basert på faktiske tall. 999 



VELFERDSTINGETS HANDLINGSPLAN 2017 
 
Temaer er ikke lagt opp i prioritert rekkefølge, men vektes likeverdig. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Arbeidsutvalget skal jobbe for at kollektivtilbudet skal være det rimeligste alternativet, og 
utvides blant annet med flere nattruter til de store studentbyene, spesielt i fadderukene. 
 

• Arbeidsutvalget skal jobbe for at den enkelte institusjon skal betale en større andel av 
driften til sitt lokale studentdemokrati. 
 

• Arbeidsutvalget skal jobbe for at SiO lager et system hvor man kan søke som grupper på 
hybelleiligheter i samme kollektiv. 
 

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

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

• Velferdstinget skal jobbe for at studenter blir en del av gruppene som omfattes av 
tannhelsetjenesteloven og en del av det offentlige fylkeskommunale tilbudet. Det er 
Velferdstinget’s ønske at det delvis skal finansieres statlig. 
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 STUDENTENE I SENTRUM 1 
 2 
Bakgrunn 3 
Velferdstingets arbeidsutvalg skal representere interessene til over 65 000 studenter og over 25 4 
institusjoner tilknyttet Velferdstinget. I Oslo og Akershus er det ca. 450 foreninger. 5 
Studentmobilitetsundersøkelsen fra 2016, som tar for seg Oslo som studentby, viste at studentene ikke 6 
mener det finnes noen gode felles møtesteder i byen. På bakgrunn av dette har arbeidsutvalget har drøftet 7 
ideer om hvordan et sosialt og faglig samlingssted for foreningene i sentrum kan komme mange studenter 8 
til gode, og ønsker med dette å få innspill og tanker rundt ideen. 9 
 10 
Elisabeth representerer Velferdstinget i en ekstern arbeidsgruppe for Campusstrategi, Denne 11 
arbeidsgruppen skal levere en handlingsplan til Oslo kommune våren 2018 for hvordan man best skal 12 
utvikle Oslo som studentby. I den sammenheng hadde arbeidsgruppen en workshop 22. august hvor leder 13 
og nestleder deltok, sammen med styreleder og direktør i SiO, formand i DNS (Trygve Bernhardt Moen 14 
Haaland), byråd for næring og eierskap (Geir Lippestad), byråd for oppvekst og kunnskap (Tone Tellevik 15 
Dahl), samt representanter fra Statsbygg,UiO, HiOA og mange flere.  16 
Workshopens mål var å se på hvordan Oslo kan bli bedre som studentby. Etter gruppediskusjoner tok fem 17 
av seks grupper blant annet opp at et “foreningshus” (i mangel på et bedre navn) i sentrum ville vært 18 
positivt for Oslo som studentby.  19 
 20 
 21 
Funksjon, innhold og plassering 22 
Først og fremst er det svært viktig for arbeidsutvalget å presisere at et slikt “foreningshus” ikke skal, eller 23 
kan, erstatte Chateau Neuf. Det Norske Studentersamfund gir et unikt tilbud til sine foreninger, aktive og 24 
andre som bruker huset. Det Arbeidsutvalget ønsker, er å se på muligheten for å gi de over 400 resterende 25 
foreningene, og spesielt de som heller ikke har mulighet til å leie lokaler gjennom f.eks. institusjonen, en 26 
felles møteplass. Man har mye å lære av DNS og Chateau Neuf dersom et slikt hus blir en realitet, og det 27 
burde absolutt være mulig å få til et godt samarbeid. 28 
 29 
For at et slikt hus skal være levende må det fylles av et bredt spekter av aktiviteter. Her kan man for 30 
eksempel se til steder som Ryerson University Student Learning Centre i Toronto, som kombinerer sosiale 31 
arenaer, pub- og cafévirksomhet, muligheter for individuelt- og gruppearbeid og mulighet for leie av 32 
kontorer på både prosjekt- og halvårig basis. I tillegg har de her inkludert lokalt næringsliv og innovasjon 33 
gjennom gründerhubber, slik at man får et bygg som lever også utenom studentmassen. Mange av 34 
lokalene kan leies via et onlinesystem, mens andre fungerer mer som drop-in. Dette prosjektet er 35 
selvfølgelig i en helt annen skala enn noe vi noensinne kan få til i Oslo, men det er likevel inspirasjon å 36 
hente.  37 
 38 
For at et slikt samlingspunkt skal kunne gagne flest mulig studenter er en sentral plassering essensiell, da 39 
de fleste studenter bor i sentrumsnære strøk (Studentmobilitetsundersøkelsen, 2016). I tillegg vil det å 40 
kunne være en del av et levende område, samt nærhet til flere utdanningsinstitusjoner, kunne føre til at 41 
stedet i stor grad blir en naturlig samlingsplass for studentene.  Vi er også i en tid der det foregår mange 42 
spennende byutviklingsprosjekter i sentrum. Statsbygg har blant annet nå startet en utredning for området 43 
på Tullinløkka. Å kunne være en del av disse prosessene er essensielt for at studenter skal kunne sette sitt 44 
preg på Oslo.  45 
 46 
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Arbeidsutvalget vil understreke at alt dette kun er tanker og ideer vi har rundt et slikt samlingspunkt, og på 47 
ingen måte et ferdig utviklet prosjekt. Nettopp derfor ønsker vi å drøfte det med Velferdstingets 48 
representanter, før et eventuelt punkt vedtas eller ikke vedtas. 49 
 50 
Veien fremover 51 
Dersom Velferdstinget skulle vise seg å vedta handlingsplanspunktet om et foreningshus, ser 52 
arbeidsutvalget for seg å først undersøke blant foreningene hvorvidt dette er et ønsket tilbud og hva de ser 53 
for seg at det kan inneholde. Dersom dette er vellykket kan vi gå inn for at det kan bli et punkt i 54 
handlinsplanen som den eksterne arbeidsgruppen for Campusstrategi leverer fra seg i mars 2018. Ettersom 55 
store deler av arbeidsgruppen var positive til ideen allerede på forrige møte vil nok dette være mulig uten 56 
store problemer. 57 
 58 
Når det kommer til spesifikk plassering og finansiering er dette noe som må avgjøres i samråd med 59 
Campusstrategigruppen og de individuelle aktørene, og dermed ikke hensiktsmessig å se på før vi vet hva 60 
Velferdstingets ønsker er. Slik arbeidsutvalget har sett for seg kan dette utvikles som et potensielt 61 
samcampus prosjekt hvor flere institusjoner, Velferdstinget og andre aktører sitter representert i en 62 
styringsgruppe, og hele studentmassen i Oslo og Akershus kan føle eierskap og tilhørighet. 63 
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