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TIL: 
Velferdstingets arbeidsutvalg 

Alle valgte representanter i Velferdstinget  

Studentdemokratiene ved:   

 

Universitetet i Oslo 

OsloMet – storbyuniversitetet 

Handelshøyskolen BI 

Høyskolen Kristiania 

Politihøgskolen 

MF vitenskapelig høyskole  

Norges Idrettshøyskole 

Norges musikkhøgskole 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Kunsthøgskolen i Oslo 

Oslo Nye Høyskole 

Bårdar Akademiet 

Fagskolen Oslo 

Noroff Oslo 

NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 

Steinerhøyskolen 

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole 

Høgskolen for Ledelse og teologi 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole 

Atlantis Medisinske høgskole 

Musikkteaterhøyskolen 

Barratt Due musikkinstitutt 

Norges Dansehøyskole 

NSKI Høyskole 

Høyskolen for Dansekunst 

Einar Granum kunstfagskole 

 

 

KOPI: 
Hovedstyrets studentmedlemmer, Velferdstingets kontrollkomité, Velferdstingets valgkomité, Velferdstingets 

representanter i SiOs delstyrer, studentmediene, Kulturstyret, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Norsk 

Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig, ISU v/UiOs lokallag, Det Norske Studentersamfund v/Hovedstyret, 

Velferdstingene i Norge, Oslostudentenes Idrettsklubb v/ Hovedstyret, Internasjonal komité, Jussbuss v/daglig leder, 

JURK v/daglig leder 

 

 

 

INNKALLING TIL VELFERDSTINGETS APRILMØTE 4. APRIL 2022 
 

Dette er innkalling til Velferdstingets aprilmøte 4. april, møtestart 16:00. 

Møtet finner sted på BI Nydalen, rom C2-030. Adressen er Nydalsveien 37, 0484 Oslo. Veibeskrivelse. 

 

Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærerstedene.  

 

Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din 

lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, 

hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. 

 

Representanter valgt via valgforsamlingen må ved forfall ta kontakt med Velferdstingets administrasjon, for 

å finne vara.  

https://www.google.com/maps/place/BI+-+Handelsh%C3%B8yskolen,+Nydalsveien+37,+0484+Oslo/@59.9484016,10.7663873,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46416e199df30da1:0xe2ee9b4167145d76!8m2!3d59.9484016!4d10.768576
mailto:adm@studentvelferd.no
mailto:adm@studentvelferd.no
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FORKORTELSER 
 

AU, VTAU: Arbeidsutvalget 

AL: Arbeiderbevegelsens studentliste 

BDM: Barrat Due musikkinstitutt 

BI: Handelshøyskolen BI 

BISO Oslo: BI studentorganisasjon Oslo 

DMI: De mindre utdanningsinstitusjonene 

DNS: Det Norske Studentsamfund 

GjL: Gjestelista 

GL: Grønn liste 

HK: Høyskolen Kristiania 

HTML: Henke og Thom-listen 

HS: Hovedstyret 

KK: Velferdstingets kontrollkomité 

KS: Velferdstingets Kulturstyre 

LL: Liberal liste 

MD: SiO Mat & Drikke 

MF: MF vitenskapelige høyskole 

ML: Moderat liste 

NIH: Norges idrettshøgskole 

 

 

 

NLA: NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 

NMH: Norges musikkhøyskole 

NSO: Norsk studentorganisasjon  

ONF: Organisasjonen for norske fagskoler 

ONH: Oslo Nye Høyskole 

OSI: Oslostudentenes idrettsklubb 

OsloMet: OsloMet – storbyuniversitetet 

PBE: Plan- og bygningsetaten 

PHS: Politihøgskolen 

RL: Realistlista 

SH: Studenthovedstaden 

SiO: Studentsamskipnaden SiO 

SIR: Velferdstingets studentidrettsråd 

SP-OsloMet: Studentparlamentet ved OsloMet 

SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 

VA: Venstrealliansen 

VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité, NSO 

VK: Velferdstingets valgkomité  

VT, VTOA: Velferdstinget (i Oslo og Akershus)
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DAGSORDEN OG KJØREPLAN 
16:00 – 16:30 Registrering og matservering 

 

Tid: Saks nr.: Saker: Type sak: Kategori: 

16:30 038-22/04 Valg av ordstyrer og  protokollfører Vedtakssak Møtekonstituering 

 039-22/04 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Møtekonstituering 

 040-22/04 Godkjenning av dagsorden og kjøreplan Vedtakssak Møtekonstituering 

 041-22/04 Godkjenning av protokoll Vedtakssak Møtekonstituering 

 042-22/04 Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak Møtekonstituering 

16:40 043-22/04 Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 044-22/04 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 045-22/04 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 

17:20 Pause 10 min 

 

17:30  

 

046-22/04 Revidering av prosess for tildeling av 

semesteravgiften 

Vedtakssak Organisasjon 

047-22/04 Revidering av vedtekter for 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Vedtakssak Organisasjon 

18:10 Pause 10 min 

 

18:20  

048-22/04 Revidering av Kultur- og mediepolitiske 

tildelingskriterier 

Vedtakssak Organisasjon 

049-22/04 Fastsettelse av mandat for 

Budsjettkomiteen 

Vedtakssak Organisasjon 

19:05 Pause 10 min 

19:15 050-22/04 Ettergodkjenning av medlem og varaer til 

Kulturstyret 

Valgsak Valg 

19:25 051-22/04 Godkjenning av Kulturstyrets 

Handlingsplan for 2022 

Vedtakssak Politikk 

19:30 052-22/04 Resolusjon: Du fortjener kreditering for 

vervene dine! 

Vedtakssak Politikk 

20:00 Pause 10 min 

20:10  Fortsettelse: Resolusjon: Du fortjener 

kreditering for vervene dine! 

Vedtakssak Politikk 

20:20 053-22/04 Situasjonen i Ukraina Diskusjonssak Politikk 

20:40  Eventuelt  Eventuelt 

20:50  Møtekritikk   

 

21:00  Møteslutt og møtebrus! 
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VALG AV ORDSTYRER OG PROTOKOLLFØRER 1 

 2 

Saksnummer: 038-22/04 3 

Type sak: Vedtakssak 4 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 5 

 6 

 7 

Arbeidsutvalgets innstilling: 8 

Forslag til ordstyrer og protokollfører vedtas. 9 

 10 

 11 

Forslag til vedtak: 12 

Ordstyrer: Kari Anne Andersen og Markus Leira Asprusten 13 

Protokollfører: Victoria Langø og Henriette Seim 14 

 15 

 16 

 17 

GODKJENNING AV INNKALLING 18 

 19 

Saksnummer: 039-22/04 20 

Type sak: Vedtakssak 21 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 22 

 23 

 24 

Forslag til vedtak: 25 

Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 26 
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GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 27 

 28 

Saksnummer: 040-22/04 29 

Type sak: Vedtakssak 30 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 31 

 32 

 33 

Arbeidsutvalgets innstilling: 34 

Dagsorden og kjøreplan godkjennes. 35 

 36 

 37 

Forslag til vedtak: 38 

Dagsorden og kjøreplan vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. 39 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL   40 

 41 

Saksnummer: 041-22/04 42 

Type sak: Vedtakssak 43 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 44 

 45 

 46 

Forslag til vedtak: 47 

Protokollen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 48 

 49 

Protokollen finner dere på www.studentvelferd.no 50 

 

 

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 51 

 52 

Saksnummer: 042-22/04 53 

Type sak: Vedtakssak 54 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 55 

 56 

 57 

Forslag til vedtak: 58 

Valgprotokoller godkjennes. 59 

 

 

 

 

 

http://www.studentvelferd.no/
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ORIENTERINGER 60 

 61 

Saksnummer: 043-22/04 62 

Type sak: Orienteringssak 63 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 64 

 65 

Forslag til vedtak: 66 

Saken tas til orientering. 67 

 68 

ARBEIDSUTVALGET: GENERELL ORIENTERING 69 

 70 

Denne orienteringen gjelder for perioden 7. mars til 4. april. 71 

 72 

Dette er orientering fra arbeidsutvalget i fellesskap. 73 

 74 

Kontakt med SiO 75 

Arbeidsutvalget har jevnlig kontakt med både Hovedstyret og konsernledelsen i SiO. 76 

Vi har siden sist vært på en lunsj med konsernledelsen den 23. mars. Vi stilte spørsmål om hvordan SiO 77 

jobber med sikkerheten på studentbyene, hva som skjer med utflytting fra brakkene som er satt opp ved 78 

Kringsjå, hvordan det går med oppfølging av SiOs bærekraftstrategi med tanke på målene satt for 79 

miljømessig bærekraft innen 2025, samt styresaker som unntas offentligheten og hvilke faktorer det er som 80 

blir vektlagt i de tilfeller der styresaker er «lukket». Vi opplevde å få gode svar på spørsmålene. Til 81 

spørsmålet om åpenhet rundt styresaker påpekte arbeidsutvalget at det vil være hensiktsmessig om VT får 82 

større innsikt i de lukkede styresakene slik som VT-AU gjør, slik at VT-AU kan diskutere saker som skal 83 

behandles i styret med Velferdstinget. Dette uttrykte SiO seg positive til, og vi vil følge opp dette forslaget 84 

med konsernledelsen i SiO frem mot sommeren. 85 

Vi har møtt med studentrepresentantene i Hovedstyret (HS) før hovedstyremøtet 23. mars der vi ga våre 86 

kommentarer til sakene som skulle behandles. Ved dette møtet var vi særlig opptatt av å løfte viktigheten 87 

av å holde prisene på studentboliger nede, og at de nye boligene som bygges fremover må være til for den 88 

allmenne student.  89 

Styreleder og leder har møttes alene en gang der formålet har vært å holde en tettere dialog om hva som 90 

skjer i det daglige. 91 

I forbindelse med StudFest og workshopen som ble avholdt om Oslo kommunes folkehelsestrategi hadde vi 92 

et møte med SiO Helse og SiO Foreninger. Både direktøren for SiO Helse og lederne for de ulike enhetene i 93 

SiO Helse var til stede. Her fikk vi innspill til mulige temaer å ta opp i forbindelse med den nye 94 

folkehelsestrategien. Behovet og mulighetene SiO pekte på i deres helsetilbud er absolutt i 95 

overensstemmelse med velferdstingets ønsker og vi derfor tatt innspillene med oss.   96 

Velferdstingene i Norge 97 
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Arbeidsutvalget har vært på en samling med de andre velferdstingene i Norge i Bergen. Alle velferdstingene 98 

med unntak av Agder var godt representert. Vi brukte tiden sammen til å snakke om utfordringer vi 99 

opplever i vårt arbeid og hvordan vi kan hjelpe hverandre, fikk en omvisning på Fantoft studentby som 100 

minner mye om Kringsjå også vi gikk i 8. mars-tog. Vi hadde også et møte med studentparlamentene på 101 

NMBU og UiT som jobber med velferdspolitikk, da de ikke har et velferdsting. Til slutt startet arbeidet med 102 

en resolusjon til NSOs landsmøte som har blitt arbeidet videre med i etterkant av samlingen. 103 

 104 

Det har også blitt gjennomført et digitalt «ViN til alle»-møte der alle i de ulike velferdtingenes arbeidsutvalg 105 

er med. 106 

 107 

Studenthovedstaden 108 

Møte i studenthovedstaden den 28. mars ble avlyst på grunn av manglende saker på dagsorden. Til neste 109 

møte har vi invitert byråden for næring, Victoria Marie Evensen, til dialog og skal også snakke om Oslo 110 

kommunes folkehelsestrategi som kommer på høring i løpet av mai. 111 

Administrasjon og organisasjon 112 

15. mars startet Pål i et 50 % vikariat som administrasjonssekretær hos oss. Han blir frem til 1. august og vi 113 

ønsker ham hjertelig velkommen til kontoret! Han skal i første omgang jobbe med nettsiden vår, samt 114 

oversettelse av dokumenter og annen informasjon til engelsk.  Administrasjonsleder har vært på en 115 

nettverkssamling i Trondheim med organisasjonskonsulenter fra hele landet. Forrige administrasjonsleder 116 

for Velferdstinget startet et arbeid med å opprette en ressursbank for organisasjonskonsulenter, dette 117 

arbeidet er nå tatt opp igjen av ny administrasjonsleder. 118 

Studenthus 119 

Arbeidsutvalget ved leder og nestleder jobber for tiden mye med det nye studenthuset.  120 

 121 

Vi har blant annet vært på et utvidet møte med flere som jobber med prosjektet deriblant hele 122 

prosjektgruppen og administrerende direktør i SiO. Slike fellesmøter er noe vi vil fortsette med.  123 

 124 

Leder og nestleder har blitt invitert til samtlige møter deltatt på noen med Innovasjonsdistrikt Sentrum som 125 

per nå er i oppstartsfasen. Innovasjonsdistriktet som planlegges av Oslo kommune er et tiltenkt området 126 

rundt studenthuset og vi mener det er hensiktsmessig at vi jobber for at også studentperspektivet kommer 127 

med i utviklingen av hva innovasjonsdistriktet skal være.  128 

 129 

Det er ikke bare innovasjonsdistriktet som jobbes med i området rundt det nye studenthuset, det er også 130 

kommet en organisasjon som kaller seg Tullin. De jobber også for et områdeløft rundt der studenthuset 131 

ligger. Leder har deltatt på ett arrangement der det ble gitt informasjon om samarbeidet. 132 

 133 

I Studenthusprosjektet jobbes det nå særlig med å skaffe finansiering. Vi har vært i kontakt med andre 134 

studenthus, blant annet Samfundet i Trondheim, for å høre hvordan de har fått finansiert sitt nye bygg. 135 
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Leder har deltatt på et møte med de store utdanningsinstitusjonene og SiO for å snakke om et mulig 136 

samarbeid om finansiering. Vi har også invitert Byutviklingsutvalget og Finansutvalget i Oslo bystyre med på 137 

befaring i St. Olavs gate 23 der formålet er å gjøre flere av politikerne i Oslo kommune godt kjent med 138 

prosjektet vårt. Vi har nå også møtt med Mansoor Hussain og Abdullah Alsabeehg fra Arbeiderpartiets 139 

bystyregruppe der vi presenterte prosjektet. I møtet la vi særlig vekt på studenthusets rolle i lys av 140 

byutvikling og det områdeløftet som skal gjøres rundt St. Olavs gate. Vi jobber også med å få invitert oss 141 

selv inn til møter med stortingspolitikerne fra Oslo for å løfte prosjektet vårt opp på et nasjonalt nivå. 142 

 143 

I tillegg jobber vi nå med å se på mulige måter å organisere huset på når det står ferdig. Arbeidet med en 144 

driftsorganisasjon, altså hvordan driften av huset skal organiseres når det åpner, er smått i gang i 145 

prosjektgruppen. Det har ikke blitt utarbeidet en konkret organisasjon enda, men prosjektet ved nestleder 146 

og prosjektmedarbeider er i gang med å identifisere potensielle problemstillinger og lage et lite veikart 147 

videre. Her er det planer om å involvere erfaringer fra blant annet DNS senere, for å kunne lære av hvordan 148 

de har gjort det.  149 

 150 

Arbeidet med en nettside for å kunne følge prosjektet fortsetter og vi håper å ha den på plass snart, det er 151 

en del funksjoner på plass, men vi har fortsatt et stykke å gå. Det er spesielt da en tidslinje, og litt annen 152 

finpuss som mangler. På nettsiden skal det være mulig å følge prosjektet som en student, eller bare en som 153 

er interessert, men også for eksterne aktører eller investorer.  154 

 155 

Politikk 156 

I forbindelse med at SiO nå gjennomfører et pilotprosjekt med beboerutvalg på Vestgrensa studentby har 157 

arbeidsutvalget hatt et møte med Reduser husleia om beboerutvalg for å høre hva deres tanker er om 158 

prøveprosjektet og hva det er viktig at vi husker på når vi følger dette prosjektet videre. 159 

 160 

Etter Velferdstingets behandling av prioriteringer til Oslo-budsjettet har politikk- og medieansvarlig jobbet 161 

med å følge opp dette. Alle bystyrepartiene i Oslo er blitt kontaktet, og det er foreløpig planlagt møter med 162 

Folkeaksjonen Nei til Bompenger, Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet. Politikk- og 163 

medieansvarlig er også i gang med å kontakte bystyreprogram-komiteene for å invitere Velferdstinget inn til 164 

å gi innspill. Her er det foreløpig bare avtalt ett møte med Senterpartiet. 165 

 166 

Media 167 

Mediesiden av politikk- og mediearbeidet har vært nedprioritert de siste ukene til fordel for å planlegge 168 

lobby-møter og å bistå i arrangeringen av StudFest der vi så at det var nødvendig å være flere fra 169 

arbeidsutvalget som bidro. Siden forrige skriftlige orientering har Maika vært på Radio Nova og fortalt om 170 

Velferdstinget og hva vi driver med. Velferdstinget har også vært del av diverse nyhetsartikler som dere 171 

finner i medieloggen. 172 

 173 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 174 



  
 

 

 10 

Vi kjører for tiden en kaffeshot for SHoT i samarbeid med SiO. AU har stått på stand på Norges 175 

Idrettshøgskole, Blindern og Kunsthøgskolen i Oslo. Undersøkelsen vil være åpen frem til 10. april. I 176 

skrivende stund sier siste oppdaterte tall som arbeidsutvalget har fått tilgang på, fra 17. mars, har på 177 

landsbasis 26,2 % av studentene svart på undersøkelsen. Av Velferdstingets medlemsinstitusjoner ser vi at 178 

noen av de mindre institusjonene, deriblant Oslo Nye Høyskole og MF, har relativt høy svarprosent, mens 179 

de større institusjonene stort sett ligger enten ved eller under landsgjennomsnittet.  180 

 181 

Representasjon 182 

Samarbeidsansvarlig har vært observatør på Studentparlamentet ved UiO sitt parlamentsmøte 24. mars, og 183 

skal være ordstyrer på Studentparlamentet ved OsloMet sitt parlamentsmøte 29. mars. 184 

Samarbeidsansvarlig var også invitert til å observere et møte for Velferdstinget Vest, men måtte stå over 185 

grunnet skade.  186 

 187 

Marius og Vemund har siden forrige skriftlige orientering besøkt Trondheim for å delta på 25-årsjubileet for 188 

vår søsterorganisasjon Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. På samme tur rakk en også å 189 

overvære valgmøtet til søstertinget, holdt i Trondheim rådhus. 190 

 191 

Råd for de mindre 192 

Neste møte i råd for de mindre blir avholdt 31. mars.  193 

 194 

//English//: 195 

 196 

Contact with SiO 197 

The Executive Committee has regular contact with both the Executive Board and the management of SiO. 198 

Since the last meeting, we had lunch with the management on March 23. In our conversation, we asked how SiO is 199 

working with security at the student villages and what is happening with the relocation from temporary housing 200 

that has been set up at Kringsjå. Furthermore, we asked SiO what is happening with the implementation of its 201 

climate strategy in light of the targets set for environmental sustainability by 2025, and to what factors SiO Executive 202 

Board cases are open to the public. We received acceptable answers to the questions. On the question of openness 203 

around SiO Executive Board related issues, the Executive Committee pointed out that it would be appropriate for 204 

the Welfare Council to have more insight into the closed governance issues, like the Executive Committee have, so 205 

that the Executive Committee can discuss issues to be addressed to the SiO Executive Board with the Welfare Council. 206 

SiO expressed its support for this, and we will follow up this proposal with the SiO management in the following 207 

months. 208 

 209 

We have met with the student representatives in the Executive Board before the executive board meeting on March 210 

23 to give our comments on the matters that were going be discussed. We were particularly keen to highlight the 211 

importance of keeping student housing prices reasonable, and that future housing must be for all students alike.  212 

 213 

The SiO chairman and Welfare Council leader have met once with the aim of keeping a closer dialogue on what is 214 

happening in the day-to-day. 215 

 216 
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In connection with StudFest and the workshop held on Oslo municipality's public health strategy, we had a meeting 217 

with SiO Health and SiO Associations. Both the director of SiO Health and the heads of the different units in SiO 218 

Health were present. Here we got ideas for possible themes to address in connection with the new public health 219 

strategy. The needs and opportunities SiO pointed out in SiO's health offerings are absolutely in line with the Welfare 220 

Council's wishes and we therefore took the input with us.   221 

 222 

Welfare Councils in Norway 223 

The Executive Committee has been at a meeting with the other welfare councils in Norway in Bergen. All welfare 224 

councils with the exception of Agder were well represented. We spent time together talking about the challenges we 225 

face in our work and how we can help each other. We had a tour of Fantoft student village which is very reminiscent 226 

of Kringsjå, we went on the 8th of March parade, had a meeting with the student parliaments at NMBU and UiT who 227 

work with welfare policy as they do not have welfare councils, and started work on a resolution for the NSO national 228 

assembly. Work on this resolution has continued after the meeting. 229 

 230 

There has also been a digital "ViN for all" meeting where everyone in the various welfare organizations’ working 231 

committees were present. 232 

 233 

Student Capital 234 

The Student Capital meeting on March 28 was cancelled due to a lack of items on the agenda. For the next meeting 235 

we have invited the City Council for dialogue, and we will talk about Oslo municipality's public health strategy that 236 

will be on consultation in May. 237 

 238 

Administration and organization 239 

On March 15, Pål started in a 50% temporary position with us. He will stay until August 1 and we wish him a warm 240 

welcome to the office! He will initially be working on our website, as well as translating documents and other 241 

information into English. In the previous administration, the previous head of the Welfare Council started working 242 

on establishing a resource bank for organizational consultants; this work is now undertaken by the new head of the 243 

administration. 244 

 245 

Student House 246 

The Executive Committee’s leader and the vice president are currently hard at work with the new student house 247 

project.  248 

 249 

Among other things, we have had an extended meeting with several people working on the project, including the 250 

entire project team and the CEO of SiO. Such meetings will be continued in the future.  251 

 252 

The innovation district planned by Oslo municipality is intended for the area around the new student building and 253 

we believe it is essential that we work to ensure that the student perspective is also included in the development of 254 

what the innovation district should be.  255 

 256 

It is not just the innovation district that is being worked on in the area around the new student building, there is 257 

also an organization called Tullin. They are working for the general improvement of the area, including the area 258 

where the student house is located. The leader has participated in an event where information about the 259 

collaboration was presented. 260 

 261 
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We have been in contact with other student houses, including the student community in Trondheim, to receive input 262 

on how they have financed their new constructions. The leader has participated in a meeting with the major 263 

education institutions and SiO to talk about a possible collaboration on funding. We have also invited the Urban 264 

Development Committee and the Finance Committee of Oslo City Council to a visit to St. Olav's gate 23, where the 265 

goal is to make more of the politicians in Oslo familiar with our project. We have also met with Mansoor Hussain 266 

and Abdullah Alsabeehg from the Labour Party's urban governance group where we presented the project. In the 267 

meeting, we emphasized the role of the student house in the light of urban development and the area plan to that 268 

is being made for this part of the city. We are also working on inviting ourselves to meetings with the city politicians 269 

from Oslo to lift the project up to a national level. 270 

 271 

In addition, we are now working on possible methods of organizing the student house when it is completed. The 272 

work on an operational organization is slowly underway in the project group. No concrete organization has been 273 

worked out yet, but the project leader and project staff are in the process of identifying potential issues. There are 274 

plans to involve experiences from DNS and others later, to learn from how they have done it.  275 

 276 

Our project of creating a new website continues and we hope to have it up and running soon, there are some 277 

features in place, but we still have some way to go. We are creating a timeline that will make it possible to follow 278 

the project as a student, or just someone who is interested and for external actors or investors.  279 

 280 

Politics 281 

In connection with the SiO now implementing a pilot project with residents' choice at Vestgrensa, the working 282 

committee has had a meeting with Reduser husleia about residents' choice to hear what their thoughts are about 283 

the pilot project and what it is important that we keep in mind when we follow this project further. 284 

 285 

After The Welfare Council’s treatment of priorities in political influence processes, the policy and media officer has 286 

the job of following this up. In the period between the writing of these fact sheets and the meeting itself, The Executive 287 

Committee will have met with a number of parties.  288 

 289 

Media 290 

The media side of the policy and media work has been downgraded in favour of this and the various projects 291 

mentioned above. Since the previous written briefing, Maika has been on the radio, at Radio Nova. The Executive 292 

Committee has also been part of various news articles. 293 

 294 

Student Health and Well-being Survey 295 

We are currently running a “coffee shot”- project for SHoT in collaboration with SiO, and AU has had a stand at 296 

Norges Idrettshøgskole, Blindern and Kunsthøgskolen in Oslo. The survey will be open until 10 April. At the time of 297 

writing, the latest updated figures available to The Executive Committee, from 17 March, indicate that 26.2% of 298 

students nationwide have responded to the survey. What we see is that among the member institutions of The 299 

Welfare Council, some of the smaller institutions, including Oslo Nye Høyskole and MF, have relatively high response 300 

rates, while the larger institutions are largely either at or below the national average.  301 

 302 

 303 

Representation 304 
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The Head of Cooperation has been an observer at the Student Parliament at UiO its parliamentary meeting 24 305 

March, and will be moderator at the Student Parliament at Oslomet its parliamentary meeting 29 March. The Head 306 

of Cooperation was also invited to observe a meeting of the Western Council, but had to abstain due to injury.  307 

 308 

Marius and Vemund have since the previous written briefing visited Trondheim to attend the 25th anniversary of 309 

our sister organization The Welfare Council in Gjøvik, Ålesund and Trondheim. On the same trip, we also attended 310 

the election meeting for the Sister Parliament, held in Trondheim Town Hall. 311 

 312 

Council of the Minor Institutions 313 

The next meeting of the Council of the Minor Institutions will be held on March 31.  314 

 315 

EGEN ORIENTERING: STUDFEST   316 

 317 

Da er forsmaken på StudFest overstått, og vi må si at det har vært en lærerik opplevelse. Vi har fått inn 318 

mange gode innspill om hva vi kan gjøre for å styrke studenters helse og hvordan bedre tilrettelegge for 319 

studentfrivilligheten. Det var selvfølgelig litt synd at vi ikke fikk det oppmøte vi hadde håpet på, men til 320 

gjengjeld ble det stort engasjement og mye diskusjon blant de som var tilstede. Grunnet noe sykdom i 321 

arbeidsgruppen måtte vi gjøre noen tilpasninger i løpet av uken, men det meste gikk stort sett som 322 

planlagt. 323 

 324 

Den første dagen var dedikert til å samle innspill til byrådets kommende folkehelsestrategi, og hvordan vi 325 

kan få mer studentpolitikk inn på den enn det det var på den forrige folkehelsestrategien. Vi startet først 326 

med en workshop der vi diskuterte psykisk helse, seksuell helse, tannhelse, generelt helsetilbud, samt 327 

hvordan økonomi, boligsituasjon, fysisk aktivitet og studentfrivillighet kan påvirke studenters helse. Etter 328 

det holdt Hildegunn Brattvåg, spesialrådgiver for Helsebyråden, foredrag om Folkehelsestrategien og hva 329 

den brukes til. Etter foredraget innså vi fort at vi hadde veldig mange innspill til folkehelsestrategien og ble 330 

dermed sittende utover planlagt tid. Vi kommer og til å ha et oppfølgingsmøte med helsebyråden på et 331 

tidspunkt for å følge opp alle innspillene som kom inn. 332 

 333 

Den andre dagen handlet om hvordan vi kunne styrke og gjenreise studentfrivilligheten i kjølvannet av 334 

pandemien. Det ble kjørt en workshop der vi fikk inn en del innspill. Etterpå holdt Birgitte Brekke foredrag 335 

om Frivillighetens År 2022 og hvordan vi kunne være med på å markere det hele. Det var et veldig lærerikt 336 

foredrag. Som avslutning så ledet nestleder et «foreningsnach» en panelsamtale bestående av direktør i 337 

DNS, leder for Konsulatet og leder for SiO Foreninger. Siste dagen gikk til presentasjon av det nye 338 

studenthuset i sentrum.  339 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 14 

 

 

EGEN ORIENTERING: EGENANDEL PÅ PSYKISK HELSE OG RÅDGIVNING  340 

I desember da egenandelssaken ble tatt opp i hovedstyret ble det gjort et vedtak som blant annet sa at 341 

administrasjonen skulle følge opp vedtaket med velferdstinget. Vi har nå ventet en stund på dialog og veien 342 

videre, og også vurdert hvordan vi som arbeidsutvalg skulle gå frem. Den 15. mars sendte vi en mail og ba 343 

om et møte. Møtet ble gjennomført 18. mars. Resultatet slik vi oppfatter det er at vi har kommet til enighet 344 

om hvordan egenandelen kan finansieres og dermed avskaffes. Vi har forstått det slik at det kommer en ny 345 

sak opp i hovedstyret på neste hovedstyremøte som presenterer et alternativ til å finansiere egenandelen 346 

etter innspillene vi kom med på møtet og at egenandelen, om hovedstyret stemmer for, vil fjernes fra 347 

semesterstart av. 348 

 349 

Mail sendt 15. mars til Konserndirektør og styreleder: 350 

 351 

Hei! 352 

 353 

Som oppfølging av styrets vedtak i desember ber jeg om at vi får til et møte om egenandel på psykisk 354 

helsetjenester. 355 

 356 

Følgende vedtak ble gjort: 357 

"Styret ber administrasjonen gå i dialog med VT med henblikk på å avklare hvordan VT oppfatter at et eventuelt 358 

fremtidig bortfall av egenbetaling skal finansieres. Det bes om at saken fremmes på nytt når dette er avklart." 359 

 360 

Vi ber om at det i forkant av møtet forberedes fra SiOs side hva dere mener vil være mulige løsninger for å dekke 361 

bortfall av egenandelen. VT har ikke innsikt og kunnskap nok om SiOs økonomi til at dette er noe vi kan komme 362 

med en løsning på for dere. 363 

 364 

Vi vil samtidig forberede oss på å legge frem noen forslag fra vår side til omprioriteringer av SiOs midler som 365 

muliggjør å fjerne egenandelen men vil da ikke ta utgangspunkt i konkrete poster i SiOs budsjett. 366 

 367 

Håper vi kan få til møte så snart som mulig! 368 

 369 

 370 

Vi ga på møtet SiO følgende innspill til hvordan SiO kunne “betale” for egenandelen: 371 

 372 

1. Ved årlig overskudd i årsregnskapet til SiO skal midler settes av til å dekke inn egenandelen på 373 

700.000 kr. Eget “egenandels-fond”. 374 

 375 
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2. Semesteravgiften omprioriteres og det tas penger fra karrieresenteret (6,3 mill) og posten for 376 

arrangement og kundeservice (4,8 mill). 377 

 378 

3. Kutte lederlønninger for å dekke inn egenandelen på 700.000. Vi har inntrykk av at det har større 379 

støtte å kutte i lederlønninger enn å beholde egenandelen. ref. velferdstingets politikk i vårt 380 

politiske grunndokument “Lønnsmoderasjon skal være gjeldende prinsipp for fastsettelse av SiOs 381 

direktørlønn. Direktørlønnen til SIOs direktør skal aldri overstige 3 ganger det den gjennomsnittlige 382 

ansatte i SIO tjener.” 383 

 384 

 385 

MEDIELOGG 386 

 387 

17. mars 2022 388 

https://samfunnsviteren.no/ung-og-ulykkelig/  389 

- Maika har gitt kommentarer til en nedgang i opplevd livskvalitet blant unge og hvorfor stadig flere unge 390 

erulykkelige. 391 

 392 

01. mars, 2022 393 

https://journalen.oslomet.no/2022/03/ping-pong-party-i-kjelleren-pa-blindern  394 

- Det referes til en kommentar fra Maika om at pandemien har utløst støtte til lavterskeltilbud i en artikkel fra 395 

nettavisen til OsloMets journaliststudenter, Journalen. 396 

 397 

25. februar, 2022 398 

https://open.spotify.com/episode/35NFvPYzfvUQ7ienlvfZih?si=873f80c27e934258&nd=1  399 

- I Radio Novas Studentnyhetene intervjues Maika om Velferdstinget. 400 

 401 

24. februar, 2022 402 

https://universitas.no/nyheter/69094/na-etterspor-mdg-politiker-mer/  403 

- Universitas skriver om strømstøtta og studiestøtta, Maika kommenterer, s. 9. 404 

 405 

24. februar, 2022 406 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/L5BBkq/dobbelt-saa-mange-studenter-tester-seg-for-klamydia  407 

- VG skriver om økt klamydia-testing blant studenter, Maika kommenterer og oppfordrer til økt tilgjengelighet 408 

av prevensjonsmidler. 409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samfunnsviteren.no/ung-og-ulykkelig/
https://journalen.oslomet.no/2022/03/ping-pong-party-i-kjelleren-pa-blindern
https://open.spotify.com/episode/35NFvPYzfvUQ7ienlvfZih?si=873f80c27e934258&nd=1
https://universitas.no/nyheter/69094/na-etterspor-mdg-politiker-mer/
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/L5BBkq/dobbelt-saa-mange-studenter-tester-seg-for-klamydia
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 410 

 411 

Saksnummer: 044-22/04 412 

Type sak: Orienteringssak 413 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 414 

 415 

 416 

SAKSOPPLYSNINGER 417 

 418 

Det er ingen tvil om at situasjonen i Europa (og verden) over natten 24. februar ble fundamentalt endret da 419 

Russland gikk til angrep på Ukraina. Dette påvirker også SiO, våre studenter og våre tjenester.  420 

 421 

I første omgang strekker vi oss langt for å yte umiddelbar hjelp og støtte til de studentene som er berørt av 422 

denne krisen. Vi utsetter betaling på bolig, og omprioriterer psykologtimer, etc. Både Samskipnadsrådet og 423 

SiO er i tett dialog med Kunnskapsdepartementet om problemstillingen, og vi jobber for å finne gode 424 

løsninger for å kunne bidra med det vi kan best. Å yte studentvelferd for alle studentene i Oslo og omegn. 425 

SiO vil i størst mulig grad bidra med hjelp til både de studentene som allerede er her, men også de som 426 

eventuelt vil komme. 427 

 428 

En litt lystigere sak er at det nå jobbes med en Miljøfyrtårnsertifisering av SiO, som en del av bærekrafts 429 

ambisjonen vår. Dette er den desidert mest brukte sertifiseringen, og det er den samme flere andre 430 

samskipnader bruker. Denne beslutningen krever en intern ressurs som er ansvarlig for sertifiseringen. 431 

Arbeidet med å rekruttere en «bærekraftsansvarlig» er igangsatt. Forberedelsene til arbeidet 432 

med sertifiseringen startes også opp nå. Avhengig av omfang og kompleksitet vil det ta tid før vi får oversikt 433 

over om hele virksomheten vil kunne bli ferdig sertifisert i løpet av 2022. 434 

 435 

SIO MAT OG DRIKKE 436 

 437 

Det merkes at ansatte og studenter ved lærestedene ikke er tilbake for fult helt enda, men det har likevel 438 

vært en positiv utvikling. Flere av lærestedene har fortsatt en del digital undervisning, og dette vil etter all 439 

sannsynlighet vare ut semesteret. Per mars har SiO Mat og Drikke åpnet opp 29 av 37 avdelinger, og det 440 

vurderes fortløpende gjenåpninger ut i fra omsetning og antall besøkende. 441 

 442 

SiO har mottatt en henvendelse fra NLA Høyskolen om mulig overtakelse og langsiktig drift av 443 

kantinevirksomheten. Administrasjonen er i dialog med høyskolen om gjennomføring og istandsetting av 444 

dette. 445 
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SIO BOLIG 446 

 447 

Året har startet veldig bra, med fulle hus og godt økonomisk belegg. Antall søknader til boligene ligger på 448 

omtrent samme nivå som på samme tid i fjor. 449 

 450 

Vi har fått tilskudd til utbygging av Kringsjå fase 3 og for rehabilitering i Jon P. Erliens vei (sogn studentby). 451 

Tilskudd til rehabilitering har vært et svært viktig tema for samskipnadene da dette i utgangspunktet ikke er 452 

noe som gis tilskudd til. SiO har likevel fått tilskudd fordi bygningen det er snakk om står på «gul liste» over 453 

verneverdige bygg, og har derfor fått dispensasjon. Dette er vi veldig glade for, fordi det hjelper oss å holde 454 

husleiene nede. 455 

 456 

SiO opplever utfordringer ved nye byggeprosjekter. Kostnadene ved bygging i Oslo blir mer og mer krevende 457 

med tanke på KPI justeringer, økte priser på bygningsmateriale og tomtekostnader. Disse faktorene satt 458 

sammen gjør det utfordrende for oss å komme under kostnadsrammen, og dermed få tilskudd. Vi har nå 459 

kommet til et punkt hvor vi må si nei til enkelte prosjekter fordi husleien blir uforsvarlig høy. Det sees på 460 

kostbesparende tiltak i alle prosjekter, men denne trenden med økte byggekostnader ser dessverre ikke ut 461 

til å snu med det første. Dette er tematikk som er høyaktuell både hos oss internt, men også hos de andre 462 

samskipnadene. Samskipnadsrådet er i tett dialog med Kunnskapsdepartementet for å belyse 463 

problematikken, og gi innspill til revidert statsbudsjett. Vi håper på positive tilbakemeldinger derfra. 464 

 465 

SIO BARNEHAGE 466 

 467 

Drift i barnehagene er enda preget av korona og høyt sykefravær. Det oppstår til tider avvik hvor enkelte 468 

avdelinger har reduserte åpningstider eller har måtte holde stengt. Det har vært god forståelse for dette blant 469 

de foresatte. 470 

 471 

Det har endelig blitt mulighet for å starte opp igjen en del av studentspesifikke tilbudene, som vanntilvenning 472 

på Domus Athletica. Det planlegges også leirskole for de barna som skal begynne på skolen til høsten, lokaler 473 

lånes ut til bursdager, osv. 474 

 475 

Etter sammenslåingen av Sogn barnehage og Almelia barnehage har styret vedtatt å leie ut lokalene i Sogn 476 

barnehage til Ulna AS som driver barnehage for de ansatte på OUS. Da de trengte lokaler mens deres egne 477 

pusses opp. Avtalen gjelder i utgangspunktet for fem år, og vi vil i dette tidsrommet gjøre vurderinger rundt 478 

fremtidig bruk av arealene. Dere kan lese mer om saken her: https://nab.no/barnehagen-skal-flytte-479 

hit/19.26557  480 

 481 

Denne avtalen vil ikke påvirke SiOs tilbud for studentbarnehager, da disse lokalene 482 

uten denne leieavtalen ville stått tomme som følge av sammenslåingen. 483 

 

https://nab.no/barnehagen-skal-flytte-hit/19.26557
https://nab.no/barnehagen-skal-flytte-hit/19.26557
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SIO ATHLETICA 484 

 485 

Athletica er tilbake i normal drift, og som i høst ser vi en trend hvor studentene kommer tilbake på 486 

treningssentrene så snart smittevernstiltakene blir færre. Vi ser en positiv medlemsutvikling både på antall 487 

nye medlemmer, men at det også er færre oppsigelser i perioden. 488 

 489 

Sykefravær er en utfordring, noe som har medført en større belastning på senterlederne og 490 

administrasjonen. Det har også gjort at enkelte gruppetreninger har blitt avlyst. 491 

 492 

SIO HELSE 493 

 494 

Ventetid på psykisk helse: 495 

Inntakssamtale – 2 uker 496 

Antall på venteliste: 179, ventet fra 9. februar. Ca. 8 uker 497 

 498 

Psykisk helse opplever daglige henvendelser av studenter fra nasjoner som er berørt av krigen. Det jobbes 499 

ekstra med å både følge opp disse gruppene og sørge for at vi skal kunne gi et godt tilbud til alle som tar 500 

kontakt. Vi er i gang med psykolog på campus BI, Høyskolen Kristiania, OsloMet Pilestredet og Kjeller. 501 

 502 

Det har blitt holdt et møte mellom VT-AU og nøkkelpersoner i SiO for å se på løsninger for å dekke 503 

egenandelen på psykisk helse. Dette var et konstruktivt møte, hvor flere alternativer for løsninger ble 504 

diskutert. Administrasjonen jobber nå videre med å lage en styresak som skal fremlegges så fort som mulig. 505 

Dette vil kunne skje på et mulig ekstraordinært styremøte, eller ved første ordinære styremøte. For at 506 

beslutningen skal kunne vurderes og tas på best mulig måte er det viktig at saksgrunnlaget også er grundig 507 

utarbeidet før fremleggelse til styret. Derfor vil vi be dere om å ha litt is i magen. Det jobbes med en løsning, 508 

og denne saken er høyt prioritert. Vi vil komme tilbake til dere så snart vi har mer informasjon å komme med. 509 

 510 

Avtalen med Oslo kommune om teststasjon avvikles etter april, men det blir mulig en videre avtale om 511 

beredskap slik at stasjonene raskt kan bli satt opp igjen dersom det er behov for det. Utdeling av selvtester 512 

er også avviklet ila mars. 513 

 514 

SIO HELSE 515 

 516 

31. mars blir det arrangert Foreningsdag i Idrettshallen. Her er det plass til 120 ulike foreninger. Det har blitt 517 

sendt ut invitasjon til foreninger om å delta, og det har vært svært positiv respons så langt. 518 

 519 

Arrangementskalenderen som har vært jobbet med, er nå endelig klar! 520 



  
 

 

 19 

(https://www.sio.no/foreninger/arrangementskalender) Formålet er å vise studentene alt det sosiale man kan 521 

være med på. En ekstra bonus er også en ny «bli med»- knapp, som viser hvilke foreninger som rekrutterer i 522 

foreningsoversikten. 523 

ANDRE ORIENTERINGER 524 

 525 

Saksnummer: 045-22/04 526 

Type sak: Orienteringssak 527 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 528 

 529 

KULTURSTYRET 530 

 531 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 532 

 533 

UNIVERSITAS 534 

 535 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 536 

 537 

RADIO NOA 538 

 539 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 540 

 541 

ARGUMENT 542 

 543 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 544 

 545 

URBO – URBAN BOLIGUTLEIE 546 

 547 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 548 

 549 

SIO BARNEHAGE 550 

 551 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 552 

 553 

STYRINGSGRUPPEN FOR SO23 554 

 555 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 556 

 

 

 

 

 

 

https://www.sio.no/foreninger/arrangementskalender
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REVIDERING AV PROSESS FOR TILDELING AV SEMESTERAVGIFTEN 557 

 558 

Saksnummer: 046-22/04 559 

Type sak: Vedtakssak 560 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll  561 

Vedlegg 1: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 562 

 563 

 564 

Arbeidsutvalgets innstilling:  565 

Tildelingsprosessen endres fra dagens prosess. 566 

 567 

 568 

Forslag til vedtak:  569 

Dagens tildelingsprosess endres ved å: 570 

1. Innføre en budsjettkomite som behandler søknadene og innstiller på tildeling. 571 

2. Sette en tidsfrist for å levere endringsforslag som kutter en søkerorganisasjon med mer enn 20 % 572 

fra innstillingens tildelingssum. 573 

 574 

 575 

SAKSOPPLYSNINGER 576 

 577 

Bakgrunn for saken:  578 

På vårseminaret tidligere i år vedtok Velferdstinget at det var ønskelig med en moderat revidering av dagens 579 

tildelingsprosess. For å følge opp dette vedtaket legger arbeidsutvalget her frem et forslag til en ny prosess.  580 

 581 

Endringene som arbeidsutvalget foreslår her vil ikke nødvendigvis medføre store endringer for 582 

Velferdstingets gjennomføring av tildelingene eller for søkerorganisasjonene, da søknadsprosessen og 583 

oppfølgingen av søkerne i forkant og etterkant vil være ganske lik tidligere praksis. Den største forskjellen fra 584 

tidligere prosess ligger i hvordan arbeidsutvalget sine ressurser benyttes og i hvem som gjør arbeidet med å 585 

innstille på tildelingene.  586 

 587 

Arbeidsutvalget foreslår følgende:  588 

 589 

1. At det innføres en budsjettkomite som behandler søknadene og innstiller på tildeling. 590 

2. At det settes en tidsfrist for å levere endringsforslag som kutter en søkerorganisasjon med mer enn 591 

20 % fra innstillingens tildelingssum. 592 

 593 

For å få til endring av dagens prosess til den prosessen som arbeidsutvalget foreslår må det gjøres 594 

endringer i flere dokumenter, blant annet vedtektene og tildelingsreglementet. Det må også opprettes et 595 

eget mandat for budsjettkomiteen. 596 

Det betyr at Velferdstinget må gjøre tre forskjellige vedtak på tre forskjellige dokumenter, for at 597 

forslaget til ny prosess skal gå igjennom. Dersom Velferdstinget ønsker å endre dagens tildelingsprosess og 598 
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vedtar forslag til vedtak i denne saken, vil vi deretter behandle tre separate saker for å gjøre nødvendige 599 

vedtak i henholdsvis vedtektene og tildelingsreglementet, samt vedta et mandat for en budsjettkomite. 600 

 601 

Sak 1:  602 

Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 603 

 604 

Arbeidsutvalget foreslår å legge inn en ny paragraf i vedtektene om tildelinger av semesteravgift som 605 

begrenser muligheten for å komme med endringsforslag som kutter en søkerorganisasjon på mer enn 20 % 606 

fra innstillingen. Hovedintensjonen med dette forslaget er å skape forutsigbarhet for søkerorganisasjonene 607 

og muligheten til å forberede seg på eventuelle motargumenter og konsekvenser av kutt. Dette er et forslag 608 

som først og fremst har som konsekvens for Velferdstingets medlemmer som nå må forberede radikale 609 

endringsforslag god tid innen tildelingsmøtet finner sted. Behandlingsprosessen av søknadene i forkant og 610 

etterkant av møtet, samt innstillingsprosessen, vil ikke påvirkes av denne endringen. Det legges i 611 

vedtektsendringen ingen føringer for forslag som øker tildelingen til en søkerorganisasjon. Det er med vilje, 612 

og medfører at representanter kan øke tildelingen til en søker så mye man ønsker, men at det må finnes 613 

penger til det innenfor begrensningen for kutt som er foreslått i vedtektsendringen.  614 

 615 

I tillegg foreslår arbeidsutvalget å legge inn en ny paragraf som regulerer budsjettkomiteen og valgbarhet for 616 

de som ønsker å sitte i en slik komite. 617 

 618 

Endringsforslagene ligger i saken «Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus». 619 

 620 

 621 

Sak 2:  622 

Revidering av Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier 623 

 624 

Det er nødvendig å gjøre enkelte endringer i dokumentet Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier 625 

dersom man ønsker å opprette en budsjettkomite. Endringsforslagene som foreslås av arbeidsutvalget, 626 

med ett unntak, handler om å ta inn budsjettkomiteen i prosessen for tildelingene og gi budsjettkomiteen 627 

ansvaret for oppgaver som i dag i dette dokumentet er lagt på arbeidsutvalget. Noen steder er 628 

arbeidsutvalget nevnt som ansvarlig for oppgaver som vi nå foreslår at budsjettkomiteen overtar. Det 629 

legges også opp til en konkretisering av hva budsjettkomiteen plikter å gjøre samt hvordan innstillinger og 630 

vedtak skal begrunnes.  631 

 632 

Endringsforslagene ligger i saken «Revidering av Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier». 633 

 634 

 635 

Sak 3:  636 

Fastsettelse av mandat for budsjettkomiteen 637 

 638 

Arbeidsutvalget foreslår å vedta et mandat for den foreslåtte budsjettkomiteen. Intensjonen bak 639 

mandatforslaget er at det er budsjettkomiteen som skal ta over den søknadsbehandlende delen av 640 

tildelingsprosessen og må derfor ha tydelig mandat fra velferdstinget til den oppgaven. 641 

 642 

Komiteen er foreslått opprettet fordi man ønsker å avlaste arbeidsutvalget som en helhet. Dagens prosess 643 

binder opp hele arbeidsutvalget over lang tid til å kun arbeide med tildelingene og søknadsvurdering. Det 644 
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legges i forslaget til mandat opp til at budsjettkomiteen skal bestå av flere medlemmer enn det 645 

arbeidsutvalget har. Dermed kan arbeidsbyrden bli fordelt på flere personer, slik at arbeidet blir lettere i et 646 

helhetsperspektiv. Det kan være en styrke at budsjettkomiteen består av flere folk og kan inneha flere 647 

perspektiver når de vurderer søknadene enn det arbeidsutvalget har. 648 

 649 

Forslaget til mandat ligger i saken «Fastsettelse av mandat for Velferdstingets budsjettkomite». 650 
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REVIDERING AV VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 651 

 652 

Saksnummer: 047-22/04 653 

Type sak: Vedtakssak 654 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Didrik Svellingen 655 

Vedlegg 1: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 656 

 657 

Arbeidsutvalgets innstilling:  658 

Vedtektene revideres med den hensikt å kunne endre dagens tildelingsprosess. 659 

 660 

Forslag til vedtak:  661 

Vedtektene revideres med de endringene som fremkommer på møtet. 662 

 663 

 664 

SAKSOPPLYSNINGER 665 

 666 

Bakgrunn for saken:  667 

Se sak om revidering av prosess for tildeling av semesteravgiften for informasjon om endringsforslagene i 668 

denne saken.  669 
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Forslag # 1 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 
Linjenr. 138 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 47-22/04 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 
 

Ny tekst § 3-7 Spesielle bestemmelser for velferdstingets tildelinger av semesteravgift  

 

I saken hvor det vedtas tildelinger av midler fra semesteravgiften i henhold til 

Velferdstingets kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier, begrenses muligheten til å 

komme med endringsforslag på følgende måte:  

- Endringsforslag som foreslår å kutte søkerorganisasjonenes innstilte tildeling 

med mer enn 20 % må mottas senest fem - 5 - virkedager før møtestart.  

Begrunnelse For å gi mer forutsigbarhet til søkerorganisasjonene til tildelingsmøtet ønsker 

arbeidsutvalget å innføre en grense på hvor store endringer man kan gjøre på kort varsel 

før og under tildelingsmøtet. Dette forslaget er basert på modellen til Velferdstinget Vest 

som i dag opererer med samme 20% grense. Dersom Velferdstinget ønsker å gjøre større 

endringer på innstillingen, vil det være mulighet for det før tidsfristen på fem - 5 - 

virkedager. 

  

Det er kun foreslått en 20 % begrensning i kutt, ikke økning over innstillingen da dette 

fremstår som mindre problematisk. De totale tildelingene er en begrenset sum, så om en 

organisasjons tildelinger skal økes må det kuttes tilsvarende andre steder. Grensen i kutt 

begrenser at et hopp i en organisasjons tildeling kan slå for negativt ut for en annen 

organisasjon. Dette medfører også at søkerorganisasjoner som innstilles på å motta f.eks. 

0 kroner kan få økt støtten på møtet. 

INNSTILLING Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag # 2 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 
Linjenr. 460 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 47-22/04 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 
En kan ikke inneha verv i arbeidsutvalget dersom man samtidig er medlem av  Kulturstyret 

eller styremedlem i et studentmedie. 

Ny tekst En kan ikke inneha verv i arbeidsutvalget eller budsjettkomiteen dersom man samtidig er 

medlem av  Kulturstyret eller styremedlem i et studentmedium. 

Begrunnelse Reflekterer dagens og ønsket praksis om at de som innstiller på søknadene skal være 

habile.  

INNSTILLING Vedtas. 

VEDTAK  

 

Forslag # 3 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 
Linjenr. 564 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 47-22/04 Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 
 

Ny tekst § 12-6-9 Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Budsjettkomite 

 

Alle delegasjonene i Velferdstinget har rett til å oppnevne ett medlem fra deres egen 

institusjon til budsjettkomiteen. Øvrige plasser velges ved preferansevalg. Andre 

bestemmelser vedrørende budsjettkomiteen er regulert i Velferdstinget i Oslo og 

Akershus’ Budsjettkomite sitt mandat. 

Begrunnelse Hensikten med denne endringen er å få på plass en tydelig regulering av valg til 

budsjettkomiteen. Essensen i dette avsnittet er også inkludert i mandatet, men da andre 

valg er regulert i vedtektene, ønsker arbeidsutvalget at budsjettkomiteens valgmåter også 

nevnes her.  

INNSTILLING Vedtas. 

VEDTAK  
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REVIDERING AV KULTUR- OG MEDIEPOLITISKE TILDELINGSKRITERIER 670 

 671 

Saksnummer: 048-22/04 672 

Type sak: Vedtakssak 673 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Vemund H. Jernsletten  674 

Vedlegg 2: Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier 675 

 676 

Arbeidsutvalgets innstilling:  677 

Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier revideres med den hensikt å kunne endre dagens 678 

tildelingsprosess. 679 

 680 

Forslag til vedtak :  681 

Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier revideres med de endringene som fremkommer på møtet. 682 

 683 

 684 

SAKSOPPLYSNINGER 685 

 686 

Bakgrunn for saken:  687 

 688 

Se sak om revidering av prosess for tildeling av semesteravgiften for informasjon om endringsforslagene i 689 

denne saken.  690 

 691 

 692 

Forslag # 1 Dokument: Kultur- og mediepolitiske 

tildelingskriterier 
Linjenr. 309 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 48-22/04 REVIDERING AV PROSESS FOR TILDELING AV SEMESTERAVGIFTEN 

  

Opprinnelig 

tekst 
Arbeidsutvalget innstiller på søknadene fra organisasjonene etter at Kontrollkomiteen 

har gått igjennom de økonomiske premissene for søknaden 

Ny tekst Budsjettkomiteen innstiller på søknadene fra organisasjonene etter at Kontrollkomiteen 

har gått igjennom de økonomiske premissene for søknaden 

Begrunnelse Legger til rette i ordlyden at det er en budsjettkomite som gjør innstillingene i stedet for 

et arbeidsutvalg. Her har man kun endret ett ord.  

INNSTILLING Vedtas 

VEDTAK  
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Forslag # 2 Dokument: Kultur- og mediepolitiske 

tildelingskriterier 
Linjenr. 313 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 48-22/04 REVIDERING AV PROSESS FOR TILDELING AV SEMESTERAVGIFTEN 

 

Opprinnelig 

tekst 
Velferdstinget kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller. Vedtak der dette skjer, 

skal grunngis spesifikt i den skriftlige orienteringen om Velferdstingets vedtak til 

søkerorganisasjonene. 

Ny tekst Velferdstinget kan vike fra tildelingskriteriene i særskilte tilfeller. Ved vedtak og 

innstillinger der dette skjer, skal det grunngis spesifikt i den skriftlige orienteringen om 

Velferdstingets vedtak til søkerorganisasjonene. 

Begrunnelse Teksten burde vært korrigert forrige gang, men synliggjør nå at man har et ansvar overfor 

søkerne å begrunne hvorfor det innstilles som det gjør – enten det er politiske 

prioriteringer eller av budsjettmessige årsaker.  

INNSTILLING Vedtas 

VEDTAK  
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Forslag # 3 Dokument: Kultur- og mediepolitiske 

tildelingskriterier 
Linjenr. 327 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 48-22/04 REVIDERING AV PROSESS FOR TILDELING AV SEMESTERAVGIFTEN 

  

Opprinnelig 

tekst 
Medlemmer av Velferdstingets Arbeidsutvalg skal ikke sitte i styret til en organisasjon som 

mottar støtte fra Velferdstinget. 

 

Ny tekst Medlemmer av Velferdstingets arbeidsutvalg eller budsjettkomite skal ikke sitte i styret til 

en organisasjon som mottar støtte fra Velferdstinget. 
 

Begrunnelse Legger til rette i ordlyden at det er en budsjettkomite. Synliggjør også at 

budsjettkomiteens medlemmer skal være habile i vurderingene de tar. Dette forslaget går 

ut på å videreføre arbeidsutvalgets nåværende praksis til den nye budsjettkomiteen. 

Siden innstillingen på tildelingene ofte har vært veldig retningsgivende for endelig vedtak 

er det å forvente at budsjettkomiteen er så uavhengig som mulig.  

INNSTILLING Vedtas 

VEDTAK  
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Forslag # 4 Dokument: Kultur- og mediepolitiske 

tildelingskriterier 
Linjenr. 335 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg  

Sak 48-22/04 REVIDERING AV PROSESS FOR TILDELING AV SEMESTERAVGIFTEN 

  

Opprinnelig 

tekst 
 

Ny tekst Ny paragraf: 

 

§ 7.3 Budsjettkomite 

Budsjettkomiteen skal vurdere og innstille på innkomne søknader. Budsjettkomiteen 

plikter å sette seg inn i Velferdstingets kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier, samt 

mandat for budsjettkomiteen.  

Begrunnelse Synliggjøring av budsjettkomiteens ansvar og hva som det krever av et medlem. Dette er 

på mange måter minstekravet for opparbeidelse av kunnskap og en fin synliggjøring av 

kompetansen som kreves. 

INNSTILLING Vedtas 

VEDTAK  
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Forslag # 5 Dokument: Kultur- og mediepolitiske 

tildelingskriterier 
Linjenr 338 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 48-22/04 REVIDERING AV PROSESS FOR TILDELING AV SEMESTERAVGIFTEN 

  

Opprinnelig 

tekst 
Arbeidsutvalget skal orientere skriftlig om sine innstillinger om tildelinger til alle 

organisasjoner som søker, minst ti dager før behandling i Velferdstinget.  

 

Ny tekst Arbeidsutvalget skal orientere skriftlig om budsjettkomiteens innstilling om tildelinger til 

alle organisasjoner som søker, minst ti dager før behandling i Velferdstinget.  
 

Begrunnelse Legge til rette for budsjettkomiteens eksistens i ordlyden, denne linjen omhandler 

hvordan søkerorganisasjonene informeres om innstillingen. Altså omhandler dette e-

posten søkerne mottar etter endt behandling i budsjettkomiteen.  

INNSTILLING Vedtas 

VEDTAK  
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FASTSETTELSE AV MANDAT FOR BUDSJETTKOMITE 693 

 694 

Saksnummer: 049-22/04 695 

Type sak: Vedtakssak 696 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll  697 

 698 

Arbeidsutvalgets innstilling:  699 

Velferdstinget vedtar mandat for budsjettkomiteen. 700 

 701 

Forslag til vedtak:  702 

Mandat for Velferdstingets budsjettkomite vedtas med de endringene som fremkommer på møtet. 703 

 704 

 705 

SAKSOPPLYSNINGER 706 

 707 

Bakgrunn for saken:  708 

Se sak om revidering av prosess for tildeling av semesteravgiften for informasjon om forslaget til mandat 709 

som ligger i denne saken.  710 

 711 

 712 

Helhetlig forslag til mandat: 713 

 714 

Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ budsjettkomite 715 

 716 

§ 1 Formål 717 

 718 

Formålet til budsjettkomiteen er å innstille på søknadene til Velferdstingets tildelinger fra semesteravgiften.  719 

 720 

§ 2 Sammensetning 721 

 722 

Budsjettkomiteen ledes av arbeidsutvalgets nestleder og består av tre - 3 - til seks - 6 - medlemmer. Disse 723 

medlemmene velges på Velferdstingets høstseminar. Dersom delegasjonene ønsker det kan de oppnevne 724 

ett medlem hver, ellers velges alle komiteens medlemmer etter Velferdstingets valgordninger.  725 

 726 

§ 3 Ansvar 727 

 728 

Nestleder i arbeidsutvalget har ansvar for at komiteen gjennomfører tilstrekkelig antall møter og har 729 

tilgjengelig den informasjon som er nødvendig for å sikre en ryddig saksbehandling. Ved stemmelikhet har 730 

arbeidsutvalgets nestleder dobbeltstemme. 731 

 732 

Budsjettkomiteens medlemmer har ansvar for å sette seg inn i søknadene, hvem søkerorganisasjonene er 733 

og Velferdstingets kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier.  734 

 735 

 736 
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§ 4 Myndighet 737 

Budsjettkomiteen skal innstille på alle søknader til Velferdstingets tildelingsprosess. Budsjettkomiteens 738 

myndighet er å innstille på en fordeling av Velferdstingets tildelingsramme. Budsjettkomiteen innstiller ikke 739 

på Velferdstingets budsjett.  740 

 741 

§ 5 Intervjuer 742 

 743 

Budsjettkomiteen skal gjennomføre intervjuer med samtlige søkerorganisasjoner. Alle forhåndsplanlagte 744 

spørsmål skal være tilsendt søkerorganisasjonene minst fem - 5 -  virkedager før intervjuet skal 745 

gjennomføres.  746 

 747 

§ 6 Innstilling  748 

 749 

Budsjettkomiteen plikter å innstille i tide for at kravene for informering og offentliggjøring, definert i 750 

Velferdstingets kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier, kan oppfylles av Velferdstingets arbeidsutvalg. 751 

 752 

Budsjettkomiteen skal oversende sine innstillinger til arbeidsutvalget i tide til at sakspapirfrist og kravene for 753 

informering om innstilling til søkerne kan etterleves. 754 

 755 

§ 7 Varighet og sammensetning 756 

 757 

Budsjettkomiteens medlemmer har funksjonstid fra valgtidspunktet og til klagefristen på Velferdstingets 758 

vedtak om tildeling har utgått. 759 

 760 

Dersom kravene for sammensetning definert av § 2 ikke oppfylles blir budsjettkomiteen supplert med 761 

medlemmer av Velferdstingets arbeidsutvalg. I tilfeller der arbeidsutvalgets leder suppleres inn i 762 

budsjettkomiteen henfaller dobbeltstemmen til arbeidsutvalgets leder, og ikke arbeidsutvalgets nestleder. 763 

 764 

§ 8 Møteplikt 765 

 766 

Budsjettkomiteens medlemmer har møteplikt på alle interne møter i budsjettkomiteen og på Velferdstingets 767 

tildelingsmøte.  768 
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ETTERGODKJENNING AV KULTURSTYREMEDLEM OG KULTURSTYREVARA 769 

 770 

Saksnummer: 050-22/04 771 

Type sak: Valgsak 772 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Didrik Svellingen 773 

 774 

Arbeidsutvalgets innstilling: 775 

Velferdstinget godkjenner at Andrine Breiner Johansen rykker opp til fast medlem av Kulturstyret. 776 

Velferdstinget godkjenner Max Henrik Arvidsson som 4. vara i Kulturstyret. 777 

Velferdstinget godkjenner Polina Malinina som 5. vara i Kulturstyret. 778 

Velferdstinget godkjenner Robert Granlund som 6. vara i Kulturstyret. 779 

 780 

Forslag til vedtak: 781 

Velferdstinget godkjenner at Andrine Breiner Johansen rykker opp til fast medlem av Kulturstyret og at Max 782 

Henrik Arvidsson oppnevnes som 4. vara, Polina Malinina som 5. vara og Robert Granlund som 6. vara i 783 

Kulturstyret, alle med funksjonstid frem til 1. juli 2022. 784 

 785 

SAKSOPPLYSNINGER 786 

Kulturstyret fordeler midler fra semesteravgiften som går til studentforeninger og studentarrangementer. 787 

Kulturstyret består av 10 faste medlemmer hvor én er leder, samt seks varamedlemmer i prioritert 788 

rekkefølge. 789 

Det har den siste tiden vært en del utfordringer med å få samlet et vedtaksdyktig kulturstyre, og 790 

arbeidsutvalget ser det det da som hensiktsmessig å supplere rikelig med varaer for å sikre at Kulturstyret 791 

forblir operativt. Da det hastet med å bli vedtaksdyktig til kulturstyremøtet 30. mars, så Arbeidsutvalget det 792 

som hensiktsmessig å supplere inn Max, Polina og Robert. Da de måtte plasseres i en bestemt rekkefølge, 793 

ble det foreslått etter dialog med kulturstyreleder å sette de opp etter slik hun hadde fått henvendelse om at 794 

representantene ønsket å stille til KS. Etter forrige velferdstingsmøte 07. mars var det andre som muntlig gav 795 

beskjed om at de kunne tenke seg å sitte i Kulturstyret, men da de ikke har bekreftet dette på e-post eller 796 

melding har arbeidsutvalget foreløpig ikke innstilt på å supplere dem inn enda. Interesserte har mulighet til 797 

å melde sitt kandidatur før møtet, og også frem til det lukkes for nye kandidaturer under selve valgsaken. Det 798 

er også mulig for kandidatene til godkjenning å melde kandidatur til andre posisjoner enn den de er innstilt 799 

til.  800 

Et medlem av Kulturstyret har valgt å trekke seg siden sist, og Andrine Breiner Johansen rykker dermed opp 801 

til fast plass. 802 

Velferdstingets vedtekter sier at: 803 

§ 10-4 Sammensetning 804 

Kulturstyret består av leder og ti - 10 - medlemmer. Kulturstyret har seks - 6 – varamedlemmer i 805 

prioritert rekkefølge. Ved behov kan Kulturstyret suppleres med en eller flere varaer ut perioden i 806 

henhold til § 12-6-8 807 
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Dermed kan Velferdstinget velge å forlenge varalisten utover de seks ordinære plassene, dersom det skulle 808 

være flere som er interesserte. 809 

 810 

 //English//  811 

 812 

The Culture Board is responsible for distributing funds from the welfare council to the majority of the student 813 

unions. The proposition is that the Welfare Council approves that Andrine Breiner Johansen will fill the vacancy in 814 

The Culture Board. Max Henrik Arvidsson, Polina Malinina and Robert Granlund are proposed to be added to the 815 

list of substitutes in the listed order.  816 
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GODKJENNING AV KULTURSTYRETS HANDLINGSPLAN FOR 2022 817 

 818 

Saksnummer: 051-22/04 819 

Type sak: Vedtakssak 820 

Saksansvarlig: Kulturstyret ved Barathy Pirabahar 821 

Vedlegg: Ettersendes 822 

 823 

Arbeidsutvalgets innstilling: 824 

Arbeidsutvalget har ingen innstilling i denne saken. 825 

 826 

Forslag til vedtak: 827 

Velferdstinget godkjenner Kulturstyrets handlingsplan. 828 

 829 

 830 

SAKSOPPLYSNINGER 831 

 832 

Saken ettersendes da kulturstyret vedtar handlingsplanen på sitt møte 30.mars 833 

 834 

//English//: 835 

 836 

The papers for this case will be sent later as the Culture Board are revising their action plan on Wednesday 30th 837 

march. 838 
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RESOLUSJON: DU FORTJENER KREDITERING FOR VERVENE DINE! 839 

 840 

Saksnummer: 052-22/04   841 

Type sak: Vedtakssak 842 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Vemund H. Jernsletten 843 

 844 

Arbeidsutvalgets innstilling: 845 

Resolusjonen vedtas. 846 

 847 

Forslag til vedtak: 848 

Resolusjonen vedtas med de endringene som fremkommer på møtet. 849 

 850 

 851 

SAKSOPPLYSNINGER 852 

 853 

Bakgrunn 854 

På forrige velferdstingmøte ble en tidligere versjon av resolusjonen trukket, med intensjonen om å behandle 855 

en revidert versjon ved første anledning. Forslagsstiller har nå blitt møtt med en sterkere dialog av 856 

arbeidsutvalget, og Grønn Liste har gjort endringer for at resolusjonen skal tilpasses Oslos forhold og SiOs 857 

forutsetninger. 858 

 859 

Forslag til resolusjon: 860 

 861 

DU FORTJENER KREDITERING FOR VERVENE DINE! 862 

 863 

Innmeldt av Lars Anvil og Charlotte Hjort, Grønn Liste 864 

 865 

Mange studenter føler at man ikke får nok igjen for å drive med aktiviteter utenfor studiene. Grønn Liste 866 

foreslår derfor å innføre et akkrediteringssystem der man enkelt kan få offisiell dokumentasjon på verv. Målet 867 

er å gjøre det mer attraktivt å involvere seg som student. Et slikt system vil gjøre det lettere for studentene å 868 

dokumentere det man har gjort ved siden av studiene.  869 

 870 

Et sted som allerede gjør dette er eksempelvis Wilfrid Laurier University i Canada. Den Canadiske skolen har 871 

laget et standardisert system for hvordan det gjøres effektivt I en online-portal kalt Laurier Experience Record 872 

(LER). De bruker systemet aktivt for å bevisstgjøre studentene om egen kompetanse og erfaring. LER gjør at 873 

studenter har større insentiv til å involvere seg og gjøre en ekstra innsats.   874 

 875 

I dag mangler det kvalitetssikret oversikt over engasjement opparbeidet i løpet av studentperioden. Verv man 876 

tar på seg i SiO foreninger og annet engasjement forsvinner automatisk og for mange engasjerte vil man fort 877 

ikke ha noe “bevis” på det arbeidet man har gjort. Om du så var leder, grunnlegger eller økonomiansvarlig i 878 

flere år vil potensielt all dokumentasjon for dette bli borte hvis vi ikke innfører en løsning. 879 
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Derfor mener Velferdstinget i Oslo og Akershus at: 880 

 SiO skal under “mine foreninger” ha en personlig historikk som viser tidligere verv. 881 

 SiO foreninger skal utvikle sin tjeneste slik at det er mulig for styrene i foreningene å registrere sine 882 

medlemmer ut over styret. 883 

 Alle frivillige i en forening skal kunne sende forespørsel om å bli registrert som frivillig i en forening i 884 

“Mine foreninger”. Det skal være mulig å legge inn valgfri tittel i tillegg til de SiO foreninger foreslår. 885 

 886 

Kilder / Vedlegg 887 

https://www.wlu.ca/future-students/undergraduate/assets/resources/laurier-experience-record.html 888 

 889 

//English// 890 

 891 

YOUR VOLUNTEER POSITIONS DESERVES TO BE DOCUMENTED! 892 

 893 

A resolution has been proposed by Lars Anvil and Charlotte Hjort from UiO’s Green List, proposing that SiO should 894 

create structures that allows for better documentation of one’s student-engagement and volunteerism. This is 895 

revised version of a resolution that was effectively postponed last meeting, which after The Executive Committee has 896 

made itself more available for dialogue has been revised to be better targeted at Oslo- and SiO circumstances. 897 

  898 

The bullet-points are: 899 

 SiO should have a personal history under “my associations” that lists past positions. 900 

 SiO Associations should develop a service that enables association boards to register members outside the 901 

board. 902 

 All voulunteers in an association should be able to request being registered as a volunteer in an association 903 

in “My associations”. It should be possible to add an optional title in addition to those SiO Associations 904 

suggests. 905 
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SITUASJONEN I UKRAINA 906 

 907 

Saksnummer: 053-22/04 908 

Type sak: Diskusjonssak 909 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Maika Marie Godal Dam og Vemund H. Jernsletten 910 

Vedlegg 3: NSO-resolusjon om krigen i Ukraina 911 

 912 

SAKSOPPLYSNINGER 913 

 914 

Bakgrunn for saken:  915 

Krigen i Ukraina påvirker mange mennesker, blant annet studenter. Flere av dere i de ulike 916 

studentdemokratiene har jobbet med å følge opp studenter på deres institusjoner, på samme måte 917 

forsøker vi å følge opp samskipnaden SiO i hvordan de følger opp og setter i gang tiltak for studenter og 918 

andre rammet av krigen. Saken har også blitt behandlet på nasjonalt nivå av NSO, som har vedtatt 919 

Resolusjon om krigen i Ukraina – se vedlegg. 920 

 921 

SiO har i dag 20 ukrainske, 61 russiske og 5 hviterussiske studenter som bor i studentbolig. De berøres på 922 

ulik måte med tanke på muligheter for å betale leie og behov for å bli boende. Det er også et økende antall 923 

henvendelser til SiO Helse fra ukrainske og russiske studenter som ønsker noen å snakke med. I tillegg har 924 

SiO andre tjenesteområder som SiO Athletica, SiO Barnehage og SiO Mat og Drikke som kan bidra på ulike 925 

måter.  926 

 927 

Vi i arbeidsutvalget ønsker å høre hva Velferdstinget mener at studentsamskipnaden kan eller bør gjøre 928 

med tanke på situasjonen. 929 

 930 

Vi stiller følgende spørsmål til diskusjon: 931 

● Hva kan de ulike tjenesteområdene i SiO bidra med?  932 

● Hva mener Velferdstinget at er det viktigste SiO kan bidra med akkurat nå?  933 

● I hvilken grad mener Velferdstinget at SiO skal fjerne betalinger på deres tjenester for studenter 934 

som er særlig berørt av situasjonen?  935 

 936 

//English// 937 

The war in Ukraine affects students, also in the Oslo area. SiO provides services relevant for affected students in 938 

the Oslo area. The Welfare Council discusses what SiO’s responsibilities are in response to this crisis. 939 

 940 

 


