INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Innkalling til Velferdstingets 5. møte
Mandag 27. mai kl. 16:45-21:00
Sted: OsloMet – storbyuniversitetet

VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER!

telefon
e-post
nettside
org. nr.

228 44 389
post@studentvelferd.no
www.studentvelferd.no
987 695 595

Velferdstinget i Oslo og Akershus
Villa Eika, Problemveien 5, 0313 Oslo
Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo

TIL:
Velferdstingets arbeidsutvalg
Alle valgte representanter i Velferdstinget
Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget
Studentdemokratiene ved:
Universitetet i Oslo
OsloMet – storbyuniversitetet
Handelshøyskolen BI
Høyskolen Kristiania
Politihøgskolen
MF vitenskapelig høyskole
for teologi, religion og samfunn
Norges Idrettshøyskole
Norges musikkhøgskole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Kunsthøgskolen i Oslo
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,
Campus Adamstuen

Bjørknes Høyskole
NLA Høgskolen, Staffeldtsgate
Steinerhøyskolen
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
Høgskolen for Ledelse og teologi
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Atlantis Medisinske høgskole
Musikkteaterhøyskolen
Barratt Due musikkinstitutt
Norges Dansehøyskole
NSKI Høyskole
Høyskolen for Dansekunst

KOPI:
Hovedstyrets studentmedlemmer, Velferdstingets kontrollkomité, Velferdstingets valgkomité, Velferdstingets
representanter i SiOs delstyrer, studentmediene, Kulturstyret, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Norsk
Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig, ISU v/UiOs lokallag, Det Norske Studentersamfund v/Hovedstyret,
Oslostudentenes Idrettsklubb v/ Hovedstyret, Jussbuss v/daglig leder, JURK v/daglig leder, Ordstyrer

INNKALLING TIL VELFERDSTINGSMØTE 27. MAI 2019
Kjære representanter i Velferdstinget og faste mottakere av kopi av Velferdstingets innkallinger.
Dette er innkalling til Velferdstingets 5. møte 27. mai 2019 klokken 16:45. Møtet finner sted på OsloMet i
Stensberggata 26/28, rom X158. Kart.
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.
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FORKORTELSER
AU, VTAU: Arbeidsutvalget
A-lista: Arbeiderbevegelsens studentliste
BH: Bjørknes høyskole
BDM: Barrat Due musikkinstitutt
BI: Handelshøyskolen BI
BL: Blå liste
DMH: De mindre høgskolene
DNS: Det Norske Studentsamfund
Frl, FL: Fremskrittslisten
GjL.: Gjestelista
GL: Grønn liste
HK: Høyskolen Kristiania
HS: Hovedstyret
IL: Internasjonalista
KK: Velferdstingets kontrollkomité
KS: Velferdstingets Kulturstyre
LDH: Lovisenberg diakonale høgskole
LL: Liberal liste
MD: SiO Mat & Drikke
MF: MF vitenskapelige høyskole

MTH: Musikkteaterhøyskolen
NDH: Norges dansehøgskole
NIH: Norges idrettshøgskole
NMH: Norges musikkhøyskole
NSO: Norsk studentorganisasjon
OSI: Oslostudentenes idrettsklubb
OsloMet: OsloMet – storbyuniversitetet
PBE: Plan- og bygningsetaten
PHS: Politihøgskolen
RL: Realistlista
SBiO: Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI
SH: Studenthovedstaden
SiO: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
SIR: Velferdstingets studentidrettsråd
SP-HIOA: Studentparlamentet ved OsloMet
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO
STUDiO: Studentfestivalen i Oslo
VA: Venstrealliansen
VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité, NSO
VK: Velferdstingets valgkomité
VT, VTOA: Velferdstinget (i Oslo og Aksrehus)
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DAGSORDEN
VT 01 MØTEKONSTITUERING
1a)
1b)
1c)
1d)
1e)

Valg av ordstyrer og referent
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden og kjøreplan
Godkjenning av referat
Godkjenning av valgprotokoller

Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak

VT 02 ORIENTERINGER
2a)
2b)
2c)
2d)
2e)

Arbeidsutvalgets orientering
Hovedstyrets orientering
Andre orienteringer
Halvårsrapport
Rapport fra forprosjekt studenthus

Orienteringssak
Orienteringssak
Orienteringssak
Orienteringssak
Orienteringssak

VT 03 ORGANISASJON
3a)

Revidering av vedtekter

Vedtakssak

VT 04 POLITIKK
4a)
4b)

Budsjettprioriteringer for SiO
Søknad om tilskuddsramme fra SiO

Vedtakssak
Vedtakssak

VT 05 ØKONOMI
VT 06 VALG
6a)
6b)
6c)
6d)
6e)
6f)

Valg av arbeidsutvalg for perioden 2019-2020
Valg av Kontrollkomité
Valg til Velferdstingets Kulturstyre
Valg av Velferdstingets Valgkomité
Nominasjon til styret i Universitas
Nominasjon til styret i Radio Nova

Valgsak
Valgsak
Valgsak
Valgsak
Valgsak
Valgsak

VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER
7a)

Ettergodkjenning av høringssvar

Vedtakssak

VT 08 EVENTUELT
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FORSLAG TIL MØTEPLAN
16:15

Matservering

16:45

Møtestart med opprop
1a) Valg av ordstyrer og referent
1b) Godkjenning av innkalling
1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan
1d) Godkjenning av referat
1e) Godkjenning av valgprotokoller

17:00

2a) Arbeidsutvalgets orientering
2b) Hovedstyrets orientering
2c) Andre orienteringer
2d) Halvårsrapport
2c) Rapport fra forprosjekt studenthus

17:45

Kort pause

17:50
18:05
18:30
19:15

3c) Revidering av vedtekter
4a) Budsjettprioriteringer for SiO
4b) Søknad om tilskuddsramme fra SiO
7a) Ettergodkjenning av høringssvar

19: 25

Pause

19:35

6a) Valg av arbeidsutvalg for perioden 2019-2020
6b) Valg av Kontrollkomité
6c) Valg til Velferdstingets Kulturstyre
6d) Valg av Velferdstingets Valgkomité
6e) Nominasjon til styret i Universitas
6f) Nominasjon til styret i Radio Nova

20:55

8) Eventuelt

21:00

Møteslutt

74
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SAKSFREMLEGG – 1A
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SAKSFREMLEGG – 1B

Dato: 27. mai 2019
Sak: 1a), Vedtakssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT
Arbeidsutvalgets innstilling:
Forslag til ordstyrer og referent vedtas.
Forslag til vedtak:
Ordstyrer: Tord Øverland
Referent: Sarah Sørensen

Dato: 27. mai 2019
Sak: 1b), Vedtakssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

GODKJENNING AV INNKALLING
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.
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SAKSFREMLEGG – 1C
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SAKSFREMLEGG – 1D

Dato: 27. mai 2019
Sak: 1c), Vedtakssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN
Arbeidsutvalgets innstilling:
Dagsorden og kjøreplan godkjennes.
Forslag til vedtak:
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas.

Dato: 27. mai 2019
Sak: 1d), Vedtakssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

GODKJENNING AV REFERATET
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.
Referatet finner dere på www.studentvelferd.no
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SAKSFREMLEGG – 1E
Dato: 27. mai 2019
Sak: 1e), Vedtakssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER
Forslag til vedtak:
Valgprotokoller godkjennes.
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SAKSFREMLEGG – 2A
Dato: 27. mai 2019
Sak: 2a), Orienteringssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
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GENERELL ORIENTERING, ARBEIDSUTVALGET
Denne orienteringen gjelder for perioden 23. april - 20. mai

Internt
Arbeidsutvalget har fulgt opp diskusjoner og vedtak fra tidligere Velferdstingsmøter, eksempelvis høringssvar
i form av SiO Strategi 2025 og NSO-kontingent, samt tilskudds- og tildelingsprosessen.
Omstillingen av tildelingsprosessen har vært tidkrevende. Etter vedtak fra Velferdstinget søker vi nå om en
ramme for tildelingen og leverer budsjettprioriteringer før sommeren. I arbeidet med dette har
tilskuddsavtalen med SiO blitt signert av begge parter. Vi er inne i en potensiell midlertidig løsning, og avtalen
som nå ligger til grunn kan tas opp til revidering av begge parter i framtiden. Arbeidsutvalget har orientert
SiOs administrasjon om at VTs prosess kommer til å gjennomgå videre revidering, og at det kan bli nødvendig
å endre avtalen med SiO som en konsekvens før tildeling til driftsår 2021.
Vedlagt sakspapirene er derfor forslag til søknad av rammetilskudd og budsjettprioriteringer, og vi ser fram
til diskusjonen rundt arbeidet i Velferdstinget.
Det nærmer seg tiden hvor nåværende arbeidsutvalg skal gi våre stillinger videre, og vi er derfor i en prosess
hvor vi planlegger overlapp. Vi håper på å gi det påtroppende arbeidsutvalget så gode forutsetninger som
mulig det neste året, og legger derfor ned en betydelig innsats denne perioden og fram mot vi går av med
dette arbeidet.
De siste ukene har Valgkomiteen hatt deres prosess og arbeidsutvalget har bidratt der vi var ønsket.

Eksternt
Hovedstyret har i denne perioden hatt møte, og arbeidsutvalget har følgelig hatt formøte sammen med
studentene i hovedstyret i forkant og gitt våre innspill til sakene.
Vi har også sendt inn et høringssvar til strategi 2025 basert på vedtatt politikk og diskusjonen som ble ført på
forrige møte.
17. mai arrangerte SiO en frokost for alle studenter i Oslo etter innspill fra enkeltstudenter. Vi er glade for å
se at SiO tar tak i innspill som kommer fra studenter, og ser fram til å høre evalueringen av initiativet og om
man kan se for seg at dette kan bli en tradisjon.
Velferdstinget har vært representert gjennom arbeidsutvalget på flere arrangementer og konferanser den
siste måneden, og er glad for at studenthelse fortsatt er på dagsorden. Se leder, politikk- og medieansvarlig
og nestleder sine orienteringer for mer informasjon.
Tidligere i vår har arbeidsutvalget jobbet hardt i samarbeid med SiO for Brenneriveien 11. Dessverre har
politikerne i Oslo Kommune innstilt på at byggene skal være mye lavere enn hva som er nødvendig for å få
rimelige leiepriser, noe vi er svært skuffet over. Vedtaket er ikke gjort i bystyret enda, og vi skal jobbe opp
mot kommunen mot siste slutt. Dersom man ikke får bygd i høyden vil det ikke kunne bli realisert
studentboliger på tomten etter SiOs vurderinger.
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Til slutt vil arbeidsutvalget utnytte muligheten til å takke for året som har gått. Det har vært krevende, vi har
lært mye og vi ønsker lykke til til neste års arbeidsutvalg!

Konsernlunsj
Den 25. april hadde vi konsernlunsj med ledelsen i SiO og tok opp følgende saker:
Athletica
Spørsmål:
Tidligere har man kunne brukt studentkortet sitt som medlemskapskort på Athletica, mens nå ser det ut til å
fase over til et eget medlemskapskort. Hva er bakgrunnen for dette?
Svar:
GDPR legger inn noen restriksjoner angående hvilken informasjon man skal kunne ha tilgang til. Dette blir et
problem med studentkortene til UiO og OsloMet. Etter at et nytt system ble innført ble derfor den beste
løsningen å innføre egne medlemskort.
SiO Helse
Spørsmål:
Hvordan er praksisen rundt sanitærprodukter på SiO Helse sine kontorer? Er det muligheter for studenter
som er i disse lokalene å få gratis tilgang til produkter som bind, tamponger og menskopper?
Svar:
Sanitærprodukter er noe legesentrene har tilgjengelig. Dersom man har behov og spør kan man få det. SiO
skal se på mulighetene for menskopp også.
SiO Mat og Drikke
Spørsmål:
Eksamenstiden har kommet for fullt og folk tilbringer både natt og dag på campus. Før jul etterspurte vi om
det kom til å bli utvidede åpningstider i eksamensperioden, noe som viste seg å være mer komplisert enn
først tenkt. Er det planlagt utvidede åpningstider på UiO i eksamensperioden før sommeren?
Svar:
Allerede fra 2. mai blir det utvidet åpningstid på de fleste avdelinger i forbindelse med eksamenstiden. Det
blir også helgeåpent på en del utsalgssteder på UiO helgene 18.-19. og 21.- 22. På OsloMet campus
Pilestredet vil Olaf spiseri begynne med retter laget spesielt for oppvarming rundt middagstider for at
studentene kan bli lengre på lesesalen dersom de ønsker dette. Andrea spiseri vil også ha utvidet åpningstid
i mai.
Flere av konseptstedene til SiO vil fra høsten av ha utvidet åpningstid, og man sikter på å ha bedre utvalg av
mat og snacks i kaffebarene.
Resten av konsernlunsjen orienterte arbeidsutvalget om VT-møtet dagen før og konsernet kom med innspill
og spørsmål tilbake.
Det er planlagt to konsernlunsjer til før sommeren, første vil være førstkommende fredag, 24.mai.
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LEDER, MAYA SOL SØRGÅRD
Tiden siden sist møte har blitt brukt hovedsakelig til politisk og organisatorisk arbeid.
På sist møte fattet Velferdstinget et vedtak angående NSO-kontingenten og hvordan kontingentbetaling fra
semesteravgiften bør betales. I etterkant har jeg jobbet mye med oppfølging av saken. Sammen med flere
studentdemokratier i Oslo, Velferdstinget i Stavanger og Organisasjon for Norske Fagskoler har vi meldt opp
en sak til Sentralstyremøtet i NSO som foregår 1.-2.juni. Det har hele tiden vært en åpen dialog med NSO om
saken. Vi håper at arbeidsutvalget til NSO tar med seg den gode diskusjonen Velferdstinget hadde og ser at
dette er en ordning som nå må gjøres noe med.
De siste ukene har vært preget av noe representativt arbeid. 2.mai arrangerte Start UiO en panelsamtale om
ensomhet hvor jeg fikk sitte i panel sammen med SiO Foreninger, Hey Girl og Hey Boy. Arrangementet var
profesjonelt håndtert og jeg må takke for muligheten til å prate om et så viktig tema. Det er gledelig å se at
studentene tar initiativ til slike viktige samlinger!
Før jul tok Helseetaten kontakt om en konferanse de ønsket å holde. Siden har jeg og politikk- og
medieansvarlig samarbeidet for å hjelpe til. 14.mai holdt jeg derfor et innlegg på konferansen fokusert rundt
Studenthelse, noe som fikk god respons. Samme dag på morgenen ble Ideathon arrangert hvor jeg holdt et
kort velkomstinnlegg. Ideathon er noe jeg også har brukt en del tid på denne perioden, og du kan lese mer
om dette i Studenthusorienteringen.
Til orientering har jeg de siste ukene blitt rammet av en infeksjon som gjør at jeg har vært en del syk fra
kontoret. Jeg håper det forbedrer seg i løpet av den neste uken, og at jeg får sett dere alle på vårt siste
Velferdstingsmøte.
Jeg vil benytte anledningen til å takke Velferdstinget, arbeidsutvalget og Sarah for året som har gått. Det har
vært et hektisk år, noe som reflekteres i halvårsrapporten fra i høst og i vår. Takk for dette året, og masse
lykke til, til neste års arbeidsutvalg!

NESTLEDER, KARI ANNE ANDERSEN
Mai har så langt vært hektisk. Min arbeidstid har vært fordelt på arbeid med studenthusprosjektet, oppfølging
av VTs komiteer og råd, oppfølging av pågående saker knyttet til studentfrivilligheten, politikkutvikling, og
forberedelse til dette møtet.
Arbeidet med å følge opp SALUTT-vedtaket fra kommunen og studentpubene fortsetter. Her samarbeider
fortsatt Gard og jeg med Peter i SPAU-UiO og kjellerpubene. Vi har fått innsyn i et svar fra byrådens kontor til
representant fra Venstre som ønsker videre oppfølging av bekymringene vi meldte under deputasjon hos
Finanskomiteen, men byråden avfeide i sitt svar bekymringene. Vi intensiverer arbeidet så snart sakspapirene
er sendt ut, og ønsker å både få til medieoppslag og møter med politikere for å få sympati og forståelse for
saken vår.
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I samarbeid med Peter i SPAU-UiO har jeg også stilt meg til disposisjon i studentpubforeningenes arbeid med
å sikre ny avtale vedrørende sine lokaler. SPUiO har økt mulighet for direkte påvirkning på UiOs relevante
organer, og jeg har tilbudt meg å gi støtte dersom foreningene eller SPUiO finner det hensiktsmessig.
Studentidrettsrådet har gjennomført et møte. Det var så få oppmøtte at vi ikke hadde anledning til å sette et
formelt møte. De fremmøtte diskuterte semesterstartsarrangementer og felles arrangementer knyttet til den
internasjonale studentidrettsdagen 20. september. En idé om en idrettsforeningsdag i semesterstarten og et
felles sosialt arrangement i regi av og for studentidretten er videreformidlet til de øvrige medlemmene av
Studentidrettsrådet og diskuteres videre under møtet 5. juni.
I forbindelse med handlingsplanspunktet som omhandler studentidretten og Oslo idrettskrets (OIK) har jeg
kontaktet OIK, og planlegger et møte tidlig i juni. Jeg følger også opp kravet om minimum 80 % studentandel
i idrettslagene, og har samtaler med OSI om dette i uken mellom sakspapirfrist og VT-møtet.
Endringen i søknadsprosessen har blitt fulgt opp ved at jeg har invitert foreningene som søker støtte direkte
fra VT samt Kulturstyret til å gi tilbakemeldinger om innstilling og tildeling for driftsåret 2019. Med unntak av
JussBuss og Argument har samtlige benyttet seg av muligheten.
I år som i fjor vurderer Inside24, et studenttidsskrift med opprinnelse på BI, om de skal søke VT direkte eller
fortsett å søke gjennom Kulturstyret. Jeg har kontaktet leder i foreningen og tilbudt meg å svare på spørsmål
de måtte ha for å gjøre avgjørelsen enklere. Jeg følger opp Arguments forespeilede vedtektsendringer, har
planlagt et møte med dem i uka mellom sakspapirfrist og VT-møtet og skal på årsmøte den 12. juni. Jeg skal
også på Universitas’ årsmøte 29. mai.
Komiteen som arbeider med VTs kulturpolitikk har gjennomført sitt tredje møte. I samarbeid har vi kommet
langt med dokumentet, som vil legges frem for Velferdstinget under høstseminaret 2019.
I forbindelse med at Maya var syk steppet jeg inn for henne under frokostseminar om
Kunnskapshovedstaden Oslo. Øvrige paneldeltakere var Vetle Bo Saga, hovedstyreleder i SiO; Christine Grape
fra Grape Architects, medlem i styringsgruppa for studenthusprosjektet og styremedlem i NHO; og Saida
Begum, ordførerkandidat for Høyre i Oslo. Jørn Haanæs fra Oslo Business Region ledet samtalen.
Arrangementet hadde moderat oppmøte, og omtrent 60 % studentandel i publikum.
I forbindelse med valgmøtet har jeg også brukt noe tid på å facilitere for valgkomiteen samt å forberede
sakspapirer. Vårens arbeidsmengde har medført at jeg har bygget meg opp en del plusstid, og jeg har forsøkt
å jobbe korte dager for å bygge ned denne.

SAMARBEIDSANSVARLIG, MARIUS FRANS LINUS HILLESTAD
Siden forrige møte har veldig mye av tiden gått med til å skrive sakspapirer, legge ut info og oppdatere
studentvelferd.no. Denne teksten er supplerende til felles orientering, og dermed kan den virke noe kort.
Dersom det er spørsmål er det bare å stille disse enten før eller på møtet.
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Generelt:
Den 9. mai var det medlemsmøte i Det Norske Studentersamfund. Her har alle studenter tilknyttet SiO
stemmerett, og det anses som viktig at VTAU er tilstede da de er en av foreningene som mottar støtte fra VT
på tildelingsmøtet. Ettersom resterende AU ikke hadde mulighet tok jeg på meg denne rollen. På møtet var
det en gjennomgang av økonomien og valg av nye styremedlemmer, samt gjenvalg av Formand, som nå har
endret stillingsnavn til Styreleder.
Jeg har også deltatt på Selvhjelpskonferansen til Helseetaten i Oslo sammen med leder. Dette opplevdes som
nyttig og det var fint å få med seg forskjellige perspektiver rundt selvhjelp og hvordan dette jobbes med.
Studentdemokratier:
Veterinærmedisinsk studentråd hadde sitt vårallmøte dagen etter forrige VT-møte. Her ble det gitt en del
informasjon om flyttingen til Ås, foreningsmidler fra NMBU ble delt ut, og det ble valgt ny leder og nestleder
for studentrådet det kommende skoleåret.
Jeg har deltatt på SBIO sin vårgeneralforsamling den 25. april hvor det største og viktigste vedtaket de gjorde
var å vedta en fusjonering med BIS (BI studentsamfunn) sånn at BI-studentene får ett felles studentorgan
nasjonalt. Dette blir utrolig spennende å følge med på i tiden som kommer. I løpet av tiden mellom
sakspapirfrist og VT-møtet skal jeg også på møte med ledelsen til SBIO med kulturstyreleder og nestleder for
å diskutere videre prosess med støtte fra VT/KS med tanke på vedtaket som ble fattet på tildelingsmøtet i fjor
og den kommende fusjonen.
Studentparlamentet ved OsloMet hadde valgmøtet sitt lørdag 4. mai hvor de valgte nye medlemmer til AU,
og andre komiteer og utvalg på OsloMet. Dessverre fikk jeg ikke deltatt på SP-møtet den 14. mai ettersom
dette kolliderte med formøtet med hovedstyret den samme kvelden.
Studentparlamentet ved UiO kommer til å holde sitt valgmøte den 23. mai. Dette er mellom sakspapirfrist og
VT-møtet.

POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG, GARD LØKEN FRØVOLL
Siden forrige møte har jeg vært mye borte fra jobb, av flere årsaker. Den første uken etter forrige møte var
det valguke for Studentparlamentet ved UiO. Det var mange folk inn og ut på Villa Eika, radioinnspilling
utenfor og generelt mye som skjedde. Flere i AU tok ut en del avspasering denne uken, inkludert meg. Uken
etter var det 1. mai, som er fridag. Uken etter der tok jeg ut mine siste fire fridager. Så ble jeg syk, og var borte
fra jobb tre nye dager. I tillegg kom 17. mai, som i år falt på en fredag.
De dagene jeg var på jobb skjedde det en del. Jeg var på møte i Konsulatet, som er paraplyforeningen for
foreningene ved OsloMet. Der ble det diskutert blant annet foreningenes økonomiske situasjon, og hva som
bør gjøres personalmessig når foreningsansvarlig skal ut i fødselspermisjon. Vanligvis tilfaller slike møter
nestleder eller samarbeidsansvarlig, men denne gangen kolliderte Konsulatet-møtet med blant annet SBIO
sin generalforsamling.
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Ellers har vi fått svar fra opposisjonen i bystyret, representert ved Venstre, angående SALUTT-kurs. Vi var på
deputasjon i Finanskomiteen i januar, og Venstre har nå fått svar på sine (les: våre) skriftlige forespørsel til
byråden. Svaret ble oversendt meg, og videreformidlet til de andre som jobber med SALUTT (nestleder VT
Kari Anne Andersen, studie- og læringsmiljøansvarlig i SP-UiO Peter Linge Hessen og leder for
kjellerpubnettverket Adrian Helle). Svarene var ikke særlig positive, og det byråden vil ikke lempe vesentlig
på kravene for oss studenter. Likevel vil hun se prisene de frivillige studentene må betale, og kursenes
hyppighet. Vi avventer videre progresjon i denne saken. Dersom man ikke finner en løsning på dette via
offisielle innspill til byråden må vi gå hardere til verks. Fortsettelse følger.
Ellers har tiden gått med til sakspapirer til dette møtet. Selv om det er valgmøte er det en del saker som skal
opp til behandling, så det har tatt en del tid å skrive dem.
Spør om det er noe dere lurer på. Og tusen takk for et hyggelig år i Velferdstinget!

STUDENTHUS
Siden sist orientering har både frokostseminaret og ideathonet som ble orientert om til forrige VT-møte blitt
gjennomført. Her var fokuset den delen av studenthuset som kan ha en dobbeltfunksjon i form av
inntekter/finansielt bidrag og aktiviteter.
Frokostseminaret ble gjennomført hos Grape Architects 6. mai. I panelet satt Kari Anne Andersen, nestleder
i Velferdstinget; Vetle Bo Saga, hovedstyreleder i SiO; Christine Grape fra Grape Architects, medlem i
styringsgruppa for studenthusprosjektet og styremedlem i NHO; og Saida Begum, ordførerkandidat for
Høyre i Oslo. Jørn Haanæs fra Oslo Business Region ledet samtalen. Samtalen dreide seg ikke hovedsakelig
om studenthus, men om Oslo som kunnskaps- og studenthovedstad. Et potensielt nytt studenthus kan ha en
rolle i å gi et løft til Oslo med hensyn på student- og kunnskapshovedstad. Arrangementet hadde moderat
oppmøte, og omtrent 60 % studentandel i publikum.
Ideathon ble arrangert den 14. mai i forskningsparken på Gaustad. Det var ca 60 personer påmeldt
arrangementet, og tilsvarende oppmøte. I forkant av arrangementet nådde ikke informasjon ut til
studentgrupper på en tilfredsstillende måte, og dette tas med i evalueringen for å hindre at lignende skjer
igjen. Allikevel var det omtrent 30 % studenter blant deltakerne. Utdanningsinstitusjoner var mer beskjedent
representert, mens Oslos næringsliv, gründer- og innovasjonsmiljøer var godt representert. Les mer om
programmet her. Prosjektgruppen har ikke rukket å gå gjennom alle innspillene som kom inn, og dette vil
arbeides med videre.
Både frokostseminaret og ideathonet leder til videre arbeid med innledende samtaler med organisasjoner
og/eller selskaper med tanke på videre samarbeid og finansiering.
På grunn av at prosjektet er avhengig av mange aktører som hverken prosjektgruppe, styringsgruppe eller
Velferdsting har innflytelse over, er det krevende å kunne si noe om realiserbarheten, og prosjektgruppen
arbeider videre for å kunne levere et så godt som mulig beslutningsgrunnlag. Dialog med interessenter som
utdanningsinstitusjoner, studentdemokratier og studentforeninger som ønsker det, samt lokale politikere er
viktig for å etablere hvorvidt det er realisme i prosjektet. I tillegg kommer oppfølging av mulige
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dobbeltfunksjoner, altså innhold i huset som både har verdi for studentene og som kan gi driftsinntekter i
form av for eksempel husleie. Samtidig er oppfølging av prosessen knyttet til anskaffelse av eiendom sentralt.
Fra politisk hold er mulighet til å anskaffe St. Olavs gate 32 et viktig potensielt bidrag og det er også mulig at
Oslo kommune kunne tenke seg å legge aktiviteter til bygget som kan ha en dobbeltfunksjon.
Vedrørende St. Olavs gate 32 (SO32) fortsetter vi å følge utviklingen. Som tidligere nevnt er Riksantikvar
interessert i bygget, og nylige signaler fra Statsbygg tilsier at interne runder antas å kunne være ferdig tidlig
høst. Dette kan være et naturlig exit-punkt å arbeide mot, dersom Velferdstinget viderefører prosjektet. Vi
har mottatt signaler om at det fra regjeringshold er velvilje til prosjektet, som er et positivt tegn hva gjelder
mulighet for å anskaffe eiendom.
Samtidig som arbeidet fortsetter, forbereder også prosjektgruppen seg på leveranse 1. juni. Styringsgruppen
vil møtes tidlig i juni for å motta leveransen, og sluttrapport vil legges frem for Velferdstinget under
høstseminaret.

MEDIELOGG
https://www.aftenposten.no/osloby/i/kJdBy6/Her-kommer-Oslos-nye-studenthus--hvis-alt-gar-som-det-skal,
sak i Aftenposten. Handler om studenthus i sentrum. Leder deltok. 17.05.2019.
https://soundcloud.com/studentnyhetene/temasending-om-et-nytt-studenthus, sak i Radio Nova. Handler
om studenthusprosjektet. Leder deltar i panelsamtale. 10.04. 2019
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/04/gjenapning-av-sio-helse.html, sak i Uniforum. Handler om
gjenåpningen av SiO Helse Blindern. 08.04.19.
https://khrono.no/folkehelse-mannlige-studenter-psykisk-helse/vil-fa-flere-mannlige-studenter-til-a-sokeradgivning-og-helsehjelp/274522, sak i Khrono. Handler om gjenåpningen av SiO Helse Blindern. 08.04.19.
https://universitas.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/media/pdf/0abb5c0055c511e9884f0242ac1e000c/uni
versitas_2019-11.pdf, leserinnlegg i Universitas s. 21. Handler om abortloven. 03.04.19.
https://universitas.no/nyheter/65607/studentpolitikere-pa-klimastreik-tiden-er-moden-fo/, sak i Universitas.
Leder av VT og leder og nestleder av SP OsloMet blir intervjuet om studenters deltagelse i klimastreiken.
29.03.19.
https://norgesnytt.net/stor-ensomhet-blant-studenter-i-oslo/108103, sak i Norgesnytt. Handler om
ensomhet blant studenter. 19.03.19.
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SAKSFREMLEGG – 2B
Dato: 27. mai 2019
Sak: 2b), Orienteringssak
Saksbehandler: Vetle Bo Saga
Vedlegg:

HOVEDSTYRETS ORIENTERING
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING
Siden sist er det avholdt ett styremøte, 15. mai. Neste styremøte er fredag 21. juni.

Helse
Nye lokaler på Blindern er langt bedre tilrettelagt for utvikling og gjennomføring av kurs. I løpet av våren har
kurstilbudet stadig blitt utvidet, og til høsten vil enda flere kurs starte opp. Blant høstens nye kurs planlegges
det være kurs på engelsk, etter innspill fra Velferdstinget.
Videokonsultasjoner er nå tilgjengelig for de fleste av våre tilbud, men fremdeles ikke så kjent i
studentmassen. Til høsten er planen at alle leger kan tilby videokonsultasjoner, men vi er avhengig av en
release fra en stor leverandør, som vi ikke har innvirkning på.
Søknad om støtte til helsestasjon for studenters seksuelle helse ble avslått av Helsedirektoratet. Det
undersøkes andre muligheter for finansiering og/eller organisering.

Bolig
Digital signatur og antall søknader
Innføring av digital signatur har gjort nytildeling av boliger langt smidigere, for studentene som har alle
kriteriene i orden tar hele prosessen bare noen sekunder. Det blir spennende å se hva digital signatur får å
si for innflytt i høst.
Antall søknader ligger fremdeles på et høyt nivå, betydelig over fjoråret.

Tilskudd
I revidert nasjonalbudsjett reduseres bevilgningen til studentboligbygging med 300 millioner kroner.
Reduksjonen forklares med for få søknader fra samskipnadene. Det ble imidlertid søkt tilskudd til
rehabilitering av 1700 studentboliger, som ikke fikk tilskudd. Endringen av tilskuddsordningen i 2018, der
både kostnadsramme og tilskudd prisjusteres årlig, er en av årsakene til at det ikke kom flere søknader om
tilskudd til nye studentboliger. Prisjustering gjør det gunstig ikke å søke før et prosjekt er (nesten) ferdig
regulert, og forventet byggestart er i året man søker for. SiO har i flere omganger argumentert for at
rehabilitering burde gis tilskudd.
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Utvalgte boligprosjekter:
- Lillestrøm:
o
o
-

-

Kontakt med kommunen for å komme til enighet om pris på tomten. Tomten er kommunens,
men det ble inngått intensjonsavtale om salg før reguleringsprosessen ble påbegynt.

Bjerregaardsgate (St. Hanshaugen)
o

Totalrehabilitert til moderne leiligheter med ny fasade og nye fellesarealer.

o

181 ettroms- og 13 toromsleiligheter.

o

Skal totalrehabiliteres til moderne, attraktive og miljøvennlige studentboliger.

o

Nådd teknisk levetid.

o

Planlagt ferdigstilt høsten 2020.

o

Styret har behandlet en sak om oppgradering av uteområdene på Sogn.

o

Planlagt ferdigstilt høsten 2020.

o
-

Forventet regulert før sommeren.

194 leiligheter.

Rolf E. Stenersens allé 16-22 (Sogn studentby)
o

Bygget i 1954, løpende vedlikeholdt, men lite oppgraderinger.

o

Fikk ikke tilskudd, da regjeringen ikke ga tilskudd til rehabilitering i 2019.

Utomhus Sogn Studentby
o

Innebærer beplantning, belysning, aktiviteter, fellesarealer, utetrening osv.

Foreninger
SiO Foreninger har bistått studenter på Kringsjå i oppstarten av den nye foreningen Friendsjå.
Om seg selv skriver de: “Friendsjå er den sosiale studentforeningen i Kringsjå Studentby, med mål om å skape
mer sosial aktivitet blant alle beboere.”

Som alltid - still veldig gjerne spørsmål!
På vegne av styrestudentene,
Vetle Bo Saga
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SAKSFREMLEGG – 2C
Dato: 27. mai 2019
Sak: 2c), Orienteringssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg: Orientering fra Radio Nova

ANDRE ORIENTERINGER
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

KULTURSTYRETS ORIENTERING
Siden forrige sakspapirfrist har det vært to møter. Dette semesteret har vi ett mindre møte enn tidligere.
Dette var for å få møtedatoer der de fleste av medlemmene kunne møte, og hvor ingen møter lå for tett.
Vi har et møte til i juni. Fordi Kulturstyrets siste møte avholdes etter Velferdstingets siste møte, legges
Kulturstyrets halvårsrapport frem på høstseminaret.
På møtet i april ble det delt ut 585 580kr. Av disse gikk 235 000 til vedlikehold av fem studenthytter. En av
hyttene som søkte fikk avslag, da driftet ikke fremsto som studentrettet. Denne hytten fikk beskjed om at de
måtte rette seg mer mot studenter i fjor, og hadde ikke gjort endringer til i år.
Fordi vi slo sammen to møter i år, har det vært litt vanskelig å sammenlikne med tidligere år, men jeg har
gjort et forsøk. I denne orienteringen viser jeg kun hvor mye penger som er utdelt til nå, og så legger jeg heller
ved en fullstendig oversikt over antall søknader, avslag og også fordeling på læresteder i halvårsrapporten.
Etter siste vårmøte vil det heller ikke være mulig for foreningene å søke helårsstøtte eller semesterstøtte for
vår. Det vil derfor være et bedre sammenlikningsgrunnlag da. Dersom det er ting dere ønsker at kommer
med i halvårsrapporten er det bare å gi beskjed.
Diagrammene under viser en sammenlikning i tildelingssum i kr for de aktuelle månedene, fordelt på hvilken
type støtte som er gitt:
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Mar/Apr 2017

Mar/Apr 2018

Mar/Apr/2019

750000

600000

450000

300000

150000

0

591
592
593

Helårs

Mai2017

Semester

Prosjekt

Mai2018

Total

Mai2019

225000

180000

135000

90000

45000

594
595
596
597
598

0

Helårs

Semester

Prosjekt

Total

Til slutt har jeg lagt ved et diagram som viser status i år sammenliknet med tidligere år. Vi har delt ut omkring
100 000kr mindre enn på samme tidspunkt i fjor, men det er viktig å huske at vi i år ikke har delt ut penger til
Argument, da de valgte å søke Velferdstinget.
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God sommer!
Idun

SIO MAT OG DRIKKE
Viser til Hovedtyrets orientering. Utover dette kan jeg rapportere om at vi har åpnet et nytt serveringssted på
Blindern, Bike kitchen
Bike Kitchen Blindern
SiO har i samarbeid med Oslo Bymiljøetat og Universitetet i Oslo, gjort om Deiglig Abels Hus til et «Bike
kitchen». Det er nå et serveringssted som også tilbyr studenter veiledning i å mekke sykkel. Tiltaket er Norges
første sykkelkaffe for studenter og har som mål å bidra til at enda flere studenter skal benytte seg av sykkel
til campus. Samtidig også stimulere til økt bruk av arealer på campus. Prosjektet har gitt SiO Mat og Drikke
god publisitet, og er også viktig for SiO sin målsetning om å være en god samarbeidspartner for studenter,
institusjoner og sentrale aktører tilknyttet campus og byen.

Med vennlig hilsen
Jonas Virtanen
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UNIVERSITAS
I skrivende stund har vi gitt ut nest siste utgave for semesteret, og innen VT sitt møte har siste utgave før
sommeren kommet ut. Vi kommer tilbake med første utgave for høstsemesteret 14. august og gleder oss til
det.
Den 16. mai har vi hatt styremøte der vi valgte ny ansvarlig redaktør. Styret har ansatt Selma Joner som
ansvarlig redaktør for 2019-2020. Revisjonen av regnskapet er så godt som ferdig, og vi endte opp med et
resultat på 5 766kr i 2018.
Vi har årsmøte 29. mai, hvor det vil velges nye styremedlemmer. Vi håper dere er interesserte i å stille til
Universitas-styret og ser frem til videre samarbeid med nye folk i styret!
På vegne av Universitas
Simen Eriksen
Daglig leder

RADIO NOVA
Se orienteringen i vedlagt PDF.
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SAKSFREMLEGG – 3A
Dato: 27. mai 2019
Sak: 3a, Vedtakssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

REVIDERING AV VEDTEKTER
Arbeidsutvalgets innstilling:
Velferdstinget voterer over innkomne forslag.

SAKSNOTAT
Bakgrunn for saken
I løpet av våren har både kontrollkomiteen og arbeidsutvalget blitt gjort bevisste på mangler ved vedtektene.
Derfor ble det innsendt endringsforslag som ble diskutert på forrige møte.
Saksopplysninger
For å endre vedtektene må man ifølge vedtektene selv § 12-2-1 Vedtektsendringer gjøres dette over to møter.
§ 12-2-1 Vedtektsendringer
Disse vedtektene vedtas og endres av Velferdstinget med kvalifisert flertall.
Endringsforslag framsettes skriftlig på et møte i Velferdstinget og behandles først på neste møte. Vedtatte
endringer gjelder fra møtets slutt med mindre Velferdstinget med 3/4 kvalifisert flertall vedtar noe annet.
Endringer kan ikke tre i kraft før vedtektsbehandlingen er avsluttet.
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ENDRINGSFORSLAG
Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus

Linje nr

74

1

Levert av:

Kari Anne Andersen

Type

Endring

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

Hele § 3-2

Ny tekst

§ 3-2 Konstituering
Velferdstinget konstituerer seg selv før vårsemesterets første møte begynner.
Under konstitueringen behandler Velferdstinget:
a. Representantenes og vararepresentantenes valgprotokoller etter innstilling fra
Kontrollkomiteen
b. Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Begrunnelse

AU har de siste årene mottatt spørsmål fra representanter om hvorfor det første nyvalgte
representanter gjør, er å velge studenter inn i noen av de aller mest ansvarstunge vervene en
student kan ha. Det beste svaret AU kan finne på hvorfor, er at det henger igjen fra da alle VTs
funksjonsperioder var fra januar ut desember. Vi foreslår å flytte konstitueringen til
vårsemesterets første møte, slik at det siste et VT gjør er å velge represenanter til HS og øvrige
verv i SiO, samt KS-leder. For å sikre at vi har et VT som til enhver tid er fungerende, utvider vi
funksjonstiden til et VT til å vare frem til et nytt VT har konstituert seg selv.
VEDTAK

676
Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus

Linje nr

355

2

Levert av:

Kari Anne Andersen

Type

Strykning

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

§ 10-1 Tildeling av støtte til studentmedier Velferdstinget bevilger støtte til studentmediene
etter Mediepolitiske tildelingskriterier. Disse kan vedtas og endres av Velferdstinget med
kvalifisert flertall. Endringsforslag framsettes skriftlig på ett møte og behandles først på neste
møte i Velferdstinget

Ny tekst
Begrunnelse

Slår sammen fordi tildelingsreglementene er to separate, og VT behandler disse to gruppene
samtidig i andre dokumenter.
VEDTAK

677
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Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

357

3

Levert av:

Jonas Økland –
Handelshøyskolen BI

Type

Endring

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

kvalifisert flertall

Ny tekst

alminnelig flertall

Begrunnelse

Det er ikkje eit dokument der det treng vera kvalifisert fleirtal. Ser det som hensiktsmessig at
desse kriteriene kan endrast lettare
VEDTAK

678
Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

359

4

Levert av:

Kari Anne Andersen

Type

Tillegg

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst
Ny tekst

og studentmedier

Begrunnelse

Slår sammen fordi tildelingsreglementene er to separate, og VT behandler disse to gruppene
samtidig i andre dokumenter.
I kontekst, med oppdatert paragrafnr:
§ 10-1 Tildeling av støtte til studentkulturinstitusjoner og studentmedier
VEDTAK

679
Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

360

5

Levert av:

Kari Anne Andersen

Type

Endring

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

Kulturpolitiske tildelingskriterier

Ny tekst

Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier

Begrunnelse

Oppdatere dokumentnavn slik at man refererer til rett dokument
VEDTAK

680

27

Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

360

6

Levert av:

Kari Anne Andersen

Type

Tillegg

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst
Ny tekst

og studentmediene

Begrunnelse

Slår sammen fordi tildelingsreglementene er to separate, og VT behandler disse to gruppene
samtidig i andre dokumenter.
I kontekst:
Velferdstinget bevilger støtte til studentkulturinstitusjonene og studentmediene [...]
VEDTAK

681
Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

362

7

Levert av:

Jonas Økland – Handelshøyskolen BI

Type

Endring

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

kvalifisert flertall

Ny tekst

alminnelig flertall

Begrunnelse

Det er ikkje eit dokument der det treng vera kvalifisert fleirtal. Ser det som hensiktsmessig at
desse kriteriene kan endrast lettare
VEDTAK

682
Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

412

8

Levert av:

Kari Anne Andersen

Type

Tillegg

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst
Ny tekst

Velferdstinget i Oslo og Aksershus har sin funksjonstid fra og med konstitueringen til og med
konstitueringen av påfølgende års Velferdsting.

Begrunnelse

For å tilpasse seg endringen i når konstituerende møte finner sted, må VTs funksjonstid
endres, slik at det til enhver tid finnes et fungerende Velferdsting. Denne endringen virker på
AU som den mest hensiktsmessige
VEDTAK

683
28

Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

414

9

Levert av:

Kari Anne Andersen

Type

Stryking

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Ny tekst
Begrunnelse

For å tilpasse seg endringen i når konstituerende møte finner sted, må VTs funksjonstid
endres. Dermed på organet tas ut av listen over verv/organ som har funksjonstid fra og med
januar til og med desember.
VEDTAK

684
Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

510

10

Levert av:

Charlotte Borgen Bilden –
UiO - Grønn liste

Type

Endring

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

Medlemmer av Arbeidsutvalget og Velferdstinget komiteer har stemmeplikt uten anledning til
å stemme blankt.

Ny tekst

Medlemmer av Arbeidsutvalget og Velferdstinget komiteer har stemmeplikt uten anledning til
å stemme avholdende.

Begrunnelse

Vi bruker ikke «blankt» i praksis.
VEDTAK

685

29

Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og
Akershus

Linje nr

545

11

Levert av:

Charlotte Borgen Bilden – UiO - Grønn liste

Type

Tillegg

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

N/A

Ny tekst

Klage
Forslag om klage til tillitsvalgte kan fremmes av et organ eller tillitsvalgte i organisasjonen,
eller av representantene.
Forslag om klage skal begrunnes skriftlig og forelegges Arbeidsutvalget. Sakspapirer i
klagesaker er unntatt offentligheten.
Alle forslag om klager til tillitsvalgte valgt av Velferdstinget eller Arbeidsutvalget behandles av
Velferdstinget og vedtas med 3/4 kvalifisert flertall. Arbeidsutvalget utarbeider
saksdokumenter og legger saken frem for Velferdstinget. Dersom forslaget gjelder et
arbeidsutvalgsmedlem skal kontrollkomiteen utarbeide saksdokumentene og legge frem
saken for Velferdstinget. Sakens dokumenter sendes ut i henhold til gjeldende frister til
Velferdstingets representanter.

Begrunnelse

Et mellomledd til å kunne klage på tillitsvalgte uten å kaste de.
VEDTAK

686
Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

550

12

Levert av:

Kari Anne Andersen

Type

Tillegg

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst
Ny tekst

De(n) det er fremmet mistillit mot skal informeres raskest mulig etter at skriftlig begrunnelse
foreligger arbeidsutvalget.

Begrunnelse

Vedtektene for Velferdstinget § 13-3 nevner ikke noe tidspunkt for å informere de berørte
parter i en sak om mistillit.
VEDTAK

687

30

Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

595

13

Levert av:

Kari Anne Andersen

Type

Tillegg

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst
Ny tekst

og e

Begrunnelse

Kontrollkomiteen må i henhold til vedtektene være tilstede for at VT skal kunne fatte vedtak,
men har ikke anledning til å være tilstede under lukkede møter. Dette er en selvmotsigelse
som her forsøkes løst.
I kontekst:
[…]personer med rettigheter etter § 3-10a-b og e.
VEDTAK

688
Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

597

14

Levert av:

Kari Anne Andersen

Type

Tillegg

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst
Ny tekst

§ 14 Dokumenthierarki

Begrunnelse

Nytt kapittel som stadfester dokumenthierarkiet
VEDTAK

689
Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

0

15

Levert av:

Kari Anne Andersen

Type

Endring

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst
Ny tekst
Begrunnelse

Oppdatere paragrafnummere i hele dokumentet slik at man unngår referansefeil og feil
nummer i underparagrafer
VEDTAK

690

31

Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

80

16

Levert av:

Johannes Saastad – UiO - Venstrealliansen

Type

Endring

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

studentstyremedlemmer

Ny tekst

studentrepresentanter

Begrunnelse

Endrer beskrivelsen av HS-studenter fra "studentstyremedlemmer" til
"studentrepresentanter".
VEDTAK

691
Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

82

17

Levert av:

Johannes Saastad – UiO - Venstrealliansen

Type

Endring

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

medlemmene

Ny tekst

representantene

Begrunnelse

Endrer beskrivelsen av HS-studenter fra "studentstyremedlemmer" til
"studentrepresentanter".
VEDTAK

692
Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

139

18

Levert av:

Johannes Saastad – UiO - Venstrealliansen

Type

Endring

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

ett av studentmedlemmene

Ny tekst

en av studentrepresentantene

Begrunnelse

Endrer beskrivelsen av HS-studenter fra "studentstyremedlemmer" til
"studentrepresentanter".
VEDTAK

693

32

Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

153

19

Levert av:

Johannes Saastad – UiO - Venstrealliansen

Type

Endring

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

Studentstyremedlemmene

Ny tekst

studentrepresentantene

Begrunnelse

Endrer beskrivelsen av HS-studenter fra "studentstyremedlemmer" til
"studentrepresentanter".
VEDTAK

694
Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

183

20

Levert av:

Johannes Saastad – UiO - Venstrealliansen

Type

Endring

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

studentenes styremedlemmer

Ny tekst

studentrepresentanter til styret

Begrunnelse

Endrer beskrivelsen av HS-studenter fra "studentstyremedlemmer" til
"studentrepresentanter".
VEDTAK

695
Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

185

21

Levert av:

Johannes Saastad – UiO - Venstrealliansen

Type

Endring

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

medlemmer

Ny tekst

representanter

Begrunnelse

Endrer beskrivelsen av HS-studenter fra "studentstyremedlemmer" til
"studentrepresentanter".
VEDTAK

696

33

Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

267

22

Levert av:

Johannes Saastad – UiO - Venstrealliansen

Type

Endring

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

studentstyremedlemmer

Ny tekst

studentrepresentanter

Begrunnelse

Endrer beskrivelsen av HS-studenter fra "studentstyremedlemmer" til
"studentrepresentanter".
VEDTAK

697
Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

270

23

Levert av:

Johannes Saastad – UiO - Venstrealliansen

Type

Endring

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

studentstyremedlemmene

Ny tekst

studentrepresentanter

Begrunnelse

Endrer beskrivelsen av HS-studenter fra "studentstyremedlemmer" til
"studentrepresentanter".
VEDTAK

698
Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

382

24

Levert av:

Johannes Saastad – UiO - Venstrealliansen

Type

Endring

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

Studentstyremedlem/varamedlem

Ny tekst

studentrepresentant/vararepresentant

Begrunnelse

Endrer beskrivelsen av HS-studenter fra "studentstyremedlemmer" til
"studentrepresentanter".
VEDTAK

699

34

Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

384

25

Levert av:

Johannes Saastad – UiO - Venstrealliansen

Type

Endring

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

studentstyremedlem

Ny tekst

studentrepresentant

Begrunnelse

Endrer beskrivelsen av HS-studenter fra "studentstyremedlemmer" til
"studentrepresentanter".
VEDTAK

700
Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

442

24

Levert av:

Johannes Saastad – UiO - Venstrealliansen

Type

Endring

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

studentstyremedlemmene

Ny tekst

studentrepresentantene

Begrunnelse

Endrer beskrivelsen av HS-studenter fra "studentstyremedlemmer" til
"studentrepresentanter".
VEDTAK

701
Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

444

25

Levert av:

Johannes Saastad – UiO - Venstrealliansen

Type

Endring

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

studentstyremedlemmer

Ny tekst

studentrepresentanter

Begrunnelse

Endrer beskrivelsen av HS-studenter fra "studentstyremedlemmer" til
"studentrepresentanter".
VEDTAK

702

35

Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

445

26

Levert av:

Johannes Saastad – UiO - Venstrealliansen

Type

Endring

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

studentstyremedlemmene

Ny tekst

studentrepresentantene

Begrunnelse

Endrer beskrivelsen av HS-studenter fra "studentstyremedlemmer" til
"studentrepresentanter".
VEDTAK

703
Forslag nr:

Dokument:

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Linje nr

446

27

Levert av:

Johannes Saastad – UiO - Venstrealliansen

Type

Endring

Sak 3c) Revidering av vedtekter
Opprinnelig tekst

studentstyremedlemmene

Ny tekst

studentrepresentantene

Begrunnelse

Endrer beskrivelsen av HS-studenter fra "studentstyremedlemmer" til
"studentrepresentanter".
VEDTAK

704
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SAKSFREMLEGG – 4A
Dato: 27. mai 2019
Sak: 4a), Vedtakssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

BUDSJETTPRIORITERINGER FOR SIO
Forslag til vedtak:
Velferdstinget kommer med følgende innspill til SiOs budsjettprosess for driftsår 2020:
Prioriteringer:
• Idrettsarealer
o Velferdstinget er positive til at SiO planlegger en opprustning av kunstgressbanen i Trimveien
4, og oppfordrer til å invitere til workshop med studentidretten og Velferdstinget for å finne
måter å utnytte banen bedre gjennom hele året.
o Velferdstinget påpeker at studentidrettens største utfordring er mangel på areal til å bedrive
aktivitet, og ber SiO ha dette i mente både i forbindelse med nye byggeprosjekter som
planlegges og rehabiliteringer av eksisterende bygningsmasse.
• Miljøvennlige bygg
o Velferdstinget ønsker at SiO skal prioritere å energieffektivisere eksisterende byggmasse, for
eksempel gjennom etterisolering og andre varmetapsreduserende tiltak.
o Velferdstinget er svært positive til at SiO fortsetter å prioritere miljøhensyn i nybygg.
Kommentarer til fordeling av semesteravgift:
• SiO Marked: Informasjon til nye studenter
o Velferdstinget ber om at SiO prioriterer å lage en infopakke som sendes ut til alle nye
studenter ved utdanningsinstitusjonene tilknyttet samskipnaden, gjerne via institusjonens
informasjon om studieplass. Dette bør prioriteres over annen promotering som billboards
etc. under studiestarten.
o Det bør også sørges for at førstelinjen lokalt har god kjennskap til SiOs tilbud og tjenester,
spesielt innen helse, og kan informere om disse til studenter som har behov. Velferdstinget
mener at SiO marked har en del å gå på her dersom det skal tilføres midler fra
semesteravgiften.
• Karrieretjenester
o Velferdstinget anser karriereveiledning som en del av institusjonenes ansvar og mener at
dette området i stor grad er deres eget anliggende. Velferdstinget ønsker at institusjonene på
sikt tar mer ansvar for drift og finansiering av lokale karriereveiledningstilbud og at man
derfor bruker mindre midler fra semesteravgiften.
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•

•

•

•

Kundesenteret
o Velferdstinget mener at det ikke bør være grunn til å bruke midler fra semesteravgiften for å
ivareta god nok kundeservice. Vi har forståelse for SiOs forklaringer på hvorfor dette gjøres i
dag, men setter spørsmålstegn ved om at det ikke er mulig å opprettholde et like godt tilbud
uten å måtte bruke semesteravgift på det.
SiO Helse
o Velferdstinget mener det er viktig at tilbudet i SiO Helse opprettholdes. Velferdstinget
applauderer SiOs vilje til å søke finansiering for eksisterende og utvidet tilbud gjennom andre
kilder enn semesteravgift, og mener videre at bruk av semesteravgift til helsetjenester på
dagens nivå er ønskelig.
SiO Foreninger
o Velferdstinget mener SiO Foreninger er et viktig støtteapparat for foreningslivet i Oslo og
Akershus, og at det er riktig å vedlikeholde aktiviteten på området.
o Velferdstinget påpeker at det er viktig at SiO Foreninger også kan bistå momspliktige
foreninger i spørsmål knyttet til drift.
Velferdstingets budsjettsøknad
o Velferdstinget mener studentkulturen har behov for videre økt støtte for å kunne tilby et
tilfredsstillende aktivitetsnivå. Slik situasjonen er i dag mottar studentkulturen ved
institusjonene med færre enn 500 studenter svært lite støtte fra semesteravgiften, samtidig
som de store studentorganisasjonene enten må vise bort interesserte eller har et stort press
på sine fasilitatorer som følge av et høyt antall aktive. Det er viktig at SiO gir rom for at begge
disse ytterpunktenes behov kan møtes på en tilfredsstillende måte.

SAKSNOTAT
Bakgrunn for saken
SiO sitt hovedstyre (HS) skal på hovedstyremøtet i juni diskutere de store linjene for budsjettåret og satsinger
i 2020. Med tanke på dette har arbeidsutvalget valgt å endre på årskalenderen og dermed sende inn
budsjettprioriteringer for SiO på våren. Budsjettprioriteringene fremmes med bakgrunn av Velferdstingets
politiske dokumenter, handlingsplanen for 2019, og egne vurderinger.
Saksopplysninger
Velferdstinget har tidligere kommet med sine budsjettprioriteringer for SiOs driftsbudsjett for påfølgende år
i oktober, sammen med søknad om midler fra semesteravgiften. SiOs budsjettprosess har oppstart i juni året
før budsjettet er gjeldende for.
Arbeidsutvalgets vurdering
Arbeidsutvalget mener det er hensiktsmessig å komme med prioriteringer til SiOs budsjettprosess på et
tidligere stadium enn før, for å kunne ha større påvirkningsmulighet.
Arbeidsutvalget mener også at det er hensiktsmessig at Velferdstinget kommenterer mer utfyllende på
disponering av semesteravgiften, slik at både opp-, ned- og omprioriteringer kan inkluderes.
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SAKSFREMLEGG – 4B
Dato: 27. mai 2019
Sak: 4b), Vedtakssak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg:

SØKNAD OM TILSKUDDSRAMME FRA SIO
Forslag til vedtak:
1. Rammen for budsjettsøknaden til SiO settes til 15 600 000 kroner
2. Velferdstingets arbeidsutvalg gis myndighet til å utarbeide søknadstekst som følger søknaden.

SAKSNOTAT
Bakgrunn for saken
Som følge av vedtak i SiOs hovedstyre i desember 2018 er søknadstidspunkt for Velferdstinget til SiO satt til
innen 1. juni.
Arbeidsutvalget har valgt å videreføre ordningen med at NSO-kontingenten ikke lenger inkluderes i
Velferdstingets budsjettsøknad, ettersom hvorvidt studentdemokratier ved institusjoner tilknyttet SiO er
medlem i NSO eller ikke er noe Velferdstinget ikke har påvirkning på. Myndigheten til å melde seg inn eller ut
ligger hos studentdemokratiene selv. I tillegg vurderer arbeidsutvalget det som særlig uheldig dersom NSOkontingenten inkluderes i rammen siden dette vil medføre at innmeldinger i NSO gir lavere sum totalt til
studentkulturen og studentmediene, samt Velferdstingets driftsbudsjett.
I arbeidet med innstilling på ramme har arbeidsutvalget ved nestleder tatt kontakt med foreningene som har
søkt Velferdstinget direkte høsten 2018. Av disse har Universitas, Radio Nova, Oslostudentenes idrettsklubb
(OSI), BI Athletics (BIA), Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO), Det norske
Studentersamfund (DNS), Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), og Kulturstyret (KS) gitt tilbakemelding på
henvendelsen. JussBuss og Argument har ikke gitt tilbakemelding. Spørsmålene som ble stilt til foreningene
er som følger:
•
•
•

Ser dere for dere å ligge på samme nivå som dere søkte om i høst 2018?
Er det forestående endringer i organisasjonen som vil få konsekvenser for søknaden?
Hvordan stiller foreningen seg til innstillingen dere fikk høst 2018? Synes dere innstillingen var rimelig, og
ser det ut som at det hadde gitt en sunn drift 2019?

I tillegg til foreningenes respons på ovennevnte spørsmål, har arbeidsutvalget støttet seg på historisk
utvikling i søknadssum samt erfaringene fra høstens prosess.
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Det nevnes at tidsskriftet Inside24 vurderer å søke tilskudd direkte fra VT for driftsår 2020. Inside24 får i dag
tilskudd fra Kulturstyret.
Saksopplysninger
Velferdstinget søker om en ramme for tildeling for driftsår 2020 på siste møte i vårsemesteret. Denne
rammen vil være totalsummen som tildeles studentkulturen- og mediene og Velferdstingets driftsbudsjett
fra semesteravgiften. Utover søknad om ramme innen 1. juni og svar på søknad om ramme innen 1. juli vil
tildelingen for 2020 vil følge samme prosedyre som tidligere år.
For driftsår 2019 fikk Velferdstinget og VTs tilskuddsportefølje tildelt totalt 14 954 000 NOK. Justert for
konsumprisindeks (KPI) vil en videreføring av dette beløpe tilsvare 15 388 000 NOK for driftsår 2020. Her har
AU tatt utgangspunkt i 2018-tall for KPI, som var 2,9 %.
Arbeidsutvalgets vurdering
Arbeidsutvalget mener studentkulturen har behov for videre økt støtte for å kunne opprettholde et ønsket
aktivitetsnivå. Slik situasjonen er i dag mottar studentkulturen ved institusjonene med færre enn 500
studenter svært lite støtte fra semesteravgiften, samtidig som de store studentorganisasjonene enten må
vise bort interesserte eller har et stort press på sine fasilitatorer og/eller knapphetsgoder som følge av et
høyt antall aktive. Derfor legger vi opp til en økning i søknadssum fra tildelt beløp også i år, men en mer
beskjeden økning enn hva som har vært tilfellet tidligere år.
Arbeidsutvalget har dermed vurdert at en eventuell søknad fra Inside24 ikke bør medføre en betydelig økning
i rammen enn hva som allerede legges opp til.
Historisk oversikt
Historisk oversikt over søknadssum fra studentmediene og –kulturen samt Kulturstyret og Velferdstingets
driftsbudsjett ligger i tabell 1. I tallene oppgitt er NSO-kontingenten fjernet for å gi sammenliknbare tall.
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Tabell 1 Årstallene refererer til driftsår. Tilskudd for driftsår 2019 ble vedtatt høsten 2018 osv. Tallene er oppgitt i kilokroner
(kNOK), og ganges med 1000 for å få rett tall. Prosentvis endring som gjengitt i nederste rad beskriver kun endring i tildeling som
vedtatt av SiOs hovedstyre.
2015
Tildelt

2016

Søkt om Tildelt

2017

2018

2019

Søkt om Tildelt Søkt om Tildelt Søkt om Tildelt

VTs
vedtak Søkt om

Sum studentmedier

5 250

5 450

5 300

5 650

4 930

5 360

4 685

5 065

5 138

5 587

5 851

Sum kulturinstitusjoner

2 101

2 661

2 485

2 995

2 940

3 375

4 166

5 535

3 773

4 103

5 682

Kulturstyret

2 750

2 950

2 200

2 800

2 230

2 440

2 300

2 500

2 823

3 070

2 750

VTs driftsbudsjett

1 150

1 200

2 650

2 650

3 180

3 300

3 340

3 340

3 219

3 500

3 550

16 441

14 954 16 260

17 835

Sum søknad VTs
tilskuddsportefølje + VT

Endring (%)

11 251

12 261 12 635

14 095 13 280

14 475 14 491

12.30%

5.10%

9.12%

3.20%

862
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INNLEDNING - 6
Dato: 27. mai 2019
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg: Valgkomiteens innstilling

VALG UNDER VELFERDSTINGETS VALGMØTE
Velferdstinget har nedsatt en valgkomité som skal innstille på kandidater til Velferdstingets valgmøte.
Komiteen har bestått av:
Jeanette Viken, leder (UiO)
Håkon Reinertsen Borgos (UiO)
Mariam Butt (OsloMet)
Øystein Martin Dulsrud Klungsrud (Barratt Due)
Jonas Økland (BI)
Medlemmer som har trukket seg i løpet av våren:
Julie Størholdt Iversen (OsloMet)
Henrik Bjørndalen (UiO)
Valgkomiteen skal innstille kandidater til Velferdstingets arbeidsutvalg, fem medlemmer til Velferdstingets
Kulturstyre, tre medlemmer av kontrollkomiteen og leder av Velferdstingets valgkomité. Valgkomiteens
innstilling er vedlagt, og den vil også bli lagt ut på www.studentvelferd.no.
I tillegg skal det på valgmøtet velges representanter til Velferdstingets valgkomité (fire medlemmer),
Velferdstingets kulturstyre (seks varamedlemmer). Det skal også nomineres én nestleder og ett styremedlem
til styret i Universitas, og én nestleder og ett styremedlem til styret i Radio Nova. Valgkomiteen skal ikke
innstille til disse vervene og kandidater til disse vervene fremmes og velges på møtet.
Alle valg foregår i henhold til Velferdstingets vedtekter. Der kandidater som stiller til valg innehar andre verv
som har overlappende funksjonsperiode, har arbeidsutvalget utarbeidet måter å ivareta funksjonene vervet
som fratres innehar frem til et suppleringsvalg kan gjennomføres.
Kandidatskjemaer til samtlige verv er å finne på Velferdstingets hjemmesider. Valgkomiteens innstilling er
vedlagt sakspapirene, men er også å finne på nett her.
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UTDRAG FRA VELFERDSTINGETS VEDTEKTER

929
930
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Man innehar et verv fra dens funksjonstid begynner. Ansatte i Velferdstinget er ikke valgbare til noe verv i
Velferdstinget.
Organer ved utdanningsinstitusjonen kan ikke begrense valgbarheten ut over det som følger av disse
vedtektene.

§ 3-3 Valgmøte
Velferdstingets valgmøte avholdes senest tre - 3 - uker før Arbeidsutvalgets funksjonstid begynner og velger
medlemmer til:
a. Arbeidsutvalget
b. Valgkomiteen
c. Kontrollkomiteen
d. Kulturstyret
e. medlemmer til andre verv som skal besettes
§ 11-1 Valgbarhet
Alle studenter som er semesterregistrert i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus på valgtidspunktet kan
stille til valg til- og i Velferdstinget. Ingen kan velges som representant til Velferdstinget fra mer enn én - 1 utdanningsinstitusjon.
Man kan ikke samtidig inneha følgende verv:
1. Representant i Velferdstinget
2. Medlem av Arbeidsutvalget
3. Studentstyremedlem i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre
1. Man er ikke valgbar som studentstyremedlem i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus´
Hovedstyre dersom man er studentrepresentant i styret ved en av medlemsinstitusjonene i
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
4. Studentstyremedlem i selskaper tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
5. Medlem av kontrollkomiteen
6. Leder av kulturstyret
7. Leder av valgkomiteen

§ 11-2 Valgmåte
Ved personvalg med flere enn to - 2 - kandidater til samme verv benyttes preferansevalg basert på NSOs
retningslinjer for preferansevalg. Ved personvalg med to - 2 - kandidater til én - 1 - posisjon benyttes
alminnelig flertall. Ved likt antall kandidater som plasser kan akklamasjon benyttes. Dersom en kandidat eller
representant krever det, skal det gjennomføres skriftlig valg.
Hver av kandidatene kan oppnevne seg selv eller en annen person som skal overvære tellingen i tillegg til det
ordinære tellekorpset.
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§ 11-3 Stemmelikhet
Ved stemmelikhet i valg med flere enn to - 2 - kandidater, gjelder retningslinjer for preferansevalg nevnt i §
9-2. Ved stemmelikhet i valg med to - 2 - kandidater til én - 1 - plass, skal det foretas omvalg. Dersom det
fortsatt er stemmelikhet, blir valgkomiteens innstilling stående. Der innstillingen er delt, blir valgkomiteens
flertallsinnstilling stående. Der det ikke foreligger en innstilling skal valget avgjøres ved loddtrekning mellom
kandidatene.
§ 11-6 Regulering av valg og valgperiode

§ 11-6-4 Arbeidsutvalget
Velferdstinget velger medlemmene til Arbeidsutvalget ved særskilt valg. Arbeidsutvalgets medlemmer er
valgt for en periode på ett - 1 - år.
Øvrige bestemmelser vedrørende Arbeidsutvalget er regulert i kapittel 5.
§ 11-6-6 Kontrollkomiteen
Velferdstinget velger medlemmene under ett. Kontrollkomiteens valgperiode er på ett - 1 - år.
Øvrige bestemmelser vedrørende kontrollkomiteen er regulert i kapittel 7.
§ 11-6-7 Valgkomiteen
Velferdstinget velger leder av valgkomiteen ved særskilt valg. Medlemmene velges under ett. Valgkomiteens
valgperiode er på ett - 1 - år.
Øvrige bestemmelser vedrørende valgkomiteen er regulert i kapittel 8.
§ 11-6-8 Kulturstyret
Leder av Velferdstingets Kulturstyre velges for en periode på ett - 1 - år. Medlemmene av kulturstyret velges
for en periode på to - 2 - år, der det velges henholdsvis fem - 5 - og fire - 4 - medlemmer annethvert år. Det
velges fem - 5 - varamedlemmer hvert år, for en periode på ett - 1 - år.
Øvrige bestemmelser vedrørende Kulturstyret er regulert i kapittel 9
§ 11-7 Varaer
Ved valg der det kreves personlig vara velger Velferdstinget denne varaen. Kandidaten kan selv komme med
forslag til personlig vara, dette skal da opplyses om til Velferdstinget.
§ 11-8 Delegering
Velferdstinget kan delegere valg til Arbeidsutvalget. Delegering kan bare skje etter at det har vært mulig å
fremme kandidater i Velferdstinget.
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SAKSFREMLEGG – 6A
Dato: 27. mai 2019
Sak: 6a), Valgsak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg: Valgkomiteens innstilling

VALG AV ARBEIDSUTVALG FOR PERIODEN 2019-2020
Arbeidsutvalgets innstilling:
Valgkomiteen får mulighet til å presentere helheten i innstillingen før enkeltvalgene. Deretter redegjøres det
for hver kandidat, til de enkelte verv. Valgene gjøres i samme rekkefølge som i oversikten i saksnotatet.
Alternative forslag (benkekandidater) presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse til det
særskilte verv.
I valgene uten innstilling fra valgkomiteen presenteres alle kandidater ved valgets begynnelse.
Forslag til vedtak:
Det velges følgende:
Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus for en periode på 1 år
Nestleder for Velferdstinget i Oslo og Akershus for en periode på 1 år
Samarbeidsansvarlig for Velferdstinget i Oslo og Akershus for en periode på 1 år
Politikk- og Medieansvarlig for Velferdstinget i Oslo og Akershus for en periode på 1 år
Valgperioden for alle medlemmene av arbeidsutvalget er fra og med 01. juli 2019 til og med 30. juni 2020.

SAKSNOTAT
FØLGENDE VERV SKAL FYLLES I VELFERDSTINGETS ARBEIDSUTVALG:
Det velges fire medlemmer til arbeidsutvalget: Leder (100 %), Nestleder (100 %), Samarbeidsansvarlig (100 %),
Politikk- og medieansvarlig (100 %). Medlemmene til arbeidsutvalget innstilles av valgkomiteen.
Arbeidsutvalget (AU) er ansvarlig for den daglige driften av Velferdstinget og holder til på Villa Eika ved
Universitetet i Oslo, Blindern. AU er Velferdstingets (VT) saksbehandler. Dette innebærer at AU arrangerer og
forbereder Velferdstingets møter. AU følger opp VTs vedtak i samråd med samskipnaden og påvirker SiO
gjennom Hovedstyret og representantene i delstyrene. AU pleier kontakten med de lokale tillitsvalgte og
studentene på SiOs medlemsinstitusjoner. I tillegg jobber AU opp mot Norsk Studentorganisasjon,
Kunnskapsdepartementet og Oslo kommune. AU fungerer som Velferdstingets ansikt utad i pressen og driver
kampanjearbeid og arrangerer ulike aksjoner og stunts.
OBS. Vervbeskrivelsene brukes som et utgangspunkt for den interne arbeidsfordelingen i arbeidsutvalget.
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Leder (100 %)
Leder har det overordnete ansvar for Velferdstingets arbeidsutvalg. Hen skal sørge for at Velferdstingets
politikk får gjennomslag i de riktige instanser. Hen har hovedansvaret for kontakten med
studentrepresentantene i hovedstyret og i alle SiOs delstyrer. Leder har interne og eksterne
representasjonsoppgaver, og er kontaktperson opp mot ledelsen i SiO. Leder er kontakt- og talsperson
overfor eksterne aktører og samarbeidspartnere som media, samskipnad, andre studentdemokratier,
politikere og lignende. Sammen med administrasjonsleder har leder økonomiansvar, og delvis
arbeidsgiveransvar for Velferdstingets administrasjon.
Nestleder (100 %)
Nestleder er leders høyre hånd og stedfortreder. Nestleder tar ofte på seg en prosjektlederrolle og har de
siste årene hatt ansvar for store enkeltprosjekter, som semesterstartsarrangementer og
medieundersøkelsen. Nestleder har det overordnede ansvaret for tilskuddsbudsjettet, og i den sammenheng
skolering, informasjon, oppfølging og saksforberedelse til dette møte. Nestleder har ansvar for kontakt med
andre studentorganisasjoner, studentkulturinstitusjoner og studentmedier
Samarbeidsansvarlig (100 %)
Samarbeidsansvarlig har ansvar for informasjonsflyten fra AU til studenter tilknyttet SiO og studentpolitikken
i Oslo. Dette innebærer en oppfølging av studentdemokratiene ved de ulike institusjonene og
informasjonsarbeid rundt VTs mål og virke. Samarbeidsansvarlig er ansvarlig for VTs eksterne
relasjonsbygging. Hen har et spesielt ansvar for å følge opp og bidra med organisasjonsutvikling for de lokale
studentdemokratiene I tillegg har samarbeidsansvarlig sammen med administrasjonssekretær ansvar for
Valgforsamling for de mindre høyskolene før konstituerende. Samarbeidsansvarlig har ansvar for VTs profil
og utadrettede aktivitet som organisasjon. Hen har ansvar for VTs profileringsmateriell og koordinering og
gjennomføring av kampanjer i samarbeid med politikk- og medieansvarlig.
Politikk- og medieansvarlig (100 %)
Politikk- og medieansvarlig har ansvar for å innhente og orientere om oppdatert kunnskap vedrørende
aktuelle, politiske saker for Velferdstinget. I tillegg vil hen bidra til sakspapirer, lobbynotater, leserinnlegg,
pressemeldinger og annet forefallende arbeid som arbeidsutvalget som helhet jobber med. Hen har ansvaret
for å initiere medieutspill i samarbeid med leder. Hen har det overordnede ansvaret for å utarbeide
velferdstingets politiske budskap og strategier. Politikk- og medieansvarlig samarbeider med
kommunikasjonsansvarlig i utviklingen av budskap til kampanjer og aksjoner.
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SAKSFREMLEGG – 6B
Dato: 27. mai 2019
Sak: 6b), Valgsak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg: Valgkomiteens innstilling

VALG AV KONTROLLKOMITÉ
Arbeidsutvalgets innstilling:
Valgkomiteen får mulighet til å presentere helheten i innstillingen før enkeltvalgene. Deretter redegjøres det
for hver kandidat, til de enkelte verv. Valgene gjøres i samme rekkefølge som i oversikten i saksnotatet.
Alternative forslag (benkekandidater) presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse til det
særskilte verv.
I valgene uten innstilling fra valgkomiteen presenteres alle kandidater ved valgets begynnelse.
Forslag til vedtak:
Det skal på møtet velges tre medlemmer for ett år. Valgperioden er fra og med 01. juli 2019 til og med 30.
juni 2020.

SAKSNOTAT
Kontrollkomiteen har som oppgave å kontrollere at Velferdstingets vedtekter og andre bestemmelser blir
fulgt. Komiteen innstiller overfor Velferdstinget på godkjenning av valgprotokollene ved valg av
Velferdstingets representanter og vararepresentanter (de tre som havner i kontrollkomiteen har
plassfratredelse i VT, dvs. at de trer ut som ordinære VT-representanter og mister stemmerett i
forsamlingen). I tillegg skal kontrollkomiteen kontrollere og gi innstilling på at budsjettene og regnskapene
fra de som søker støtte gjennom Velferdstinget eller dets organer er i tråd med Velferdstingets krav og god
regnskapsskikk.
Vervet er honorert med 0,1% av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer for hver møtedag med
kontrollkomiteen og i Velferdstinget.
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SAKSFREMLEGG – 6C
Dato: 27. mai 2019
Sak: 6c), Valgsak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg: Valgkomiteens innstilling

VALG TIL VELFERDSTINGETS KULTURSTYRE
Arbeidsutvalgets innstilling:
Valgkomiteen får mulighet til å presentere helheten i innstillingen før valget. Deretter redegjøres det for hver
kandidat. Valget gjøres i samme rekkefølge som i oversikten i saksnotatet. Alternative forslag
(benkekandidater) presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse til det særskilte verv.
Valg av medlemmer gjennomføres ved preferansevalg.
Valg av varamedlemmer gjennomføres ved preferansevalg der 1. vara er 1. valgte, 2. vara er 2. valgte osv.
Forslag til vedtak:
Det skal på møtet velges fem medlemmer for to år. Valgperioden er fra og med 01. juli 2019 til og med 30.
juni 2021.
Det skal på møtet velges seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge for ett år. Valgperioden er fra og med
01. juli 2019 til og med 30. juni 2020.

SAKSNOTAT
Kulturstyret fordeler midler fra semesteravgiften som går til studentforeninger og studentarrangementer.
Kulturstyret består av 10 faste medlemmer og én er leder, samt 5 varamedlemmer i prioritert rekkefølge.
Nestleder i Kulturstyret internkonstitueres.
Kulturstyrets medlemmer godtgjøres for hvert møte i Kulturstyret de deltar på, med 0,2 % av lønnstrinn 20
etter statens lønnsregulativer. I de tilfeller hvor vara møter for et fast medlem tilfaller det faste medlemmets
godtgjøring det møtende varamedlemmet. Møtegodtgjørelse til Kulturstyrets medlemmer utbetales
halvårlig. Seminarer som går over mer enn en dag godtgjøres som to møter.
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SAKSFREMLEGG – 6D
Dato: 27. mai 2019
Sak: 6d), Valgsak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg: Valgkomiteens innstilling

VALG AV VELFERDSTINGETS VALGKOMITÉ
Arbeidsutvalgets innstilling:
Valgkomiteen får mulighet til å presentere helheten i innstillingen før enkeltvalgene. Deretter redegjøres det
for hver kandidat, til de enkelte verv. Valgene gjøres i samme rekkefølge som i oversikten i saksnotatet.
Alternative forslag (benkekandidater) presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse til det
særskilte verv.
I valgene uten innstilling fra valgkomiteen presenteres alle kandidater ved valgets begynnelse.
Forslag til vedtak:
Det skal på møtet velges én leder og fire medlemmer for ett år. Valgperioden er fra og med 01. juli 2019 til
og med 30. juni 2020.

SAKSNOTAT
Valgkomiteen har som oppgave å innstille ovenfor Velferdstinget i valg på Velferdstingets konstituerende
møte og Velferdstingets valgmøte. Valgkomiteens arbeid er vedtektsfestet i kapittel 8, og den skal innstille på
alle verv nevnt i de vedtekter.
Vervet som valgkomitéleder er honorert med 0,1% av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer for hver
møtedag med valgkomiteen og i Velferdstinget.
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SAKSFREMLEGG – 6E
Dato: 27. mai 2019
Sak: 6e), Valgsak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg: Valgkomiteens innstilling

NOMINASJON TIL STYRET I UNIVERSITAS
Arbeidsutvalgets innstilling:
I dette valget presenteres alle kandidater ved valgets begynnelse.
Forslag til vedtak:
Det skal på møtet nomineres én nestleder for to år og ett styremedlem for ett år til styret i Universitas.
Vervene trer i kraft i tråd med Universitas’ vedtekter.

SAKSNOTAT
Universitas har styremøter 3-4 ganger i semesteret, og styret jobber primært med økonomi og strategi. Det
er viktig at styremedlemmene får en god oversikt i Universitas, slik at det er en forsvarlig organisering av
virksomheten.
Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god jobb.
Det ses på som lærerikt og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille.
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SAKSFREMLEGG – 6F
Dato: 27. mai 2019
Sak: 6f), Valgsak
Saksbehandler: Arbeidsutvalget
Vedlegg: Valgkomiteens innstilling

NOMINASJON TIL STYRET I RADIO NOVA
Arbeidsutvalgets innstilling:
I dette valget presenteres alle kandidater ved valgets begynnelse.
Forslag til vedtak:
Det skal på møtet nomineres én nestleder for to år og ett styremedlem for ett år til styret i Radio Nova.
Vervene trer i kraft i tråd med Radio Novas vedtekter.

SAKSNOTAT
Radio Nova har styremøter omtrent hver tredje uke der de tar seg av strategi, økonomi og retningslinjer for
Radio Nova. Styret vedtar og reviderer budsjett, har kontroll på regnskap og tar mye av ansvaret for drift og
planlegging. Det er viktig at styremedlemmene får en god oversikt i Radio Nova, slik at det er en forsvarlig
organisering av virksomheten.
Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god jobb.
Det ses på som lærerikt og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille.
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SAKSFREMLEGG – 7A
Dato: 27. mai 2019
Sak: 7a), Vedtakssak
Saksbehandler: Gard Løken Frøvoll
Vedlegg: Forslag til endringer i abortloven – fosterreduksjon; Oppfølging av rapport om studentboliger
2019; Forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2019-2020; SiO strategi 2025

ETTERGODKJENNING AV HØRINGSSVAR
Forslag til vedtak:
Høringssvarene godkjennes.

SAKSNOTAT
Bakgrunn for saken
En av arbeidsutvalgets oppgaver er å svare på høringsnotater som sendes til oss. Dette er Velferdstingets
mulighet til å ytre våre standpunkter formelt til nasjonale og lokale beslutningstagere. I løpet av dette
arbeidsutvalgets virkeperiode har det vært fire høringsnotater vi fant det hensiktsmessig å svare på. Dette er
«Forslag til endringer i abortloven – fosterreduksjon», «Oppfølging av rapport om studentboliger 2019»,
«Forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2019-2020» og «SiO strategi 2025». Saken tas opp for
at Velferdstinget skal se hva arbeidsutvalget har levert av offentlige høringssvar, og vi er interesserte i å se
om vi har lykkes i å følge Velferdstingets vedtak og intensjoner. Det har vært tradisjon i VT at høringssvar
ettergodkjennes, og derfor ønskes denne saken behandlet.
Arbeidsutvalgets vurdering
Arbeidsutvalget mener høringssvarene godt reflekterer Velferdstingets politikk.
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1. Innledning
Dette er halvårsrapporten fra arbeidsutvalget til Velferdstinget (VTAU, AU) som sitter perioden
2018-2019 og tar for seg våren 2019. Formålet er å synliggjøre det arbeidsutvalget har jobbet
med på våren, hvordan vi har arbeidet med handlingsplanen og annen relevant informasjon.
Arbeidsutvalget vil takke Velferdstinget for dette halvåret. Det har vært en krevende periode som
har tatt mye energi til både organisatoriske og politiske saker. Til tross for svært lange møter
med tunge sakspapirer har Velferdstingets debatter vært saklige og konstruktive med et særs
godt debattklima. Dere har vært svært engasjerte i møtene og opp til flere ganger har dere spilt
oss gode. Vi ønsker å takke dere for samarbeidet, og er sikre på at dere fortsetter å være like
dyktige!
Våren 2019 har vært innholdsrik. Velferdstinget har utviklet egen politikk og organisasjon, og satt
dagsorden både i studentpolitikken og i politikken både lokalt og nasjonalt.
Våren har blitt preget av mye politisk virksomhet, spesielt internt. NSO-kontingent, mistillit,
studenthus og ny søknadsprosess er noe av det.
Som i høst har det vært mye eksternt arbeid og vi er glade for å oppleve at flere aktører tar
kontakt med Velferdstinget for våre innspill. Det har både vært besøk på konferanser og
arrangementer hvor vi flere ganger har blitt bedt om å sitte i panel eller holde et innlegg. Vi
håper Velferdstinget det siste året har blitt litt mer synlige for de aktørene som bør ta kontakt
med oss når det kommer til velferdsspørsmål.
Svært store deler av arbeidstiden til leder og nestleder har gått til forprosjektet av Studenthus,
da vi er henholdsvis leder av styringsgruppen og prosjektgruppen. Etter diskusjoner fra i høst har
det også deltatt studentrepresentanter i styringsgruppen som har gitt gode bidrag i
forprosjektet. 1.juni leverer prosjektgruppen sin rapport og vi ser fram til den endelige
diskusjonen om Studenthus denne høsten.
Dette er noe av det arbeidsutvalget har jobbet med denne våren. Med andre ord har det ikke
vært kjedelig. Vi ønsker dere og det neste arbeidsutvalget lykke til, og takker alle
samarbeidspartnere for arbeidet så langt!
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2. Møter
Internt i Arbeidsutvalget (AU)
Arbeidsutvalget viderefører uformelle kontormøter til å være den mest effektive møteformen og
avholder dette fast en gang i uken. Når det er nødvendig å fatte vedtak i AU har det blitt avholdt i
AU-møter. I disse møtene har administrasjonen møteplikt, og vi ser det som hensiktsmessig at
administrasjonens arbeidstid ikke opptas i unødvendige møter. Før hver sakspapirfrist blir det
avholdt et AU-møte for å innstille på saker.

Velferdstingsmøter
Det har blitt avholdt 4 møter i Velferdstinget, og 1 seminarhelg våren 2019:
9.-10. februar
Vårseminar, Thon Oslofjord
28. februar
Velferdstingsmøte, OsloMet
20. mars
Velferdstingsmøte, Handelshøyskolen BI
23. april
Velferdstingsmøte, OsloMet
27. mai
Velferdstingsmøte, OsloMet

Møteoppsummering fra våren 2019:
På høstseminaret setter Velferdstinget klare retningslinjer for hva Arbeidsutvalget skal jobbe
med gjennom året. Denne våren ser vi at spørsmål og påvirkning i prosesser hos kommunen,
staten og samskipnaden har vært høyt på dagsorden.
Tidligere har arbeidsutvalget opprettet anonyme spørreskjemaer hvor representantene kan stille
oppklarende spørsmål underveis. Dette opplevde vi at ble misbrukt til å stille upassende og
støtende spørsmål. Arbeidsutvalget tok vurderingen at debattmiljøet innad i organisasjonen nå
har utviklet seg såpass at vi tror de fleste representanter har lav terskel for å stille oppklarende
spørsmål underveis, og har derfor valgt å avvikle ordningen.
Denne våren har Velferdstinget diskutert tildelingsprosessen. Tidligere har Velferdstinget sendt
inn sin tildelingssøknad og forslag til budsjettprioriteringer i oktober. Dette ble opplevd som alt
for sent for samskipnaden sitt økonomiske årshjul og vi har deretter startet å revidere
prosessen. I året 2019 er vi i en overgangsperiode hvor Velferdstinget søker om ramme og
budsjettprioriteringer før sommeren, før tildelingen av rammen foregår på høsten. Denne
prosessen anses som det absolutt viktigste Velferdstinget gjennomfører hvert år, og
arbeidsutvalget er spent på den endelige revideringen som vil komme.
Denne våren har Politisk grunndokument 2018-2022, Boligpolitisk dokument og Helsepolitisk
dokument blitt revidert, i tillegg til at det har blitt satt ned en komité for revidering av
Velferdstingets kulturpolitikk. Arbeidet med revideringen av kulturpolitikken er relativt kompleks
ettersom vi har flere enn ett dokument som utgangspunkt i tillegg til at det er et sammensatt
politikkområde, og har følgelig tatt lenger tid enn antatt. Forsinkelser på grunn av
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forkjølelsessesong har også forekommet. Dette arbeidet vil bli presentert for Velferdstinget for
behandling på høsten.

SiO Mat & Drikke:
Velferdstinget mener at SiO Mat og Drikke må tilpasse seg studentenes behov i eksamenstiden
og være tilgjengelig på campus når studentene er der. Det arbeides med å få en fast ordning av
utvidede åpningstider i pressperioder som ikke vil gå på bekostning av studentene. Dette har
vært en av Velferdstingets budsjettinnspill til SiOs 2019-budsjett.

Studentidrett:
Studentidretten engasjerer et stort antall studenter, og er en viktig arena for mestring og
aktivitet, både idrettslig og sosialt. Etter Studentenes helse- og trivselsundersøkelse har det igjen
blitt presisert hvor nødvendig det er for studenter med arenaer der de kan møtes og ha
fellesskapsfølelse gjennom hele semesteret. Dessverre møtes ikke studentidrettens arealbehov,
noe Velferdstinget arbeider for at både kommune og samskipnad skal hjelpe til med å bøte på.
Derfor har Velferdstinget spilt inn idrettsarealer til studentidrettsforeninger til SiOs
budsjettprosess for 2019.

Karrieretjenester:
Under høstseminaret 2018 ble karrieretilbudene diskutert som forberedelse til revidering av
politiske dokumenter om karrieretjenester våren 2019. Dette arbeidet har blitt utsatt med et
halvt år, og vi ser fram til hvilket arbeid som vil gjøres med dette høsten 2019.

SiO Foreninger:
Foreningsaktivitet gir verdifulle muligheter til utvikling for den enkelte student både personlig og
profesjonelt. I likhet med studentidretten spiller foreningslivet en sentral rolle i å forebygge
ensomhet og psykisk uhelse. Som svar på dette har Velferdstinget spilt inn at SiO Foreninger må
være mer synlige og tilgjengelige, særlig på mindre institusjoner, som en prioritering til SiOs
budsjett for 2019.

Resolusjoner vedtatt:
-

Reproduktive rettigheter og seksuell helse - Ikke innskrenk abortloven
Studenter og tannhelse
Klimaresolusjon
Forskerboliger

3. Organisasjon og drift
Arbeidsutvalget
Denne våren har det ikke skjedd noen store omveltninger i organisasjonen. Det fungerer godt
med 4 personer i arbeidsutvalget på heltid hvor vi fordeler arbeidsoppgavene godt oss imellom.
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Fra og med 1.juli vil arbeidsutvalget være lønnet etter vedtak og prioritering fra Velferdstinget
høsten 2018. Dette vil medføre noen økonomiske endringer.

Administrasjon
Velferdstingets administrasjon har et ubalansert forhold mellom arbeidskapasitet og
arbeidsmengde. Dette gjør at vi ser et behov for å øke stillingen. Vi ser at det ikke er rom i
administrasjonen for ekstra hendelser slik det gjøres i dag og ønsker derfor å øke stillingen fra
og med høsten. Vi ser for oss at den utvidede stillingen i administrasjonen vil kunne sikre stabil
kontakt med institusjonene over lengre tid og sørge for at informasjon om Velferdstinget gjøres
enda mer tilgjengelig. Dette fordi studentene hos begge parter gjerne skiftes ut på årsbasis og
det ikke alltid er like god informasjonsoverlapp studentene imellom.

4. Styrer og råd
Kulturstyret (KS)
Kulturstyret skal innen semesterslutt ha avholdt 4 møter dette semesteret hvorav det ene var et
helgeseminar med opplæring for nye og gamle medlemmer. Kommunikasjonen mellom KS-leder
og AU har vært tettere dette semesteret enn hva den har vært tidligere, og både KS-leder og AU
opplever dette som positivt.
I løpet av halvåret har Kulturstyreleder gått over til å være ansatt i Velferdstinget, og
stillingsprosenten er økt fra 25 % til 30 %.
Kulturstyret vil komme med en egen halvårsrapport til høstseminaret, når alle vårens møter er
gjennomført.

Valgkomiteen (VK)
Valgkomiteen har denne våren bestått av Jeanette Viken (UiO) som leder med Håkon Reinertsen
Borgos (UiO) og Mariam Butt (OsloMet) som medlemmer. Julie Størholdt Iversen (OsloMet) og
Henrik Bjørndalen (UiO) trakk seg fra valgkomiteen i løpet av våren, og Øystein Martin Dulsrud
Klungsrud (Barratt Due) og Jonas Økland (BI) ble supplert inn. VK har gjennomført både møter og
intervjuer i løpet av året, og innstilt på alle valgene de skal innstille på etter vedtektene.
Kommunikasjonen mellom VK og AU har fungert uten problemer.

Kontrollkomiteen (KK)
KK har deltatt på samtlige VT-møter og de relevante AU-møtene det siste halvåret. KK har bistått
AU der det har vært behov og har vært svært dyktige på krevende møter som har blitt holdt. I
perioder denne våren har det vært stort behov for bistand fra KK. AU vil takke KK 18/19 for
innsatsen i de hektiske periodene som har vært og setter stor pris på det gode samarbeidet med
KK slik at vi får gjort jobben i henhold til vedtektene.
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Studentidrettsrådet (SIR)
Studentidrettsrådet har gjennomført 2 møter så langt denne våren, til sammen 3 i sin periode,
som varer fra 1. juli til 30. juni. Ett møte i løpet av våren har blitt avlyst på grunn av få saker. Det
har vært varierende oppmøte fra foreningene, men foreningene som har møtt har hatt positive
tilbakemeldinger på politisk arbeid og diskusjoner om samarbeidsprosjekter. I løpet av våren har
det blirr opprettet et felles kommunikasjonsrom for alle studentidrettsforeninger og -aktive i
Oslo og Akershus, men dette har ikke blitt tatt i aktiv bruk. Nestleder fortsetter arbeidet med å
kontakte idrettsforeninger som har anledning til å tilknytte seg SIR.

5. Samarbeid
Velferdstingene i Norge (ViN)
Velferdstingene i Norge er et organ hvor lederne av hvert Velferdsting møtes for å utveksle
erfaringer og hjelpe med innspill.
I tradisjon tro ble lederne av Velferdstingene i Norge invitert på vårt vårseminar. Her var det
gledelig at både leder av Velferdstinget i Trondheim og Velferdstinget Vest kunne bistå. Leder
fikk og delta på Velferdstinget Vest sitt vårseminar og holdt foredrag om hvordan Velferdstinget i
Oslo og Akershus fungerer, samt fikk delta på opplæring av nye representanter.
Ved flere anledninger har det vært behov for samarbeid, noe som har løst seg raskt med en
telefon og på mail.
15.mars ble det avholdt ViN-samling i Oslo hvor de fleste ledere kunne delta. Her samarbeidet vi
blant annet med arbeid opp mot NSO sitt landsmøte.
Det er planlagt et overlappsmøte med nye ledere av ViN i løpet av juni.

Studenthovedstaden (SH)
Studenthovedstaden er et organ for lederne av studentdemokratier i Oslo og Akershus. I høst
bestemte Studenthovedstaden at dette er et organ for alle institusjonene i Oslo og Akershus, og
har deretter jobbet med å få så mange representanter til å møte som mulig. Opprinnelig ble
Studenthovedstaden opprettet for å være et forberedende møte før Kunnskap Oslo, men har
deretter utviklet seg til å bli mer enn dette.
Denne våren er det planlagt å tilsammen avholde 4 møter. Det har vært gode og konstruktive
møter som har ledet til bedre erfaringsutveksling og samarbeid.
Denne våren har Studenthovedstaden for første gang gått sammen om et arrangement for hele
student-Oslo. Dette ble opplevd som svært positivt og viser til større potensiale for lignende
tiltak. Likevel har Studenthovedstaden enda større potensiale og vi ser fram til hvordan organet
vil utvikle seg framover, i takt eller utakt med Kunnskap Oslo.
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Kunnskap Oslo (KO)
Kunnskap Oslo er et samarbeidsorgan mellom Oslo Kommune og byens flere
kunnskapsinstitusjoner og -miljøer. Her sitter studentene med to representanter, i dagens
ordning sitter Leder av Velferdstinget og Formand ved DNS.
Dette året har Kunnskap Oslo vært uforutsigbart og preget av mye utsatte møter. Kunnskap Oslo
omstruktureres som organ framover og det blir spennende å se hvordan det viser seg å bli.
Leder har fått deltatt på et møte om høsten som ble holdt i starten av september. Neste møte er
planlagt slutten av juni.
Leder har påpekt i organet at uavhengig av hvordan omstruktureringen ender må studentene
være godt representert i organet da vi er avhengige av å ha et godt forhold til Oslo Kommune for
å skape en så god studentby som mulig.

Studentdemokratiene
Velferdstingets forhold til de forskjellige studentdemokratiene i Oslo og Akershus er sterkt
personbasert. Det er i hovedsak lettere å opprettholde kontakt med de studentdemokratiene
som er mest robuste med honorerte styrer og en egen administrasjon. Vi opplever at en del av
de mindre og mellomstore høyskolene vet at Velferdstinget eksisterer, men ikke har god nok
kjennskap til hvordan man skal utnytte den kunnskapen og påvirkningen Velferdstinget og dets
arbeidsutvalg kan bidra med. For å sikre et enda tettere bånd i fremtiden jobber arbeidsutvalget
kontinuerlig med å kartlegge de forskjellige studentdemokratienes behov samt å opplyse om
studentdemokratienes, og enkeltstudenters, påvirkningskraft opp mot egen institusjon og
aktører som kommune og samskipnad.
Samarbeidsansvarlig har møtt opp på flere møter i de lokale studentdemokratiene og har bistått
der dette har vært ønsket. Dette har vært med på å styrke samarbeidet mellom flere av
institusjonene og Velferdstinget. Flere studentdemokratier har på eget initiativ invitert AU med
på møter hvor det er ønskelig at Velferdstinget kan bistå. Dette ses som svært positivt og vi
håper dialogen vil fortsette inn i neste AU sin periode også.
Nytt av året er at fagskoler har fått rett til å knytte seg til samskipnadene. Dette har ført til at en
ny gruppe studenter med potensielt andre behov representeres i Velferdstinget. Til nå er det 2
fagskoler som er med, men det forespeiles at minst 4 fagskoler til vil knytte seg til samskipnaden
i løpet av høsten.

Norsk Studentorganisasjon (NSO)
Denne våren har Velferdstinget diskutert prinsipielt hvordan kontingenten fra
studentdemokratiene som er medlemslag av NSO skal betales. I forbindelse med denne saken
deltok fire av seks fra NSO sitt arbeidsutvalg i salen. Etter vedtak fra Velferdstinget jobbes det nå
for at det nasjonalt skal endres. Denne ballen spilles nå til NSO og vi håper at deres deltakelse på
Velferdstingets møte vil være nyttig i dette arbeidet.
I forbindelse med Velferdstingene i Norges sitt møte 15.mars i Oslo ble det avholdt et møte
sammen med Velferds- og Likestillingsansvarlig Fam Karine Heer Aas angående Velferdspolitisk
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Plattform som skulle diskuteres på landsmøtet til NSO. Dette var et konstruktivt og godt møte
hvor ViN fikk oppklart flere spørsmål, og kommet med innspill.

Hovedstyret og SiO
Studentrepresentantene til SiOs Hovedstyre blir valgt på konstituerende møte i Velferdstinget.
Leder av Hovedstyret er en av studentrepresentantene. Arbeidsutvalget har jevnlig dialog med
hovedstyrets representanter. Før hvert hovedstyremøte møter arbeidsutvalget
studentrepresentantene i hovedstyret for å gå gjennom sakene på deres dagsorden. Dette er en
god mulighet for hovedstyret å få velferdstingets perspektiver. Møtene har blitt holdt én til to
dager før HS-møtene.
I løpet av semesteret har arbeidsutvalget og studentrepresentantene i hovedstyret sett på
hvordan forholdet mellom hovedstyret og Velferdstinget har vært, og hvordan vi kan øke
Velferdstingets kunnskap om hva Hovedstyrets mandat er både for Velferdstinget og
samskipnaden. Dette ble spesielt aktuelt da det i februar ble stilt mistillit mot 4 av 5 studenter i
styret på bakgrunn av uenighet rundt vedtak i saker fattet i hovedstyret. Arbeidsutvalget har
derfor i samarbeid med hovedstyret tatt opp en del prinsipielle saker i Velferdstinget.
Samarbeidet med studentrepresentantene i hovedstyret anses som godt, og vi ser fram til de
framtidige diskusjonene og løsningene vi vil finne sammen.
Hver måned møter arbeidsutvalget på konsernlunsj med SiO. Lunsjen er annethvert møte i SiO
sine kontorer og VTAU sine kontorer. Dette er et lavterskelmøte hvor vi spiser lunsj og kommer
med generelle innspill til SiO og blir orientert om større saker som angår konsernet og
studentene i Oslo. Ordningen fungerer strålende i dag og arbeidsutvalget opplever at vi får mye
utbytte av møtene og har en god arena for å spille inn saker og tiltak. I starten av semesteret ble
det satt en møteplan som fungerte for både oss og direktørene i SiO. Dette anbefales å
videreføres av neste arbeidsutvalg, for å sikre at kontinuiteten og kommunikasjonen mellom
ledelsen og AU forblir god.

6. Politikk
SHoT
Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse blir gitt ut hver fjerde år, og i 2018 kom den tredje
rapporten. Rekordmange studenter svarte på undersøkelsen, over 50 000. Dette ga et godt
innblikk i hvordan studentene har det.
Undersøkelsen har vært svært nyttig å ha i politiske møter da dette gir mye mer grunnlag enn før
å fortelle ikke bare hva vi trenger, men hvorfor. Rapportene har blitt brukt mye i etterkant, og det
har vært gledelig å se at politikere inviterer til samtale etter å ha blitt informert om rapporten.
I løpet av våren merker vi at denne undersøkelsen fortsatt blir brukt og henvist mye til, både i
samarbeid med politikere og andre relevante aktører. Vi hadde ønsket at det kom flere forslag til
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tiltak med midler, samt en større satsning på studenthelse, fra nasjonalt og kommunalt hold.
Dette kommer vi til å fortsette å kjempe for.

SALUTT-kurs
I mai 2018 vedtok Oslo bystyre at alle som serverer alkohol etter kl. 01:00 skal ha gjennomført et
SALUTT-kurs. SALUTT er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og utelivsbransjen, og
står for “Sammen gjør vi utelivet tryggere”. Kurset er et heldagskurs som har en egenandel på
500,-. Vedtaket ble fattet etter en høringsrunde der ingen studentorganer eller -foreninger ble
invitert til å delta.
Vedtaket gjør det vanskelig for studentpubene å drifte, da egenandelen er en betydelig
økonomisk påkjenning som hverken foreningene selv eller de frivillige personlig har anledning til
å ta på seg. Videre er det utfordringer knyttet til å motivere samtlige frivillige til å gjennomføre et
heldagskurs for å kunne drive med frivillig aktivitet. Derfor har foreningene som drifter
studentpubene i Oslo gått sammen og tilknyttet seg hjelp fra både Velferdstinget og
Studentparlamentet ved UiO.
I løpet av høsten har det blitt gjennomført møter med Næringsetaten der representant fra
studentpubene og SPAU-UiO har deltatt. Videre har det blitt gjennomført møter i
studentpubnettverket der nestleder i VTAU har deltatt. Saken har også blitt løftet av VTAU i møte
med ordfører. Parallelt med dette har studentpubene diskutert hvordan man kan hindre
liknende saker i fremtiden, og VTAU har stilt seg til disposisjon for å finne en løsning som
innebærer lite merarbeid for studentpubene.
I januar deltok arbeidsutvalget på en deputasjon hos Finanskomiteen i Oslo kommune sammen
med Peter L. Hessen i SPAU-UiO og Adrian Helle, representant for studentpubene. Etter
deputasjonen oppstod det misforståelser ved kommunens side som gjorde at saken lå stille en
periode. Kommunen har rettet opp feilen. Venstres representant i Finanskomiteen sendte et
skriftlig spørsmål til Byråden for næring og eierskap. I mai ga byråden tilbake et relativt negativt
svar, der vi oppfatter at hun ikke tar studentenes bekymringer på alvor. Hun svarte grundig på
våre forespørsler, men kom ikke til å instruere Næringsetaten til å etterfølge de ønskene vi stilte.
Likevel skulle hun finne mer informasjon, blant annet om det faktisk er slik at studentpuber
drevet av frivillige er trygge steder for studenter å oppholde seg, selv uten strenge krav til
SALUTT-kurs.
Veien videre blir at vi må få endelige svar fra byråden på om hun vil redusere prisen på kursene,
og om hyppigheten kan økes noe. Dersom disse svarene ikke viser seg studentvennlige, eller at
det tar for lang tid, vil vi anbefale å endre taktikk. Målet er fremdeles at studentfrivilligheten skal
få et unntak fra den generelle bestemmelsen om at alle som serverer alkohol etter kl 01:00 skal
ha SALUTT-kurs, men at det settes et minstekrav til antall av personalet som serverer som har
bestått kurset.

Arbeid med politikere
Denne våren ble Campusstrategien som Oslo Kommune har jobbet med i flere år, ferdigstilt.
Dette skal være en satsning på deres rolle som vertskapsby, mottak for både internasjonale og
norske studenter, og ansvaret de har for byutvikling og campusstrategi til det beste for
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utdanningsinstitusjonene, kommunen, samskipnaden og aller viktigst; studentene.
Arbeidsutvalget er glade for mulighetene vi har fått til å gi innspill til Campusstrategien.
Engasjementet til Kommunen for studentene håper vi fortsetter ut valgåret.
Høsten 2019 er det kommune- og fylkestingsvalg. I den anledning utarbeider alle de politiske
partiene sine valgprogrammer for perioden 2019-2023. Dette er en gylden anledning til å påvirke
politikk lokalt, så arbeidsutvalget har sendt innspill til partiprogrammene med Velferdstingets
politikk. Mange av innspillene våre har blitt tatt til følge, mens andre innspill ikke ble plukket opp
av noen partier. Det er også store variasjoner i hvor mye studentpolitikk Oslo-partiene har i
programmene sine. Det er også stor variasjon i når partiene offentliggjorde sine programmer,
med et spenn på oktober 2018 til mai 2019. Politikk- og medieansvarlig har samlet en oversikt
over alle partiene og hvilke innspill de ulike har tatt med seg. Dette blir viktig frem mot valget, og
vil bli jobbet videre med i løpet av sommeren og høsten før valget.
I vår la daværende Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen frem regjeringens
Folkehelsemelding. I forarbeid med folkehelsemeldingen deltok leder og politikk- og
medieansvarlig på innspillsmøte til meldingen høsten 2018. Her fikk vi gitt muntlige innspill, og
etterpå sendt inn en skriftlig høring. I lys av SHoT 2018 er det på tide at “studenthelse” blir
definert som et begrep. Rapporten ble lansert i april, og arbeidet med denne vil fortsette i tiden
fremover.
I samarbeid med SiO har arbeidsutvalget ved leder vært på møter med alle partiene i Oslo
Kommune for å snakke om studentboliger, nærmere bestemt Brenneriveien 11. Vårt
hovedbudskap var at det må bygges i høyden for å få en tilstrekkelig mengde studentboliger for
at det skal være mulig for studenter å betale leien, at studenter i sentrum vil være positivt og at
rekkefølgekravene som ble etterspurt var urimelige. Endelig avgjørelse fra politisk hold vil ikke
skje før i juni og arbeidsutvalget håper politikerne snur i sin innstilling om å kutte i antall
studentboliger.
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Medielogg
https://www.aftenposten.no/osloby/i/kJdBy6/Her-kommer-Oslos-nye-studenthus–hvis-alt-gar-som-det-skal,
sak i Aftenposten. Handler om studenthus i sentrum. Leder deltok. 17.05.2019.
https://soundcloud.com/studentnyhetene/temasending-om-et-nytt-studenthus, sak i Radio Nova. Handler
om studenthusprosjektet. Leder deltar i panelsamtale. 10.04. 2019
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/04/gjenapning-av-sio-helse.html, sak i Uniforum. Handler om
gjenåpningen av SiO Helse Blindern. 08.04.19.
https://khrono.no/folkehelse-mannlige-studenter-psykisk-helse/vil-fa-flere-mannlige-studenter-til-a-soke-ra
dgivning-og-helsehjelp/274522, sak i Khrono. Handler om gjenåpningen av SiO Helse Blindern. 08.04.19.
https://universitas.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/media/pdf/0abb5c0055c511e9884f0242ac1e000c/uni
versitas_2019-11.pdf, leserinnlegg i Universitas s. 21. Handler om abortloven. 03.04.19.
https://universitas.no/nyheter/65607/studentpolitikere-pa-klimastreik-tiden-er-moden-fo/, sak i Universitas.
Leder av VT og leder og nestleder av SP OsloMet blir intervjuet om studenters deltagelse i klimastreiken.
29.03.19.
https://norgesnytt.net/stor-ensomhet-blant-studenter-i-oslo/108103, sak i Norgesnytt. Handler om
ensomhet blant studener. 19.03.19.
https://universitas.no/nyheter/65542/opplevde-det-ikke-personlig/, sak i Universitas. Hovedstyreleder i SiO
intervjues om mistillitsforslaget. 06.03.19.
https://universitas.no/nyheter/65494/mistillitsforslag-falt-sio-styret-fortsetter/, sak i Universitas. Handler
om at mistillitsforslaget falt. 28.02.19.
https://universitas.no/nyheter/65338/det-er-dette-semesteravgiftspenga-dine-gar-til/, sak i Universitas.
Handler om fordelingen av semesteravgiftspengene. 28.02.19.
https://universitas.no/debatt/65409/det-er-til-slutt-sio-som-har-siste-ordet/, leserinnlegg i Universitas.
Representant Jonas Økland fra BI skriver om tildelingsprosessen. 26.02.19.
https://universitas.no/nyheter/65484/vil-kaste-studentrepresentantene-i-sios-hovedstyre/, sak i Universitas.
Handler om mistillitsforslaget mot fire studentmedlemmer i SiOs hovedstyre. 27.02.19.
https://universitas.no/nyheter/65369/dropp-den-rode-rosen-bli-med-pa-vennekosen/, sak i Universitas. VT
og andre studentdemokratier arrangerer «Speedfriending» på Chateau Neuf. 12.02.19.
https://www.an.no/ledelse/bodo/student/bodovaringen-maya-22-vil-bli-leder-for-280-000-studenter/s/5-4-9
57493?key=2019-02-19T13:03:53.000Z/retriever/e0ecc30da18f51e9a678157b9396fb633f79dc60, sak i Avisa
Nordland. Leder av VT stiller til leder av NSO. 11.02.19.
https://bodonu.no/maya-vil-bli-studentenes-overste-leder, sak i Bodønu. Leder av VT stiller til leder av NSO.
11.02.19.
https://khrono.no/landsmote-lmnso-lmnso19/maya-sol-sorgard-vil-bli-leder-i-nso/260286, sak i Khrono.
Leder av VT stiller til leder av NSO. 11.02.19.
https://universitas.no/nyheter/65337/sio-og-velferdstinget-er-uenige-om-vedtak-fortsatt/, sak i Universitas.
SiO og VT uenige om ny tildelingsprosess virkelig er vedtatt. Leder kommenterer. 05.02.19.
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https://universitas.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/media/pdf/44def3b4197b11e9bdf80242ac15000a/uni
versitas_2019-1.pdf, sak i Universitas. Daglig leder i Radio Nova kommenterer at budsjettkuttet har en
innvirkning på driften, side 10-11. 16.01.19.
https://universitas.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/media/pdf/44def3b4197b11e9bdf80242ac15000a/uni
versitas_2019-1.pdf, sak i Universitas. Flere i AU kommenterer om pengebruken på VTs julebord, side 9.
16.01.19.
https://khrono.no/foreldre-gravid-linda-hofstad-helleland/trenden-snudde-i-2017-faerre-studenter-soker-fo
reldrestipend/255505, sak i Khrono. Leder kommenterer om at studentene trenger bedre økonomiske
rammer dersom staten ønsker flere barn. 10.01.19.
https://khrono.no/fam-karine-heer-aas-landsmote-norsk-studentorganisasjon/forste-lederkandidat-til-nso-e
r-klar/254920, sak i Khrono. Tidligere kommunikasjonsansvarlig i Velferdstinget stiller til leder av NSO.
07.01.19.
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11750233-et-varmere-samfunn-ogsa-for-studentene, innlegg i Vårt
Land. Leder skriver om at KrF bør prioritere studentene i regjeringsforhandlingene. 24.12.18.
https://universitas.no/debatt/65181/sio-prioriterer-studentfrivilligheten/, innlegg i Universitas. HS-leder
forsvarer SiOs tildeling. 14.12.18.
https://universitas.no/nyheter/65185/sio-kutter-kraftig-i-utdelingen-til-studentforenin/, sak i Universitas.
Leder kommenterer om at SiO ikke innvilger hele søknadssummen. 10.12.18.
https://universitas.no/debatt/65175/velferdstinget-studentfrivilligheten-trenger-penge/, innlegg i
Universitas. Arbeidsutvalget skriver om SiOs tildeling. 05.12.18.
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9. Handlingsplanen 2019
Her må vi legge inn tabell med hvert punkt, status, og hvordan de er gjennomført.
Vi har fargekodet status; G
 jennomført; U
 nder arbeid; I kke gjennomført
1. Arbeidsutvalget skal, i samarbeid med relevante aktører, arbeide for at det opprettes en
oversikt over ressurser for foreninger.
Status: Under arbeid
Kommentar: Dette jobbes med kontinuerlig i samarbeid med større foreninger og kulturstyret.
AU ser det som hensiktsmessig å jobbe videre og ferdigstille dette arbeidet over sommeren.
2. Velferdstinget skal i samarbeid med relevante aktører, arrangere seminar om håndtering av
varsler om seksuell trakassering rettet mot studenttillitsvalgte.
Status: Ikke gjennomført
Kommentar: Arbeidsutvalget mener dette er et seminar det vil gi størst effekt dersom det
arrangeres på høsten, slik at tillitsvalgte får muligheten til å delta tidlig i sin periode.
3. Velferdstinget skal invitere studentidretten til samarbeid og jobbe for at studentidrett
prioriteres hos Oslo idrettskrets og Oslo kommune.
Status: Under arbeid
Kommentar: Arbeidsutvalget har kontakt med idrettsforeningene i studentidrettsrådet, og har
arrangert møter med de større idrettsforeningene og NSI. Neste steg i prosessen er opprette
kontakt og møte med OIK. Her venter vi nå på OIK.
4. Velferdstinget skal bistå studentpubene i Oslo med arbeidet med å få tilpasset regelverket
rundt SALUTT-kurs tilpasset til frivillig drift.
Status:Under arbeid
Kommentar: Dette punktet følges kontinuerlig opp av nestleder og politikk- og medieansvarlig.
Siste utvikling er at byråden har sendt representant fra Venstre et svar på spørsmål fra
representanten som avfeier studentenes bekymringer. Vi følger videre opp i samarbeid med
SP-UiO og studentpubene.
5. Arbeidsutvalget skal utarbeide en oversikt over hvordan studentdemokratiene ved de mindre
institusjonene tilknyttet SiO finansieres, og bistå disse med organisasjonsutvikling og sikre at
institusjonene tar sitt ansvar for å legge til rette for demokratiene.
Status: Under arbeid
Kommentar: Dette er et arbeid som har vært jobbet med helt siden VT avviklet støtte til
studentdemokratier i 2015. Samarbeidsansvarlig har opparbeidet en viss oversikt, men det vil
trolig måtte jobbes med utover dette samt oppdateres løpende.
6. Velferdstinget skal utarbeide og distribuere en infopakke på norsk og engelsk om
Velferdstinget, SiO og Kulturstyret til studentdemokratiene tilknyttet SiO.
Status: Ikke gjennomført
Kommentar: Arbeidsutvalget vurderer at arbeid med dette punktet bør legges til sommeren.
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7. Velferdstinget skal revidere boligpolitisk dokument.
Status: Gjennomført
8. Velferdstinget skal revidere helsepolitisk dokument.
Status: Gjennomført
9. Velferdstinget skal revidere sine politiske dokumenter som omhandler studentkultur, kultur,
SiO Foreninger og SiO Karriere.
Status: Under arbeid
Kommentar: D
 okumentet om studentkultur er under arbeid og vil bli levert til høstseminaret.
Det ses som hensiktsmessig at Velferdstinget har et separat dokument om karrieretjenester.
10. Velferdstinget skal revidere Reglement for valgforsamlingen til Velferdstinget i Oslo og
Akershus.
Status: Gjennomført
11. A
 rbeidsutvalget skal fullføre fase 2 av forprosjektet for studenthus i sentrum og følge opp
vedtak i saken som blir gjort i løpet av 2019.
Status: Under arbeid
Kommentar: V
 elferdstinget har vedtatt at forprosjektets fase 2 avsluttes 1. juni. Første møte
etter dette er høstseminaret og det vil være naturlig å ta opp saken da.
12. Velferdstinget skal gjennomgå prosessen rundt tildeling av midler fra semesteravgift og
komme frem til en skriftlig avtale med SiO som setter rammene for tildelingen.
Tildelingsrammen bør langsiktig heves.
Status: Under arbeid
Kommentar: Velferdstinget har signert en skriftlig avtale med SiO om hvordan rammen for
tildelingsprosessen skal være. Det bør likevel jobbes internt med prosessen rundt tildelingsmøtet
frem til neste år. Tildelingsreglementet bør revideres etter at ny prosess er fastsatt.
13. Arbeidsutvalget skal jobbe politisk opp mot partier og andre relevante beslutningstakere i
Oslo og Akershus i forbindelse med lokalvalget i 2019.
Status: Under arbeid
Kommentar: A
 rbeidsutvalget har gjort et godt forarbeid med partiene og deres respektive
partiprogrammer før høstens valg. Nå gjenstår det jobber for at disse blir fulgt opp på høsten, og
vi kan ikke anse punktet som gjennomført før etter valget.
14. Velferdstinget skal kartlegge hvilke temaer som bør belyses og avholde relevante kampanjer
gjennom året.
Status: Under arbeid
Kommentar: A
 rbeidsutvalget har begynt å kartlegge temaer for kampanjer, men grunnet en god
del tidssensitive saker har det ikke vært kapasitet til å holde disse enda. Det anbefales at det nye
AUet gjennomfører dette handlingsplanpunktet.
15. Velferdstinget skal jobbe for mer miljøvennlig mat i SiOs kantiner, blant annet ved å øke
utvalget av plantebasert mat.
Status: Under arbeid
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Kommentar: AU har fremmet ønsket både til direktør og til styremedlemmer i SiO Mat og
Drikke.
16. Arbeidsutvalget skal kartlegge hvilke tjenester og tilbud den internasjonale studenten har
behov for.
Status: Ikke gjennomført
17. AU skal jobbe aktivt for at studenter skal få rabatt tilsvarende honnør på kollektivtrafikk i
Oslo og Akershus.
Status: Ikke gjennomført
18. Velferdstinget skal sammen med Skedsmo kommune, SiO og andre relevante aktører arbeide
for utvidet og økt velferdstilbud i Akershus.
Status: Under arbeid
Kommentar: Arbeidsutvalget var på et møte med OsloMet Campus Kjeller og SP-OMU i høst og
satte i gang en prosess med dette. I løpet av våren har det ikke skjedd mye på dette området,
men vi jobber med saken både mot Skedsmo (Lillestrøm) kommune og samskipnaden. Det er
krevende å skulle være konkret i innspill til SiO og kommune før OMU får klarhet i hvilke
studenter som skal oppholde seg på campus Kjeller.
19. Velferdstinget skal jobbe for at ansatte i SiO Helse og SiO Rådgivning kurses i Rosa
kompetanse.
Status:  Gjennomført
Kommentar: D
 ette punktet ble fremmet på en konsernlunsj og det avholdes kurs hos SiO Helse
i løpet av senvåren.
20. V
 elferdstinget skal i samarbeid med SIO jobbe for at det blir opprettet gjenbruksstasjoner
ved studentbyene.
Status: Under arbeid
Kommentar: Arbeidsutvalget har løftet saken under konsernlunsj. SiO er i dialog med IKEA om
utleie av IKEA-møbler og gjenbruksløsninger for IKEA-varer. Arbeidsutvalget følger opp punktet
videre.
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Orientering - Radio Nova

29. april ble det avholdt ordinært styremøte i Studentradioen i Oslo med følgende saksliste:
-

-

Godkjenning av nye styremedlemmer. Kristina Kinne og Magnus Thune godkjennes som
styremedlemmer for ett år etter innstillinger fra hhv. Allmøtet i Radio Nova og OSRC
(Oslostudentenes Radio Club).
Ny prosess for søknad om driftsstøtte fra Velferdstinget i Oslo og Akershus.
Diskusjonssak.
Retningslinjer for håndtering av trakasseringssaker. Nye retningslinjer er vedtatt. Disse
skal suppleres av en stillingsinstruks for tillitsvalgte og et system for å ta i mot anonyme
varsler.

14. mai ble det avholdt ordinært allmøte i Radio Nova. Av fem kandidater ble det innstilt en ny
ansvarlig redaktør. Godkjenning skjer på årsmøtet 6. juni.

VALGKOMITÉENS INNSTILLING
Valgkomiteen har bestått av
Jeanette Viken - Leder (UiO)
Jonas Økland (Handelshøyskolen BI)
Håkon Reinertsen Borgos (UiO)
Mariam Butt (OsloMet)
Øystein Martin Dulsrud Klungnes (Barratt Due Musikkinstitutt)
Valgkomiteen vil først og fremst takke alle kandidatene som har stilt til valg. Det er en utfordrende og tung prosess
som krever mot. Vi er imponert over kunnskapsnivået til alle kandidatene, dere gjorde ikke valgkomiteens oppgave
enkel.
Det er delte innstillinger ved visse verv. Valgkomiteen redegjør for alle innstillingene under og ønsker alle
kandidater lykke til med valget.

VALG AV ARBEIDSUTVALG
Leder
Valgkomiteen innstiller enstemmig på Gard Løken Frøvoll som leder av Velferdstingets arbeidsutvalg.
Valgkomiteen er sikre på at Gard vil være en god leder for Velferdstingets arbeidsutvalg det kommende
året. Gard viser god forståelse for ledervervet og for hvilke utfordringer Velferdstinget og arbeidsutvalget vil
møte i perioden 2019/2020. Gard er en tydelig men demokratisk leder som ser mennesker over saker og
som har et brennende engasjement for studentvelferd generelt og Velferdstinget spesielt. Vi er sikre på at
Gard vil bidra til å bygge et godt og trygt miljø, samt styrke organisasjonen i rollen som leder.
Nestleder
Valgkomiteen innstiller enstemmig på Idun Kløvstad som nestleder av Velferdstingets arbeidsutvalg.
Idun er uten tvil kvalifisert til rollen som nestleder. Med sitt brennende engasjement og sterke kompetanse
innenfor studentfrivilligheten så vil Idun være en tydelig stemme i prosessen med å utarbeide nye
tildelingskriterier. Idun viser også en god rolleforståelse og er strukturert og ryddig i sin arbeidsmåte. Hun
vil dermed kunne utfylle Gard godt og være en naturlig nestleder for arbeidsutvalget.
Politikk og medieansvarlig
Valgkomiteen innstiller enstemmig på Henrik Bjørndalen som politikk og medieansvarlig i Velferdstingets
arbeidsutvalg.
Henrik viser i møte med valgkomiteen en god forståelse av det politiske landskapet studentvelferden
eksisterer i. Han er kreativ og nysgjerrig, viser en vilje til å raskt sette seg inn i nye problemstillinger og
reflekterer godt rundt politiske prosesser. Valgkomiteen er sikre på at med Henrik i arbeidsutvalget vil det
politiske arbeidet kunne utvikles.

Samarbeidsansvarlig
Valgkomiteen har en delt innstilling på vervet som samarbeidsansvarlig.
Flertallet i Valgkomiteen (3 stk) innstiller på Martine Gjerde som samarbeidsansvarlig i Velferdstingets
arbeidsutvalg.
Mindretallet i Valgkomiteen (2 stk) innstiller på Jeanett Andersen som samarbeidsansvarlig i Velferdstingets
arbeidsutvalg.
Valgkomiteen anser begge kandidatene som godt egnet i rollen, men legger vekt på ulike premisser ved
innstillingen.
Martine har et sterkt og smittende engasjement som er ekstremt nyttig i rollen som samarbeidsansvarlig.
Martine har klare mål for Velferdstinget og er tydelig på hvordan hun ønsker å jobbe for at alle
utdanningsinstitusjonene ser verdien i Velferdstinget og det arbeidet VT gjør for studentene. Martine har
erfaring fra ulike utdanningsinstitusjoner og reflekterer godt rundt utfordringene med å inkludere og
motivere ulike studentdemokratier. Martine ser rommet og motiverer andre til å bidra. Flertallet i
valgkomiteen mener at dette er kompetanse som vil være viktig for organisasjonen i året som kommer.
Jeanett imponerer med sin kunnskap og er med sin bakgrunn meget godt egnet til rollen. Jeanett reflekterer
godt over utfordringene ved å bestå av så mange ulike studentdemokratier, og valgkomiteen er trygge på at
Jeanett vil gjøre en viktig jobb i rollen sin for å inkludere og fremme behov. Jeanett reflekterer godt rundt
Akershus-stemmen og vil være en viktig pådriver for å inkludere utdanningsinstitusjonene utenfor
sentrumskjernen. Jeanett er tydelig i sitt ønske om å hjelpe til med kunnskap og skape nettverk for
kompetansedeling. Hun vil bygge tillit og selvtillit hos studentdemokratiene, og har et mål om å skape mer
nysgjerrighet.
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VALG AV KULTURSTYRET
Valgkomiteen innstiller enstemmig på følgende kandidater:
Henrik Hung Haram (UiO)
Vegard Enerstvedt (UiO)
Håkon Bihaug Soydan (BI)
Henrik har som nestleder av Kulturstyret de siste i 1,5 år opparbeidet seg mye kompetanse og kunnskap
som valgkomiteen mener det er viktig å ivareta i Kulturstyret.
Vegard imponerer med sitt engasjement, og med erfaringer fra flere ulike foreninger mener valgkomiteen
at Vegard er et godt tilskudd til Kulturstyret.
Håkon viser stor forståelse for økonomi og reflekterer godt rundt grad av behov for finansiering.
Valgkomiteen er sikker på at Håkon vil bringe viktig kunnskap og nye synspunkter inn i kulturstyret.

Valgkomiteen har delt innstilling på følgende fire kandidater:
Gard Orvik Nilssen (UiO)
William Giffen Sæbø (OsloMet)
Marissa Liu (UiO)
Didrik Svellingen (UiO)

Alle fire kandidatene viser god rolleforståelse og vil kunne oppfylle sin rolle i Kulturstyret. Valgkomiteen er
delt i sin innstilling da halvparten mener at tidligere erfaring fra Kulturstyret veier tyngst, mens den andre
halvdelen vektlegger det å få tilskudd av nye representanter fra flere utdanningsinstitusjoner.
Valgkomiteen velger dermed å komme med en delt innstilling på fire kandidater og håper de som ikke
velges ønsker å stille til vara.

VALG AV KONTROLLKOMITÉ
Valgkomiteen innstiller enstemmig på Frida Rasmussen som nytt medlem i Velferdstingets kontrollkomité.
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Høringssvar - forslag til endringer i abortloven fosterreduksjon
Viser til “Høringsnotat - endringer i abortloven - fosterreduksjon” med høringsfrist 02.
april 2019.
Velferdstinget i Oslo og Akershus mener forslagene til endringer i abortloven er
dårlige, og at endringene ikke bør gjennomføres.
Mange unge kvinner er studenter. Derfor anser vi endringen som en innskrenkning av
studenters rettigheter. Det finnes andre løsninger som gjør det lettere å få barn i
studietiden, samtidig som man kan bidra til å redusere aborttallene ytterligere.
Informasjon, prevensjon og gode økonomiske ordninger er veien å gå dersom man
ønsker færre aborter og flere barn. Ikke innskrenkninger av kvinners rett til abort. Her
sier Velferdstinget i Oslo og Akershus helt tydelig i fra at Regjeringen må snu.

Med vennlig hilsen,
Velferdstingets Arbeidsutvalg v/
Maya Sol Sørgård
Leder
Velferdstinget i Oslo og Akershus

Kari Anne Andersen
Nestleder
Velferdstinget i Oslo og Akershus

Marius Frans Linus Hillestad
Samarbeidsansvarlig
Velferdstinget i Oslo og Akershus

Gard Løken Frøvoll
Politikk- og medieansvarlig
Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus er det øverste studentorganet for alle studenter som tilhører
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Velferdstinget representerer 65 000 studenter
i alle saker som omhandler SiO og studentvelferd.

Høringssvar - Oppfølging av rapport om
studentboliger 2019
Viser til “Høring - Forslag fra arbeidsgruppe som har foretatt en gjennomgang av
tilskuddsordningen for studentboliger” med høringsfrist 12. april 2019.

Velferdstinget i Oslo og Akershus
Velferdstinget i Oslo og Akershus er det øverste studentorganet for alle studenter som
tilhører Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Velferdstinget representerer 65
000 studenter i alle saker som omhandler SiO og studentvelferd.
Velferdstinget i Oslo og Akershus takker for muligheten til å komme med innspill til
Kunnskapsdepartementets arbeid med gjennomgangen av tilskuddsordningen for
studentboliger.

Velferdstinget i Oslo og Akershus’ hovedprioriteringer
Velferdstinget i Oslo og Akershus vil takke departementet for å ha nedsatt arbeidsgruppen
som har gjennomgått tilskuddsordningen for studentboliger. Velferdstinget i Oslo og
Akershus mener det er svært bra at utfordringene sektoren har møtt på de siste året har
blitt tatt på alvor, og vi tror de anbefalte tiltakene vil bidra til at det bygges flere og
grønnere studentboliger i fremtiden.
Velferdstinget i Oslo og Akershus vil trekke frem følgende punkter som spesielt viktige:
●

Kostnadsramme og tilskuddsbeløpet skal prisjusteres.

●

Tomtekostnader kan helt eller delvis holdes utenfor kostnadsrammen.

●

Det bør etableres en finansieringsmodell som kan gi tilskudd til rehabilitering av
bygningsmasse når den har nådd endt levetid.

●

Fritak fra eiendomsskatt.

●

Flere unntak fra byggteknisk forskrift (TEK17), og definere studentboliger som eget
arealformål i Plan- og bygningsloven.

Arbeidsgruppens rapport inneholder i sin helhet mange tiltak som Velferdstinget i Oslo og
Akershus støtter. Dette gjelder blant annet fritak for eiendomsskatt, tilrettelegge for
fremtidsrettede endringer i boligporteføljen og internasjonaliseringstilskudd som bidrar til
å finansiere utfordringene ved tomgang.
Høringssvaret vil videre ta for seg disse under tematiske overskrifter. I tillegg svarer

Velferdstinget i Oslo og Akershus på høringsbrevets konkrete ønske om innspill og
eksempler til klima og miljørettede tiltak i studentboligprosjekter nå og i fremtiden.

Dispensasjon fra urimelige rekkefølgekrav
Velferdstinget i Oslo og Akershus mener det er viktig at samskipnadene gis dispensasjon
fra lokale rekkefølgekrav som faller utenfor det samskipnadene skal være en tilbyder av.
Det er ikke uvanlig at en kommune sikrer inndekning av infrastrukturkostnader gjennom
rekkefølgekrav i reguleringssaker. Dette er spesielt tilfelle i store byer, slik Oslo er. Denne
typen ekstrakostnader som pålegges samskipnadene er det til sist studentene som betaler
for gjennom husleien.
Velferdstinget i Oslo og Akershus støtter arbeidsgruppens anbefaling om å gi unntak fra
fordyrende lokale krav, slik som rekkefølgekrav, for å unngå dyrere husleie for studentene.

Ny tilskuddsmodell
Velferdstinget i Oslo og Akershus støtter arbeidsgruppens forslag til ny modell for tilskudd
også referert til som modell nummer tre i rapporten. Velferdstinget i Oslo og Akershus
stiller seg positiv til forslagene om prisjustert kostnadsramme, og tilskuddsbeløp, og støtter
rapportens forslag om oppmykninger i forskriftene som gjør at tomtekostnader helt eller
delvis kan holdes utenfor kostnadsrammen. Modellen åpner for at det kan søkes om
godkjenning til å gå ut over kostnadsrammen for å ivareta livssykluskostnader tilknyttet
studentboligene. Dette i sammenheng med miljøtiltak og gode energiløsninger kan være et
viktig tiltak for å sikre lang levetid på nye studentboliger.
Rapportens forslag til modell nummer tre vil også gi fleksibilitet og dynamikk som kan
gjøre det mulig å løse den typen utfordringer som tidligere har gjort enkelte gode
boligprosjekter umulige å realisere.
Velferdstinget i Oslo og Akershus mener tilskuddsbeløpet bør være høyere enn i dag, men
at det ikke skal overskride 49 prosent av totalkostnadene.

Skillet mellom vedlikehold og rehabilitering
Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker å presisere at det må etableres et tydelig skille
mellom vedlikehold og rehabilitering av boligmassen. I tråd med ønsket om grønne
studentboliger vil det også være en miljøgevinst i omfattende rehabilitering av eldre boliger
framfor å rive for å bygge nytt.
Tilskuddene som gis til nye studentboligprosjekter varer ikke evig. Velferdstinget i Oslo og
Akershus støtter arbeidsgruppens konklusjon med at det vil være urimelig å legge til grunn

at dagens beboere i studentboliger alene, og fullt ut, skal dekke regningen for omfattende
rehabilitering over sin husleie. Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker å rette fokus på at
det er fullt nødvendig å bevilge penger til rehabilitering, mer spesifikt fornyelse og
oppgradering av eksisterende boligmasse i tiden fremover. Det bør etableres en
finansieringsmodell som kan gi tilskudd til rehabilitering av bygningsmasse når den har
nådd endt levetid.
Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker å presisere at tilskudd til å fornye levetiden til
bygningsmassen (rehabilitering) ikke bør gå ut over tilskuddet til nye hybelenheter og at
departementet opprettholder antall studentboligtilskudd for å sikre en nødvendig
kapasitetsøkning.

Klima og miljøtiltak
Departementet har i høringsbrevet bedt om en vurdering om miljøtiltak, herunder tiltak
som reduserer klimautslippene i studentboliger.
Velferdstinget i Oslo og Akershus anbefaler at klima og miljøtiltak bør vektlegges ved
tildeling av tilskudd til nye studentboliger, og ved rehabiliteringen av eksisterende
studentboliger gitt at det etableres en finansieringsmodell som tar høyde for de ekstra
kostnadenes effekt på prosjektets kostnadsrammer. Årsaken ligger blant annet i at
investeringskostnadene med miljøtiltak kan bli høyere i etableringsfasen og oppføringen av
prosjektet. Dette kan på sikt medføre lavere driftskostnader og forlenge boligenes levetid,
og dette er noe kostnadsrammen må ta hensyn til. Dette innebærer blant annet at det bør
gis tilskudd til omfattende rehabilitering av gamle studentboliger til nye, mer miljøvennlige
studentboliger. Slike tiltak kan gi minst like store miljø- og energigevinster samtidig som
man fortsetter satsning på nye studentboligprosjekter.

Tomgangsproblematikk tilknyttet internasjonale studenter
Velferdstinget i Oslo og Akershus støtter forslaget om å kompensere
studentsamskipnadenes tap av inntekter som følge av boliggaranti til internasjonale
studenter. Tomgang har en økonomisk effekt som først rammer studentsamskipnadene,
men kan gå utover studentene fordi husleieøkning er en måte å dekke inn dette på, siden
studentboliger i hovedsak betales via studentenes husleie.
For å bidra til at studentene unngår å bære det økonomiske tapet
tomgangsproblematikken medfører i form av økte husleier, støtter Velferdstinget i Oslo og
Akershus at det må tilrettelegges slik at utdanningsinstitusjonene og samskipnadene i
større grad gjennom avtaler deler på kostnadene tilknyttet tomgang. Alternativt bør det
innføres et internasjonaliseringstilskudd fra staten til studentsamskipnadene på lik linje

med det utdanningsinstitusjonene har i dag.

Eiendomsskatt
Velferdstinget i Oslo og Akershus støtter anbefalingen om at det etableres et nasjonalt
fritak fra eiendomsskatten for studentboliger, på linje med det utdanningsinstitusjonene
har. Eiendomsskatt for studentboliger utgjør ikke mye i et kommunebudsjett, men kan
være en betydelig utgift for en samskipnad, som igjen fører til dyrere husleie for
studentene. Det er tverrpolitisk enighet om at rimelige studentboliger er et godt
utdanningspolitisk virkemiddel for å sikre lik rett til utdanning. Derfor bør det også være et
nasjonalt fritak fra eiendomsskatt for studentboliger.
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Velferdstingets Arbeidsutvalg v/
Maya Sol Sørgård
Leder
Velferdstinget i Oslo og Akershus

Kari Anne Andersen
Nestleder
Velferdstinget i Oslo og Akershus

Marius Frans Linus Hillestad
Samarbeidsansvarlig
Velferdstinget i Oslo og Akershus

Gard Løken Frøvoll
Politikk- og medieansvarlig
Velferdstinget i Oslo og Akershus

Høringssvar - SiO strategi 2025
Viser til “Notat til VT - foretaksstrategi 2025” med høringsfrist 15. mai 2019.
Velferdstinget vil først takke for muligheten til å komme med våre innspill til SiO i
arbeidet om deres Strategi 2025. Vi har hatt en god diskusjon i Velferdstinget og det er
gledelig å se så mye engasjement rundt temaet fra studentenes side.
Videre i dette dokumentet vil vi prøve å oppsummere punktvis hva de viktigste
innspillene fra Velferdstinget til SiO Strategi 2025 er.
-

SiO oppleves å være en trygg og stabil samskipnad som styres på en forsvarlig
måte samtidig som de tar sitt ansvar for videre satsning. Samskipnaden oppleves
som en foregangssamskipnad og tar sitt ansvar som den største
studentvelferdstilbyderen i Norge. Likevel vil Velferdstinget utfordre
samskipnadene til å samarbeide i større grad, også organisatorisk, som for
eksempel i utarbeiding og bruk av felles digitale løsninger.

-

Det er en utfordring at SiO ikke er synlige nok med sine tilbud. Enhver student
tilknyttet samskipnaden bør vite hva SiO er og hvilke tilbud de har mulighet til å
benytte seg av. Spesielt blir det opplevd at de mindre institusjonene blir glemt i
promoteringsarbeid, og det er etterlyst et ønske om større satsning her. SiO
burde ha som mål å nå ut til alle førsteårsstudenter ved samtlige institusjoner.

-

Digitale flater har fortsatt et potensiale til å brukes bedre i alle SiOs
tjenesteområder. Eksempler er digitale kurstilbud hos både SiO Helse,
Rådgivning, Athletica og Foreninger. Satsing på digitalisering er også et godt
virkemiddel for treffe studentene der de er, og en videreutvikling av app og
tilstedeværelse i sosiale medier er ønskelig.

-

SiO må ikke gå i konkurranse med studentfrivilligheten og -kulturen, men heller
spille på lag med studentdrevne initiativer. Det er viktig å videreføre satsingen
på studentfrivillighet og -kultur.

-

Samarbeidet og kommunikasjonen mellom samskipnadene og
studentdemokratiene har et potensiale for forbedring. Velferdstingets
representanter ønsker gjerne å kunne bidra til bedre omdømme av SiO ved
videreføring av informasjon/politikk utad til sine medstudenter, demokratier og
foreninger. Både SiO og studentene kan tjene på at SiO har større grad av dialog
med lokale studentdemokratier for eksempel ved å informere om tjenester eller
utviklinger som er særlig relevante for den enkelte institusjon.

-

Studenter etterlyser bedre samspill mellom SiO og utdanningsinstitusjonene.
Her har SiO og institusjonene et felles ansvar.

-

SiO bør ha et bevisst forhold til hva som er SiO sitt ansvar av tjenesteområder,
samt hvordan få finansiering til de ulike områdene. Studentene betaler mye av
sitt eget helsetilbud og ønsker en større støtte til dette fra andre parter, som
kommune, fylkeskommune, regionale helseforetak eller stat.

-

Velferdstinget mener det er viktig at SiO inkorporerer miljø og bærekraft som
viktige prinsipper for all drift, og våger å satse på nye, framtidsrettede løsninger.

-

SiOs rolle i å løfte Oslo som studentby og kunnskapshovedstad bør få en plass i
foretaksstrategien. SiO er i en unik posisjon til å se student-Oslo som helhet, og
bør ta en aktiv rolle i dette arbeidet.

-

Det er viktig at SiO er bevisst på at studentmassen er i stadig utvikling, og at
etter- og videreutdanning forventes å utgjøre en større andel enn tidligere. Det
er viktig å ta høyde for dette når tjenesteområdene videreutvikles.
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