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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 

Einar Granum kunstfagskole 

 

 

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

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

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

Oslostudentenes Idrettsklubb v/ Hovedstyret, Jussbuss v/daglig leder, JURK v/daglig leder, Ordstyrer 

 

 

 

 

INNKALLING TIL VELFERDSTINGETS NOVEMBERMØTE 8. NOVEMBER 2021 
 

Dette er innkalling til Velferdstingets novembermøte mandag 8. november klokken 16:00.  

Seminaret finner sted på kantinen på MF vitenskapelige høyskole. Veibeskrivelse. 

 

Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærerstedene.  

 

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

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

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

 

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

å finne vara.  

https://www.google.com/maps/place/MF+vitenskapelig+h%C3%B8yskole/@59.9328861,10.713392,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7ddeb01d7a9adae5!8m2!3d59.9328861!4d10.713392
mailto:adm@studentvelferd.no
mailto:adm@studentvelferd.no
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FORKORTELSER 
 

 

AU, VTAU: Arbeidsutvalget 

AL: Arbeiderbevegelsens studentliste 

BDM: Barrat Due musikkinstitutt 

BH: Bjørknes høyskole 

BI: Handelshøyskolen BI 

BISO Oslo: BI studentorganisasjon Oslo 

DMI: De mindre utdanningsinstitusjonene 

DNS: Det Norske Studentsamfund 

GjL: Gjestelista 

GL: Grønn liste 

HK: Høyskolen Kristiania 

HS: Hovedstyret 

KK: Velferdstingets kontrollkomité 

KS: Velferdstingets Kulturstyre 

LL: Liberal liste 

MD: SiO Mat & Drikke 

MF: MF vitenskapelige høyskole 

ML: Moderat liste 

 

 

 

NIH: Norges idrettshøgskole 

NLA: NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 

NMH: Norges musikkhøyskole 

NSO: Norsk studentorganisasjon  

ONF: Organisasjonen for norske fagskoler 

OSI: Oslostudentenes idrettsklubb 

OsloMet: OsloMet – storbyuniversitetet 

PBE: Plan- og bygningsetaten 

PHS: Politihøgskolen 

RL: Realistlista 

SH: Studenthovedstaden 

SiO: Studentsamskipnaden SiO 

SIR: Velferdstingets studentidrettsråd 

SP-OsloMet: Studentparlamentet ved OsloMet 

SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 

VA: Venstrealliansen 

VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité, NSO 

VK: Velferdstingets valgkomité  

VT, VTOA: Velferdstinget (i Oslo og Akershus)
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16:00 Matservering 

16:30  Møtestart med opprop 

 

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

16:30 133-21/11 Valg av ordstyrer og referent Vedtakssak Møtekonstituering 

 134-21/11 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Møtekonstituering 

 135-21/11 Godkjenning av dagsorden og kjøreplan Vedtakssak Møtekonstituering 

 136-21/11 Godkjenning av protokoll Vedtakssak Møtekonstituering 

 137-21/11 Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak Møtekonstituering 

16:40 138-21/11 Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 139-21/11 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 140-21/11 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 

17:10 Pause 15 min 

17:25 141-21/11 Evaluering av egenandel på psykisk helse 

og rådgivning 

Vedtaksak Politikk 

18:00 Pause 10 min 

18:10 142-21/11 Prosjektmandat for studenthus Diskusjonssak  

18:40 143-21/11 Samarbeidstavtale med SiO om 

studenthus 

Diskusjonssak  

19:00 Pause 15 min 

19:15 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av 

studentboliger i SiO 

Vedtaksak Politikk 

 145-21/11 Revidering av Retningslinjer for 

klagenemde for tildeling av boliger 

Vedtaksak Politikk 

19:50 Pause 10 min 

20:00  Fortsettelse: Votering sak 144-21/11 og 

145-21/11 

Vedtaksak Politikk 

20:15 146-21/11 Valg av studentrepresentanter til 

styringsgruppen 

Valgsak Valg 

16:45 147-21/11 Valg av studentrepresentanter til 

delprosjektgruppe 

Valgsak Valg 

20:45  Eventuelt  Eventuelt 

 

21:00 Møtekritikk 

21:30 Møteslutt  
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VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 1 

 2 

Saksnummer: 133-21/11 3 

Type sak: Vedtakssak 4 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 5 

 6 

 7 

Arbeidsutvalgets innstilling: 8 

Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 9 

 10 

 11 

Forslag til vedtak: 12 

Ordstyrer: Kristian Meyer og Martine Gjerde 13 

Referent: Victoria Langø 14 

 15 

 16 

 17 

GODKJENNING AV INNKALLING 18 

 19 

Saksnummer: 134-21/11 20 

Type sak: Vedtakssak 21 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 22 

 23 

 24 

Forslag til vedtak: 25 

Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 26 

 27 

 28 

 29 

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 30 

 31 

Saksnummer: 135-21/11 32 

Type sak: Vedtakssak 33 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 34 

 35 

 36 

Arbeidsutvalgets innstilling: 37 

Dagsorden og kjøreplan godkjennes. 38 

 39 

 40 

Forslag til vedtak: 41 

Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 42 

 43 

 44 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL   45 

 46 

Saksnummer: 136-21/11 47 

Type sak: Vedtakssak 48 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 49 

 50 

 51 

Forslag til vedtak: 52 

Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 53 

 54 

Referatet finner dere på www.studentvelferd.no 55 

 56 

 57 

 58 

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER   59 

 60 

Saksnummer: 137-21/11 61 

Type sak: Vedtakssak 62 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 63 

 64 

 65 

Forslag til vedtak: 66 

Valgprotokoller godkjennes. 67 

  68 

http://www.studentvelferd.no/
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 69 

ORIENTERINGER 70 

 71 

Saksnummer: 138/21-11 72 

Type sak: Orienteringssak 73 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 74 

Vedlegg:  75 

 76 

Forslag til vedtak: 77 

Saken tas til orientering. 78 

 79 

ARBEIDSUTVALGET: GENERELL ORIENTERING 80 

 81 

Denne orienteringen gjelder for perioden 11. oktober til 8. november. 82 

 83 

Dette er orientering fra arbeidsutvalget i fellesskap. 84 

 85 

Kontakt med SiO 86 

Arbeidsutvalget har jevnlig kontakt med både Hovedstyret og konsernledelsen i SiO.  87 

 88 

Vi har siden sist vært på en lunsj med konsernledelsen 28. oktober og stilt spørsmål om SiOs drift. Her 89 

spurte vi blant annet om nedbemanning i SiOs barnehager, om åpningstidene til SiO Mat og drikke og 90 

nedleggelsen av enkelte spisesteder, om saksbehandlingen for studenter som søker forlengelse av botid, 91 

om priser på SiO Athletica og om evaluering av egenandel på psykisk helse og rådgivning.    92 

 93 

Vi har også møtt med studentrepresentantene i Hovedstyret (HS) før hovedstyremøtet 22. oktober for å gi 94 

våre kommentarer til sakene som skulle behandles.  95 

 96 

Ut over den faste kontakten er vi fremdeles i tett dialog med SiO om samarbeidet om det nye studenthuset 97 

i sentrum. Vi har nå utarbeidet et utkast til samarbeidsavtale som definerer noen viktige punkter i 98 

samarbeidet mellom SiO og Velferdstinget. Vi har også fått ferdig utkast til et prosjektmandat for prosjektet 99 

i sin helhet, samt for de ulike delprosjektene.  100 

 101 

Politikk- og medieansvarlig har vært i møte med Karrieresenteret ved UiO som del av forarbeidet med 102 

karrierepolitisk dokument. 103 

 104 

Studenthus 105 

Vi begynner nå å komme godt i gang med prosjektet. Siden sist har vi søkt flere stiftelser for penger. Vi har i 106 

møter med partiene i bystyret fremmet studenthussaken og ønsket om økonomiske midler. Det er utpekt 107 

en prosjektleder fra SiO, han heter Haavard og vil lede store deler av prosjektet fremover og sørge for at 108 

beslutningene som skal tas når styringsgruppa og at arbeidet som skal gjøres i undergruppene blir gjort.  109 

 110 

Nestleder sin tid har primært gått til å jobbe med opprettelsen av delprosjekt innhold. Vi har arrangert åpen 111 

workshop i SO23 i samarbeid med hovedstyret i SiO. De kreative innspillene her kommer til å direkte inngå i 112 

materialet som skal behandles av delprosjekt innhold. Delprosjekt innhold sitt arbeid har vært preget av at 113 



  
 

 

 8 

det fortsatt mangler studentrepresentanter. Riktignok har det blitt valgt arkitekter og kontakten med disse 114 

har begynt så smått.  115 

 116 

Nestleder har også deltatt på møter i delprosjekt finansiering og avtaler, dette er på mange måter den 117 

gruppen som har kommet lengst i sitt arbeid. Siden sist har det blitt sendt inn en søknad til Bergesenstiftelsen 118 

og Thon Stiftelsen.  Søknadssummene er på 1 og 10 millioner kroner, Summene spriker såpass mye på grunn 119 

av den totale mengden midler som stiftelsene har å dele ut. 120 

 121 

Velferdstingene i Norge 122 

Vi har hatt ett møte i ViN den 14. oktober siden forrige VT-møte. Der satte vi blant annet dato og sted for 123 

neste samling. Velferdstingene møtes minst en gang i halvåret med fullt arbeidsutvalg. 124 

 125 

Studenthovedstaden 126 

Studenthovedstaden har hatt ett møte siden sist; der vi snakket om aktivitetskalenderen SiO jobber med å få 127 

på plass, og midlene til psykisk helse som SiO har fått innvilget. Studenthovedstaden jobbet med et 128 

medieutspill om tomta på veterinærhøyskolen som ble sendt inn til Dagsavisen. De bekreftet at de ønsket å 129 

publisere, men vi har ikke klart å finne innlegget på nett.  130 

 131 

Ny ansettelse 132 

Siden forrige møte har administrasjonsleder Sarah, leder Maika og medlem av kontrollkomiteen Eva brukt 133 

en del tid på intervjuer og vurdering av søknader til stillingen som administrasjonsleder. Det var flere 134 

kvalifiserte søkere og vi hadde flere inn til både første- og andregangsintervju. Ny administrasjonsleder vil 135 

etter planen starte i månedsskiftet november-desember. Vi gleder oss til å ønske vår nye kollega velkommen! 136 

Avgjørelsen om hvem som blir ansatt tas innen 29. oktober. 137 

 138 

Foreningskontakt 139 

Det var planlagt møte i studentidrettsrådet, men dessverre så måtte dette avlyses grunnet sykdom. Det sees 140 

på ny dato for møtet og det avholdes forhåpentligvis snart. Ellers har nestleder deltatt på møte i 141 

kjellerpubnettverket ved UiO, nestleder deltar som regel også fast på møter i Konsulatet men det har ikke 142 

blitt avholdt møte der siden sist orientering. Kontakten med foreningsnettverkene oppleves fortsatt som god 143 

og det oppleves at viktige saker kommer VT-AU i hende.  144 

 145 

Sykdom 146 

Siden forrige VT-møte har vi hatt en del sykdom på kontoret. Det har gjort at effektiviteten ikke har vært på 147 

topp, men sånn er det dessverre av og til. Vi er nå alle friske tilbake på kontoret, og krysser fingrene for at 148 

dette vedvarer.  149 

 150 

Politiske møter 151 

Forslaget til Oslo-budsjettet har kommet og vi er derfor i full gang med å forsøke å få inn noen siste endringer. 152 

Leder og politikk og medieansvarlig har til nå vært i møte med bystyrerepresentanter fra Senterpartiet, Rødt, 153 

Krf og SV der vi har tatt opp Studentmelding for Oslo, finansiering av rehabilitering av St. Olavs gate 23 og 154 

støtten til Jurk og Jussbuss. FrP hadde ikke mulighet til å møtes men har mottatt våre innspill skriftlig. Vi har 155 

også invitert oss selv på møte med resterende partier representert i bystyret. Arbeidsutvalget forbereder seg 156 

også på å delta på deputasjoner i ulike kommunale utvalg, som vil finne sted opp mot novembermøtet. 157 

 158 
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Politikk og medieansvarlig har jobbet med studenter på det private leiemarkedet. I den forbindelse har vi 159 

siden forrige VT-møte hatt et møte med en representant fra Reduser husleia. Hovedsakelig for å diskutere 160 

situasjonen for studenter på det private leiemarkedet. 161 

 162 

Media 163 

Politikk og medieansvarlig har skrevet på flere medieinnspill som ikke har kommet på trykk. 164 

 165 

Kampanje 166 

I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse gjennomførte Arbeidsutvalget en kampanje der vi sto på 167 

stand, fikk plakater hengt opp, samt publiserte innlegg om tilbud på Facebook etterfølgende mandag, tirsdag 168 

og onsdag. Leder prater også på en podcast om studenters psykiske helse. 169 

 170 

Råd for de mindre 171 

Rådet er nå oppe og går igjen og vi holder på å gjøre oss klar til valgforsamling. Noen institusjoner melder 172 

om at SiO-spisestedene ikke har åpnet opp igjen enda, mens andre steder er det noe innskrenkede 173 

åpningstider. Noen av studentene ved institusjoner som ikke har treningsavtale med SiO Athletica skulle 174 

ønske at de hadde det.  175 

 176 

Tiltakspakken 177 

Etter at det har rent inn med søknader denne høsten så ser det nå ut til at alle aktivitetsmidlene kommer til 178 

å være delt ut innen november. Det gjenstår fortsatt en del lønnsmidler som har vært mer utfordrende å få 179 

delt ut, så SiO er i dialog med kunnskapsdepartementet for å finne en løsning på det. 180 

 181 

Kontakt med studentdemokratiene 182 

Samarbeidsansvarlig har vært tilstede på Generalforsamlingene til Studentunionen ved Høyskolen Kristiania 183 

og BISO, samt parlamentsmøtet til OsloMet. Hos SHK var han i tillegg ordstyrer. Det har vært veldig 184 

interessant å se hvor forskjellig de ulike institusjonene valgte å gjøre ting til tross for at dette var møter der 185 

en skulle gjøre mye av de samme tingene. 186 

 187 

Ekstern representasjon 188 

På invitasjon fra studentutvalget på KHiO så deltok nestleder på en kick off og holdt et innlegg om 189 

studentengasjement og hvordan skape og holde studenter engasjert i studentforeninger. KHiO er en 190 

institusjon uten noen foreninger, dette ønsket de selv å endre på og spurte derfor om Velferdstinget ville 191 

komme og holde et innlegg om hva som skal til for å skape et godt foreningsmiljø. Nestleder har også takket 192 

ja til å delta på en panelsamtale om studentsamskipnader og studentidrettsforeninger i regi av NSI. Leder og 193 

samarbeidsansvarlig har vært til stedet på NSOs høstkonferanse og der møtt mange andre aktive i 194 

studentdemokratiet fra hele Norge. 195 

 196 

Aksjon 197 

Vi sluttet oss til aksjonen for økt studiestøtte arrangert av SP-UiO. 198 

 199 

Kurs 200 

Hele arbeidsutvalget hadde kurs i Politikk og lobbyarbeid med Agnes Viljugrein. Vi hadde også planlagt kurs 201 

i presse- og mediearbeid, men dette ble avlyst på grunn av sykdom. Vi håper å få tatt det igjen før jul. 202 

Samarbeidsansvarlig har vært på kurs i inDesign, sosiale medier, markedsføring og PR. 203 

 204 
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 205 

 206 

Studentfrivillighetskonferansen 207 

Siden tildelingsmøtet så har dette prosjektet begynt å ta form. Vi har hatt et møte i arbeidsgruppen der vi fikk 208 

samlet alle tankene våre rundt hva vi ønsker å gjøre, og basert på dette møtet har i ettertid 209 

Samarbeidsansvarlig i samarbeid med DNS og SiO foreninger utarbeidet en prosjektskisse som skal 210 

reflektere hva vi kom fram til. Dette skal bli presentert for arbeidsgruppen to dager etter novembermøtet. 211 

 212 

//English// 213 

 214 

Contact with SiO 215 

The Working Committee has kept close contact with SiO, co-arranging a creative workshop about the student house 216 

project, having several meetings about the student house project, and meeting with the corporate management to 217 

discuss different aspects of SiO operations. 218 

 219 

The Student House 220 

A cooperation agreement concerning the student house project is approaching finalizing stages between the Welfare 221 

Council and SiO, and progress is being made on the project in general. Applications for grant funding have been 222 

made, and the Working Committee has met with several parties in the city council advocating municipal support to 223 

the project.  224 

 225 

The vice-president has primarily worked with the sub-project Contents, which will make stronger progress after the 226 

election of student representatives in this Welfare Council meeting. 227 

 228 

 229 

The Welfare Councils in Norway 230 

On the 14th of October, the Working Committee met with the other Welfare Councils of Norway’s corresponding 231 

bodies. 232 

 233 

The Student Capitol 234 

There has been one meeting of the Student Capitol since the previous orientation. 235 

 236 

Employing new administrative leader 237 

On October 29th, it will be decided whom to offer the position of Sarah’s replacement as administrative leader of 238 

the Welfare Council. 239 

 240 

Contact with student organizations 241 

The Vice-president has been in meetings with the student-pub network, and experiences general good contact with 242 

the student organizations. A meeting with of the Student’s Sport Council has unfortunately been cancelled, and none 243 

of the regular meetings with OsloMet’s student organization network have taken place since the last orientation. 244 

 245 

Sickness 246 

The office has been affected by the current flu season, but normal activity has recovered at this point. 247 

 248 

Political meetings 249 
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Meetings concerning the municipal budget for 2022 have been held with the representatives of the City Council 250 

parties Centre Party, Red Party, Christian Democratic Party and Socialist Left party. The Progress Party has received 251 

a written note of the Welfare Council’s input on the budget, and attempts to reach out to all the parties in the City 252 

Council have been made. Meetings with the different city council committees will be held through early November. 253 

 254 

A meeting has also been held with Reduser husleia (“Reduce the rent”). 255 

 256 

Media 257 

Several texts have been worked on, none of which have been successfully published. 258 

 259 

Campaigns 260 

The World Mental Health day was marked in several ways through several days on social media and physically. 261 

 262 

Council of the Smaller Institutions 263 

The council is once again operative. Two issues of note have been the situation for student cantinas and the smaller 264 

institutions arrangements for student-membership at Athletica. 265 

 266 

Student initiative grant 267 

The allotted funding for activity grants is on track to be spent within November. There still remains significant 268 

funding for wage compensation, and SiO is in dialogue with Ministry of Education and Research to reach a 269 

constructive solution. 270 

 271 

Contact with the Student Democracies 272 

Head of cooperation has participated in meetings at Kristiania University College, BI, and OsloMet. 273 

 274 

External representation 275 

The vice-president visited KHiO and held a presentation on student organization engagement. He will also 276 

participate in a panel conversation on student welfare organizations and student sports organizations hosted by 277 

NSI. 278 

 279 

Action for increased financial support 280 

The Welfare Council has participated in SP-UiO’s action for increasing the student aid to 1,5 G. 281 

 282 

Training 283 

Agnes Viljugrein has held a course on political influencing for the Working Committee. Head of cooperation has 284 

attended courses on InDesign, social media, marketing and PR. 285 

 286 

Student volunteer conference 287 

The project has been making progress after the previous Welfare Council meeting. The working group has held a 288 

meeting, and a project has been developed which will be presented on the next working group meeting two days 289 

after the coming Welfare Council meeting. 290 

  291 
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MEDIELOGG 292 

 293 

28. oktober 294 

https://universitas.no/nyheter/68665/slik-ser-det-nye-studenthuset-ut 295 

Universitas besøker SO23 og Velferdstinget og SiOs idéfulle workshop der. 296 

 297 

13. oktober 298 

https://universitas.no/nyheter/68583/dette-vil-den-nye-regjeringen-gjore-for-studentene/ 299 

Maika kommenterer i Universitas-sak om den nye regjeringens studentpolitikk. 13.10.2021 300 

 301 

13. oktober 302 

https://universitas.no/nyheter/68587/velferdstinget-i-oslo-gar-motsatt-veg-av-byradet/ 303 

Universitas-sak om at Velferdstinget gir mer i sin støtte til Jussbuss og JURK samtidig som byrådet foreslår 304 

mindre i Oslo kommunes budsjett. 13.10.2021 305 

 306 

11. oktober 307 

https://khrono.no/forventer-hoyere-studiestotte-i-statsbudsjettet/619884 308 

Maika kommenterer i Khrono-sak om foreslåtte statsbudsjetts studiestøtte.  309 

 310 

29.oktober  311 

https://www.radio-norge.org/podcasts/studentnyhetene 312 

Radio Nova har sak i studentnyhetene om det nye studenthuset. 313 

 314 

 315 

 

  

https://universitas.no/nyheter/68665/slik-ser-det-nye-studenthuset-ut
https://universitas.no/nyheter/68583/dette-vil-den-nye-regjeringen-gjore-for-studentene/
https://universitas.no/nyheter/68587/velferdstinget-i-oslo-gar-motsatt-veg-av-byradet/
https://khrono.no/forventer-hoyere-studiestotte-i-statsbudsjettet/619884
https://www.radio-norge.org/podcasts/studentnyhetene
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 316 

 317 

Saksnummer: 139-21/11 318 

Type sak: Orienteringssak 319 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 320 

 321 

Styret har siden sist hatt styreseminar. Her diskuterte vi blant annet tilbudet i SiO mat og drikke, utvikling av 322 

karrieretilbudet, budsjettprioriteringer og årsplan for 2022. Og Studenthus så klart.   323 

 324 

1-3. november har styreleder og administrerende direktør deltatt på Samskipnadsmøte i Kristiansand, hvor 325 

styreledere og direktører fra alle studentsamskipnadene møtes for å ta opp og dele erfaringer om relevante 326 

tema. Årets tema var samskipnadenes rolle og samarbeid i sektoren. 327 

 328 

SIO MAT OG DRIKKE 329 

 330 

SiO mat og drikke åpner mer og mer opp. Her følger administrasjonen nøye med på utviklingen av 331 

tilstedeværese på lærestedene, og så langt har det vært en positiv utvikling på de stedene som har åpnet. 332 

Det er noe mindre tilstedeværelse enn før pandemien, så SMD har tilpasset åpningstider etter pågang. Alle 333 

ansatte er tilbake i jobb etter permitteringer, noen av disse har vært permittert siden mars 2020.  334 

 335 

Niels kaffebar hadde gjenåpning 28. oktober med nyoppussede lokaler, og 1. november åpnet også Årstiden 336 

på OsloMet. 337 

 338 

Det er pågående møter med UiO og MF angående avdelinger som foreløpig ikke er gjenåpnet eller planlagt 339 

gjenåpnet. 340 

 341 

 342 

SiO Barnehage 343 

 344 

Normal drift i barnehagene. Møter som personalmøter, foreldremøter og samtaler kan holdes fysisk igjen, 345 

noe som har vært savnet av både ansatte og foreldre. Vi er i gang igjen med den lovpålagte veiledningen av 346 

nyutdannede barnehagelærere. Nå jobbes det for å bli felles barnehage og avdelinger igjen, og for å få 347 

gjenopprettet et godt samarbeid og arbeidsmiljø på tvers av avdelingene. 348 

 349 

 350 

SiO Athletica 351 

 352 

SiO Athletica har nå en medlemsbase på over 20 000, så det begynner å nærme seg samme nivå som før 353 

pandemien. Noe vi ser på som svært gledelig! 354 

 355 

Fra 1. Oktober har Athletica gått mer inn i en periode for utvikling av drift. Dette betyr at det er mye fokus på 356 

opplæring av nye ledere og lederteam, som følge av nye rekrutteringer og endringer i arbeidsstrukturen. Det 357 

jobbes også med utvikling av treningstilbudet. Herunder hvordan man skal utvikle hvert senter videre med 358 

tanke på innhold og uttrykk. 359 
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 360 

SiO Helse 361 

 362 

Ventelistetall:  363 

• Psykisk helse: ca.2 uker for første inntak, ca.5 uker på oppstart hos psykolog  364 

• Rådgivning: 3 dager. God pågang på kurs. 365 

• Tannhelse: ca. 10 dager til ledig time. Akutt time på dagen.  366 

• Fastlege: 10 dager, ø-hjelp på dagen. Time hos helsesykepleier ca 1 dag.  367 

 368 

Psykisk helse opplever stor pågang med økende ventelister og ventetid, men foreløpig er vi innenfor mål for 369 

ventetid.  370 

Kapasiteten ved teststasjonene fortsetter å trappes noe ned. SiO holder på å reforhandle avtalen med Oslo 371 

kommune om videre drift. 372 

 373 

Utdeling av selvtester ved utdanningsinstitusjonene og studentbyer ble avsluttet 30. september. Det er delt 374 

ut ca. 140 000 tester til studenter og ansatte i perioden. 375 

 376 

 377 

SiO Helse 378 

 379 

SiO foreninger er tilbake i ordinær drift og har stor pågang til kurs. Her ser vi også en oppsving i aktivitet og 380 

nyetableringer av foreninger. 381 

 382 

KD-midlene 383 

 384 

Som nevnt i sist orientering ser vi fortsatt utfordringer med å få brukt opp lønnsmidler gjennom tildelingene 385 

av KD-midlene. Anslagsvis vil det være igjen mellom 5,2-6,2 millioner av denne posten. Foreningene vi har 386 

kontakt med ønsker ikke lønnsmidler, fordi det vil bli vanskelig å gå tilbake til frivillig basis dersom man 387 

begynner å lønne arbeid, som forøvrig alltid har vært frivillig. SiO i samarbeid med andre samskipnader har 388 

søkt om å få omgjort disse midlene til bruksmidler for lavterskel tilbud, men har fått avslag på dette. Alle 389 

andre tildelinger vil være anvendt innen endt periode. 390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 15 

ANDRE ORIENTERINGER 391 

 392 

Saksnummer: 140-21/11 393 

Type sak: Orienteringssak 394 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 395 

 396 

 397 

KULTURSTYRETS ORIENTERING 398 

 399 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 400 

 401 

UNIVERSITAS 402 

 403 

Det foreligger ingen skriftlig orientering.  404 

 405 

 406 

RADIO NOVA 407 

 408 

Radio Nova har siden Tildelingsmøtet 11 oktober 2021 hatt god aktivitet i foreningen. 409 

Medlemmer i Radio Nova føler seg stolte over, og ikke minst hørt, etter å ha blitt tildelt hele 410 

søknadssummen som vi søkte om i tilskudd for budsjettåret 2022 fra Velferdstinget. På vegne 411 

av hele Radio Nova ønsker vi igjen å takke Velferdstinget for forståelsen og tildelingen. Ønsker 412 

også å utrette en stor takk til Arbeidsutvalget som viste stor vilje og initiativ til å bli godt kjent 413 

med oss i Radio Nova og lyttet og stilte oss spørsmål om oss som forening. Utrolig godt jobbet 414 

til alle sammen. 415 

 416 

 Samme dag som tildelingsmøtet avholdt Radio Nova en Radiofaglig kveld, med godt oppmøte 417 

på Chateau Neuf. Her hadde vi besøk av Harald Eia, som snakket om hvordan det er å 418 

produsere radio med kombinasjon av underholdning og fagteoretisk innhold, samt Ragna 419 

Nordenborg, som snakket om hvordan man produserer radio som fanger og engasjerer lyttere. 420 

Vi planlegger i disse dager for en ny radiofaglig kveld mot slutten av november. 421 

 422 

Vi har fått til en midlertidig IT-løsning for våre sendinger, takket være vår dyktige tekniske 423 

ansvarlig Ullerikke Svenne. Vi sliter fortsatt med det tekniske bakteppet, men dette blir del av 424 

hva som skal ses på når midlene for 2022 kommer. Ellers er den tekniske situasjonen i Radio 425 

Nova som før, og vi jobber med det vi har etter beste evne.  426 

 427 

Radio Nova har fortsatt å avholde gratis lunsj for våre medlemmer, gjennom tilskudd vi har fått 428 

fra SiO gjennom Kunnskapsdepartementet. Dette har skapt stort engasjement, og vi ser at våre 429 

medlemmer er innom våre lokaler noe oftere enn tidligere. Dette kan være til inspirasjon for 430 

andre organisasjoner som ser at det er manglende deltagelse internt. 431 

 432 

Radio Nova har også vært på en fantastisk hyttetur til Studenterhytta i Nordmarka. Dette ble en 433 

stor suksess, med 37 deltagende medlemmer som ytret et stort ønske om at neste hyttetur blir 434 
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over 2 dager istedenfor 1.  435 

 436 

Daglig Leder i Radio Nova har også ferdig utarbeidet et forslag til helt nye vedtekter for foreningen. Dagens 437 

vedtekter og øvrig reglement er spredt over utallige dokumenter og 438 

oppleves som begrenset i forhold til hvilket virke og hvilke utfordringer som oppstår i Radio 439 

Nova. De nye vedtektene skal ut på høring før endelig vedtak over nye vedtekter eventuelt 440 

implementeres. Etter at forslaget har vært på høring internt i foreningen, vil forslaget 441 

oversendes Arbeidsutvalget og Kontrollkomiteen i Velferdstinget, slik at de kan ettergå om de 442 

nye vedtektene er forenelige med de forpliktelser Radio Nova har overfor Velferdstinget. Dialog 443 

er allerede igang med VT sine representanter i Radio Nova sitt styre. 444 

 445 

Ellers forventer vi at livet på Radio Nova blir mindre aktivt fremover, ettersom eksamenstiden 446 

straks er i gang. 447 

 448 

Med vennlig hilsen 449 

Aleksander Ramm 450 

Daglig leder 451 

Radio Nova 452 

 453 

ARGUMENT 454 

 455 

Det foreligger ingen skriftlig orientering.  456 

 457 

 458 

URBO – URBAN BOLIGUTLEIE 459 

 460 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 461 
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EVALUERING AV EGENANDEL PÅ PSYKISK HELSE OG RÅDGIVNING 462 

 463 

Saksnummer: 141-21/11 464 

Type sak: Vedtakssak 465 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Maika Marie Godal Dam 466 

Vedlegg:  467 

 468 

Arbeidsutvalgets innstilling: 469 

Ingen innstilling. 470 

 471 

Forslag til vedtak:  472 

 473 

Forslag 1: Velferdstinget mener at SiO skal avslutte prøveordningen med egenandel på psykisk helse og 474 

rådgivning. 475 

 476 

Forslag 2: Velferdstinget mener at SiO skal fortsette med prøveordningen med egenandel på psykisk helse 477 

og rådgivning. Velferdstinget vil vente med å ta en endelig avgjørelse på om egenandel skal være en fast 478 

ordning til man har fått en tydeligere evaluering av denne prøveordningen fra SiO.  479 

 480 

Forslag 3: Velferdstinget mener at SiO skal innføre en lav egenandel på psykisk helse og rådgivning med et 481 

lavt tak som en fast ordning. Dette er med forutsetningen om at ordningen ivaretar de mest utsatte 482 

studentene og at ordningen kan reverseres dersom de positive sidene ikke viser seg å oppveie de negative. 483 

 484 

 485 

SAKSOPPLYSNINGER 486 

 487 

Bakgrunn for saken 488 

I november 2019 gjorde Velferdstinget et vedtak om å støtte en prøveordning om å innføre en lav egenandel 489 

på behandling hos rådgiver og hos psykolog i SiO. Bakgrunnen for at dette vedtaket ble fattet i Velferdstinget 490 

var at saken var planlagt tatt opp som vedtakssak på kommende Hovedstyremøte i desember 2019 i 491 

forbindelse med SiOs budsjett. Siden Velferdstinget verken hadde politikk for eller imot dette valgte 492 

daværende AU å ta opp saken i Velferdstinget.  493 

 494 

Et av premissene som ble satt for å gå inn for denne prøveordningen var at ordningen senere skulle bli 495 

evaluert og fremlagt Velferdstinget slik at Velferdstinget kan avgjøre om dette er noe man ønsker at SiO skal 496 

fortsette med på lengre sikt. Innføringen av ordningen ble utsatt på grunn av korona, og SiO tok ikke 497 

egenandel for behandling det første halvåret etter at koronaen brøt ut, og evalueringen ble dermed utsatt til 498 

høsthalvåret 2021. Dette er årsakene til at evalueringen tas opp nå. 499 

 500 

Saksopplysninger 501 

Da saken var oppe i Velferdstinget i 2019 ble det trukket frem forsking som pekte på både fordeler og ulemper 502 

ved å innføre egenandel på helsetjenester. Fordelene som ble trukket frem var at egenandel kan stimulere 503 

studentene til økt bevissthet om faktisk behov og at kan ha positiv effekt på pasient-behandler-relasjonen 504 

trukket frem, samt at det kan øke tilbudets status og dermed verdsettes høyere.  505 

 506 
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På den annen side ble det også trukket frem visse ulemper med egenandel på helsetjenester. For det første 507 

kan ordningen skape høyere terskel for å søke hjelp som kan gå ut over de mest sårbare studentene. For det 508 

andre kan det føre til at studenter som behøver hjelp utsetter, eller unngår å søke hjelp på grunn av trang 509 

økonomi, og dermed forsterke eller forverre de psykiske problemene. 510 

 511 

Nåværende vedtak 512 

Vedtak gjort i Velferdstinget 09. november 2019: 513 

 514 

Velferdstinget ønsker at det opprettes en prøveordning med egenandel. Velferdstinget vil vente med den 515 

endelige avgjørelsen om egenandel som fast ordning til man har fått resultatet av evalueringen av denne 516 

prøveordningen. Prøveordningen må ivareta de mest utsatte studentene på en minst like god måte som i 517 

dag, og det er derfor viktig at de foreslåtte tilleggene blir gjennomført. Inntektene fra egenandelen skal 518 

utelukkende gå tilbake til SiOs psykisk helsetilbud og med disse midlene forsøke å kutte køene og øke 519 

kompetansenivået til behandlerne og antall behandlere. 520 

Vedtak gjort i hovedstyret desember 2019:  521 

 522 

Egenandel til rådgiver:  523 

Egenandel rådgivning, innsparing ca. 0,5 millioner. Egenandelen til rådgiver foreslås til 90.- pr 524 

konsultasjon, med tak på 270.- kroner.  525 

 526 

Egenandel psykisk helse:  527 

Egenandel psykisk helse, innsparing ca. 1,1 million. Egenandelen til psykolog/psykologspesialist foreslås til 528 

90.-/110.- pr konsultasjon, med tak på 330.- kroner. 529 

 530 

I tillegg ble det vedtatt følgende spesifiseringer:  531 

 532 

● Kurs vil forbli gratis og kurskapasiteten økes 533 

● Inntakssamtale til psykisk helse blir fortsatt gratis med mål om at det fortsatt skal være lav terskel 534 

på å få en vurdering av behov for hjelp  535 

● Første samtale hos rådgiver skal fortsatt være gratis, ettersom dette er en enkel rådgivning og 536 

vurdering av behov for hjelp 537 

● Intensjonen er at ordningen ikke skal ha en «firkantet» praksis for å skjerme de mest sårbare 538 

studentene.  539 

● Ordningen kan reverseres 540 

 541 

SiOs evaluering 542 

 543 

På et møte med konsernledelsen i SiO den 28.10.2021 fikk vi følgene svar på hvordan de pr. nå vurderer 544 

prøveordningen med egenandel på psykisk helse og rådgivning: 545 

 546 

Har egennandel ført til at flere møter opp til timen? 547 

 Dette er vanskelig å si. Vi har ikke data fra før ordningen ble innført. Vi har ikke erfaringer som tilsier at det 548 

har ført til noen endring i antallet som møter/ikke møter til time. 549 

 550 

Er det et ønske fra ansatte behandlere innen psykisk helsetibud i SiOs å fortsette med egenandelsordningen? 551 
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 Ansatte opplevde ordningen i en overgangsfase som mer administrativt arbeid, og at det var noen ting i 552 

selve løsningen som gjorde at betaling ikke gikk som den skulle, men dette har løst seg. Noen behandlere 553 

mener at det prinsipielt grunnlag bør være en gratistjeneste. 554 

 555 

Opplever behandlerne at det har vært et forbedret forhold mellom behandler og pasient etter at ordningen med 556 

egenandel ble tatt i bruk? 557 

 Vi har ikke fått tilbakemeldinger som tilsier at betalingen har påvirket forholdet mellom behandler/rådgiver 558 

i noen retning, hverken negativt eller positivt. 559 

 560 

I tilegg til å svare på de konkrete spørsmålene vi stilte til SiO kom de også med andre opplysninger og kommentarer: 561 

 562 

 Det er vanlig og ønsket med egenbetaling til en lang rekke helsetjenester for å regulere bruk av tjenestene. 563 

Skal psykisk helse og rådgivning særbehandles i dette tilfellet?  564 

 Det finnes gratis lavterskeltilbud gjennom selvhjelpsorganisasjoner, telefontjenester og raskere psykisk 565 

helsehjelp i bydel. Skal SiO prioritere å tilby tjenesten gratis når det finnes andre gratistilbud?  566 

 567 

 Kartlegging av ansatte og studenter i 2020 viser at 8% ville avstå å bruke tilbudet pga egenbetaling. Her 568 

stiller SiO spørsmål vedd om dette kan løses ved å informere bedre om at man kan få  fritak fra betaling 569 

ved behov. 570 

 571 

 De ansatte i SiO psykisk helse og rådgivning  har forskjellige ståsted i hovedsak på prinsipielt grunnlag. 572 

 573 

 Hittil i år er det kommet inn litt under 500 000 kr i egenbetaling til psykisk helse og rådgivning, det utgjør 574 

ca 500 konsultasjoner hos psykolog og rådgiver. 575 

 576 

 På års basis finansierer egenbetaling ca 1 rådgiverstilling. 577 

 578 

Arbeidsutvalgets vurdering 579 

 580 

Arbeidsutvalgets vurdering er at Velferdstinget nå har tre muligheter for veien videre. I og med at det ikke 581 

har kommet en større evaluering av prøveprosjektet fra SiO, noe Velferdstinget i 2019 ga uttrykk for at de 582 

ønsket før de tok en avgjørelse, har vi lagt inn et forslag på å utsette avgjørelsen til denne evalueringen 583 

foreligger.  Samtidig vil vi gi Velferdstinget muligheten til å ta en avgjørelse på om man vil innføre egenandel 584 

som fast ordning på et mer prinsipielt grunnlag dersom det er ønsket. Her er det to forslag, forslag 1 om å 585 

ikke innføre egenandel, og forslag 2 om å innføre egenandel.  586 

 587 

Forslag 1:  588 

Velferdstinget mener at SiO skal avslutte prøveordningen med egenandel på psykisk helse og rådgivning. 589 

 590 

Forslag 2:  591 

Velferdstinget mener at SiO skal fortsette med prøveordningen med egenandel på psykisk helse og 592 

rådgivning. Velferdstinget vil vente med å ta en endelig avgjørelse på om egenandel skal være en fast 593 

ordning til man har fått en tydeligere evaluering av denne prøveordningen fra SiO.  594 

 595 
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Forslag 3:  596 

Velferdstinget mener at SiO skal innføre en lav egenandel på psykisk helse og rådgivning med et lavt tak 597 

som en fast ordning. Dette er med forutsetningen om at ordningen ivaretar de mest utsatte studentene og 598 

at ordningen kan reverseres dersom de positive sidene ikke viser seg å oppveie de negative. 599 

 600 

 601 

//English// 602 

 603 

In 2019 the Welfare Council supported that SiO could run a trial where students are charged a fee for the use of 604 

SiO’s counselling and psychologist services. The fee would apply to a maximum of three consultations, with a 605 

suggested price of 90-110 NOK. Due to the pandemic, the implementation of the trial was delayed. Consequently 606 

the Welfare Council’s review of the trial has been postponed until now. 607 

 608 

Three alternative proposals are made: 609 

Proposal 1: The Welfare Council’s position is that SiO should end the trial (returning to all consultations being free). 610 

Proposal 2: The Welfare Council’s position is that the trial should continue until SiO has conducted a thorough 611 

evaluation of the trial to inform the Welfare Council’s final decision. 612 

Proposal 3: The Welfare Council’s position is that the trial should be implemented as a permanent practice, with low 613 

fees for some consultations – with the prerequisite that the implementation is reversible and preserves the interests 614 

of the most vulnerable students. 615 
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DISKUSJON: PROSJEKTMANDAT/STYRINGSDOKUMENT FOR STUDENTHUS 616 

 617 

Saksnummer: 142-21/11 618 

Type sak: Diskusjonssak 619 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Maika Marie Godal Dam og Marius Torsvoll 620 

Vedlegg:  621 

 622 

Arbeidsutvalgets innstilling: 623 

Velferdstinget diskuterer saken og kommer med sine innspill.  624 

 625 

 626 

 627 

 628 

SAKSOPPLYSNINGER 629 

 630 

Arbeidsutvalget har i samarbeid med ressurser i SiO produsert et forslag til et styringsdokument (tidligere 631 

omtalt som prosjektmandat) for prosjektetablering av et studenthus i Oslo sentrum. Dette forslaget er 632 

vedlagt som Studenthuset SO23-styringsdokument. Dette styringsdokumentet er laget for å gi prosjektet en 633 

retning og være veileder for prosjektet frem til neste fase.  634 

 635 

Styringsdokumentet kommer til å endre seg og revideres etter behov ved overgang til nye faser i prosjektet. 636 

Dette er fordi prosjektets behov endrer seg løpende. Inneværende fase for prosjektet er 637 

programmeringsfasen, her bruker man tid på å sette opp rammeverkene som skal til for at prosjektet styres 638 

på en god måte. Når prosjektet er ferdig med denne fasen går man over til prosjekteringsfasen. Da revideres 639 

styringsdokumentet fra programmeringsfasen slik at det passer for prosjektfasen. I inneværende fase så 640 

jobbes det med sikring av finansiering og utvikling av innhold, mens det byggetekniske ikke har hatt en 641 

ordentlig oppstart enda. 642 

Selv om styringsdokumentet vil gjennomgå revideringer er det dette styringsdokumentet som legger 643 

grunnlaget for prosjektet fra nå og frem til huset står ferdig. 644 

 645 

Etter at saken ble utsatt på høstseminaret så har arbeidsutvalget vært i kommunikasjon med SiO og har 646 

sammen kommet frem til dette styringsdokumentet som dekker prosjektets behov i inneværende fase. Dette 647 

forslaget legges derfor frem for Velferdstinget for diskusjon og innspill.  648 

 649 

Forslag til diskusjonspunkter:  650 

 651 

● Sikrer forslaget til styringsdokument Velferdstingets eierskap til prosjektet? 652 

● Hvordan vil Velferdstinget involveres i fremtidige revisjoner av styringsdokumentet? 653 

● Er det noen mangler i dokumentet? 654 

● Er det feilaktige eller overflødige punkter i dokumentet? 655 

 656 

//English// 657 

 658 

The working committee, in cooperation with resources in SiO has developed and presented a mandate for the 659 

project regarding the establishment of a Student House in the city centre. This suggested mandate is to be found in 660 
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the appendix is unfortunately only written in norwegian. The goal of this project is to give the project a direction 661 

and lay the foundation for a successful project.  662 

 663 

The mandate will be revised as the project develops.  664 

 665 

Recommended discussion points:  666 

● Does this secure the Welfare Councils ownership of the project? 667 

● How would the Welfare Council like to be involved in the future revisions of this document? 668 

● Is there something missing in this document?  669 

● Is there wrong or unnecessary information in this document? 670 
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DISKUSJON: SAMARBEIDSAVTALE MED SiO OM STUDENTHUS 671 

 672 

Saksnummer: 143-21/11 673 

Type sak: Diskusjonssak 674 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Maika Marie Godal Dam og Marius Torsvoll 675 

Vedlegg:  676 

 677 

Arbeidsutvalgets innstilling: 678 

Velferdstinget diskuterer samarbeidsavtalen og kommer med sine innspill.  679 

 680 

 681 

 682 

SAKSOPPLYSNINGER 683 

 684 

Bakgrunn for saken 685 

Arbeidet med å realisere studenthuset i St. Olavs gate 23 krever et tett samarbeid mellom Velferdstinget og 686 

SiO. For å fasilitere at dette samarbeidet foregår på en best mulig måte jobber Velferdstinget og SiO med 687 

utformingen av en samarbeidsavtale.utvalget  688 

 689 

Samarbeidsavtalens formål er å definere et felles grunnlag for samarbeidet om studenthusprosjektets videre 690 

prosess. Viktige funksjoner for dokumentet er sikre en felles forståelse av roller, ansvar og myndighet mellom 691 

aktørene, og sikre stabilitet og fremgang i et prosjekt som vil ha hektiske perioder og noe flyt i 692 

nøkkelpersoner. 693 

 694 

I vedlegget [Samarbeidsavtale] finnes det gjeldende utkastet til avtalen. Før avtalen inngås er det ønskelig med 695 

en god diskusjon i Velferdstinget om avtalens innhold. Som bilateral avtale kan ikke Velferdstinget alene styre 696 

det endelige innholdet, som også SiO må godkjenne, men diskusjonen vil være førende for arbeidsutvalgets 697 

videre arbeid med å inngå avtalen. 698 

 699 

For å informere dette arbeidet ønsker derfor Arbeidsutvalget at Velferdstinget diskuterer blant annet: 700 

 701 

 Er det andre punkter som bør legges til? 702 

 Er det punkter som bør endres eller fjernes? 703 

 Sikrer denne avtalen velferdstinget medvirkningsrett og eierskap i prosjektet? 704 

 705 

Saken står også åpen til å diskutere andre aspekter ved samarbeidsavtalen. 706 

 707 

//English// 708 

 709 

The Welfare Council is working with SiO to create a bilateral cooperation agreement concerning the Student House 710 

project to create a sound foundation for the future work. The current draft to this agreeement can be found in the 711 

appendix; unfortunately, this text is only in Norwegian. The Welfare Council will discuss the document to inform the 712 

Working Committee’s finalizing work in reaching an agreement with SiO.   713 

 714 
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Some suggested points of discussion are:  715 

 716 

 Should there be further points beyond the ten in the draft?  717 

 Should some of the points be revised? 718 

 Does this agreement secure the Welfare Councils influence and ability to participate in the projects 719 

direction? 720 
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REVIDERING AV REGLEMENT FOR TILDELING AV STUDENTBOLIGER I SIO 721 

 722 

Saksnummer: 144-21/11 723 

Type sak: Vedtakssak 724 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Maika Marie Godal Dam 725 

Vedlegg: Reglement for tildeling av studentboliger i SiO 726 

 727 

Arbeidsutvalgets innstilling: 728 

Reglementet for tildeling av studentboliger i SiO revideres med de endringer som fremkommer på møtet.  729 

 730 

Forslag til vedtak: 731 

Tildelingsreglementet revideres.  732 

 733 

SAKSOPPLYSNINGER 734 

 735 

 736 

Reglementet for tildeling av studentboliger i SiO ble sist revidert av Velferdstinget i mars 2018.  737 

 738 

Det har også lenge vært pekt på et behov for å oppdatere dette reglementet og se det i sammenheng med 739 

retningslinjene for klagenemda for tildelinger av boliger da det blant annet brukes flere ulike navn for dette 740 

klagenemda/klageutvalget.  741 

 742 

Tildelingsprosessen for SiO boliger har fått mer oppmerksomhet den siste tiden og vi har oppfattet det som 743 

ønsket av Velferdstinget at disse to dokumentene som omhandler tildeling av SiO bolig tas opp til behandling.  744 

 745 

Vedlagt ligger det gjeldene reglement for tildeling av studentboliger i SiO. 746 

 747 

 748 

//English// 749 

 750 

The Welfare Council last revised the regulations for the allocation of student housing in SiO in March of 2018.  751 

 752 

There has also long been a need to update this regulation and see it in conjunction with the guidelines for the 753 

complaints committee for the allocation of housing as there are several different names used for this complaints 754 

committee.  755 

 756 

The allocation process for SiO housing has received more attention lately and we have understood it as the wish of 757 

the Welfare Council that these two documents dealing with the allocation of SiO housing be taken up for review.  758 

 759 

Attached is the applicable regulation for the allocation of student housing in SiO. 760 

 761 

 762 

 763 
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REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR KLAGENEMDA FOR TILDELING AV 764 

BOLIGER 765 

 766 

Saksnummer: 145-21/11 767 

Type sak: Vedtakssak 768 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Maika Marie Godal Dam 769 

Vedlegg: Retningslinjer for klagenemnda for tildeling av boliger, Reglement for tildeling av studentboliger i 770 

Studentsamskipnaden SiO 771 

 772 

Arbeidsutvalgets innstilling: 773 

Arbeidsutvalget innstiller på at Velferdstinget reviderer dokumentet og vedtar de endringer som kommer 774 

frem på møtet.  775 

 776 

Forslag til vedtak: 777 

Velferdstinget reviderer retningslinjene med de endringer som kommer frem på møtet. 778 

 779 

SAKSOPPLYSNINGER 780 

 781 

Retningslinjer for klagenemda for tildeling av boliger ble vedtatt 17.11.2014, og har ikke blitt tatt opp til verken 782 

diskusjon eller revidering siden da.  783 

Vi ser nå både at begrepsbruken ikke stemmer overens med Reglementet for tildeling av boliger i SiO, og 784 

mener at dokumentet ikke reflekterer gjeldende praksis.  Arbeidsutvalget mener at dokumentet potensielt 785 

trenger mer en redaksjonelle endringer og ønsker derfor at Velferdstinget oppdaterer retningslinjene og ser 786 

dem i sammenheng med Reglementet for tildeling av boliger i SiO. Dokumentet spesifiserer blant annet at 787 

VT skal ha 3 representanter, 1 for to år og 2 for et år, men per dags dato er det kun 2 som er valgt for to år. 788 

Det sies og at ene plassen skal gå til arbeidsutvalget, hvilket i dag ikke er tilfellet. Det er også verdt å notere 789 

seg at Arbeidsutvalget i 2016 gikk over fra å være 6 medlemmer i arbeidsutvalget til 4.   790 

 791 

Gjeldene retningslinjer for klagenemda for tildeling ligger vedlagt men uten linjenummer. Retningslinjene 792 

følger derfor også her:  793 

 794 

 795 

Retningslinjer for klagenemnda for tildeling av boliger  796 

Klagenemnda for tildeling av boliger er en instans for klagesaker som rettes til Studentboligene i SiO.  797 

 798 

  799 

- Disse retningslinjene er underordnet gjeldende reglement for tildeling av studentboliger i 800 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.   801 

- Klagenemnda fatter sine vedtak på bakgrunn av Reglement for tildeling av studentboliger i 802 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.   803 

- Klagenemnda skal bestå av tre SiO-registrerte studenter som velges av Velferdstinget under 804 

Velferdstingets konstituerende møte. SiO er saksbehandlingsorganet.   805 

- Valgperioden settes fra det konstituerende møtet og ett år frem i tid, og møtes normalt to ganger i 806 

året, eller etter behov.   807 
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- Ett av medlemmene velges for to år av gangen, de to andre for ett år.   808 

- Velferdstingets arbeidsutvalg skal ha ett av medlemmene i klagenemnda.   809 

- Medlemmene har taushetsplikt.   810 

- Det skal innkalles til ekstra møter i klagenemnda ved behov.   811 

- Dersom det er nøvendig kan et mindre antall saker behandles over e-post.   812 

- Medlemmene skal motta sakspapirene i forkant av møtet for å kunne forberede seg.   813 

- Klagenemnda har mulighet til å utvise skjønn, men dette skal praktiseres strengt for å sikre 814 

likebehandling og hindre at de som klager for et ekstra fortrinn.   815 

- Det skal være mulig å utvise et særlig skjønn dersom studenten har måtte lide av en avgjørende feil 816 

utdanningsinstitusjonen har gjort (for eksempel dersom det har blitt gjort feil som har gjort at man 817 

har blitt forsinket med studieprogresjonen sin). Dette må kunne dokumenteres.   818 

- Nemnda innstiller på om klagen skal gis medhold eller avvises, og de avviste sakene kan klages videre 819 

til styret i SiO sitt ankeutvalg. Klagenemnda skal ikke kunne overprøves av andre organer, herunder 820 

ankeutvalget eller administrasjonen, kun dersom det har vært ukorrekt saksbehandling eller dersom 821 

det er blitt gjort feil i henhold til tildelingsreglementet.   822 

- Klagenemnda skal ha innsyn i referat fra styret i SiO sitt ankeutvalg.   823 

- Klagenemnda skal gjøres kjent på SiOs og Velferdstingets nettsider. 824 

 825 
Vedtatt 17.11.2014 826 

 827 

 828 

 829 

 830 

//English// 831 

 832 

The guidelines for the Complaints Board processing the complaints regarding the distribution of SiO Housing has 833 

not been revised since 2014. Due to the inconsistent language regarding this board, the Working committee has 834 

seen it as useful to revise its contents. The representatives elected to this board is also representative of the 2014 835 

structure of the working committee, one of the members of the working committee is assigned a place in the board, 836 

but this was designed for when the committee had 6 members not 4. The current practice does not align with the 837 

guidelines as there are supposed to be 3 student members on the board, 1 for 2 years and 2 for 1 year. But today's 838 

practice is two members for two years. Thus it is in need of revision.  839 
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VALG AV STUDENTREPRESENTANTER TIL STYRINGSGRUPPEN 840 

 841 

Saksnummer: 146-21/11 842 

Type sak: Valgsak 843 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Maika Marie Godal Dam 844 

Vedlegg:  845 

 846 

Arbeidsutvalgets innstilling: 847 

Det velges tre representanter til styringsgruppen fra ulike utdanningsinstitusjoner. 848 

 849 

Forslag til vedtak: 850 

1. Kandidatene fremmet oppnevnes 851 

2. Det utføres preferansevalg på fremma kandidater  852 

3. Velferdstingets Arbeidsutvalg får myndighet til å oppnevne representanter. Dette ettergodkjennes av 853 

Velferdstinget.  854 

 855 

SAKSOPPLYSNINGER 856 

 857 

Studenthusprosjektet består av en styringsgruppe, en prosjektgruppe og flere delprosjektgrupper. I denne 858 

saken skal det velges tre representanter til styringsgruppen. 859 

Styringsgruppen skal være det besluttende organet for prosjektet og vil i liten grad utføre praktiske oppgaver. 860 

Gruppen skal på vegne av studentene og SiO ivareta forankringen av prosjektet. Gruppen består av studenter 861 

valgt av Velferdstinget, representanter fra Hovedstyret, samt utvalgte nøkkelpersoner fra ledelsen i SiO og 862 

eventuelt eksterne aktører. Styringsgruppen har blant annet ansvar for å beslutte forslag fra prosjektgruppen 863 

og sikre god dialog og eventuelle vedtak i Hovedstyret og VT/VTAU. 864 

Styringsgruppen vil i utgangspunktet avholde månedlige møter, med utsendelse av referat i etterkant. 865 

Frekvensen på møtene kan variere avhengig av fremdrift og/eller kritikalitet i saker. 866 

Studentene utgjør mer enn 50% i Styringsgruppen og gruppen ledes av leder i Velferdstinget.  867 

 868 

Gruppen består av følgende medlemmer: 869 

- Leder av Velferdstinget 870 

- Administrerende direktør i SiO  871 

- Styreleder i SiO  872 

- Representant for lærestedene 873 

- Representant fra Oslo kommune 874 

- Studentrepresentant 875 

- Studentrepresentant 876 

- Studentrepresentant 877 

 878 

 879 
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//English//  880 

 881 

The student house project is composed of several different sub-projects, with the leading project committee being 882 

responsible for the overarching decision-making within the project. Student representation is therefore essential, 883 

and three of the committee’s members will be elected directly by the Welfare Council.  884 

 885 

In addition to the three members elected this meeting, the committee is also to be composed of SiO’s CEO, the Chair 886 

of SiO’s Executive Board, a representative from the educational institutions and a municipal representative, and 887 

chaired by the president of the Welfare Council. 888 
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VALG AV STUDENTREPRESENTANTER TIL DELPROSJEKTGRUPPE INNHOLD  889 

 890 

Saksnummer: 147-21/11 891 

Type sak: Valgsak 892 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll 893 

Vedlegg: Mandat delprosjekt innhold 894 

 895 

Arbeidsutvalgets innstilling: 896 

Det velges tre representanter til Delprosjekt innhold fra ulike utdanningsinstitusjoner.  897 

 898 

Forslag til vedtak:  899 

1. Kandidatene fremmet oppnevnes 900 

2. Det utføres preferansevalg på fremmet kandidater  901 

3. Velferdstingets Arbeidsutvalg får myndighet til å oppnevne representanter. Dette ettergodkjennes av 902 

Velferdstinget.  903 

 904 

 905 

 906 

SAKSOPPLYSNINGER 907 

 908 

Delprosjekt innhold skal være det førende arbeidende organet for utformingen av St. Olavsgate 23. Dette er 909 

en gruppe som er fundamental for at prosjektet blir en suksess, studentmedvirkning og studentstyring av 910 

gruppen er dermed ekstremt viktig. Nestleder i arbeidsutvalget leder gruppen og håndterer det meste 911 

administrative arbeidet. Det skal for effektivitetens skyld velges 3 representanter til delprosjektet, dette er 912 

fordi det er en arbeidende gruppe.  913 

 914 

Studentmedlemmene i gruppen blir et arbeidende organ, men dette arbeidende organet skal være kreativt 915 

rettet. Kontakt med arkitekter, brukerprosesser og utvikling av arealplaner blir hovedvirksomheten til 916 

gruppen. Målet er at gruppen i all hovedsak er ferdig med sitt arbeid i mars. 917 

 918 

 919 

 //English//  920 

 921 

In the project student house the subproject “Contents” is a fundamental part of the establishment of a student house 922 

in the city centre. Student participation and perspective in this group is thus extremely important. Therefore three 923 

student members will be elected to participate in the group, this is due to efficiency as this will be a working group.  924 

 925 

 926 


