PROTOKOLL FRA NOVEMBERMØTE
Dato:
Tid:
Sted:

8. november 2021
klokken 16:30
Gydas vei 4, MF vitenskapelige høyskole, kantinen

Møtet satt d. 8. november 2021 kl. 16:33. Ved opprop var det 28 stemmeberettigede til stede.

DELEGATER:
DE MINDRE HØGSKOLENE

UNIVERSITETET I OSLO

1
2
3
4
5

Grønn liste
24
Aurora Kobernus
25
Lars Anvil (vara)
26
Annika Syverstad (vara)

Øystein Martin Dulsrud Klungnes (KHIO)
Jostein Friis Bjerkeli (MF)
Mia Cecilie Welten (MF)
Forfall ingen vara
Forfall ingen vara

HØYSKOLEN CAMPUS KRISTIANIA

Venstrealliansen
27
Elisabeth Hoksmo Olsen
28
Pietro Berger Lappola (vara)
29
Øystein Fossbraaten

7
8
9

Liberal liste
30
Knut André Sande

POLITIHØGSKOLEN
6

Emil

Kristoffer Myklebust Egset
Forfall ingen vara
Aleksandra Louise H. Langstø

Realistlista
31
Sara Mediå

HANDELSHØYSKOLEN BI
10
11
12
13

Stellan Hjerpset-Østlie (vara)
Constance Thuv
Armin Braimi
Iben Nesset

A-lista
32
Frida Rasmussen
33
Kristine Vilde Sandtrøen

OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Marie Knutsen Bruntveit (vara)
Forfall ingen vara
Amalie Fadler Opdal
Åse Berg Dybvik
Forfall ingen vara
Mats Ugland
Elsa Kuvene Skaret
Lovise Meyer
Forfall ingen vara
Forfall ingen vara

Moderat liste
34
Karl Oskar Lie Bjerke (vara)
35
Forfall ingen vara
Gjestelista
36
Rifat Naima
37
Trym Fjeldheim Karlsen
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TALE- OG FORSLAGSRETT:
Møteplikt med tale- og forslagsrett

DELSTYRER
39
40
41

Isak Grov Diesen – Urban boligutleie
Ingvild Garmo Nilsson – Kulturstyreleder
Axel Klanderrud - Valgkomitéleder

KONTROLLKOMITÈEN
42
43
44

Adrian Leander Skagen
Markus Christopher Barkenæs
Eva Strømme Moshuus

HOVEDSTYRET
45
47
49

Stine Johannessen, leder
Martine Myklebust
Peter Linge Hessen

ARBEIDSUTVALGET
50
51
52
53

Maika Marie Godal Dam, leder
Marius Torsvoll, nestleder
Vemund H. Jernsletten, politikk- og medieansvarlig
Didrik Svellingen, samarbeidsansvarlig

OBSERVATØRER:
Uten talerett
Christina Eide (DNS)
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FORKORTELSER
NLA: NLA Høgskolen, Staffeldtsgate
NMH: Norges musikkhøyskole
NSO: Norsk studentorganisasjon
ONF: Organisasjonen for norske fagskoler
ONH: Oslo Nye Høyskole
OSI: Oslostudentenes idrettsklubb
OsloMet: OsloMet – storbyuniversitetet
PBE: Plan- og bygningsetaten
PHS: Politihøgskolen
RL: Realistlista
SH: Studenthovedstaden
SiO: Studentsamskipnaden SiO
SIR: Velferdstingets studentidrettsråd
SP-OsloMet: Studentparlamentet ved OsloMet
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO
VA: Venstrealliansen
VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité, NSO
VK: Velferdstingets valgkomité
VT, VTOA: Velferdstinget (i Oslo og Akershus)

AU, VTAU: Arbeidsutvalget
AL: Arbeiderbevegelsens studentliste
BDM: Barrat Due musikkinstitutt
BI: Handelshøyskolen BI
BISO Oslo: BI studentorganisasjon Oslo
DMI: De mindre utdanningsinstitusjonene
DNS: Det Norske Studentsamfund
GjL: Gjestelista
GL: Grønn liste
HK: Høyskolen Kristiania
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
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Permisjonssøknad fra møtestart til 18:29 fra Kristoffer Myklebust Egset
VEDTAK: Permisjon innvilget.
Permisjonssøknad fra Aleksandra Louise H. Langsø (HK): Søker permisjon fra 18:55
VEDTAK: Permisjon innvilget.

Klokken 16:43

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT
Sak 133-21/11
AU innstilte på følgende personer:
Kristian Meyer og Martine Gjerde som ordstyrere.
Victoria Ovedie Chruickshank Langø som referent.

VEDTAK: AUs innstilling ble vedtatt.

Klokken 16:44

GODKJENNING AV INNKALLING
Sak 134-21/11
AU innstilte på at innkallingen godkjennes.

VEDTAK: Innkalling ble godkjent.
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25
26
27
28

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN
Sak 135/21-11
AU innstilte på følgende dagsorden og kjøreplan:

DAGSORDEN OG KJØREPLAN

29
30
31
32

16:00 Matservering
16:30 Møtestart med oppropp
Tid:
16:30

16:40

17:10
17:25
18:00
18:10
18:40
19:00
19:15

Saks nr.:
133-21/11
134-21/11
135-21/11
136-21/11
137-21/11
138-21/11
139-21/11
140-21/11
Pause 15
min
141-21/11
Pause 10
min
142-21/11
143-21/11
Pause 15
min
144-21/11
145-21/11

19:50

33
34
35
36
37

Type sak:
Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak

Kategori:
Møtekonstituering
Møtekonstituering
Møtekonstituering

Vedtakssak
Vedtakssak
Orienteringssak
Orienteringssak
Orienteringssak

Møtekonstituering
Møtekonstituering
Orienteringer
Orienteringer
Orienteringer

Evaluering av egenandel på
psykisk helse og rådgivning

Vedtakssak

Politikk

Prosjektmandat for studenthus
Samarbeidsavtale med SiO om
studenthus

Diskusjonssak
Diskusjonssak

Revidering av reglement for
tildeling av studentboliger i SiO
Revidering av Retningslinjer for
klagenemda for tildeling av
boliger

Vedtakssak

Politikk

Vedtakssak

Politikk

Forts. Votering sak 144-21/11 og
145-21/11
Valg av studentrepresentanter
til styringsgruppen
Valg av studentrepresentanter
til delprosjektgruppe
Eventuelt

Vedtakssak

Politikk

Valgsak

Valg

Valgsak

Valg

Pause 10
min

20:00
20:15

146/21-11

20:30

147/21-11

20:45

Saker:
Valg av ordstyrer og referent
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden og
kjøreplan
Godkjenning av protokoll
Godkjenning av valgprotokoller
Arbeidsutvalgets orientering
Hovedstyrets orientering
Andre orienteringer

21:00 Møtekritikk
21:30 Møteslutt
VEDTAK: Dagsorden og kjøreplan ble godkjent.

5

Eventuelt

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

GODKJENNING AV PROTOKOLL
Sak 136/21-10
Det ble innstilt på at protokollen godkjennes.
VEDTAK: Protokollen ble godkjent.

Klokken 16:47

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER
Sak 137/21-11
Kontrollkomiteen (KK) v/Adrian Leander Skagen orienterte om en valgprotokoll fra OsloMet som hadde
kommet inn sent. KK innstilte på at valgprotokollene ikke godkjennes.

VEDTAK: Valgprotokollene ble godkjent.
Det var 28 stemmeberettigede til stede.

ORIENTERINGER
Sak 138/21-11

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING
Arbeidsutvalget orienterte om hva som har skjedd siden sakspapirfrist.
Det var oppklarende spørsmål fra 17 (I), 29(I), 13(I) og 20(I).

Sak 139/21-11

HOVEDSTYRETS ORIENTERING
Hovedstyret v/ Constance Thuv orienterte om SiO og deres arbeid siden siste møte i Velferdstinget.
Det var ingen oppklarende spørsmål til Hovedstyret.
Sak 140/21-11

ANDRE ORIENTERINGER
Valgkomitéen v/ leder Axel Klanderrud (41) orienterte om vervene som skal velges ved Høstvalgmøte 6.
desember.
Det var ingen oppklarende spørsmål til valgkomitéen.
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Pause 17:06 – 17:20

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

EVALUERING AV EGENANDEL PÅ PSYKISK HELSE OG RÅDGIVNING
Sak 141/21-11
Arbeidsutvalget v/ Vemund h. Jernsletten innledet saken.
Arbeidsutvalget har ikke innstilt på saken.
Forslag til vedtak:
Forslag 1: Velferdstinget mener at SiO skal avslutte prøveordningen med egenandel på psykisk helse og
rådgivning.
Forslag 2: Velferdstinget mener at SiO skal fortsette med prøveordningen med egenandel på psykisk helse
og rådgivning. Velferdstinget vil vente med å ta en endelig avgjørelse på om egenandel skal være en fast
ordning til man har fått en tydeligere evaluering av denne prøveordningen fra SiO.
Forslag 3: Velferdstinget mener at SiO skal innføre en lav egenandel på psykisk helse og rådgivning med et
lavt tak som en fast ordning. Dette er med forutsetningen om at ordningen ivaretar de mest utsatte
studentene og at ordningen kan reverseres dersom de positive sidene ikke viser seg å oppveie de negative.
Det var ingen oppklarende spørsmål til orienteringen.

DEBATT AV SAKEN:
29(I), 37(I), 28(I), 24(I), 34(I), 32(I), 28(I), 24(I), 11(I) – 29(R) – 11(SR), 29(I) – 20(R) – 29(SR), 17(I). 31(I) – 6(R), 32(I),
37(I) – 33(R) – 31(SR).

VOTERING:
Velferdstinget stemmer først over forslag 1 mot forslag 3.
Det var 28 stemmeberettigede til stede.
Klokken 17:55
VEDTAK: Forslag 1 står
Dermed går Velferdstinget til neste votering; forslag 1 mot forslag 2.
VEDTAK: Forslag 1 vedtatt av Velferdstinget
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Pause 18:01 – 18:10

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

DISKUSJON: PROSJEKTMANDAT/STYRINGSDOKUMENT FOR STUDENTHUS
Sak 142/21-11
Arbeidsutvalget v/ Maika Marie Godal Dam innledet saken.
Arbeidsutvalget har innstilt på at Velferdstinget diskuterer saken og kommer med sine innspill.
Det var ingen oppklarende spørsmål til orienteringen.

DEBATT AV SAKEN:
13(I) – 51(R), 24(I), 50(I), 13(I) – 3(R) – 13(SR), 29(I), 32(I), 49(I) – 13(R), 37(I).

Klokken 18:32

DISKUSJON: SAMARBEIDSAVTALE MED SiO OM STUDENTHUS
Sak 143/21-11
Arbeidsutvalget v/ Marius Torsvoll orienterer om saken.
Arbeidsutvalget har innstilt på at Velferdstinget diskuterer saken og kommer med sine innspill
Spørsmål til orienteringen: 13(I), 24(I), 37(I) – 51(R). 13(I) – 51(R).

DEBATT AV SAKEN:
31(I).
Pause 18:40 – 18:55

REVIDERING AV REGLEMENT FOR TILDELING AV STUDENTBOLIGER I SIO
Sak 144/21-11
Arbeidsutvalget v/ Didrik Svellingen orienterer om saken.
Arbeidsutvalget har innstilt på at reglementet revideres med de endringer som fremkommer på møtet.
Spørsmål til orienteringen: 34(I).

DEBATT AV SAKEN:
24(I). 50(I) – 53(R), 24(I), 20(I), 25(I), 50(I), 24(I), 32(I), 2(I). 29(I), 32(I) – 24(R).
Pause 19:18 – 19:28
45(I) – 25(R), 24(I), 30(I) – 24(R), 37(I) - 2(R) – 17(R), 32(I) – 24(R), 27(I), 37(I), 30(I) – 24(R), 50(I) – 32(R), 33(I) –
30(R) – 33(SR, 24(I)
Strek satt 19:54
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160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

Pause 19:54 – 20:04

VOTERING:
Velferdstinget går til votering.
28 stemmeberettigede til stede.
Forslag 7 blir trukket
Forslag 1 og 23 er motstridene
VEDTAK: Forslag 1 går videre, forslag 23 faller,
Forslag nr. 1

Dokument

Reglement for tildeling av studentboliger i

Linje

i dokumentet

SiO
Levert av

Gjennomgående

Aurora Kobernus, GL UiO

Type

Endring

Sak 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO

Opprinnelig tekst

Gjennomgående bytte ut "spesielle behov"

Ny tekst

Gjennomgående endre til "med funksjonsnedsettelse"

Begrunnelse

Det er ikke spesielle behov å trenge en bolig, derfor bør man heller forklare hva man
mener slik at studenten klarer å forstå om det de leser er aktuelt for dem. Det blir heller
ikke skjønn på om den enkelte studenten er funksjonshemmet nok til å bli prioritert når
kriteriet er tydeligere. Da unngår man at studenter med behov for universelt utformet
bolig som ikke eier en rullestol ved søknadstidspunktet prioriteres vekk til fordel for en
student uten funksjonsnedsettelse eller behov for en universelt utformet bolig. Dette er et
viktig diskrimineringstiltak å skrive i klartekst. Dette er ikke en redaksjonell endring, men
er desto viktig å gjennomføre.

VEDTAK

Vedtatt

Forslag nr. 15

Dokument

170
Reglement for tildeling av studentboliger i

Linje

i dokumentet

SiO
Levert av

Gjennomgående

Aurora Kobernus – GL UiO

Type

Endring

Sak 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO

Opprinnelig tekst

7 år.

Ny tekst

Gjennomgående endring fra 7 år til 8 år maksimal botid. Altså øke maksimalt antall år
med ett år alle steder dette er nevnt i dokumentet.

Begrunnelse

Gir økt mulighet til at de som går studier med lang planlagt studietid kan få mulighet til å
fullføre studiet og ha et sted å bo.
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Gir studenter som har behov for redusert studieprogresjon eller permisjon fra studiet,
mulighet til å fullføre studier og ha et sted å bo og være en del av studiemiljøet. Dette kan
bidra til å hjelpe studenter som har sykdom, funksjonsnedsettelse eller som har eller
venter barn.

VEDTAK

Vedtatt

Forslag nr. 4

Dokument

171
Reglement for tildeling av studentboliger i

Linje

10-12

Type

Endring

SiO
Levert av

Arbeidsutvalget

Sak 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO

Opprinnelig tekst

SiO kan inngå avtaler for internasjonale studenter med lærestedene tilknyttet SiO.
Tildeling av boliger for studenter som er omfattet av disse avtalene tildeles etter egne
kriterier og omfattes ikke av bestemmelsene i dette dokumentet.

Ny tekst

SiO kan inngå avtaler for internasjonale studenter med lærestedene tilknyttet SiO.
Tildeling av boliger for studenter som er omfattet av disse avtalene kan tildeles etter egne
kriterier og dermed ikke omfattes av bestemmelsene i dette dokumentet.
I slike tilfeller skal alle parter i leieforholdet være opplyst om hvilke bestemmelser som er
gjeldende, og disse bestemmelsene skal aldri føre til diskriminering av internasjonale
studenter.

Begrunnelse

Arbeidsutvalget ønsker å sikre at internasjonale studenter ikke diskrimineres i boligsaker,
og vil derfor legge inn forbeholdet om at andre bestemmelser ikke kan åpne for
diskriminering.

VEDTAK

Vedtatt

Forslag nr. 13

Dokument

172
Reglement for tildeling av studentboliger i

Linje

Søknadsberettig

SiO
Levert av

26-27, § 3
ede

Aurora Kobernus – GL UiO

Type

Endring

Sak 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO

Opprinnelig tekst

Dersom leietaker kan dokumentere forsinkelser i studieløpet grunnet sykdom, fødsel,
verneplikt, studenttillitsverv o.l. behandles dette særskilt

Ny tekst

Dersom leietaker kan dokumentere forsinkelser eller redusert studieprogresjon i
studieløpet behandles dette særskilt i en søknad om det er på grunn av: sykdom, fødsel,
verneplikt, studenttillitsverv, funksjonsnedsettelse og lignende årsaker.
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Begrunnelse

For at SiO bolig skal ha sin ønskede effekt i å minske forskjeller og øke likestilling må også
funksjonsnedsettelse være en gyldig årsak til å få godkjent redusert studieprogresjon.
Dette avsnittet måtte også være mulig å forstå for studenten om var aktuelt for dem eller
ei så jeg har prøvd å skrive det ut i klartekst.

VEDTAK

Vedtatt

Forslag nr. 6

Dokument

173
Reglement for tildeling av studentboliger i

Linje

Søknadsberettig

SiO
Levert av

28, § 3
ede

Aurora Kobernus – GL UiO

Type

Tillegg

Sak 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO

Opprinnelig tekst
Ny tekst

Studenter med langvarig behov for nedsatt studieprogresjon, grunnet de gyldige
forholdene over, kan søke om unntak fra regelen om minst 50 prosent studieprogresjon
for hele den gjenværende studietiden eller perioden fram til maksimal botid på 7 år.

Begrunnelse

Ingen andre bosteder diskriminerer basert på hvor studiefør man er, så lenge man betaler
for seg. Det er en tilleggsbelastning å søke SiO om dette hvert semester med gyldig
dokumentasjon og ha en usikker framtid. Dette er særlig vanskelig for studenter som
både har bodd ut den ordinære makstiden på 5 år og som samtidig har redusert
studieprogresjon.

VEDTAK

Vedtatt

Forslag nr. 8

Dokument

174
Reglement for tildeling av studentboliger i

Linje

Søknadsberettig

SiO
Levert av

31, § 3
ede

Aurora Kobernus – GL UiO

Type

Tillegg

Sak 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO

Opprinnelig tekst
Ny tekst

Dersom feil eller mangler ved studiestedet har skyld i behovet for utsatt botid eller
redusert studieprogresjon er det nok å vise til dette og f eks få en bekreftelse fra
studieveileder eller tilretteleggingstjenesten ved studiestedet.

Begrunnelse

Under pandemien ble det tydeligere at studenter ikke ble prioritert i gjenåpningen og
effektene av pandemien vil kunne føre til at flere studenter enn før er forsinket i
studieløpet og har behov for utvidet botid eller har hatt redusert studieprogresjon.
Håndheving og skjønn har vært opplevd som ulik på om man får utsatt tid for ting man er
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uforskyldt i, også i tilfeller med mangel på universell utforming av studiestedet eller
tilrettelegging på studiet.
VEDTAK

Vedtatt

Forslag nr. 11

Dokument

175
Reglement for tildeling av studentboliger i

Linje

Søknadsberettig

SiO
Levert av

31, § 3
ede

Aurora Kobernus – GL UiO

Type

Tillegg

Sak 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO

Opprinnelig tekst
Ny tekst

Studenter som blir syke eller studieuføre i løpet av studiet skal beholde fulle rettigheter til
bolig, selv om de har redusert studieprogresjon eller permisjon fra studiet, inntil
maksimalt 7 års botid.

Begrunnelse

Studenter som blir så syke eller studieuføre at de helt eller delvis må ta studiepermisjon
på bestemt eller ubestemt tid vil kunne ha et stort behov til å kunne ha en fast bolig.
Dersom en student står i sitt livs vanskeligste situasjon feks grunnet en ulykke,
arbeidsskade på praksisplass eller alvorlig sykdom skal ikke studenten også miste
hjemmet og bomiljøet sitt. Det vil nok ikke gjelde mange, men de få det gjelder for vil få litt
ekstra tid til å komme seg opp på beina igjen, eller avslutte studier helt og flytte ut med en
gang de faktisk har mulighet til å klare det.

VEDTAK

Vedtatt

Forslag nr. 12

Dokument

176
Reglement for tildeling av studentboliger i

Linje

Søknadsberettig

SiO
Levert av

35, § 3
ede

Aurora Kobernus – GL UiO

Type

Endring

Sak 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO

Opprinnelig tekst

Aldersgrense for søkere er 35 år.

Ny tekst

Det er en maksimal aldersgrense på 35 år for singelboliger med bofellesskap, men
søknadsberettigede som har gyldig grunn til å få utvidet botid kan likevel få søke om å bo
videre i andre boligtyper enn bofellesskap.

Begrunnelse

Studenter som har gyldig grunn til utvidet botid bør også ha like gyldig grunn til å bo
videre selv om de blir litt eldre. Dette er ofte heltidsstudenter som ikke kan jobbe ved
siden av studiet slik som studenter i profesjonsstudium som krever lang studietid, eller
deltidsstudenter som også har barn eller har en funksjonsnedsettelse. Disse studentene
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som er over 35 år kan ha behov for andre singelboliger enn bofellesskap, hvor det ofte er
yngre studenter som bor, men ha like stort behov som de unge til å bo i studentbolig.
VEDTAK

Falt

Forslag nr. 2

Dokument

177
Reglement for tildeling av studentboliger i

Linje

Søknadsberettig

SiO
Levert av

36, § 3
ede

Aurora Kobernus – GL UiO

Type

Tillegg

Sak 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO

Opprinnelig tekst
Ny tekst

Aldersgrense for søkere er 35 år.
Søknadsberettetigede har rett på tilgjengelig informasjon fra SiO om søknadsprosessen,
tilrettelegging og klageprosessen.

Begrunnelse

Dette burde vært selvsagt, men praktiseres ikke godt nok i dag av SiO og fører til at mange
studenter ikke får informasjonen de trenger for å søke etter riktig bolig, søke på riktig
måte eller klare å søke overhodet. Derfor er det også viktig at studenter har et godt
grunnlag å klage på dersom de mener at de ikke har fått god nok informasjon og at mer
informasjon som er relevant for mange studenter vil gjøres tilgjengelig feks på SiO sine
nettsider på norsk og engelsk.

VEDTAK

Falt

Forslag nr. 5

Dokument

178
Reglement for tildeling av studentboliger i

Linje

4

SiO
Levert av

36, ny paragraf §

Aurora Kobernus – GL UiO

Type

Tillegg

Sak 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO

Opprinnelig tekst
Ny tekst

Behandling av søknad
Behandlingen av søknader om tildeling av leiekontrakter for bolig skal behandles av en
saksbehandler i SiO Bolig. Alle søkere skal motta svar på sin søknad så tidlig som mulig før
ønsket innflyttingsdato.

Begrunnelse

I dag står det ingenting i reglementet om hvem som behandler søknader. Det mener
arbeidsutvalget at det bør.

VEDTAK

Vedtatt
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Forslag nr. 17

Dokument

Reglement for tildeling av studentboliger i

Linje

49, § 5
Prioriteringsrekk

SiO

efølge ved profil
singel

Levert av

Aurora Kobernus – GL UiO

Type

Endring

Sak 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO

Opprinnelig tekst

Øvrige prioriteres etter alder, med de yngste først, deretter etter søknadstidspunkt.

Ny tekst

Øvrige prioriteres etter alder, med de yngste først, så om søkeren har
funksjonsnedsettelse, deretter etter søknadstidspunkt.

Begrunnelse

Det er viktig at tildelingen gjøres på bakgrunn av de som kanskje trenger nettopp SiO
boliger aller mest og trenger mest stabilitet. Studenter med funksjonsnedsettelser kan
feks ha like stort behov for å bo i bofellesskap for å ivareta en god psykisk helse, slik som
den øvrige studentbefolkningen kan ha.

VEDTAK

Vedtatt

Forslag nr. 18

Dokument

179
Reglement for tildeling av studentboliger i

Linje

56, § 6
Prioriteringsrekk

SiO

efølge ved profil
par

Levert av

Aurora Kobernus – GL UiO

Type

Tillegg

Sak 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO

Opprinnelig tekst
Ny tekst

2. søknadsberettigede leietakere med funksjonsnedsettelse

Begrunnelse

Også funksjonshemmede studenter kan være i et parforhold, men kan slite ekstra med å
finne universelt utformede boliger eller boliger som passer sine behov.

VEDTAK

Vedtatt

Forslag nr. 19

Dokument

180
Reglement for tildeling av studentboliger i

Linje

62, § 7
Prioriteringsrekk

SiO

efølge ved profil
familie

Levert av

Aurora Kobernus – GL UiO

Sak 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO
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Type

Tillegg

Opprinnelig tekst
Ny tekst

2. Søknadsberettigede familier hvor minst en av dem har en funksjonsnedsettelse.

Begrunnelse

Det er lett å glemme at også studenter kan ha familier der minst en av dem har en
funksjonsnedsettelse, men disse familiene må ikke glemmes og bør prioiriteres slik at de
har god mulighet til å finne en best mulig bolig for dem.

VEDTAK

Vedtatt

Forslag nr. 9

Dokument

181
Reglement for tildeling av studentboliger i

Linje

81, § 9 Unntak
fra

SiO

prioriteringsrekk
efølge

Levert av

Aurora Kobernus – GL UiO

Type

Tillegg

Sak 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO

Opprinnelig tekst
Ny tekst

"Eksisterende søknadsberettigede som på grunn av oppussing, salg av nåværende bolig
eller lignende må flytte ut og ikke får fornyet kontrakten sin skal prioriteres først til en
tilsvarende bolig av samme type og profil. For søknadsberettigede med
funksjonsnedsettelser plikter SiO å ha en dialog om og tilby en tilsvarende bolig til samme
eller økt grad av universell utforming og tilrettelegging, dersom det er behov for det."

Begrunnelse

Når SiO ikke tilbyr en søknadsberettiget å bo videre i boligen sin eller fornye kontrakt
grunnet forhold slik som oppussing, bør ikke dette føre til at man får flere ulemper eller
ikke finner en bolig man kan bruke. Det er særlig viktig at man ikke får en mindre
universelt utformet eller tilpasset bolig dersom man har behov for det, slik at
søknadsberettigede blir innestengt eller utestengt fra sitt nye hjem og i ytterste
konsekvens må droppe ut av studier.

VEDTAK

Vedtatt

Forslag nr. 16

Dokument

182
Reglement for tildeling av studentboliger i

Linje

90, Ny: Paragraf
x Om spesielt

SiO

tilpassede
boliger

Levert av

Aurora Kobernus – GL UiO

Sak 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO

Opprinnelig tekst

15

Type

Tillegg

Ny tekst

Ny paragraf x Om spesielt tilpassede boliger:
Boliger som er spesielt tilpasset til studenter med funksjonsnedsettelse utover universell
utforming, skal kun unntaksvis deles ut til søknadsberettigede uten funksjonsnedsettelse
dersom den har stått tom i lengre tid, slik som et semester.

Begrunnelse

Dette er en presisering av regler og praksis på at de svært få spesielt tilpassede boligene
feks de få med hev og senk muligheter som er spesielt laget for funksjonshemmede
studenter.

VEDTAK

Vedtatt

Forslag nr. 22

Dokument

183
Reglement for tildeling av studentboliger i

Linje

91-97, §11

Type

Endring

SiO
Levert av

Jostein Bjerkeli – De mindre høgskolene

Sak 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO

Opprinnelig tekst

Maksimal botid for alle beboere i SiO’s boliger er begrenset til 5 år. Dersom leietaker kan
dokumentere forsinkelser i studieløpet grunnet sykdom, fødsel, verneplikt,
studenttillitsverv o.l. behandles dette særskilt, og botiden kan forlenges. Botid utover 5 år
kan også gis til dem som går på et profesjonsstudium som er normert til mer enn 5 år.
Normert studietid ut over 5 år må dokumenteres med studieplan utarbeidet av
lærestedet.

Ny tekst

Endre fra 5 år til 6 år

Begrunnelse

Det finnes flere grunner til å være student over 5 år, utover disse som er nevnt som
unntak.

VEDTAK

Falt

Forslag nr. 14

Dokument

184
Reglement for tildeling av studentboliger i

Linje

93-94, § 11 Botid

Type

Endring

SiO
Levert av

Aurora Kobernus – GL UiO

Sak 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO

Opprinnelig tekst

Dersom leietaker kan dokumentere forsinkelser i studieløpet grunnet sykdom, fødsel,
verneplikt, studenttillitsverv o.l. behandles dette særskilt, og botiden kan forlenges.

Ny tekst

Dersom leietaker kan dokumentere behov for utvidet botid behandles dette særskilt i en
søknad om det er på grunn av: sykdom, fødsel, verneplikt, studenttillitsverv,
funksjonsnedsettelse og lignende årsaker.
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Begrunnelse

For at SiO bolig skal ha sin ønskede effekt i å minske forskjeller og øke likestilling må også
funksjonsnedsettelse være en gyldig årsak til å få godkjent utvidet botid. Dette avsnittet
måtte også være mulig å forstå for studenten om var aktuelt for dem eller ei så jeg har
prøvd å skrive det ut i klartekst.

VEDTAK

Vedtatt

Forslag nr. 3

Dokument

185
Reglement for tildeling av studentboliger i

Linje

97, § 11 Botid

Type

Tillegg

SiO
Levert av

Aurora Kobernus – GL UiO

Sak 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO

Opprinnelig tekst
Ny tekst

Studenter med langvarig behov for utsatt botid grunnet de gyldige forholdene over kan
søke om å få botid for hele den gjenværende perioden fram til maksimal botid på 7 år.

Begrunnelse

Når SiO automatisk avslår alle søknader om utvidelse av kontrakt utover botiden på 5 år
fører det til svært uheldige situasjoner for studenter som har gyldige og ofte langvarige
behov for utvidet botid og studietid, slik som ved sykdom eller funksjonsnedsettelse. Det
blir også vanskeligere etter hvert semester å få utvidet botiden kortsiktig fram til den
maksimale botiden og flere opplever at kravene blir høyere jo nærmere maksimal botid
man er.

VEDTAK

Vedtatt

Forslag nr. 21

Dokument

186
Reglement for tildeling av studentboliger i

Linje

SiO
Levert av

Aurora Kobernus – GL UiO

Type

98, Ny paragraf x
Kontraktfornyelse

Tillegg

Sak 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO

Opprinnelig tekst
Ny tekst

Ny paragraf x Kontraktfornyelse
Før en kontrakt utløper skal SiO sende ut et tilbud om kontraktfornying eller et varsel om
kontraktsoppsigelse. Dette skal gis slik at studenten har minst 30 - tretti - dager til å svare
på om de vil beholde boligen og fornye kontrakten, eller om de også vil søke utvidet botid
dersom de har gyldig grunn til det.

Begrunnelse

Dersom studenter skal kunne klage på formelle feil i ankenemnden må det også være
regler for hvordan saksbehandling skal gjøres, slik at de studentene som likevel opplever
feil skal kunne få en rettferdig behandling. 30 dager er satt fordi det per i dag er en uke og
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dette har ført til at flere studenter har opplevd forskjellsbehandling eller har mistet
boligen selv om de hadde rett og ønske om å bo videre.
VEDTAK

Vedtatt

Forslag nr. 20

Dokument

187
Reglement for tildeling av studentboliger i

Linje

paragraf 12

SiO
Levert av

100-104,

Aurora Kobernus – GL UiO

Type

Endring

Sak 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO

Opprinnelig tekst

Klage og anke
Alle avslag på søknad om ny tildeling av kontrakt kan klages inn for SiO. Klagen må
begrunnes, og klager plikter å vedlegge dokumentasjon. Klagen må sendes inn til SiO Bolig
senest 14 - fjorten - dager etter at avslaget er mottatt. Nytt avslag kan ankes til SiOs
Klagenemd. Klagenemden består av et flertall studenter og det er kun feil
saksbehandling/avgjørelser med hjemmel i dette tildelingsreglementet som kan omgjøres
av Klagenemden.

Ny tekst

Klage og anke
I tilfeller der SiO bolig har behandlet en søknad om tildeling av leiekontrakt for bolig og
gitt avslag, kan dette klages inn til SiOs Klageutvalg for tildeling av bolig. Klagen må
begrunnes, og klager plikter å vedlegge dokumentasjon. Klagen må sendes inn til SiO Bolig
senest 30 - tretti - dager etter at avslaget er mottatt, og SiO Bolig har deretter ansvar for å
ta klagen videre til SiOs Klageutvalg. SiOs Klageutvalg skal bestå av et flertall studenter.
SiOs Klageutvalg skal vurdere hvorvidt den opprinnelige søknaden oppfyller
tildelingskriteriene og om vedtaket først gjort av SiO Bolig dermed skal omgjøres.
I tilfeller der saker i Klageutvalget fortsatt får avslag, kan avgjørelsen ankes videre til siste
instans, SiOs Ankenemnd for tildeling av bolig. SiOs Ankenemnd skal kun vurdere om det
er blitt gjort en formell feil i behandlingen av klagen. SiOs Ankenemnd skal bestå av tre
personer, en person fra SiO Bolig, en studentrepresentant fra SiOs Hovedstyre og en
person fra Velferdstingets arbeidsutvalg. Dersom SiOs Ankenemnd mener det har funnet
sted formelle feil i behandlingen av søknaden eller klagen, skal den opprinnelige
søknaden behandles på nytt av SiOs Klageutvalg. Det skal komme tydelig frem i vedtaket
fra SiOs Ankenemnd hvor det er begått en formell feil, og vedtaket skal ligge til grunn når
SiOs Klageutvalg gjør sin nye vurdering av klagen.

Begrunnelse

Endre fra AU sitt forslag til å ha klafrist på 30 dager som er mer vanlig og er til det bedre
for studenten og som ikke går imot husleieloven. Altså ikke 14, men 30 dagers frist.

VEDTAK

Vedtatt

18

Forslag nr. 10

Dokument

Reglement for tildeling av studentboliger i

Linje

105, paragraf 12

Type

Tillegg

SiO
Levert av

Arbeidsutvalgets flertall, dissens Didrik.

Sak 144-21/11 Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO

Opprinnelig tekst
Ny tekst

Ved avslag i Ankenemnda avsluttes saken og klagen henlegges i SiO. Dersom personen
som klager fremdeles er uenig i vedtaket om avslag har klager mulighet til å ta saken
videre til Husleietvistutvalget.

Begrunnelse

Et flertall i arbeidsutvalget ønsker å si noe om hvilke muligheter en student har for å få sin
sak behandlet også dersom saken avsluttes i SiO. Det foreslåtte punktet går strengt
utenfor det dokumentet opprinnelig har omtalt tidligere, intern prosess i SiO. Vi ser
likevell fordeler ved å omtale også prosessen etter avsluttet sak internt og vil løfte
forslaget for Velferdstinget.

VEDTAK

188
189
190

Vedtatt

VEDTAK: Revideringen av dokumentet vedtas i sin helhet med endringene som fremkom.
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191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

REVIDERING AV REGLEMENT FOR KLAGENEMDA FOR TILDELING AV
STUDENTBOLIGER
Sak 145/21-11
Arbeidsutvalget v/Didrik Svellingen orienter om saken.
Arbeidsutvalget innstiller på at Velferdstinget reviderer dokumentet og vedtar de edringer som kommer
frem på møtet.
Spørsmål til orienteringen: 32(I)

DEBATT AV SAKEN:
31(I), 42(I), 24(I), 24(I), 37(I), 31(I) – 24(R) – 31(SR), 29(I), 37(I), 10(I), 31(I).

VOTERING:
28 stemmeberettigede til stede.
Forslag nr. 1 og 2

Dokument

Reglement for klagenemda for tildeling av

Linje

endringsforslag

studentboliger
Levert av

Arbeidsutvalget

Helhetlig

Type

Endring

Sak 145-21/11 Revidering av reglement for klagenemda for tildeling av studentboliger

Opprinnelig tekst

Hele dokumentet

Ny tekst

Overskrift: Retningslinjer for SiOs Klageutvalg og Ankenemnd for tildeling av bolig
Disse retningslinjene er underordnet gjeldende Reglement for tildeling av studentboliger i
Studentsamskipnaden SiO.
SiOs Klageutvalg for tildeling av bolig
- Klageutvalget for tildeling av boliger er en instans for klagesaker som rettes til SiO Bolig.
- Klageutvalget fatter sine vedtak på bakgrunn av Reglement for tildeling av studentboliger
i Studentsamskipnaden SiO.
- Klageutvalget skal bestå av tre SiO-registrerte studenter som velges av Velferdstinget på
høstvalgmøtet, samt to øvrige medlemmer fra SiO som velges internt. Dette kan ikke være
personer som har vært involvert i saksbehandlingen av samme sak tidligere.
- To av medlemmene velges for en valgperiode på to år, og velges i ulike år. Det siste
medlemmet velges for en valgperiode på et år.
- Klageutvalget innkalles når det klages inn saker til SiO Bolig og møtes dermed etter
behov.
- SiO bolig har ansvar for å kalle inn Klageutvalget når klagesaker oppstår.
- Medlemmene i Klageutvalget har taushetsplikt.
- Medlemmene av Klageutvalget skal motta sakspapirene i forkant av møtet for å kunne
forberede seg.
- Klageutvalget skal så langt det lar seg gjøre ikke utvise skjønn for å sikre likebehandling
av alle klagere, men har muligheten til det i særegne tilfeller.
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- Det skal være mulig å utvise et særlig skjønn dersom studenten har blitt utsatt for en
avgjørende feil fra utdanningsinstitusjonen, eksempelvis at det har blitt gjort feil som har
medført forsinkelse av studieprogresjonen. Dette må kunne dokumenteres.
- Klageutvalget avgjør om klagen får medhold eller avvises, og de avviste sakene kan ankes
til SiOs Ankenemnd.
SiOs Ankenemnd for tildeling av bolig
- Ankenemnda skal kun overprøve Klageutvalgets avgjørelse dersom det har vært ukorrekt
saksbehandling eller dersom det er blitt gjort en formell feil i behandlingen av klagen med
henhold til tildelingsreglementet.
- Ankenemnda skal bestå av tre personer, en ansatt fra SiO bolig, en Studentrepresentant
fra SiOs hovedstyre og en person fra Velferdstingets arbeidsutvalg.
- Medlemmene av Ankenemnda velges internt i de tre organene.
- Medlemmene av Ankenemnda har taushetsplikt.
- Ankenemnda innkalles når avgjørelsen fra SiOs klageutvalg ankes og møtes dermed etter
behov.
- SiO Bolig har ansvar for å kalle inn Ankenemnda når behovet oppstår.
- Medlemmene av Ankenemnda skal motta sakspapirene i forkant av møtet for å kunne
forberede seg.
- Ankeutvalget skal ha innsyn i referat fra Klageutvalget når en anke skal behandles.
- Klageutvalget avgjør om klagen får medhold eller avvises, og de avviste sakene kan ankes
til SiOs Ankenemnd dersom klager mener det er funnet sted fortelle eller prosessmessige
feil.
Begrunnelse

Vi så behovet for en helhetlig endring av dokumentet, da det bare har vært rot tidligere.
Nærmere begrunnelse gis på møtet muntlig. Må ses i sammenheng med endringsforslag
til tildelingsreglementet om paragraf 12-Anke og klage.

VEDTAK

Vedtatt

Forslag nr. 3

Dokument

207
Reglement for klagenemda for tildeling av

Linje

studentboliger
Levert av

Sara Mediå – Realistlista UiO

Punkt 3 under
klageutvalg

Type

Endring

Sak 145-21/11 Revidering av reglement for klagenemda for tildeling av studentboliger

Opprinnelig tekst

Klageutvalget skal bestå av tre SiO-registrerte studenter som velges av Velferdstinget på
høstvalgmøtet, samt to øvrige medlemmer fra SiO som velges internt. Dette kan ikke være
personer som har vært involvert i saksbehandlingen av samme sak tidligere.

Ny tekst

Klageutvalget skal bestå av tre SiO-registrerte studenter med personlig vara som velges av
Velferdstinget på høstvalgmøtet, samt to øvrige medlemmer fra SiO som velges internt.
Dette kan ikke være personer som har vært involvert i saksbehandlingen av samme sak
tidligere.

Begrunnelse

Personlig vara er nice og sikrer representasjon.
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VEDTAK

Vedtatt

Forslag nr. 4

Dokument

Reglement for klagenemda for tildeling av

Linje

studentboliger
Levert av

Sara Mediå – Realistlista UiO

Punkt 3 under
ankenemd

Type

Endring

Sak 145-21/11 Revidering av reglement for klagenemda for tildeling av studentboliger

Opprinnelig tekst

208
209
210
211

Ny tekst

- Medlemmene av Ankenemnda velges internt i de tre organene.

Begrunnelse

- Medlemmene av Ankenemnda velges med personlig vara internt i de tre organene.

VEDTAK

Vedtatt

VEDTAK: Revideringen av dokumentet vedtas i sin helhet med endringene som fremkom.
Klokken 20:55

212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

VALG AV STUDENTREPRESENTANTER TIL STYRINGSGRUPPEN
Sak 146/21-11
Arbeidsutvalget v/ Maika Marie Godal Dam orienterer om saken.
Arbeidsutvalget innstiller på at det velges tre representanter til styringsgruppen fra ulike
utdanningsinstitusjoner.
Ingen oppklarende spørsmål til orienteringen.

DEBATT AV SAKEN:
Det var ingen diskusjon/ debatt.

VOTERING:
Christina Eide (54) leder av DNS, Iben Nesset (13) og Kristine Sandtrøen (33) stiller og alle holder valgtale.
Det er ingen spørsmål til kandidatene.
28 stemmeberettigede til stede.
VEDTAK: Alle tre kandidater velges ved akklamasjon
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Klokken 21:04

232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

VALG AV STUDENTREPRESENTANTER TIL DELPROSJEKTGRUPPE INNHOLD
Sak 147/21-11
Arbeidsutvalget v/Marius Torsvoll orienterer om saken.
Arbeidsutvalget innstiller på at det velges tre representanter til styringsgruppen fra ulike
utdanningsinstitusjoner.
Det er ingen oppklarende spørsmål til orienteringen.

VOTERING:
Frida Rasmussen (32) stiller og holder valgtale.
Det er ingen spørsmål til kandidaten.
28 stemmeberettigede til stede.
VEDTAK: Frida Rasmussen (32) er valgt ved akklamasjon
Arbeidsutvalget skal supplere og Velferdstinget skal ettergodkjenne ved neste møte.

EVENTUELT
37(I) – 24(R).
Møtet ble avsluttet med møtekritikk.
Møteslutt 21:28
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