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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 HØSTVALGMØTE 6. DESEMBER 2021 
 

Dette er innkalling til Velferdstingets høstvalgmøte mandag 6. desember klokken 16:00.  

Seminaret finner sted på rom X158 Bjørnson ved Natalie Rogoff Ramsøys hus, Stensberggata 26-28. 

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/Stensberggata+26/@59.9209463,10.7342003,19z/data=!4m6!3m5!1s0x46416e7963610f01:0xde7eda7013964e3e!4b1!8m2!3d59.9211209!4d10.7354162
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: 

16:30 148-21/12 Valg av ordstyrer og protokollfører Vedtakssak Møtekonstituering 

 149-21/12 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Møtekonstituering 

 150-21/12 Godkjenning av dagsorden og 

kjøreplan 

Vedtakssak Møtekonstituering 

 151-21/12 Godkjenning av protokoll Vedtakssak Møtekonstituering 

 152-21/12 Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak Møtekonstituering 

16:40 153-21/12 Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 154-21/12 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 155-21/12 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 

17:10 Pause 10 min 

17:20 156-21/12 Revidering av Kultur- og 

mediepolitiske tildelingskriterier 

Vedtaksak Politikk 

17:50 Pause 10 min Fraksjonsmøte   

18:00 157-21/12 Revidering av tildelingsprosess for 

semesteravgiften 

Vedtaksak Politikk 

18:35 Pause 15 min 

18:50 158-21/12 Valg til Hovedstyret SiO Valgsak Politikk 

19:40 159-21/12 Valg av leder til Kultyrstyret Valgsak Politikk 

19:55 Pause 10 min 

20:05 160-21/12 Valg til styret i SiO Mat og drikke Valgsak Politikk 

20:15 161-21/12 Valg til kontrollkomiten for SiO 

Barnehage 

Valgsak Valg 

20:25 162-21/12 Valg til SiOs klageutvalg for tildeling av 

bolig 

Valgsak Valg 

20:35 163-21/12 Ettergodkjenning av 

studentrepresentanter til 

delprosjketgruppe innhold 

Valgsak Valg 

20:40 164-21/12 Godkjenning av valgforsamling Valgsak Valg 

20:45 165-21/21 Suppleringsvalg til Kontrollkomiteen Valgsak Valg 

20:45  Eventuelt  Eventuelt 

 

21:00 Møtekritikk 

21:30 Møteslutt  
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VALG AV ORDSTYRER OG PROTOKOLLFØRER 1 

 2 

Saksnummer: 148-21/12 3 

Type sak: Vedtakssak 4 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 5 

 6 

 7 

Arbeidsutvalgets innstilling: 8 

Forslag til ordstyrer og protokollfører vedtas. 9 

 10 

 11 

Forslag til vedtak: 12 

Ordstyrer: Kari Anne Andersen og Martine Gjerde 13 

Protokollfører: Victoria Langø 14 

 15 

 16 

 17 

GODKJENNING AV INNKALLING 18 

 19 

Saksnummer: 149-21/12 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: 150-21/12 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 

 

 



  
 

 

 6 

GODKJENNING AV PROTOKOLL   43 

 44 

Saksnummer: 151-21/12 45 

Type sak: Vedtakssak 46 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 47 

 48 

 49 

Forslag til vedtak: 50 

Protokollen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 51 

 52 

Protokollen finner dere på www.studentvelferd.no 53 

 54 

 55 

 56 

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER   57 

 58 

Saksnummer: 152-21/12 59 

Type sak: Vedtakssak 60 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 61 

 62 

 63 

Forslag til vedtak: 64 

Valgprotokoller godkjennes. 65 

  66 

http://www.studentvelferd.no/


  
 

 

 7 

 67 

ORIENTERINGER 68 

 69 

Saksnummer: 153-21/12 70 

Type sak: Orienteringssak 71 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 72 

Vedlegg:  73 

 74 

Forslag til vedtak: 75 

Saken tas til orientering. 76 

 77 

ARBEIDSUTVALGET: GENERELL ORIENTERING 78 

 79 

Denne orienteringen gjelder for perioden 8. november – 6. desember 2021. 80 

 81 

Dette er orientering fra arbeidsutvalget i fellesskap. 82 

 83 

 84 

Politiske møter 85 

Deputasjonene inn mot Oslo kommunes budsjett for 2022 har nå blitt gjennomført. Arbeidsutvalget har 86 

spesielt fokusert på arbeidet med støtte til studenthuset i sentrum, og også promotert en reversering av 87 

kutt til JURK og Jussbuss, samt behovet for en studentmelding i Oslo. 88 

 89 

Media 90 

Velferdstinget har kommet på trykk med leserinnlegg i Universitas med flere kommentarer på regjeringens 91 

studentpolitikk, og Maika har vært intervjuet i NRK. Velferdstinget i Oslo og Akershus har strukket ut hånden 92 

til de andre velferdstingene i Norge for å inkludere dem i mediearbeidet. 93 

 94 

Representasjon 95 

Samarbeidsansvarlig har vært tilstede på studentparlamentsmøtene til Oslomet og UiO. I tillegg har nestleder 96 

og samarbeidsansvarlig representert VT på jubileumsfesten til Oslomet. Arbeidsutvalget med 97 

kulturstyreleder er òg invitert til lanseringen av mulighetsstudien for Oslo Science City i starten av desember. 98 

 99 

Revidering av tildelingsprosess 100 

Arbeidsutvalget har også brukt en del tid og kunne sikkert brukt mer tid på å revidere og legge opp til at 101 

velferdstinget kan ha en god debatt vedrørende tildelingskriteriene. En del av dette var å legge opp til 102 

høringer og innspillsmøte. Søkerorganisasjonene fikk mulighet til å levere høringssvar på lik linje med 103 

representanter.  104 

 105 

For å gjøre valgene mer tilgjengelige og stimulere folk til å stille så har arbeidsutvalget gjennomført 106 

informasjonsmøter og sofaprater. Kampanjene for å få på plass kandidater til spesielt SiO HS har blitt sett 107 

på som vellykket da man har hatt mange kandidater til SiOs hovedstyre.  108 
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Kontakt med SiO 109 

Arbeidsutvalget har jevnlig kontakt med både Hovedstyret og konsernledelsen i SiO. 110 

 111 

Siden sist har vi vært på en lunsj med konsernledelsen 30. oktober og stilt spørsmål om SiOs drift. Her snakket 112 

vi blant annet om Planen for de lukkede stedene på Frederikke, Videreføring av Jul med nye venner, 113 

Kartlegging av produkter som er skadelige, Dialog med lokalmiløjøet rundt studenthuset i Jens Bjelkes Gate 114 

60 og potensielt høyere trykk på tildelingsmidlene. 115 

Vi har også møtt med studentrepresentantene i Hovedstyret (HS) til felles middag, en tradisjon AU og HS 116 

har hatt lenge. 117 

 118 

Ut over den faste kontakten er vi fremdeles i tett dialog med SiO om samarbeidet om det nye studenthuset 119 

i sentrum.  120 

 121 

Studenthus 122 

Siden sist har arbeidet med delprosjekt innhold kommet litt lenger, vi har gjennomført et arbeidsmøte og 123 

trolig fått fylt alle plassene i gruppa. Siden sist har det blitt gjennomført en befaring med arkitektene som er 124 

valgt ut i SO23.  Vi jobber videre md dialog med arkitektene i zinc og DARK om fremgang og leveranser for 125 

delprosjektet. Per nå virker det som om dette arbeidet kommer til å gå som planlagt med leveranser og 126 

programmer levert på tiden. Arkitektene har også blitt satt i kontakt med interne ressurser i SiO som skal 127 

kunne brukes på relevante punkter i prosessen.  128 

 129 

Delprosjekt avtaler og finansiering ser mer på søknadsordninger og finansiering. Slik det står nå har man 130 

levert 3 søknader på henholdsvis 2, 10 og 50 millioner. Vi håper på at svarene på noen av disse drypper inn 131 

i løpet av desember. Søknaden på 50 millioner forventer vi svar på i midten av mars.  132 

 133 

Møter mellom SiO, DNS og VT har også blitt gjennomført for å ha en god dialog, disse har vært veldig 134 

positive opplevelser. Dialog med DNS fortsetter på både styringsgruppenivå og på delprosjektnivå.  135 

 136 

Det er kontinuerlig dialog mellom VT-AU og prosjektleder for istandsettingen av huset. Nestleder og 137 

prosjektleder møtes ukentlig og dialogen med SiO oppleves som god og nyttig. Det planlegges også flere 138 

møter med innovasjonsdistrikt sentrum om deres rolle og et potensielt samarbeid.  139 

 140 

Studentene i Styringsgruppa har mødtes med leder på Villa Eika for en forventningsavklaring. Det jobbes 141 

også med å sette tidspunkt for første styringsgruppemøte.  142 

 143 

8. desember møter leder i VT-AU og leder i HS for å signere samarbeidsavtalen.   144 

 145 

Leder har sammen med SiO vært på en rekke møter om studenthuset med utdanningsinstitusjonene og 146 

kommunen for å diskutere potensielt samarbeid om det nye studenthuset. Møtene oppleves som svært 147 

nyttig og er noe vi skal fortsette mye med i tiden fremover. I forbindelse med disse møtene er det også blitt 148 

laget litt forskjellig formidlingsmateriale.  149 
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 150 

Studentfrivillighetskonferansen 151 

Samarbeidsansvarlig har i samarbeid med DNS og SiO Foreninger utarbeidet en prosjektbeskrivelse og 152 

begynt å lage et utkast til en tidsplan. Internt har vi nå og begynt å kalle prosjektet for Studfest. Vi jobber og 153 

med å søke sparebankstiftelsen om midler til å finansiere Studfest. Leder har også vært i dialog med Oslo 154 

kommune om et eventuelt samarbeid rundt frivillighetens år og studentfrivillighetskonferansen. 155 

 156 

Velferdstingene i Norge 157 

Samarbeidet har hatt ett digitalt møte siden sist. Vi i VT-OA har også skrevet et leserinnlegg som tre av de 158 

andre velferdstingene skrev under på. Vi har også deltatt på et innspillsmøte hos NSO i forbindelse med 159 

deres budsjettprioriteringer for neste år som skal behandles på NSO sitt neste sentralstyremøte. 160 

 161 

Studenthovedstaden 162 

Studenthovedstaden har ikke hatt noe møte siden sist, da forrige møte ble avlyst. Neste møte er i starten av 163 

desember. Dette orienteres det nærmere om muntlig. 164 

 165 

Råd for de mindre 166 

Da den forrige valgforsamlingen ikke ble vedtaksdyktig så har det blitt avholdt en ny valgforsamling i starten 167 

av desember. Det orienteres mer om dette muntlig på møtet.  168 

 169 

Studentidrettsrådet 170 

Studentidrettsrådsmøte ble avholdt den 19. november. Det oppleves fortsatt organet er nyttig for lav-171 

terskel dialog og at man har god kommunikasjon i rådet. Det oppleves også at rådets medlemmer ser på 172 

aktiviteten som nyttig, selv om møtefrekvensen ikke er på topp. Neste møte for rådet planlegges for starten 173 

av januar. Saker av interesse for Studentidrettsrådet heves til Studenthovedstaden og rådet orienteres om 174 

samarbeidsforumets virksomhet.  175 

 176 

Internasjonal komite 177 

Internasjonal komite har ikke hatt høy aktivitet gjennom eksamensperioden, men planlegger et avsluttende 178 

møte for semesteret, og å legge opp aktivitetene for neste semester. 179 

 180 

Foreningskontakt 181 

Det har dessverre ikke vært noen foreningsmøter å delta på men kontakten med relevante nettverk 182 

opprettholdes ved lavterskel mailutveksling.  183 

 184 

SALUTT  185 

Vi har fått svar på en henvendelse til næringsetaten fra i våres om at alle frivillige ved studentdrevne 186 

kjellerpuber skal få SALUTT-kurset rabattert til halvparten av nåværende pris. Hvis næringsetaten nå lever 187 

opp til lovnaden om en god digitalisering av kurset vil store deler av problemene man opplever med kurset 188 

være løst. Det er fortsatt en økonomisk barriere, men sannsynligheten for at man slår seg konkurs på å 189 
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sende frivillige dit er lavere. Det eksisterer også per i dag et unntak fra kravet om kurset, dette er 190 

midlertidig og er kun for å dekke etterslepet av kursing hos kommunen.  191 

 192 

Tiltakspakken 193 

Ettersom aktivitetsmidlene er oppbrukt så har det skjedd mindre her siste måneden. Avklaring på hvorvidt 194 

lønnsmidlene blir videreført til neste år kommer mellom sakspapirfrist og VT-møtet. 195 

 196 

Kampanje Studentstyret SiO 197 

Arbeidsutvalget har opp mot høstvalgmøtet forsøkt å skape synlighet for valget og muligheten til å stille til 198 

valg, ikke bare til Hovedstyret, men også til de andre vervene. En Facebook-kampanje har blitt gjennomført 199 

hvor vervene på valg har blitt synliggjort. I tillegg har vi prøvd ut noe nytt ved å invitere til et infomøte om 200 

vervene og et sofaprat med kandidatene til hovedstyret. AU har vært i kontakt med Universitas for å få valget 201 

dekket og en hatt jevn dialog med valgkomiteen. 202 

 203 

Kampanje Julekalender 204 

Arbeidsutvalg har planlagt en engasjerende julekalender på sosiale medier som Velferdstingets 205 

representanter og andre følgere forhåpentligvis har begynt å få glede av innen møtestart. 206 

 207 

Utskiftning i administrasjonen 208 

Da vår kjære administrasjonsleder har siste dag 3. desember har det gått noe tid til å forberede den 209 

overgangen. Både for å gi ny administrasjonsleder en god start og utgående administrasjonsleder en fin 210 

avslutning.  211 

 212 

Sosialt 213 

Arbeidsutvalget har vært ute og spist middag sammen på Der peppern gror. Det var veldig hyggelig. I tillegg 214 

har vi brukt noe tid på å sette sammen en julekalender for kontoret i desember.  215 

 216 

Kurs 217 

Politikk- og medieansvarlig har gjennomført en del kursing på verktøy i grafisk design. Samarbeidsansvarlig 218 

og Politikk og medieansvarlig har vært på kurs i Adobe Illustrator hos SiO Foreninger. 219 

 220 

MEDIELOGG 221 

 

22. november 2021 222 

https://universitas.no/debatt/68752/pa-tide-a-skru-pa-varmen/ 223 

Fire av Norges Velferdsting er på trykk i Universitas med kritikk av regjeringens neglisjering av studentene, 224 

og manglende støtte til forslag el-støtte til studentene gjennom vintermånedene. 225 

 226 

19. november 2021 227 

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202111/NNFA19111921/avspiller#t=14m40s 228 

https://universitas.no/debatt/68752/pa-tide-a-skru-pa-varmen/
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202111/NNFA19111921/avspiller#t=14m40s
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NRK Dagsrevyen har en sak om at Marianne Andreassen hadde en hardere holdning mot studenter som 229 

sjef for Lånekassen enn mot stortingspolitikere nå som stortingsdirektør, og Maika intervjues. Saken starter 230 

14:40 231 

  232 

19. november 2021 233 

https://www.nrk.no/norge/strengere-kontroller-med-studentene-enn-politikerne-1.15737381 234 

NRK skriver en sak om at Marianne Andreassen hadde en hardere holdning mot studenter som sjef for 235 

Lånekassen enn mot stortingspolitikere nå som stortingsdirektør, og Maika intervjues. 236 

 237 

10. november 2021 238 

https://universitas.no/nyheter/68733/utrolig-synd/ 239 

Leder kommenterer en sak i Universitas om den nye regjeringens endringsforslag til statsbudsjettet for 240 

2022. 241 

 242 

08. november 2021 243 

https://universitas.no/debatt/68714/studentens-minister-ma-se-studentene/ 244 

Velferdstinget er på trykk i Universitas med kritikk av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten 245 

Moe sine manglende ambisjoner på vegne av studentene. 246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nrk.no/norge/strengere-kontroller-med-studentene-enn-politikerne-1.15737381
https://universitas.no/nyheter/68733/utrolig-synd/
https://universitas.no/debatt/68714/studentens-minister-ma-se-studentene/
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 247 

 248 

Saksnummer: 154-21/12 249 

Type sak: Orienteringssak 250 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 251 

 252 

SiO Mat og Drikke 253 

 254 

Det er ikke så mye nytt å rapportere fra SMD siden sist. Det går jevnt og trutt mot semesterslutt og SMD 255 

opererer med drift som vanlig, for dette året. Ikke alle plasser er gjenåpnet enda, men det foreligger planer 256 

for både gjenåpninger og sammenslåing av tilbud over nyttår. De siste ukene har man startet opp med 257 

eksamensboost for å gi en ekstra liten motivasjon nå i den siste innspurten før juleferien. 258 

 259 

Som en del av eksamenboost perioden har også enkelte steder utvidet åpningstid i forbindelse med 260 

eksamen. Det blir også en del aktiviteter på de ulike spisestedene, som pepperkakebaking, pynting og 261 

juleverksted. 262 

 263 

SiO Barnehage 264 

 265 

Vi har måttet redusere åpningstiden noe, for å imøtekomme en periode med mye sykdom. Det er god dialog 266 

mellom barnehagene og foreldrene, som har forståelse for dette. Det jobbes hardt blant de ansatte for å 267 

støtte foreldre i eksamensperioden. 268 

 269 

SiO Athletica 270 

 271 

Fortsatt positiv medlemsutvikling. I november har det vært jobbet med en boost-kampanje, som innebærer 272 

at det lages premier for studenter som klarer å trene regelmessig. Regelmessig trening er sundt og ikke minst 273 

viktig i eksamensperioden hvor man trenger ekstra energi og hvile.  274 

 275 

SiO Bolig 276 

 277 

Etter fire år har vi endelig kommet til et endelig vedtak vedrørende Nordberg studentby. SiO sendte i 2017 278 

inn forslag til ombygging på Nordberg, og denne søknaden har vært i systemet siden den gang. Denne var 279 

sist oppe til behandling i bystyret, 24.11.21, med tre alternative forslag, hvor SiOs forslag vant frem. Det betyr 280 

en ombygging fra ca. 80 familieenheter til ca. 465 singelleiligheter. Det er viktig for oss å presisere at 281 

familieboligene som forsvinner her er dekket inn under utvidelsen av Kringsjå. Antall familieenheter går altså 282 

ikke ned.  283 

 284 

Det arrangeres litt forskjellige julearrangementer i studentbyene, med blant annet julegrantenning på 285 

Kringsjå. I tillegg til dette ønsker vi å gjenta suksessen med gjenbruksmarked. Det planlegges for dette på 286 

Kringsjå allerede i januar. Lopper blir samlet inn fortløpende. 287 
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SiO Helse 288 

 289 

Ventelistetall:  290 

• Psykisk helse: ca. 2 uker for første inntak, ca. 5 uker på oppstart hos psykolog  291 

• Rådgivning: 3 dager. God pågang på kurs. 292 

• Tannhelse: ca. 10 dager til ledig time. Akutt time på dagen.  293 

• Fastlege: 10 dager, ø-hjelp på dagen. Time hos helsesykepleier ca 1 dag.  294 

Normal drift, men noe påvirket av korona og luftveisinfeksjoner. Tis the season. Det er gjeninnført påbud om 295 

munnbind i våre lokaler, inkl. venterommene.  296 

«Triage til fastlege»-piloten er nå startet opp. Det betyr at studenter «sluses» inn i et digitalt verktøy som gjør 297 

at man kartlegger og får hjelp til å bestille riktig type time hos sin fastlege. F.eks hastetime, videokonsultasjon 298 

eller vanlig oppmøtetime. 299 

 300 

SiO Foreninger 301 

  302 

Normal drift, men roligere nå som studenter er mer fokusert på eksamensperioden. Det legges planer for 303 

økt aktivitet på nyåret. 304 

 305 

KD-midlene 306 

 307 

Som nevnt i sist orientering har det vært en pågående prosess og dialog med myndighetene vedrørende en 308 

forlengelse av KD-midlenes funksjonstid (utgangen av 2021). Det er nå vedtatt av departementet at ubrukte 309 

midler som ikke inngår i forpliktende avtaler skal tilbakeføres i statskassen. Det fører også med seg at 310 

lønnsmidler ikke kan omgjøres, og må dermed tilbakebetales nå i desember. 311 

 312 

 313 

 314 

ANDRE ORIENTERINGER 315 

 316 

Saksnummer: 155-21/12 317 

Type sak: Orienteringssak 318 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 319 

 320 

Universitas 321 

 322 

Kjære Velferdsting. Vi utgir snart semesterets siste utgave som blir den 15. i høst. Vi har heldigvis ikke måttet 323 

innføre noen drastiske koronatiltak denne høsten og produksjonen går tilnærmet som vanlig.  324 

 325 

Vi har publisert studentenes partibarometer som vi gjør hvert år i samarbeid med Norsk studentorganisasjon. 326 

Sakene våre har nådd bra ut både analogt og digitalt, spesielt saken om ulovlige aldersgrenser på utesteder 327 

i Oslo har fått mye oppmerksomhet.  328 

 329 

I oktober ble Live Tronstad ansatt som ny nyhetsredaktør. 330 

Mvh daglig leder i Universitas, Jone Trovåg 331 



  
 

 

 14 

Kulturstyret 332 

 333 

Kjære Velferdsting,  334 

 335 

Kulturstyret vil gjennomføre sitt siste Kulturstyremøte for semesteret den 1. desember. Det er søkt om 975 336 

000 kroner til dette møtet. Ved sist Velferdstingsmøte ble det stilt spørsmål om hvorfor Kulturstyret hadde 337 

delt ut en liten andel av søknadssummen på sitt møte. Dette var fordi Kulturstyret ikke hadde muligheten til 338 

å behandle noen av de større søknadene på det tidspunktet i bakgrunn av tildelingskriteriene vi må følge.  339 

 340 

Kulturstyrets leder vil fratre vervet den 1.januar og er i gang med å oppsummere og avslutte arbeidet sitt.  341 

 342 

Vennlig hilsen Kulturstyreleder Ingvild Garmo Nilsson 343 
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REVIDERING AV KULTUR- OG MEDIEPOLITISKE TILDELINGSKRITERIER 345 

 346 

Saksnummer: 156-21/12 347 

Type sak: Vedtakssak 348 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Maika Marie Godal Dam 349 

Vedlegg: Kultur og mediepolitiske kriterier for Velferdstinget i Oslo og Akershus 350 

 351 

Arbeidsutvalgets innstilling: 352 

Velferdstinget vedtar nye kultur og mediepolitiske kriterier 353 

 354 

Forslag til vedtak: 355 

Velferdstinget legger Arbeidsutvalgets forslag til grunn og vedtar nytt Kultur og mediepolitiske 356 

tildelingskriterier for Velferdstinget i Oslo og Akershus med de endringer som fremkommer på møtet.  357 

 358 

SAKSOPPLYSNINGER 359 

 360 

Bakgrunn 361 

I handlingsplanen vedtatt av Velferdstinget i våres står det at vi i år skal revidere våre tildelingskriterier for 362 

kultur, idrett og medieorganisasjoner. Arbeidsutvalget fremmer derfor her et helhetlig endringsforslag til 363 

dokumentet Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier.  364 

 365 

Bakgrunnen for revideringen er at man ser at prosessen er utrolig krevende for søker, velferdstingets 366 

representanter og for arbeidsutvalget. En revidering og tydeliggjøring av hva kriteriene betyr er nødvendig. 367 

Arbeidsutvalget har valgt å omstrukturere og «vaske» dokumentet for feil. Arbeidsutvalget anbefaler at det 368 

helhetlige endringsforslaget ligger til grunn for Velferdstingets revisjon. 369 

 370 

Endringer 371 

Det helhetlige endringsforslaget er først og fremst en omstrukturering av eksisterende tekst for å gjøre 372 

dokumentet lettere å lese. Av omstruktureringer har vi blant annet: 373 

 374 

- Satt visjon og målsetninger og Velferdstingets rolle inn i paragrafer §1 og §2. 375 

- Tidligere paragraf 1 er blitt til paragraf 3 376 

- Tidligere paragraf 2 er blitt til paragraf 4 377 

- Slått sammen tidligere paragraf 3 og 4 til ny paragraf 5 378 

- Tidligere paragraf 5 er blitt til ny paragraf 6 379 

- Slått sammen tidligere paragraf 6 og 7 til ny paragraf 7 380 

- Slått sammen tidligere paragraf 8, 10 og 11 til ny paragraf 8 381 

- Slått sammen tidligere paragraf 9 og 12 til ny paragraf 9 382 

 383 

I tillegg til disse omstruktureringene har vi i det helhetlige endringsforslaget gjort noen endringer. 384 

Alle steder der det tidligere stod «kulturinstitusjon og studentmedie» og var snakk om alle som søker 385 

tildelingene, står det nå «organisasjon». Punkt 2.1-e er flyttet fra et avsnitt som gjaldt alle søkere, til et 386 

avsnitt som kun gjelder mediene. Det er foreslått som nytt punkt 2.3-f. Paragraf 13 om redaksjonell fullmakt 387 

er slettet da dette allerede er dekket gjennom vedtektene. Vi har også foreslått nye punkter som integrerer 388 
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de faste unntakene Velferdstinget uansett pleier å gi bestemte type organisasjoner. For eksempel at 389 

rettshjelpsorganisasjoner ikke må etterleve kravet om profilering og at idrettsforeninger ikke trenger sikre 390 

Velferdstinget representasjon i idrettslagets høyeste organ eller årsmøte dersom de er medlemmer av NIF. 391 

 392 

Det foreligger en dissens vedrørende et punkt i det helhetlige endringsforslaget.  393 

 394 

 395 

//English// 396 

The working committee has proposed a complete change of the Welfare Councils, Cultural and media political 397 

support criteria. This document is found below; the working committee recommends the use of this proposal as a 398 

foundation for the revision. The proposal made is a restructuring and “Washing” of the criteria of known errors. The 399 

welfare council stands free to revise the criteria as is desirable.  400 

 401 

The working committee has a dissent on paragraph 4.3a.  402 

 403 

 404 

 405 

Arbeidsutvalgets helhetlige endringsforslag:  406 

 407 

 408 

Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier for 409 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 410 

Vedtatt på møte i Velferdstinget 22.05.2018 411 

Endringer vedtatt på møte i Velferdstinget 9.12.2019 412 

INNHOLD 413 

§ 1 - Visjon og målsetninger  414 

§ 1.1 – Kulturpolitisk visjon og målsetninger 415 

§ 1.2 – Mediepolitisk visjon og målsetninger 416 

§ 1.3 – Idrettspolitisk visjon og målsetninger 417 

§ 2 – Velferdstingets rolle 418 

 § 2.1 – Velferdstingets kulturpolitiske målsetninger 419 

 § 2.2 – Velferdstingets mediepolitiske målsetninger 420 

 § 2.3 – Velferdstingets idrettspolitiske målsetninger 421 

§ 3 – Definisjoner 422 

§ 3.1 – Kulturinstitusjoner  423 

§ 3.2 – Studentmedier 424 

§ 3.3 – Idrettslag 425 

§ 4 – Kriterier for støtteberettigelse 426 

§ 4.1 – Felles kriterier for å kvalifisere til støtte fra Velferdstinget 427 



  
 

 

 17 

§ 4.2 – Særegne kriterier for kulturinstitusjoner 428 

§ 4.3 – Særegne kriterier for studentmedier 429 

§ 4.4 – Særegne kriterier for idrettslag 430 

§ 5 – Søknad og dokumentasjon 431 

 § 5.1 – Søknadsfrist 432 

 § 5.2 – kvalifiserende søknad 433 

 § 5.3 – Søknad om tildeling av støtte fra semesteravgiften 434 

§ 6 – Profilering 435 

§ 7 – Innstilling og behandling 436 

 § 7.1 – Offentlig innsyn 437 

 § 7.2 – Inhabilitet 438 

§ 8 –  vedtak om tildeling 439 

 § 8.1 – Begrunnelse ved avslag og avvik 440 

 § 8.2 – Klagebehandling 441 

§ 9 - Utbetaling av støtte 442 

 § 9.1 – krav om tilbakeføring av støtte 443 

 444 

 445 

§ 1 - VISJON OG MÅLSETNINGER 446 

 447 

§ 1.1 - Kulturpolitisk visjon og målsetninger 448 

 449 

Velferdstinget er basert på prinsipper om den enkelte students mulighet til deltakelse, påvirkning og 450 

medbestemmelse. Et godt og fritt kulturtilbud bidrar til det studentsosiale miljøet og til å skape 451 

studentidentitet.  452 

 453 

For at denne muligheten skal være reell, er studenter avhengig av å ha frie og inkluderende institusjoner å 454 

skape kulturuttrykk i. Sentrale kulturinstitusjoner for studentene spiller her en vesentlig rolle. Velferdstinget 455 

ønsker at studentenes kulturinstitusjoner skal stimulere til mangfoldige studentkulturelle aktiviteter ved å 456 

synliggjøre studentforeninger og deres arbeid, og skape arrangementer av og for studenter.  457 

 458 

Kulturinstitusjonene skal legge til rette for et kulturtilbud av høyest mulig kvalitet, men aktiviteten bør i 459 

hovedsak være basert på frivillighet. Et viktig prinsipp er at studentkulturen skal være tilgjengelig for hele 460 

studentmassen.  461 

 462 

§ 1.2 - Mediepolitisk visjon og målsetninger 463 

 464 

En fri presse bidrar til offentlig gjennomsiktighet og fungerer som et kritisk korrektiv til sittende makthavere 465 

og samfunnstopper. Velferdstinget er basert på prinsipper om den enkelte students mulighet til deltakelse, 466 

påvirkning og medbestemmelse. For at denne muligheten skal være reell, er studenten avhengig av tilgang 467 

på uhildet og etterrettelig informasjon. En tilstedeværende og uavhengig studentpresse spiller her en 468 

vesentlig rolle. Velferdstinget ønsker at medieaktørene skal stimulere til mangfoldige studentkulturelle 469 

aktiviteter ved å synliggjøre studentforeninger og deres arbeid, og informere om arrangementer av og for 470 
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studenter. Mediene skal gi nyheter av høy kvalitet, samt relevant informasjon til studentene, bidra til 471 

debatt, sette fokus på viktige saker og fremme studentkultur i all sin form. 472 

 473 

§ 1.3 - Idrettspolitisk visjon og målsetninger 474 

 475 

Moderne studentidrett er mangfoldig, men det som knytter de sammen er målet om studenter i aktivitet. 476 

Som et overordnet mål må det dermed ligge et grunnleggende ønske om å muliggjøre at flest mulig 477 

studenter kan være i aktivitet. Velferdstinget er opptatt av at studentene skal ha god helse, både psykisk og 478 

fysisk. Studentidrett bidrar til forebygging av både fysiske og psykiske helseplager, og er dermed et viktig 479 

element i studentvelferden. God fysisk helse gir overskudd og energi som sikrer at man står best mulig 480 

utrustet i møte med studiehverdagen. 481 

Idrettslagene skal legge til rette for organisert fysisk aktivitet av høyest mulig kvalitet, men aktiviteten bør i 482 

hovedsak være basert på frivillighet. 483 

 484 

§ 2 - VELFERDSTINGETS ROLLE 485 

 486 

Velferdstinget skal sikre organisasjonene økonomiske stabilitet og gode rammevilkår.  487 

 488 

Velferdstinget vedtar kriterier for tildeling av støtte til organisasjonene, samt har myndighet til å trekke 489 

tilbake støtte til organisasjoner som ikke oppfyller disse kriteriene. Påvirkning av organisasjonenes 490 

strategier og økonomiske disposisjoner utøves gjennom Velferdstingets representasjon i deres 491 

styringsstrukturer.  492 

 493 

§ 2.1 - Velferdstingets kulturpolitiske målsetninger:  494 

 495 

 SiO skal bevilge tilstrekkelig med midler fra semesteravgiften til drift og støtte av 496 

kulturinstitusjoner.  497 

 Lærestedene skal bidra med nødvendig fristasjon for kulturinstitusjonene. 498 

 Lærestedene og SiO skal tilrettelegge for synliggjøring av kulturinstitusjonene. 499 

 500 

§ 2.2 - Velferdstingets mediepolitiske målsetninger:  501 

 502 

 SiO skal bevilge tilstrekkelig med midler fra semesteravgiften til drift av studentmedier. 503 

 SiO og lærestedene følger de åpenhetsregler som gjelder for institusjoner underlagt 504 

offentlighetsloven. 505 

 Lærestedene skal bidra med nødvendig fristasjon for mediene.  506 

 Lærestedene og SiO skal tilrettelegge for god distribusjon og synliggjøring av studentmediene. 507 

 508 

§ 2.3 - Velferdstingets idrettspolitiske målsetninger:  509 

 510 

 SiO skal bevilge tilstrekkelig med midler fra semesteravgiften til drift av idrettslag.  511 

 Lærestedene skal bidra med nødvendig fristasjon for idrettslagene. 512 

 SiO Athletica skal i større grad samarbeide med idrettslag om tjenester. 513 

 514 
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§ 3 - DEFINISJONER 515 

 516 

§ 3.1 - Kulturinstitusjoner 517 

 518 

Som kulturinstitusjoner regnes de organisasjoner av og for studenter som kan søke om å få støtte direkte 519 

fra Velferdstinget. Kulturinstitusjoner har et bredt kulturtilbud som ikke er rettet mot en eller flere spesielle 520 

undergrupper, men har et bredere fokus og er rettet mot hele eller større deler av studentmassen tilknyttet 521 

SiO. 522 

 523 

Foreninger og organisasjoner som kan søke støtte fra Kulturstyret er ikke støtteberettiget fra Velferdstinget. 524 

Som støtteberettiget fra Kulturstyret regnes sosiale- og kulturelle foreninger av og for studenter ved 525 

enkeltfakulteter, interesseforeninger og studentforeninger eller lignende som fokuserer på å gi én type 526 

tilbud til en begrenset del av studentmassen. 527 

 528 

§ 3.2 – Studentmedier 529 

 530 

Som studentmedier regnes de medieorganisasjoner som kan søke om og få støtte direkte fra 531 

Velferdstinget. Studentmedier er publikasjoner som ikke er rettet mot en eller flere spesielle undergrupper, 532 

men har et bredere fokus og er rettet mot og når ut til hele studentmassen tilknyttet SiO.  533 

 534 

Publikasjoner og andre studentmedier som kan søke støtte fra Kulturstyret er ikke støtteberettiget fra 535 

Velferdstinget. Som studentpublikasjon regnes fag- og interessetidsskrift, mindre aviser av og for studenter 536 

ved fakulteter, studentforeninger eller lignende som fokuserer på faglig debatt, diskusjon og interessefelt. 537 

Som andre studentmedier regnes tv-, radio- eller trykte medier av og for studenter som fokuserer på et 538 

begrenset saksfelt, en begrenset del av SiOs studentmasse eller på annen måte har en redaksjonell profil 539 

som ikke faller innenfor kriterium § 2d) i de mediepolitiske tildelingskriteriene.  540 

 541 

§ 3.3 - Idrettslag 542 

 543 

Som idrettslag regnes de organisasjonene som kan søke og få støtte direkte fra Velferdstinget. Idrettslag 544 

legger til rette for organisert fysisk aktivitet som ikke er rettet mot en eller flere spesielle undergrupper, 545 

men har et bredere fokus og er rettet mot hele eller større deler av studentmassen tilknyttet SiO. 546 

 547 

Organisasjoner som kan søke støtte fra Kulturstyret er ikke støtteberettiget fra Velferdstinget. Som 548 

støtteberettiget fra Kulturstyret regnes idrettslag av og for studenter ved enkeltfakulteter, 549 

interesseforeninger og studentforeninger eller lignende som fokuserer på å gi èn type tilbud til en 550 

begrenset del av studentmassen. 551 

 552 

 

§ 4 – KRITERIER FOR STØTTEBERETTIGELSE 553 

 554 

§ 4.1 – Felles kriterier for å kvalifisere til støtte fra Velferdstinget  555 

 556 
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Søkere må: 557 

 558 

a. være av og for studenter ved læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.559 

 Organisasjonen må være åpen for deltagelse fra alle studenter tilknyttet SiO.  560 

 561 

b. være en selvstendig organisasjon, forening, stiftelse eller aksjeselskap registrert i 562 

Brønnøysundregistrene, med egne vedtekter vedtatt av organisasjonens høyeste organ. Vedtektene 563 

skal inneholde bestemmelser om hvordan aktiva disponeres ved en eventuell avvikling av 564 

aktiviteten.  565 

 566 

c. ikke ha et diskriminerende formål og uttrykk på grunnlag av personer eller grupperingers hudfarge, 567 

tro, etnisk opprinnelse, seksuell legning eller kjønnsidentitet.  568 

 569 

d. være religiøst og politisk uavhengig.  570 

 571 

e. driftes innenfor gjeldende lover og regler. 572 

 573 

f. utvise åpenhet om drift. Styremøter skal være åpne, såfremt ikke tungtveiende hensyn taler for 574 

lukking i enkeltsaker. Sakspapirer for styret, regnskap, årsberetninger og andre relevante 575 

dokumenter for studentoffentligheten skal gjøres tilgjengelig på nett.  576 

 577 

Alle studentmedier som tidligere har fått tildelt støtte, må oppfylle tildelingskriteriene på 578 

søknadstidspunktet og gjennom perioden det gis støtte for. 579 

 580 

§ 4.2 – Særegne kriterier for kulturinstitusjoner 581 

 582 

Søkere må: 583 

 584 

a) sikre Velferdstinget representasjon i kulturinstitusjonens høyeste organ eller årsmøte og 585 

representasjon i styringsstrukturen etter nærmere avtale med Velferdstingets Arbeidsutvalg.  586 

 587 

b. levere et kulturtilbud som oppleves som relevant av studentene. 588 

 589 

c. ha høy arrangementsfrekvens gjennom hele studieåret. 590 

 591 

d. ha et reelt tilbud for internasjonale studenter som ikke er norskspråklige. 592 

 593 

e. i all hovedsak være basert på frivillighet. 594 

 595 

f. organisasjoner som har sitt hovedvirke i gratis rettshjelp gis unntak for § 5 - Profilering. 596 

 597 

Nye søkere om støtte må oppfylle § 2.1 bokstav a), c), d), e) og f), og § 2.2 bokstav b), c), d) og e) på 598 

søknadstidspunktet. § 2.1 bokstav b) og f), § 2.2 bokstav a) må være oppfylt innen 1. februar, året det søkes 599 

støtte for. Dersom kriteriene ikke oppfylles innen fristen, kan det ikke utbetales støtte. 600 

 601 

§ 4.3 – Særegne kriterier for studentmedier 602 
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 603 

Søkere må: 604 

 605 

a.     sikre Velferdstinget representasjon i mediets høyeste organ eller årsmøte og ha negativt flertall når   606 

       det gjelder vedtektsendringer. 607 

 608 

b. levere en politisk uavhengig dekning av nyheter og informasjon fra nasjonal og internasjonal 609 

utdannings- og studentpolitikk, egne læresteder, Studentsamskipnaden SiO og om studentkulturelle 610 

aktiviteter.  611 

 612 

c. følge Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten, tekstreklameplakaten og praksis fra Pressens Faglige 613 

Utvalg.  614 

 615 

d. ha fast utgivelsesperiode eller sendeskjema gjennom hele studieåret. 616 

 617 

e. sørge for at minst 10 % av tilbudet er engelskspråklig og minst 10 % av det skriftlige norskspråklige 618 

tilbudet er på nynorsk. 619 

 620 

f. la studenter komme til orde, og legge til rette for og stimulere til fritt ordskifte, ytringer og debatt 621 

blant studenter. 622 

 623 

Nye søkere om støtte må oppfylle § 2.1 bokstav a), c), d), e) og f), og § 2.3 bokstav b), c) og f) på 624 

søknadstidspunktet. § 2.1 bokstav b) og f), og § 2.3 bokstav a), d) og e) må være oppfylt innen 1. februar, 625 

året det søkes støtte for. Dersom kriteriene ikke oppfylles innen fristen, kan det ikke utbetales støtte. 626 

 627 

§ 4.4 – Særegne kriterier for idrettslag 628 

 629 

Søkere må: 630 

 631 

      a.   sikre Velferdstinget representasjon i idrettslagets høyeste organ eller årsmøte, og representasjon i  632 

styringsstrukturen etter nærmere avtale med Velferdstingets arbeidsutvalg. Foreninger som er 633 

medlemmer av NIF og følger NIF sitt regelverk er unntatt dette kriteriet.  634 

 635 

b. ha høyt aktivitetsnivå hele året. 636 

 637 

c. i all hovedsak være basert på frivillighet. 638 

 639 

d. ha et til enhver tid oppdatert medlemstall. 640 

 641 

e. ha tiltak for å forebygge doping. 642 

 643 

Nye søkere om støtte må oppfylle § 2.1 bokstav a), c), d), e) og f), og § 2.4 b), c), d) og e) på 644 

søknadstidspunktet. § 2.1 bokstav b) og f), og § 2.4 bokstav a) må være oppfylt innen 1. februar, året det 645 

søkes støtte for. Dersom kriteriene ikke oppfylles innen fristen, kan det ikke utbetales støtte. 646 

 647 
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§5 – SØKNAD OG DOKUMENTASJON 648 

 649 

§ 5.1 – Søknadsfrist 650 

 651 

Velferdstingets arbeidsutvalg setter frister for innsendelse av søknader og plikter å offentliggjøre fristene 652 

minimum tre måneder før fristen utløper.  653 

 654 

Søkere som ikke har søkt Velferdstinget om støtte de siste tre foregående årene må i tillegg levere en 655 

kvalifiserende søknad til en tidligere frist. 656 

 657 

§ 5.2 – Kvalifiserende søknad om tildeling fra semesteravgiften 658 

 659 

En kvalifiserende søknad skal inneholde: 660 

 661 

a. En synliggjøring av organisasjonens langsiktige målsettinger som gjør det mulig å vurdere søkeren 662 

opp mot Velferdstingets kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier.  663 

 664 

b. Fjorårets regnskap, årets budsjett og rammebudsjett for neste år. 665 

 666 

c. Underskrift av økonomisk og juridisk ansvarlig for søknaden. 667 

 668 

§ 5.3 – Søknad om tildeling fra semesteravgiften 669 

 670 

En søknad om tildeling skal inneholde:  671 

 672 

a. En synliggjøring av langsiktige målsettinger som gjør det mulig å vurdere søkeren opp mot 673 

Velferdstingets kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier.  674 

 675 

b. Et langtidsbudsjett for 3 år som angir en retning og grovt beskriver de økonomiske rammene for 676 

driften de kommende tildelingsperiodene. 677 

 678 

c. En beretning for forrige tildelingsperiode, hvor de siste to godkjente regnskaper inngår, samt siste 679 

årsmelding godkjent av generalforsamlingen. Alle regnskaper skal være gjennomgått av godkjent 680 

revisor, og en uttalelse fra denne skal foreligge i søknaden. Unntak fra dette kan gis for 681 

førstegangssøkere, samt for andre dersom det foreligger særlige grunner for det.  682 

 683 

d. For organisasjoner som tidligere har fått tildeling fra Velferdstinget skal beretningen synliggjøre i 684 

hvilken grad målsetningene beskrevet i tidligere søknader er oppfylt.  685 

 686 

e. Alt øvrig skriftlig materiale som kan være relevant for behandling av søknaden skal være tilgjengelig, 687 

dersom det blir etterspurt av Velferdstingets arbeidsutvalg.  688 

 689 

f. Underskrift av juridisk og økonomisk ansvarlig for søknaden. 690 

 691 
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g. For foreninger som tidligere har fått tildeling fra Velferdstinget skal beretningen synliggjøre hvordan 692 

§ 6 profilering er oppfylt.    693 

 694 

§6 – PROFILERING 695 

 696 

Organisasjonen skal gjøre det kjent at den mottar midler fra Velferdstinget ved å ha Velferdstingets logo 697 

synlig på sine nettsider, på skriftlig informasjonsmateriell (tidsskrift, plakater, brosjyrer, flyers eller 698 

liknende), samt på bekledning brukt for å representere organisasjonen (idrettsdrakter, gensere, t-skjorter 699 

og liknende). Arbeidsutvalget kan gi dispensasjon for dette i spesielle tilfeller. Alle søkere plikter å legge ved 700 

en oversikt/beretning som viser til hvilken grad profilering er gjennomført. 701 

 702 

Søkere som mottar midler fra Velferdstinget skal være tilknyttet SiOs arrangementskalender der det er 703 

mulig. 704 

 705 

§7 – INNSTILLING OG BEHANDLING 706 

 707 

Arbeidsutvalget innstiller på søknadene fra organisasjonene etter at Kontrollkomiteen har gått igjennom de 708 

økonomiske premissene for søknaden. Innstillingen legges frem for Velferdstinget som vedtar tildeling.  709 

 710 

Velferdstinget kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller. Vedtak der dette skjer, skal grunngis 711 

spesifikt. 712 

 713 

§ 7.1 - Offentlig gjennomsyn 714 

 715 

Alle innsendte søknader med alle vedlegg skal være tilgjengelig for offentlig gjennomsyn. Opplysninger som 716 

søkeren vurderer som personsensitive og opplysninger av strategisk art kan bli trukket fra offentlig 717 

gjennomsyn dersom søkeren uttrykkelig ber om det i søknaden. 718 

 719 

§ 7.2 - Inhabilitet 720 

 721 

Medlemmer av Velferdstingets Arbeidsutvalg skal ikke sitte i styret til en organisasjon som mottar støtte fra 722 

Velferdstinget. 723 

 724 

Velferdstingets medlemmer som sitter i styret (inkl. varaer som har møtt i styret) eller andre deler av den 725 

sentrale styringsstrukturen, som for eksempel redaksjonen til et studentmedium eller i sentrale styreroller 726 

med økonomisk ansvar i undergrupper i organisasjonen, kan ikke delta i behandling av tildelingene fra 727 

semesteravgiften inkludert Velferdstingets budsjett, eller revidering av kulturpolitisk og idrettspolitisk 728 

dokument. 729 

 730 

§8 – VEDTAK OM TILDELING 731 

 732 

Arbeidsutvalget skal orientere skriftlig om sine innstillinger om tildelinger til alle organisasjoner som søker, 733 

minst ti dager før behandling i Velferdstinget.  734 

 735 
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Arbeidsutvalget skal orientere skriftlig om Velferdstingets vedtak om tildelinger til alle organisasjoner som 736 

søkte om støtte. 737 

 738 

§8.1 - Begrunnelse ved avslag  og avvik 739 

 740 

Eventuelle avslag på søknad om bevilgning eller radikale avvik mellom tildelt sum og søknadssum skal 741 

spesifikt begrunnes i en skriftlig tilbakemelding til organisasjonen. 742 

 743 

§8.2 - Klagebehandling 744 

 745 

Alle søkere har en klagefrist på to uker fra de har blitt meddelt Velferdstingets vedtak. Det er kun adgang til 746 

å klage på bakgrunn av formelle feil ved saksbehandling. Dersom støttemottakerne klager innenfor fristen, 747 

behandles denne først av Kontrollkomiteen, før den sendes til Velferdstinget til ny behandling.  748 

 749 

Ved klage skal VT på påfølgende møte først ta stilling til om det har forekommet formelle feil.  750 

 751 

Dersom VT gir medhold i klagen behandles den ved at hele Velferdstingets budsjettsøknad tas opp til ny 752 

behandling.  753 

 754 

§9 – UTBETALING AV STØTTE 755 

 756 

Arbeidsutvalget plikter å informere alle søkerorganisasjoner om endelig tildeling så snart det lar seg gjøre. 757 

Utbetaling av støtte skjer to ganger i året. Halvparten av støtten utbetales (innen?) 20. februar. Det 758 

resterende beløpet skal utbetales innen 20. september.  759 

 760 

§ 9.1 – KRAV OM TILBAKEFØRING AV STØTTE 761 

 762 

Velferdstinget kan kreve støttebeløp helt eller delvis tilbakeført dersom en organisasjon ikke lenger 763 

oppfyller kriteriene for støtteberettigelse, eller ikke lenger driver i samsvar med den søknaden som lå til 764 

grunn for tildeling.  765 

 766 

Driftsoverskudd oppad begrenset til den årlige støtten fra Velferdstinget kan ikke utbetales til andre 767 

organisasjoner, foreninger, stiftelser eller aksjeselskap. 768 
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ENDRINGSFORSLAG TIL KULTUR- OG MEDIEPOLITISKE TILDELINGSKRITERIER 769 

 770 

Forslag nr. 1 Dokument Kultur- og mediepolitiske 

tildelingskriterier 

Linje  592 

  Levert av Arbeidsutvalget ved Maika Marie 

Godal Dam og Didrik Svellingen 

Type  Strykning 

Sak 156-21/12, Revidering av kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier  

Opprinnelig 

tekst 

a. sikre Velferdstinget representasjon i mediets høyeste organ eller 

årsmøte og ha negativt flertall når det gjelder vedtektsendringer. 

 

Ny tekst a. sikre Velferdstinget representasjon i mediets høyeste organ eller 

årsmøte. 

 

Begrunnelse Vi mener at det er unødvendig at Velferdstingets medlemmer skal måtte 

utgjøre et negativt mindretall på organisasjonene som søker sine 

årsmøter eller lignende organ. Velferdstinget har allerede innsikt i 

organisasjonenes vedtekter, som vi får tilsendt hver år i forbindelse med 

behandlingen av deres søknader.  

 

Organisasjonene som søker tildelingene bør styres av deres egne 

medlemmer, ikke av Velferdstingets representanter. I tillegg er det en 

ekstra ting å legge på organisasjonene som søker. Søkerne har gitt uttrykk 

for at de synes det er en krevende å stor prosess å søke tildelingene og vi 

ser dette som et punkt vi kan slette for å etterkomme dette. 

 

Det er også et punkt som er vanskelig å følge opp, og vi foreslår derfor å 

slette det.  

VEDTAK  
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REVIDERING AV TILDELINGSPROSESS FOR SEMESTERAVGIFTEN  771 

 772 

Saksnummer: 157-21/12 773 

Type sak: Vedtakssak 774 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll 775 

Vedlegg: Kultur og mediepolitiske kriterier for Velferdstinget i Oslo og Akershus 776 

 777 

Arbeidsutvalgets innstilling: 778 

Velferdstinget vedtar et veivalg for videre revidering av Kultur og mediepolitiske tildelingskriterier og 779 

tildelingsprosess.  780 

 781 

Forslag til vedtak: 782 

Velferdstinget vedtar en av følgende alternativer:  783 

1. Alternativ 1: Mindre endringer fra dagens prosess 784 

2. Alternativ 2: Tildelingskontrakter på 2 år i tillegg til noen av endringene foreslått i alternativ 1.  785 

3. Alternativ 3: Økonomiske samarbeidsavtaler 786 

4. Alternativ 4: Velferdstinget ønsker ingen endring i prosessen og ber arbeidsutvalget videreføre 787 

dagens praksis 788 

5. Alternativ 5: Velferdstinget ber arbeidsutvalget finne andre forslag til veivalg enn det som er lagt frem 789 

her.  790 

 791 

SAKSOPPLYSNINGER 792 

 793 

Som en del av revideringen av kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier ønsker arbeidsutvalget at 794 

Velferdstinget tar et veivalg for hvordan prosessen rundt tildelingene skal foregå. I Kultur- og mediepolitiske 795 

tildelingskriterier står det lite om selve prosessen og hvordan den skal foregå. Arbeidsutvalget ønsker derfor 796 

å utarbeide nytt innhold som beskriver selve prosessen og fremgangsmåten rundt tildelingene i tillegg til å 797 

revidere selve kriteriene. 798 

 799 

I og med at det ikke finnes noe dokument som per nå beskriver prosessen rundt tildelingene foreslår 800 

arbeidsutvalget og ha en debatt om hvilken vei vi skal gå, før vi utarbeider et helhetlig og fullstendig forslag.   801 

 802 

Arbeidsutvalget legger her frem tre forslag som beskriver tre ulike måter tildelingsprosessen kan foregå på. 803 

I tillegg foreligger det to alternativer, ett om å bevare dagens prosess og ett om å utarbeide flere nye forslag. 804 

I forslag 1, 2 og 3 er prosessene beskrevet i grove trekk for å danne et bilde av hva som vil være de store 805 

endringene fra dagens prosess. Arbeidsutvalget vil at Velferdstinget tar et veivalg før det utarbeides og 806 

diskuteres detaljer, og ønsker her en overordnet debatt om hvordan prosessen skal være.  807 

 808 

Til våren kommer arbeidsutvalget til å legge frem et helhetlig forslag til prosess basert på det veivalget som 809 

tas nå. Det forslaget kommer til å være detaljert og omfattende.  810 

 811 

Dagens prosess er komplisert og omfattende. Den starter med at Velferdstinget på våren sender en 812 

rammesøknad til SiOs hovedstyre som over sommeren tildeler en del av semesteravgiften til Velferdstinget 813 

basert på søknaden. Denne tildelingen fra semesteravgiften reguleres blant annet av en avtale mellom 814 

Velferdstinget og SiO. Dagens prosess er tilpasset denne avtalen og omvendt. Både alternativ 2 og alternativ 815 
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3 som foreslås her krever at avtalen revideres. Alternativ 1 kan gjennomføres med nåværende avtale, og 816 

krever ikke at avtalen med SiO reforhandles. 817 

 818 

Her er arbeidsutvalgets forslag til hvordan man kan endre prosessen for tildelingene: 819 

 820 

Alternativ 1: Mindre endringer fra dagens prosess 821 

 822 

Dagens tildelingsprosess legger vekt på demokratisk forankring. Dagens ordning gir Velferdstinget stor 823 

innsynsrett i alle aspekter ved søkerorganisasjonen og muligheten til å gjøre prioriteringer. Prosessen er 824 

også i stor grad åpen for allmennheten da alle søknader ligger offentlig tilgjengelig på Velferdstingets 825 

nettside og tildelingsmøtet er åpent. I dette forslaget vektlegges å bevare den demokratiske forankringen i 826 

Velferdstinget fremfor andre fordeler. Dette forslaget vil bevare mye av dagens ordning, men gjøre 827 

justeringer som kan bidra til å redusere arbeidsmengden for Velferdstinget, arbeidsutvalget og søkerne, 828 

samt bidra til å minimere risikoen og usikkerheten for søkerorganisasjonene.  829 

 830 

Potensielle endringer fra dagens prosess med dette veivalget:  831 

 832 

Frist for innsending av endringsforslag:  833 

 I dag er det ingen frist for å sende inn endringsforslag. En endring her er å sette en frist på for 834 

eksempel 1 uke før tildelingsmøtet for å sende inn endringsforslag som avviker mer enn 20 % fra 835 

innstillingen. Da må man også flytte fristen for arbeidsutvalgets innstilling fra 10 dager før til 14 836 

dager før. Fordelen med dette er at søkerorganisasjonenes risiko for å bli kuttet stort eller helt 837 

reduseres. 838 

 839 

Budsjettkomite: 840 

 Et annet forslag er å sette ned en budsjettkomite som bistår i arbeidet med å lese gjennom 841 

søknader, gjennomføre intervjuer med søkerorganisasjonene og utformer et forslag til innstilling. 842 

Fordelen med dette er at arbeidsutvalget har flere ressurser til å følge opp det daglige arbeidet.  843 

 844 

Kvalifiserende søknad: 845 

 I dag må man sende inn en kvalifiserende søknad før selve søknaden. Et forslag er å sette denne 846 

søknadsfristen til året før man søker slik at man kan godkjennes på tildelingsmøtet som søker for 847 

neste periode. Det hever terskelen litt for å søke tildelingene, samtidig gjør det at vi når vi søker 848 

midler fra SiO vet om vi har det samme antallet søkere som fjoråret eller fler. 849 

 850 

Andre mindre gjennomtenkte forslag: 851 

 Sette en grense på prosentvis økning i bevilgninger fra år til år. 852 

 Alle totale kutt av støtte til organisasjoner skal gjennomføres over en periode på to/tre år.  853 
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Alternativ 2: Tildelingskontrakter på 2 år 854 

 855 

En endring fra tildelinger på 1 til 2 år vil medføre en lettelse i arbeidsmengden til Velferdstinget, 856 

arbeidsutvalget og søkerne. Endringen vil også føre til mer økonomisk forutsigbarhet for søkerforeningene, 857 

noe AU har forstått at har vært et stort ønske fra dem selv.  858 

 859 

Det skal også sies at mange av grepene som skisseres ut i forslag 1 også er relevante muligheter dersom 860 

man tar dette veivalget. Både forslaget om en Budsjettkomite og å innføre en frist for innsending av 861 

endringsforslag er aktuelt. 862 

 863 

Ulempen med dette forslaget er at det øker tiden mellom hver tildeling, samt at overføringen av 864 

kompetanse rundt prosess blir vanskeligere for både AU, representanter og søkerorganisasjonene når det 865 

er et ekstra år mellom hver tildeling.  866 

 867 

Alternativ 3: Økonomiske samarbeidsavtaler 868 

 869 

Dette forslaget er en fundamental og omfattende endring av finansieringen av studentfrivillighet og 870 

studentkulturen gjennom tildelingene. Økonomiske samarbeidsavtaler er en løsning som vil bety at man 871 

går bort fra det årlige tildelingsmøte men heller behandler søknader når avtalen utløper eller nye søknader 872 

kommer inn. Fordelen med økonomiske samarbeidsavtaler er at det vil øke den økonomiske 873 

forutsigbarheten for søkerne.  874 

 875 

Dette er en løsning som enkelte andre velferdsting bruker. Riktignok er disse velferdstingenes rammer for 876 

tildeling av semesteravgift annerledes og de disponerer midlene fra semesteravgiften på en annen måte 877 

enn vi gjør. Vi kan derfor ikke kopiere ordningen, men vi kan ta med oss elementer derfra og tilpasse dem.  878 

 879 

For å sikre Velferdstinget god representasjon og mulighet til å legge sterke føringer for støtten 880 

organisasjonene får, uten at det finner sted et årlig tildelingsmøte, må organisasjoner som får støtte 881 

rapportere årlig til Velferdstinget, aktivt bruke studentvalgte representanter, samt Velferdstinget vil ha 882 

muligheten til å oppheve avtalene ved mislighold. 883 

 884 

For å tydeliggjøre hvordan en slik prosess potensielt kan se ut dersom man tar dette veivalget lister vi opp 885 

noen eksempler på hvordan kriteriene kan komme til å endres. 886 

 887 

Potensielle nye paragrafer som kunne inngått i et helhetlig endringsforslag:  888 

 889 

§ - n: Innlemming i porteføljen og rapportering.  890 

Alle innsendte søknader om å innlemmes i Velferdstingets avtaleportefølje med alle vedlegg skal være 891 

tilgjengelig for offentlig gjennomsyn. Opplysninger som søkeren vurderer som personsensitive og 892 

opplysninger av strategisk art kan bli trukket fra offentlig gjennomsyn dersom søkeren uttrykkelig ber om 893 

det i søknaden. 894 

 895 

Arbeidsutvalget innstiller på søknadene om innlemmelse i porteføljen fra kulturinstitusjonene/mediene 896 

etter at Kontrollkomiteen har gått igjennom de økonomiske premissene for søknaden. Innstillingen legges 897 

frem for Velferdstinget som vedtar om søkeren skal tilbys avtale.  898 

 899 
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Velferdstinget kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller. Vedtak der dette skjer, skal grunngis 900 

spesifikt. 901 

 902 

§ - n+1: Fordeling av midler 903 

Ved fordeling av midler fra Velferdstingets tildelingsramme skal velferdstinget vedta en fordelingsnøkkel. 904 

Arbeidsutvalget skal komme med en innstilling til fordelingsnøkkel, denne innstillingen skal være 905 

søkerorganisasjonene kjent 10 - ti - virkedager før behandling i velferdstinget. 906 

 907 

Velferdstinget kan omprioritere 20% av den totale tildelingsrammen, resterende 80% fordeles som tidligere 908 

vedtatt “Fordelingsnøkkel”. Søkerorganisasjonene kan søke velferdstingets arbeidsutvalg om en midlertidig 909 

omprioritering av midlene.  Ved en omprioritering av inntil 5% av rammen kan arbeidsutvalget godkjenne 910 

omprioriteringen, ved en omprioritering av mer enn dette må saken løftes til velferdstinget.  911 

 912 

§ - n+2: Innstilling om vedtak   913 

Ved innstilling om tildeling av tilbud om avtale skal søker orienteres senest 2 uker etter innstillingen finner 914 

sted. Søkeren skal dermed få tilbud om kontrakt for neste års budsjettperiode.  915 

 916 

Alternativ 4: Ingen endring 917 

Velferdstinget ønsker ingen endring i prosessen og ber arbeidsutvalget videreføre dagens praksis. 918 

 919 

Alternativ 5: Annen løsning 920 

Velferdstinget ønsker en annen løsning enn det som eksisterer og det arbeidsutvalget har foreslått. 921 

Velferdstinget ber arbeidsutvalget komme med et nytt forslag for votering ved en senere anledning.  922 

 923 

//English//: 924 

 925 

As a complementary case to 156-21/12 The working committee proposes a general choice of process without 926 

hammering out the necessary specifics of this process. The working committee proposes that the specifics of the 927 

choice for a revision of the process is left for another meeting. The purpose of this is to have a general debate on 928 

what the broad lines of the process should be, then the working committee will produce a complete and total 929 

revision of the process based on the choice in this case.  930 

 931 

Todays process is affected by an agreement with SiO that regulates the frame for the support process for cultural 932 

and media organizations, this may have to be renegotiated as a result of this choice.  933 

 934 

The proposed choices are summarized as: 935 

1. A minor revision of the current process.  936 

2. A minor revision of todays process but for multiple years 937 

3. A complete revision and the establishment of economic-development agreements.  938 

4. Today’s process is good and should not be revised 939 

5. None of the above is preferable; we desire another proposal at another time.  940 
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VALG TIL HOVEDSTYRET SiO 941 

 942 

Saksnummer: 158-21/12 943 

Type sak: Valgsak 944 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 945 

Vedlegg: Saksnotat om valg, Valgkomiteens innstilling, Hovedstyrets innstilling til styreleder 946 

 947 

Arbeidsutvalgets innstilling: 948 

Valgkomiteen får mulighet til å presentere helheten i innstillingen før de enkelte valgene. Deretter redegjøres 949 

det for hver kandidat. Valgene gjøres i samme rekkefølge som i saksnotatet. Alternative forslag 950 

(benkekandidater) presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse til det enkelte verv. Alle 951 

kandidater kan holde en valgtale på opptil tre minutter. Det åpnes ikke for støttetaler. 952 

 953 

Forslag til vedtak: 954 

a. Det velges 3 styremedlemmer for 2 år til SiOs hovedstyre, m/ personlig vara 955 

b. Det velges 1 styreleder blant de 5 valgte styremedlemmene for 1 år 956 

 957 

SAKSOPPLYSNINGER 958 

 959 

Hovedstyret er det øverste organet i Studentsamskipnaden SiO. Det er ti medlemmer i SiOs Hovedstyre. Fem 960 

av disse er studentrepresentanter valgt av Velferdstinget. Blant de fem studentrepresentantene velges det 961 

også styreleder. 962 

 963 

Hovedstyret har et overordnet ansvar for SiO. Styrets oppgaver er utarbeidelse og oppfølging av 964 

strategidokumenter og kontroll med samskipnadens økonomi. Styremedlemmer har personlig ansvar for de 965 

beslutninger som tas i styret. Vi anbefaler at kandidater til disse vervene har et reflektert forhold til hva dette 966 

innebærer. 967 

 968 

Hovedstyret har åtte til ni styremøter/styreseminarer i året. Studentrepresentantene plikter i tillegg å delta 969 

på formøter til disse i regi av Velferdstingets Arbeidsutvalg, og de har møteplikt på Velferdstingsmøter. I tillegg 970 

fordeler styrestudentene delstyrene i SiO seg imellom. Disse har opptil åtte møter i året og plikter også til 971 

formøter med Velferdstingets Arbeidsutvalg dersom de ønsker det. 972 

 973 

Vervene er honorert av SiO. 974 

 975 

 976 

//English// 977 

 978 

The Main Board is the supreme body of the Students' Union SiO. There are ten members in the SiO Main Board. Five 979 

of these are student representatives elected by the Welfare Council. The head of the board is also elected, from 980 

among the five student representatives,. 981 

 982 

The Board has the overall responsibility for SiO. The tasks of the Board are the elaboration and follow-up of strategy 983 

documents and the control of the finances of the Association. Board members are personally responsible for the 984 
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decisions taken by the Board. We recommend that candidates for these positions have a reflected relationship to 985 

what this entails. 986 

 987 

The Board has eight to nine Board meetings/board meetings per year. Student representatives are also required to 988 

attend pre-meetings to these meetings organized by the Working Committee of the Welfare Council, and they have 989 

a duty to attend the Welfare Council’s meetings. In addition, the students distribute roles in the sub-boards of SiO 990 

among themselves. These have up to eight meetings a year and are also obliged to meet with the Working Committee 991 

of the Welfare Council if they so wish.  992 

 993 

The positions are compensated by SiO. 994 
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VALG AV LEDER TIL KULTURSTYRET 995 

 996 

Saksnummer: 159-21/12 997 

Type sak: Valgsak 998 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 999 

Vedlegg: Saksnotat om valg, Valgkomiteens innstilling 1000 

 1001 

Arbeidsutvalgets innstilling: 1002 

Valgkomiteen får mulighet til å presentere innstillingen før valget. Alternative forslag (benkekandidater) 1003 

presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse.  Alle kandidater kan holde en valgtale på opptil 1004 

tre minutter. Det åpnes ikke for støttetaler. 1005 

 1006 

Forslag til vedtak: 1007 

Det velges 1 leder for Velferdstingets kulturstyre for 1 år. 1008 

 1009 

SAKSOPPLYSNINGER 1010 

 1011 

Som navnet tilsier er Kulturstyreleder leder for Velferdstingets Kulturstyre. Kulturstyrets leder har blant annet 1012 

ansvar for å innkalle til møter i Kulturstyret i samarbeid med Velferdstingets administrasjon og å utarbeide 1013 

innstillinger til alle søknader. Dertil også ansvar for å utarbeide notater og vedtaksforslag til 1014 

Velferdstingsmøter angående aktuelle problemstillinger og til saker Kulturstyret ønsker å følge opp. I tillegg 1015 

fungerer Kulturstyreleder som Kulturstyrets kontaktperson overfor media, lærestedene, SiO, Velferdstinget 1016 

og andre.  1017 

 1018 

Det forventes at personen skal ha jevnlig kontakt med Velferdstingets Arbeidsutvalg og jevnlig dialog med 1019 

sekretariatet og oppfølging av Kulturstyrets medlemmer. Kulturstyreleder har møteplikt på Velferdstingets 1020 

møter og skal levere skriftlige orienteringer til alle VT-møter. 1021 

 1022 

Stillingen som Kulturstyreleder honoreres per i dag med timelønn opp til 30 % av lønnstrinn 20 i året. 1023 

 1024 

//English// 1025 

 1026 

The head of the Culture Board is responsible for convening meetings of the Culture Board in cooperation with the 1027 

administration of the Welfare Council and preparing recommendations for all applications. In addition, the leader 1028 

is also responsible for preparing notes and proposals for action at meetings of the Welfare Council on current issues 1029 

and on matters that the Welfare Council wishes to pursue. Additionally, the Head of the Culture Board acts as the 1030 

Culture Board's contact person for the media, the educational institutions, SiO, the Welfare Council and others.  1031 

 1032 

It is expected that the person will have regular contact with the Working Committee of the Welfare Council and 1033 

regular dialogue with the Secretariat and follow-up of the members of the Culture Board. The Head of the Culture 1034 

Board is obliged to attend the meetings of the Welfare Council and to provide written briefings to all VT meetings. 1035 

 1036 

The position of Culture Director is currently compensated at an hourly rate of up to 30 % of salary line 20 per year 1037 
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VALG TIL STYRET I SIO MAT OG DRIKKE 1038 

Saksnummer: 160-21/12 1039 

Type sak: Valgsak 1040 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget  1041 

Vedlegg: Saksnotat om valg, Valgkomiteens innstilling 1042 

 1043 

Arbeidsutvalgets innstilling: 1044 

Valgkomiteen får mulighet til å presentere innstillingen før valget. Alternative forslag (benkekandidater) 1045 

presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse.  Alle kandidater kan holde en valgtale på opptil 1046 

tre minutter. Det åpnes ikke for støttetaler. 1047 

 1048 

Forslag til vedtak: 1049 

Det velges 1 medlem for 2 år til styret i SiO Mat og Drikke, m/ personlig vara. 1050 

 1051 

SAKSOPPLYSNINGER 1052 

 1053 

Styret i SiO Mat og drikke er ansvarlig for å følge opp driften av SiOs serveringssteder, herunder kafeer, 1054 

kaffebarer, kioskdrift og kantiner. Styret følger opp SiO Mat og drikke sin administrasjon, vedtar 1055 

strategidokumenter, fastsetter budsjett, og forvalter i samsvar med SiO forretningsvirksomhet og 1056 

forretningsstrategi. Vervet medfører deltakelse på styremøtene som avholdes ca. 4 ganger i semesteret, samt 1057 

på formøter med representantene fra Velferdstingets arbeidsutvalg i forkant av hvert styremøte.  1058 

 1059 

Vervet er honorert av SiO. 1060 

 1061 

//English// 1062 

 1063 

The board of SiO Food and Drink is responsible for following up the operation of SiO’s restaurants, including cafes, 1064 

coffee bars, kiosk operations and canteens. The board follows up SiO Food and Beverage administration, adopts 1065 

strategy documents, determines the budget, and manages in accordance with SiO's business activities and business 1066 

strategy. The position entails participation in the board meetings, which are held approximately 4 times a semester, 1067 

as well as at meetings with the representatives from the Welfare Parliament's working committee in advance of each 1068 

board meeting. The positions are honored by SiO. 1069 

 1070 

The position is compensated by SiO. 1071 

 1072 

  1073 
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VALG TIL KONTROLLKOMITEEN FOR SIO BARNEHAGE 1074 

 1075 

Saksnummer: 161-21/12 1076 

Type sak: Valgsak 1077 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget  1078 

Vedlegg: Saksnotat om valg, Valgkomiteens innstilling 1079 

 1080 

Arbeidsutvalgets innstilling: 1081 

Valgkomiteen får mulighet til å presentere innstillingen før valget. Alternative forslag (benkekandidater) 1082 

presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse.  Alle kandidater kan holde en valgtale på opptil 1083 

tre minutter. Det åpnes ikke for støttetaler. 1084 

 1085 

Forslag til vedtak: 1086 

Det velges 2 styremedlemmer for 1 år til kontrollkomité for studentbarnehagene, m/ personlig vara. 1087 

 1088 

 1089 

SAKSOPPLYSNINGER 1090 

 1091 

Kontrollkomiteen (KK) for Studentbarnehagene er en instans for klagesaker som kommer inn til 1092 

Studentbarnehagene. Det dreier seg i stor grad om å behandle klagesaker der det er tvil om 1093 

tildelingsreglementet for studentbarnehagene har blitt fulgt. KK møtes ved behov. De siste årene har det ikke 1094 

vært saker oppe til behandling da SiOs barnehager har større kapasitet enn hva behovet i studentmassen er 1095 

og har vært de siste årene. Denne situasjonen ser ikke ut til å endre seg for 2022, og det er følgelig å forvente 1096 

at dette er et særdeles lite arbeidskrevende verv. På møter får komitémedlemmene innsyn i all relevant 1097 

informasjon, og fatter et vedtak på bakgrunn av tildelingsreglementet. I særskilte tilfeller kan KK utvise skjønn 1098 

og gi dispensasjon fra reglementet.  1099 

 1100 

Vervene er honorert av SiO. 1101 

 1102 

//English// 1103 

 1104 

The Control Committee (KK) for Student Kindergartens is a body for appeals that come to Student Kindergartens. It 1105 

is largely a matter of dealing with complaints where there is doubt as to whether the allocation regulations for 1106 

student kindergartens have been followed. KK meets when needed. In recent years, there have been no cases up for 1107 

consideration as SiO's kindergartens have greater capacity than what the need in the student body is and has been 1108 

in recent years. This situation does not appear to change for 2022, and it is consequently to be expected that this is 1109 

not a labor-intensive position. At meetings, the committee members have access to all relevant information, and 1110 

make a decision on the basis of the allocation regulations. In special cases, KK may exercise discretion and grant 1111 

dispensation from the regulations. 1112 

 1113 

The positions are compensated by SiO. 1114 
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VALG TIL SIOS KLAGEUTVALG FOR TILDELING AV BOLIG 1115 

 1116 

Saksnummer: 162-21/12 1117 

Type sak: Valgsak 1118 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget  1119 

Vedlegg: Saksnotat til valg, Valgkomiteens innstilling 1120 

 1121 

Arbeidsutvalgets innstilling: 1122 

Valgkomiteen får mulighet til å presentere innstillingen før valget. Alternative forslag (benkekandidater) 1123 

presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse.  Alle kandidater kan holde en valgtale på opptil 1124 

tre minutter. Det åpnes ikke for støttetaler. 1125 

 1126 

Forslag til vedtak: 1127 

Det velges 1 styremedlem for 2 år til SiOs klageutvalg for tildeling av bolig, m/ personlig vara, og det velges 1 1128 

styremedlem for 1 år til SiOs klageutvalg for tildeling av bolig, m/ personlig vara.  1129 

 1130 

SAKSOPPLYSNINGER 1131 

 1132 

Dette organet har møter gjennom året ved behov. De siste årene har det kun vært 1 sak oppe til 1133 

klageutvalgets forgjenger da alle klagesaker på boligtildeling som har kommet inn de siste årene har vært 1134 

løst ved at administrasjonen har kontrollert saksgang opp mot daværende tildelingskriterier. Det er forventet 1135 

at dette er et særdeles lite arbeidskrevende verv da det ikke har vært så mange saker oppe de siste årene. 1136 

Klageutvalget skal behandle klager som kommer inn på grunn av avslag på søknad om studentbolig. 1137 

Klageutvalget består av 3 studentstyremedlemmer og 2 representanter fra SiO Bolig. Ett av 1138 

studentstyremedlemmene er valg for en periode på to år, og denne plassen er derfor ikke på valg før neste 1139 

år. 1140 

 1141 

Vervet er honorert av SiO. 1142 

 1143 

//English// 1144 

 1145 

This body holds meetings through the year when needed. In recent years, there has only been 1 case up to the 1146 

appeals committee's predecessor, as all appeals on housing allocations that have been received in recent years 1147 

have been resolved by the administration controlling the proceedings against the (former) award criteria. The 1148 

position is not expected to be labour-intensive, as there have been few cases in recent years. The Appeals Committee 1149 

shall process complaints that come in due to a rejection of an application for student housing. The appeals 1150 

committee consists of 3 student board members and 2 representatives from SiO Bolig 1151 

 1152 

The position is compensated by SiO. 1153 
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ETTERGODKJENNING AV KANDIDATER TIL DELPROSJEKT INNHOLD 1154 

 1155 

Saksnummer: 163-21/12 1156 

Type sak: Ettergodkjenning 1157 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll 1158 

Vedlegg:  1159 

 1160 

Arbeidsutvalgets innstilling: 1161 

Velferdstinget ettergodkjenner arbeidsutvalgets oppnevnelse av studentrepresentanter til delprosjekt 1162 

innhold.  1163 

 1164 

Forslag til vedtak: 1165 

Velferdstinget ettergodkjenner oppnevning til delprosjekt innhold av følgende kandidater: 1166 

1. Maia Gaarder 1167 

2. Magda Ursula Thomsen 1168 

 1169 

 1170 

SAKSOPPLYSNINGER 1171 

Velferdstinget trenger å ettergodkjenne kandidater til delprosjekt innhold, arbeidsutvalget har funnet to 1172 

kandidater som er interesserte. Det bør også bemerkes at kandidat 2 kun er valgbar dersom kandidaten ikke 1173 

velges til SiOs Hovedstyre, dersom dette skulle skje er det kun kandidat 1 som er valgbar. Arbeidsutvalget vil 1174 

da finne en annen kandidat som ønsker å delta.  1175 

 1176 

 1177 

//English// 1178 

The welfare council in posterior approves candidates for sub project contents. The 2 candidates need approving by 1179 

the council and thus this case in brought up.  1180 
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GODKJENNING AV VALGFORSAMLING 1181 

 1182 

Saksnummer: 164-21/12 1183 

Type sak: Vedtakssak 1184 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Didrik Svellingen 1185 

Vedlegg:  1186 

 1187 

Arbeidsutvalgets innstilling: 1188 

Arbeidsutvalget innstiller på å godkjenne valgforsamlingen. 1189 

 1190 

Forslag til vedtak: 1191 

Velferdstinget godkjenner valgforsamling med de delegatene som ble valgt fra de mindre institusjonene. 1192 

 1193 

SAKSOPPLYSNINGER 1194 

 1195 

2. Desember ble det avholdt valgforsamling for de mindre høyskolene. Før dette møtet kom det ikke inn nok 1196 

valgprotokoller. Det ble gjennomført valg av representanter, men da uten valgprotokoller. Derfor må 1197 

Velferdstinget nå godkjenne, og vedta valgforsamlingsmøtet i sin helhet.  1198 

 1199 

//English// 1200 

 1201 

December 2nd, an election assembly was held for the smaller colleges. Before this meeting, not enough election 1202 

protocols were received. There were enough representatives elected, but without election protocols. Therefore, the 1203 

Welfare Council must now approve, and adopt the Election Meeting in its entirety.  1204 
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SUPPLERINGSVALG TIL KONTROLLKOMITEEN 1205 

 1206 

Saksnummer: 165-21/12 1207 

Type sak: Valgsak 1208 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 1209 

Vedlegg:  1210 

 1211 

Arbeidsutvalgets innstilling: 1212 

Velferdstinget velger et nytt medlem for ut årets periode. 1213 

 1214 

Forslag til vedtak: 1215 

Velferdstinget velger et nytt medlem for ut årets perioden. Valgperioden er fra og med 7. desember 2021 til 1216 

og med 30. juni 2022. 1217 

 1218 

SAKSOPPLYSNINGER 1219 

 1220 

Det er behov for å supplere inn et tredje medlem til Kontrollkomiteen, da et medlem har valgt å trekke seg 1221 

fra vervet. 1222 

 1223 

Kontrollkomiteen har som oppgave å kontrollere at Velferdstingets vedtekter og andre bestemmelser blir 1224 

fulgt. Komiteen innstiller overfor Velferdstinget på godkjenning av valgprotokollene ved valg av 1225 

Velferdstingets representanter og vararepresentanter (de tre som havner i kontrollkomiteen har 1226 

plassfratredelse i VT, dvs. at de trer ut som ordinære VT-representanter og mister stemmerett i forsamlingen). 1227 

I tillegg skal kontrollkomiteen kontrollere og gi innstilling på at budsjettene og regnskapene fra de som søker  1228 

støtte gjennom Velferdstinget eller dets organer er i tråd med Velferdstingets krav og god regnskapsskikk. 1229 

 1230 

Vervet er honorert med 0,1% av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer for hver møtedag med 1231 

kontrollkomiteen og i Velferdstinget. 1232 

 1233 

//English// 1234 

The Welfare Council will elect one supplementary member to the Control Committee for the coming year. The 1235 

committee ensures compliance of the articles of the association and other provisions. The person elected will lose 1236 

their seat as representative in the Welfare Council, if one is held. 1237 

 1238 

 


