
telefon      228 44 389  Velferdstinget i Oslo og Akershus 

e-post       post@studentvelferd.no  Villa Eika, Problemveien 5, 0313 Oslo 

nettside    www.studentvelferd.no  Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo 

org. nr.      987 695 595 

 

 

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 

 

 
 

Innkalling til Velferdstingets Vårseminar 2022 

 

Lørdag 5. februar kl 09:30 – 18:00 

Søndag 6. februar kl 09:30 – 17:30 

 

Sted: Thon Hotel Oslofjord, Sandvika 

 

 

http://www.studentvelferd.no/


  
 

 

 

 

 
2 

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 

Oslo Nye 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 VÅRSEMINAR 5. OG 6. FEBRUAR 2022 
 

Dette er innkalling til Velferdstingets vårseminar lørdag 5. og 6. februar, møtestart 09:30. 

Vårseminaret finner sted på Thon Hotel Oslofjord, Sandviksveien 184, 1337. 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/Thon+Hotel+Oslofjord/@59.8858202,10.5190041,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x720126995628f758?sa=X&ved=2ahUKEwinrNOZ77_1AhWwSvEDHS9mBzQQ_BJ6BAgXEAU
mailto:adm@studentvelferd.no
mailto:adm@studentvelferd.no
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FORKORTELSER 
 

AU, VTAU: Arbeidsutvalget 

AL: Arbeiderbevegelsens studentliste 

BDM: Barrat Due musikkinstitutt 

BI: Handelshøyskolen BI 

BISO Oslo: BI studentorganisasjon Oslo 

DMI: De mindre utdanningsinstitusjonene 

DNS: Det Norske Studentsamfund 

GjL: Gjestelista 

GL: Grønn liste 

HK: Høyskolen Kristiania 

HTML: Henke og Thom-listen 

HS: Hovedstyret 

KK: Velferdstingets kontrollkomité 

KS: Velferdstingets Kulturstyre 

LL: Liberal liste 

MD: SiO Mat & Drikke 

MF: MF vitenskapelige høyskole 

ML: Moderat liste 

NIH: Norges idrettshøgskole 

 

 

 

NLA: NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 

NMH: Norges musikkhøyskole 

NSO: Norsk studentorganisasjon  

ONF: Organisasjonen for norske fagskoler 

ONH: Oslo Nye Høyskole 

OSI: Oslostudentenes idrettsklubb 

OsloMet: OsloMet – storbyuniversitetet 

PBE: Plan- og bygningsetaten 

PHS: Politihøgskolen 

RL: Realistlista 

SH: Studenthovedstaden 

SiO: Studentsamskipnaden SiO 

SIR: Velferdstingets studentidrettsråd 

SP-OsloMet: Studentparlamentet ved OsloMet 

SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 

VA: Venstrealliansen 

VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité, NSO 

VK: Velferdstingets valgkomité  

VT, VTOA: Velferdstinget (i Oslo og Akershus)
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09:00 Oppmøte 

09:30  Møtestart med opprop 

Lørdag 

 

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

09:30  Opplæring av gamle og nye 

representanter 

 Opplæring 

10:20 Pause 10 min  

10:30  Opplæring av gamle og nye 

representanter 

 Opplæring 

11:20 Pause 10 min 

11:30 001-22/02 Valg av ordstyrer og protokollfører Vedtakssak Møtekonstituering 

 002-22/02 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Møtekonstituering 

 003-22/02 Godkjenning av dagsorden og kjøreplan Vedtakssak Møtekonstituering 

 004-22/02 Godkjenning av protokoll Vedtakssak Møtekonstituering 

 005-22/02 Konstituering (herunder 

forretningsorden) 

Vedtakssak Møtekonstituering 

12:00 006-22/02 Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak Orienteringer 

12:10 007-22/02 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 

12:55 Pause 10 min    

12:35 008-22/02 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 

12:40 009-22/02 Halvårsrapport Orienteringssak Orienteringer 

13:00 010-22/02 Fastsettelse av mandat, medlemmer 

og leder av redaksjonskomité 

Vedtakssak Møtekonstituering 

13:15 Lunsj 45 min  

14:00 011-22/02 Debatt: Idrettspolitisk dokument-

debatt 

Vedtakssak Politikk 

14:30 Benstrekk  

14:35 013-22/02 Debatt del 1: 

Debatt: Revidering av handlingsplan 

Vedtakssak Organisasjon/ 

politikk 

15:05 Pause 10 min 

15:15 012-22/02 Debatt del 1: 

Debatt: Politisk grunndokument 

Vedtakssak Politikk 

16:00 Innsjekk hotell  

16:15 156-21/12 og 

157-21/12 

Debatt: Tildelingsprosess og Kultur- og 

mediepolitiske tildelingskriterier 

Vedtakssak Organisasjon/ 

politikk 

16:40  Delegasjonsmøte   

16:55 Innsjekk hotell    

17:10  Fort. debatt: Tildelingsprosess og 

Kultur- og mediepolitiske 

tildelingskriterier 

Vedtakssak Organisasjon/ 

politikk 

  Buffer 25 min   

18:00  Møteslutt   

19:00  Middag   

19:00  Frist for å sende inn endringsforslag   
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Søndag 

 

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

09:30 015-22/02 Sponsorer for det nye studenthuset Diskusjonssak Politikk 

09:50 016-22/02 Vedtektsendringer i SiO Barnehage Vedtakssak Politikk 

10:10 017-22/02 Ettergodkjenning av 

kulturstyremedlem 

Valgsak Valg 

10:20 Pause 10 min  

10:30 018-22/02 Godkjenning av kulturstyrets 

handlingsplan 2022 

Vedtakssak Godkjenninger 

10:35 019-22/02 Møteplan for 2022 Vedtakssak Organisasjon 

10:50 020-22/02 Revidering av Velferdstingets budsjett 

for 2022 

Vedtakssak Orienteringer 

11:10 Pause 15 min  

11:25  Debatt del 2:  

Politisk grunndokument 2022-2023 

Vedtakssak Politikk 

12:05 Pause 10 min  

12:15  Votering:  

Politisk grunndokument 2022-2023 

Vedtakssak Politikk 

12:50 Lunsj 45 min  

13:35  Debatt del 2: 

Revidering av handlingsplan 

Vedtakssak Politikk/ 

organisasjon 

14:00  Votering: 

Revidering av handlingsplan 

Vedtakssak Politikk/ 

organisasjon 

14:25 Pause 10 min 

14:35  Votering: Idrettspolitisk dokument Vedtakssak Politikk 

14:55  Votering: Tildelingsprosess og Kultur- 

og mediepolitiske tildelingskriterier 

Vedtakssak Politikk/ 

organisasjon 

15:25 Pause 10 min  

15:35 021-22/02 Resolusjon: Tiltak for en tryggere 

seksuell helse for Oslos studenter 

Vedtakssak Resolusjoner 

15:55 022-22/02 Resolution: A swifter bureaucratic 

process for international students 

Vedtakssak Resolusjoner 

16:15 023-22/02 Valg til  

kontrollkomitéen for SiO Barnehage 

Valgsak Valg 

16:20 Pause 10 min    

16:30 024-22/02 Valg til Internasjonal komité Valgsak Valg 

16:40 025-22/02 Valg til Kontrollkomité Valgsak Valg 

16:50  Eventuelt  Eventuelt 

17:00  Møtekritikk   

17:30  Møteslutt   
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VALG AV ORDSTYRER OG PROTOKOLLFØRER 1 

 2 

Saksnummer: 001-22/02 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, Stein-Erik Strandabø Olsen og Ola Gimse 13 

Protokollfører: Victoria Ovedie Chruickshank Langø 14 

 15 

 16 

 17 

GODKJENNING AV INNKALLING 18 

 19 

Saksnummer: 002-22/02 20 

Type sak: Vedtakssak 21 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 22 

 23 

 24 

Forslag til vedtak: 25 

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

 28 

Saksnummer: 003-22/02 29 

Type sak: Vedtakssak 30 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 31 

 32 

 33 

Arbeidsutvalgets innstilling: 34 

Dagsorden og kjøreplan godkjennes. 35 

 36 

 37 

Forslag til vedtak: 38 

Dagsorden og kjøreplan vedtas. 39 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL   40 

 41 

Saksnummer: 004-22/02 42 

Type sak: Vedtakssak 43 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 44 

 45 

 46 

Forslag til vedtak: 47 

Protokollen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 48 

 49 

Protokollen finner dere på www.studentvelferd.no 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentvelferd.no/


  
 

 

 8 

KONSTITUERING 51 

 52 

Saksnummer: 005-22/02 53 

Type sak: Vedtakssak 54 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Vemund H. Jernsletten 55 

Vedlegg: Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og Akershus 56 

 57 

Arbeidsutvalgets innstilling: 58 

Forslag til forretningsorden vedtas. 59 

 60 

Kontrollkomitéens innstilling til konstituering: 61 

Alle valgprotokoller innsendt minst én uke før møtet godkjennes. 62 

 63 

Forslag til vedtak: 64 

- Valgprotokoller godkjennes. 65 

- Forslag til forretningsorden vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. 66 

 67 

 68 

SAKSOPPLYSNINGER 69 

 70 

Per Vedtektene § 3-2: 71 

Velferdstinget konstituerer seg selv på begynnelsen av vårsemesterets første møte. Under konstitueringen 72 

behandler Velferdstinget:  73 

a. Representantenes og vararepresentantenes valgprotokoller etter innstilling fra Kontrollkomitéen. 74 

b. Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og Akershus. 75 

 76 

Velferdstingets medlemsinstitusjoner velger representanter til Velferdstinget, med valgene protokollført i 77 

valgprotokoller. Se Vedtektene § 2-1 for mer informasjon om reglene for valgprotokoller. 78 

 79 

Forretningsorden er regler for hvordan Velferdstinget skal gjennomføre sine møter, med presisering av 80 

regler for bl.a. taletid, votering og personvalg. Arbeidsutvalget har fire endringsforslag til den etablerte 81 

forretningsordenen: 82 

 83 

//English//: 84 

 85 

Our bylaws dictate that we should revise our rules of procedure at the beginning of our spring seminar.  86 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2021/02/01-Vedtekter-for-Velferdstinget-i-Oslo-og-Akershus-revidert-februar-2021.pdf
https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2021/02/01-Vedtekter-for-Velferdstinget-i-Oslo-og-Akershus-revidert-februar-2021.pdf
https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2021/02/05-Forretningsorden-for-Velferdstinget-i-Oslo-og-Akershus-7.-februar-2021.pdf
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Forslag # 1 Dokument: Forretningsorden Linje nr 44 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 005-22/02: Konstituering 

Opprinnelig 

tekst 

Søknad om permisjon fra møtet skal leveres skriftlig. 

Ny tekst Søknad om permisjon fra møtet skal leveres skriftlig, via mail til 

Kontrollkomiteen med administrasjonen i kopi. 

Begrunnelse En presisering av at Kontrollkomiteen skal motta permisjonssøknader på 

mail. Det tilrettelegger bedre for komiteens behandling enn papirfly – at 

dette kommer frem fra forretningsordenen vil forhåpentligvis også 

tilrettelegge for mindre forvirring. 

 

English: This bylaw specifies what you as a representative need to do if you 

are leaving the meeting early. We propose an added instruction on how and 

who to contact before you apply for leave. 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kontrollkomite@studentvelferd.no
mailto:adm@studentvelferd.no
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Forslag # 2 Dokument: Forretningsorden Linje nr 75 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 005-22/02 Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst § 4-2 Digitale Møter 

Ved digitale møter vil ordinære regler for bruk av stemmeskilt kunne vike 

av praktiske hensyn, for å best utnytte funksjonalitetene til programvaren 

som verter det digitale møtet. 

Begrunnelse Underkapitlet reflekterer at forretningsordenens antakelse om fysiske 

møter ikke alltid er gjeldende, f.eks. i pandemitider. Ved digitale møter vil 

en systematisk fravike en del ordinære møteregler, og det er 

hensiktsmessig at forretningsordenen anerkjenner dette. 

Endringsforslaget formaliserer ikke den konkrete praksisen som har 

normalisert seg for digitale møter (en tegner seg til innlegg i Zoom sin 

innebygde chat, voterer ved Zoom reactions) – denne praksisen er i stor 

grad tilknyttet funksjonaliteter ved Zoom, programvaren som til nå har 

blitt brukt for møter, men AU har ikke ansett det hensiktsmessig å binde 

forretningsordenen til funksjonaliteter ved en programvare en kanskje 

ikke vil bruke i fremtidige møter. 

(Medfører redaksjonell endring av eksisterende § 4-2 til § 4-3)  

 

English: Just a short point about how some of the regular procedures may be 

adapted to fit the platform during online meetings. Despite the fact that all 

online meetings have been on Zoom so far, the Working Committee have 

found it best not to be too specific in case we choose to use a different 

platform in the future. 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK  
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Forslag # 3 Dokument: Forretningsorden Linje nr 79 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak 005-22/02 Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Slike saker skal behandles på engelsk. 

Ny tekst  

Begrunnelse Det har vist seg at under nasjonalt regelverk kan ikke Velferdstinget 

ekskludere at innlegg holdes på norsk. Forslaget står i sammenheng med 

forslag # 4, som bl.a. åpner for at innlegg allikevel kan holdes på engelsk i 

behandling av f.eks. engelskspråklige resolusjonsforslag. 

 

English: Last year the Welfare Council decided that in order to accommodate 

international students, certain cases could only be debated in English. 

Norwegian Laws however dictate that such a rule is unenforceable and hence 

the Working Committee have made a new proposal on how to accommodate 

international students in debates. More on that in proposal number 4. 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK  
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Forslag # 4 Dokument: Forretningsorden Linje nr 77-79 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 005-22/02 Politisk grunndokument 

Opprinnelig 

tekst 

Talespråk er norsk. Resolusjoner og andre saker skal imidlertid kunne 

presenteres på engelsk, både som saksdokument og muntlig 

introduksjon under møtet. 

Ny tekst Talespråk er primært norsk. Resolusjoner og andre saker skal 

tilrettelegges for å kunne presenteres på engelsk, både som 

saksdokument og muntlig introduksjon under møtet. 

Begrunnelse Endringen i første setning åpner for engelske innlegg der dette er 

ønskelig, men også for personer som har andre skandinaviske språk som 

morsmål ikke i prinsippet ekskluderes som talere.  

 

Andre setning endres for å unngå en pragmatisk tolkning hvor engelsk er 

akseptert kun i selve saksdokumentene og introduksjonen, ikke debatten. 

Endringen skaper også en forpliktelse for Arbeidsutvalget å tilrettelegge 

for internasjonale studenters bidragsmulighet. 

 

English: The first part changes our business language to only primarily 

Norwegian. This opens up the possibility that representatives can speak any 

language that the majority of the Welfare Council comprehends. The current 

bylaw, which we introduced last year, could have the unintended effect of 

banning both Swedish, Danish and other Nordic languages from debates, 

despite the fact that most Norwegians are at least somewhat fluent at 

comprehending them. 

 

The second part changes English from being merely an option when speaking, 

to something the Working Committee will actively accommodate. 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK  
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ORIENTERINGER 87 

 88 

Saksnummer: 006-22/02 89 

Type sak: Orienteringssak 90 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Maika Marie Godal Dam 91 

 92 

Forslag til vedtak: 93 

Saken tas til orientering. 94 

 95 

 96 

ARBEIDSUTVALGET: GENERELL ORIENTERING 97 

 98 

Denne orienteringen gjelder for perioden 6. desember – 6. februar 2021. 99 

 100 

Dette er en orientering fra arbeidsutvalget i fellesskap. 101 

 102 

Kontakt med SiO 103 

Arbeidsutvalget har jevnlig kontakt med både Hovedstyret og konsernledelsen i SiO.  104 

 105 

Vi har siden sist vært på lunsj med konsernledelsen 16. desember og 18. januar. I desember stilte vi 106 

spørsmål om SiOs kurstilbud innenfor økonomi, SiOs bruk av flyreiser i forbindelse med jobb, tilgangen til 107 

hurtigtester på campus, planene for de lukkede stedene på Frederikke og om direktørene gledet seg til jul. I 108 

januar stilte vi spørsmål om overlappende tilbud mellom SiO og idrettsforeningene, SiOs muligheter til å 109 

øke antall studentboliger på tomter og arealer samskipnaden disponerer, omdømmetap som følge av 110 

videreføring av egenandelsordningen på psykisk helse og situasjonen for internasjonale studenter rundt 111 

semesterstart med tanke på innflytting og tilrettelegging.   112 

 113 

Vi har også møtt med studentrepresentantene i Hovedstyret (HS) før hovedstyremøtet 8. desember for å gi 114 

våre kommentarer til sakene som skulle behandles, blant annet egenandel på psykisk helse. Hovedstyret 115 

endte her på å videreføre egenandelen på psykisk helse og rådgivning, til tross for Velferdstingets vedtak 116 

om å avskaffe ordningen. Arbeidsutvalget skal møte ledelsen i SiO for en samtale og diskusjon om dette 117 

vedtaket 20. januar. 118 

 119 

Arbeidsutvalget har også hatt to møter med SiO Bolig angående det nye reglementet for tildeling av bolig 120 

som Velferdstinget vedtok i november. Administrasjonen for bolig forbereder nå en sak til Hovedstyremøte 121 

16. februar. 122 

 123 

Leder i arbeidsutvalget har også vært på befaring på Kringsjå der det i dag foregår et større 124 

oppgraderingsarbeid blant annet av tilrettelagte boenheter. 125 

 126 

Ut over den faste kontakten er vi fremdeles i tett dialog med SiO om samarbeidet om det nye studenthuset 127 

i sentrum. Se eget punkt om Studenthus. 128 
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Politikk og media 129 

Desember og nyttårsdagene har ikke vært de mest aktive når det kommer til politisk påvirkning, men 130 

Velferdstinget ved Maika har vært til stede i media i forbindelse med flere av de relevante studentpolitiske 131 

prosessene i denne perioden. 132 

 133 

Kampanjer 134 

I desember gjennomførte arbeidsutvalget en julekalender på Instagram. Intensjonen med denne har ikke 135 

vært mer komplisert enn å spre litt glede. Arbeidsutvalget liker å tro at den fikk noen til å trekke litt på 136 

smilebåndene. Vi har også startet forarbeidet med promotering av årets SHoT-undersøkelse som kommer i 137 

februar. 138 

 139 

Studenthuset SO23 140 

Det er nå blitt avholdt første møte i styringsgruppa for prosjektet. Gruppen er nå fulltallig med en 141 

representant fra byrådsavdelingen for næring og eierskap i Oslo kommune og en representant for 142 

utdanningsinstitusjonene. Plassen er blitt fylt av Kristin Nordseth, prosjektleder for Campus Pilestredet på 143 

OsloMet. Møtedatoer for hele 2022 er satt og neste møte avholdes 17. februar.  144 

 145 

Siden sist er det blitt avholdt flere arbeidsmøter i delprosjekt innhold, de første utkastene til tegninger og 146 

rom og funksjonsprogram er blitt produsert av interiørarkitektene i ZINC. Delprosjekt innhold er nå fulltallig 147 

og har igangsatt dialog med relevante aktører for å fylle huset med innhold forbi det rent interiørmessige. 148 

Muligheter for å skape engasjement for huset blant hele studentmassen vurderes løpende og prosjektet 149 

vurderes av prosjektgruppen løpende.  150 

 151 

Delprosjekt finansiering og avtaler jobber naturligvis med hvilke avtaler som er relevant for husets 152 

finansiering og innhold. Nestleder sitter som representant i delprosjektet, ellers ledes delprosjektet av SiO-153 

ressurser. Hvilke støtteordninger som er relevant vurderes kontinuerlig og søknader sendes fortløpende. 154 

Søknaden til Bergesenstiftelsen ble dessverre avslått før jul, annet enn dette er det ikke mottatt svar på 155 

andre søknader.  156 

 157 

Leder og nestleder har sammen med SiO hatt et møte med Innovasjonsdistrikt sentrum. På møtet 158 

introduserte vi prosjektet og snakket om hvilke muligheter som finnes for å støtte hverandre. 159 

Representanten fra Innovasjonsdistrikt sentrum hadde også hatt en sentral rolle i prosessen med nybygg i 160 

Trondheim, som er en utvidelse av Samfundet i Trondheim, og vi snakket derfor også en del om hans 161 

erfaringer derfra.  162 

 163 

Den 20. januar skal arbeidsutvalget og SiO møte med NSO der vi blant annet skal ha dem med på en 164 

befaring i det nye studenthuset.  165 

 166 

Arbeidsutvalget har møtt arbeidsutvalget ved SP-OsloMet for dialog om studenthuset, lignende møter er 167 

planlagt med flere studentdemokratier tilknyttet velferdstinget.  168 

 169 

Økonomi 170 

Leder og administrasjonsleder jobber nå med å ferdigstille regnskapet for 2020 og revidere budsjettet for 171 

2022 som skal behandles på vårseminaret.  172 

 173 
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Representasjon 174 

SiO inviterte i starten av januar alle lærestedene som er medlem av SiO til et dialogmøte om situasjonen for 175 

studenter under ny nedstengning. Leder var her representert og holdt blant annet en innledning på vegne 176 

av studentene. 177 

 178 

Administrasjon og organisasjon  179 

Mye tid før jul gikk til å sette opp møtekalenderen for 2022. Det er mange datoer som skal planlegges og 180 

helst ikke kræsje med hverandre. Kabalen ser nå ut til å være løst.  Før jul har arbeidsutvalget også brukt tid 181 

på å rydde i mail og Google drive da dette er noe vi gir fra oss til neste arbeidsutvalg. Da er det fint å jevnlig 182 

sørge for at det som skal slettes, slettes osv.  Arbeidsutvalget har hatt en evaluering av halvåret samt lagt 183 

plan for hvordan dette halvåret skal brukes med tanke på de store oppgavene. I starten av februar 184 

gjennomfører både leder og admin.leder medarbeidersamtaler med alle ansatte.  185 

 186 

Vårseminar 187 

Store deler av tiden etter jul har blitt brukt på forberedelser til nevnte seminar. Forberedelser av store 188 

revideringsprosesser har tatt mye tid for arbeidsutvalget. I tillegg har vurderinger rundt smittevern og 189 

forberedelse av forskjellige muligheter for avvikling av seminaret krevd noe ekstra tid fra arbeidsutvalget.  190 

 191 

 192 

Velferdstingene i Norge 193 

Lederne i Velferdstingene i Norge møttes over Zoom 15. desember der vi blant annet snakket om aktuelle 194 

saker og de enkelte velferdstingenes planer fremover. 20. januar møtes velferdstingene med alle 195 

medlemmer av våre arbeidsutvalg der vi blant annet skal snakke om SHoT-undersøkelsen.  196 

 197 

Studenthovedstaden 198 

Det har vært avholdt ett møte i Studenthovedstaden siden forrige velferdstingsmøte. Det ble avholdt den 199 

17. januar. Der ble det snakket om promotering av SHoT-undersøkelsen, potensielt dialogmøte med 200 

kommunen og hvordan koronasituasjonen har påvirket oss. 201 

 202 

Foreningskontakt 203 

Nestleder fortsetter kontakten med foreningslivet og følger opp dette så godt som mulig. Grunnet 204 

restriksjoner og eksamens/ oppstartsperiode i desember/ januar har det vært noe mindre aktivitet i 205 

foreningsmiljøet denne perioden.  206 

 207 

Kontakten med idrettsforeningene har vært mer intens nå rett etter juleferien. Dette fordi arbeidskapasitet 208 

som tidligere har vært bundet opp med andre prosjekter har blitt fristilt. Arbeidsutvalget har valgt å gå i 209 

tettere dialog med de største idrettsforeningene for å ha en tettere dialog om arealbehov og politisk 210 

påvirkning til gode for idretten.  211 

 212 

Internasjonal komité 213 

Internasjonal komité har vært med på å rekruttere internasjonale studenter når arbeidsutvalget delte ut 214 

gløgg til kalde studenter som vandret forbi Villa Eika. Komitéen har også utviklet et resolusjonsforslag. 215 
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Studfest 216 

Arbeidet med studentfrivillighetskonferansen er per dags dato inne i en kritisk periode da vi både prøver å 217 

spikre programmet samtidig som vi vurderer hvorvidt vi burde utsette den grunnet restriksjoner. Vi har 218 

flere ideer til hva vi kan gjøre dersom den flyttes, men beslutningen kommer til å bli tatt mellom 219 

sakspapirfrist og vårseminaret, så det vil bli orientert om muntlig.  220 

 221 

I forbindelse med festivalen har arbeidsgruppen og leder vært i dialog med Oslo kommune om et potensielt 222 

samarbeid om deler av festivalprogrammet. Her har det blant annet vært ett møte med Byrådsavdelingen 223 

for Kultur, idrett og frivillighet (KIF). Samarbeidet følges opp uavhengig av om festivalen flyttes eller avvikles 224 

i mars.  225 

 226 

Sosialt 227 

Etter at julebordet ble utsatt så ble det arrangert en digital sosialkveld. Dersom det er ønskelig at det 228 

arrangeres flere slike kvelder, så er det bare å sende en melding til samarbeidsansvarlig. Vi ser an 229 

situasjonen for når det kan bli aktuelt å arrangere julebordet igjen.  230 

 231 

Internt på kontoret har vi hatt fokus på sosial aktivitet i desember da vi er et relativt ferskt kontor med flere 232 

nye i administrasjonen. 233 

 234 

Promoteringsmateriale 235 

Da det har vært litt manko på promoteringsmateriale har arbeidsutvalget sett på muligheter for å kjøpe inn 236 

nytt. Politikk og medieansvarlig har skaffet oss tre roll-ups da de gamle var ødelagt, og samarbeidsansvarlig 237 

er på saken for å skaffe andre gøye ting. Nye brosjyrer er også på listen!  238 

 239 

 240 

MEDIELOGG 241 

 242 

14. januar 2022    243 

https://universitas.no/debatt/68850/lykke-til-i-nytt-ar/ 244 

Universitas-innlegg hvor Maika ønsker studentene et godt 2022 – og adjø til 2021. 245 

4. januar 2022 246 

https://khrono.no/studentene-til-borten-moe-hor-pa-oss-og-ta-tilbakemeldingene-seriost-1/645184 247 

Khrono-sak der Maika er del i studentstemmen av krav til studentpolitikk for 2022. 248 

21. desember 2021 249 

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/student-marit-_22_-ma-sitte-i-karantene-_-nar-ikke-hjem-til-jul-250 

1.15780179 251 

Maika kommenterer i NRK Troms og Finnmark sak på situasjonen for studenter i karantene under 252 

ferieperioden. 253 

20. desember 2021 

https://universitas.no/nyheter/68841/vil-gi-140-millioner-til-studentene/ 

Maika kommenterer regjeringens støttepakke til studentene i Universitas-sak 

https://universitas.no/debatt/68850/lykke-til-i-nytt-ar/
https://khrono.no/studentene-til-borten-moe-hor-pa-oss-og-ta-tilbakemeldingene-seriost-1/645184
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/student-marit-_22_-ma-sitte-i-karantene-_-nar-ikke-hjem-til-jul-1.15780179
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/student-marit-_22_-ma-sitte-i-karantene-_-nar-ikke-hjem-til-jul-1.15780179
https://universitas.no/nyheter/68841/vil-gi-140-millioner-til-studentene/
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 254 

 255 

Saksnummer: 007-22/02 256 

Type sak: Orienteringssak 257 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 258 

 259 

 260 

SAKSOPPLYSNINGER 261 

 262 

Vi har siden sist holdt en styreopplæring for de nye medlemmene våre, hvor vi har gjennomgått styrets 263 

rolle og funksjon, hvilke tilbud SiO i dag har til studenter, samt et historisk blikk på utviklingen av 264 

samskipnaden. Grunnet korona har vi ikke fått samlet styret som helhet, men vi la til rette for dialog 265 

mellom nye og «gamle» styremedlemmer på teams, også satser vi på å få til årets første styremøte, 16. 266 

februar, fysisk. På dette møtet skal styret blant annet konstitueres. 267 

 268 

Etter de nye nedstengningene som kom før jul, ble det satt ned krisestab for å se tiltak SiO måtte iverksette 269 

og for å få ut info til organisasjonen fortest mulig. Det ble ikke tatt ut flere permitteringer før jul. 270 

 271 

På nyåret kom det nye lettelser igjen, så drift har mer eller mindre vært opprettholdt på lik linje med høsten 272 

2021. Det ble foretatt en uformell studentundersøkelse på instastory 3. januar som spurte studenter om de 273 

var tilbake etter ferien, om semesteret blir digitalt eller campus-basert og om studentene var motivert for 274 

studiestart.  275 

 276 

SIO Mat og drikke 277 

 278 

De aller fleste serveringsstedene våre holder åpent, og dette er en viktig prioritering fra vår side. 279 

Tilstedeværelse med mattilbud og opprettholdelse av sosiale møteplasser for studenter er viktig på tross av 280 

at enkelte enda har digital undervisning.  281 

 282 

Selv om spisestedene i stor grad holder åpent er det fortsatt smittevernskrav som gjelder. Det er påbud om 283 

å holde 1-meteren og å bruke munnbind om meteren ikke er mulig å overholde eller når man ellers 284 

beveger seg rundt i lokalene.  285 

 286 

SIO Bolig 287 

 288 

SiO har fulle hus og ca. 8% høyere søknadsmasse i perioden november/desember 2021, sammenlignet med 289 

samme periode 2020. Vi forventer omtrent 1000 internasjonale studenter nå på vår semesteret, og 290 

innflytningen går så langt som planlagt. 291 

 292 

Det ble også gjennomført et gjenbruksmarked på Kringsjå 15. januar, som ble godt mottatt av studentene.  293 

 294 

Byggeprosjektene, vedlikeholdsarbeid og drift går som planlagt, med høy aktivitet. 295 

 296 

 297 
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SiO Athletica 298 

 299 

Treningssentrene våre holder åpent med restriksjoner og drift etter nasjonal smitteveileder. Herunder 300 

avstandandskrav under trening, redusert kapasitet i studio og begrensning på antall deltakere i 301 

gruppetimer. Digitalt treningstilbud er tilgjengelig. 302 

 303 

SiO Helse 304 

 305 

Sterke konsultasjonstall ved årsslutt.  306 

 307 

Fastlegene: 41 857 (+27% ift. 2020 nivå) 308 

Psykisk helse: 17 835 (+12% ift. 2020 nivå) 309 

 310 

Ventetider: 311 

 312 

Tannlege: 6 virkedager 313 

Psykisk helse: 1 uke til inntak, 6 uker til oppstart hos behandler, 150 på liste. 314 

Psykomotorisk fysioterapi: 150 på liste 315 

Rådgivning: 2 virkedager 316 

Fastlege: akutt-time på dagen, 4 dager i snitt til egen lege (15 dager er lengste ventetid) 317 

 318 

Egenandel psykisk helse 319 

 320 

Siden forrige ordinære VT-møte har styret behandlet egenandelssaken på psykisk helse. Vedtaket lyder som 321 

følger: 322 

 323 

- Styret støtter administrasjonens anbefaling om å videreføre ordningen med egenbetaling for 324 

konsultasjoner ved psykisk helse og rådgivning for å opprettholde kapasiteten i tilbudet til studentene. 325 

 326 

- Styret ber administrasjonen gå i dialog med VT med henblikk på å avklare hvordan VT oppfatter at et 327 

eventuelt fremtidig bortfall av egenbetaling skal finansieres. Det bes om at saken fremmes på nytt når 328 

dette er avklart. 329 

(Styremøte 8. desember 2021) 330 

 331 

Ved møteslutt ba styreleder administrasjonen sette opp et dialogmøte med VT-AU så fort som mulig, slik at 332 

vi kunne komme i gang med videre arbeid i saken. Dette møtet fant sted torsdag 20.01.22. 333 

 334 

Vi ønsker å orientere VT om at deres vurderinger og vedtak om å fjerne egenandelen ble drøftet som et 335 

tungtveiende argument når styret diskuterte denne saken. Likevel opplever styret at å gjøre store endringer 336 

som vil forringe det gode tilbudet vi har i dag, ikke er noe organisasjonen eller situasjonen vi står i er 337 

moden for. Det psykiske helsetilbudet er et så viktig tilbud og styret oppfatter de negative konsekvensene 338 

ved å redusere og svekke kapasiteten i tilbudet som for store.  339 

 340 

SiO opplever stor pågang på de psykiske helsetilbudene, og de siste SHoT-undersøkelsene viser at 341 

studenter i større og større grad melder om betydelige psykiske helseplager. Samlet utgjør inntektene fra 342 
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egenbetalingen anslagsvis 700 000 kr per 2021. Dette tilsvarer ca. 700 konsultasjoner hos psykolog eller ca. 343 

900 konsultasjoner hos rådgiver. Et bortfall av inntekten vil ha direkte konsekvens for økonomien i SiO 344 

Helse. Konsekvenser ved et slikt bortfall kan bety: 345 

 Vi må redusere antall konsultasjoner innen psykisk helse 346 

Eller 347 

 Det må spares inn på andre tjenester til studentene 348 

Eller 349 

 Øke inntektene på andre tjenester til studentene 350 

 351 

Egenbetalingssatsen er per konsultasjon 100 kr, med et øvre tak på 300 kr per år. Inntaksvurdering i Psykisk 352 

helse, førstegangssamtalen i rådgivning og alle kurs er unntatt egenbetaling og er gratis for alle studenter. 353 

Det er videre etablert praksis for fritak fra egenbetaling, ofte grunnet presset økonomi eller andre forhold 354 

som tilsier at egenbetaling er særlig belastende. 355 

 356 

For videre behandling av denne saken ber vi VT om å ta stilling til de økonomiske utfordringene som denne 357 

saken innebærer, slik at vi kan fortsette å levere gode og bærekraftige helsetjenester til studentene. 358 
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ANDRE ORIENTERINGER 359 

 360 

Saksnummer: 008-22/02 361 

Type sak: Orienteringssak 362 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 363 

 364 

 365 

KULTURSTYRET 366 

 367 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 

 

UNIVERSITAS 368 

 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 

 

RADIO NOVA 369 

 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 

 

ARGUMENT 370 

 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 

 

URBO – URBAN BOLIGUTLEIE 371 

 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 

 

SIO BARNEHAGE 372 

 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 
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HALVÅRSRAPPORT 2021/2022 373 

 374 

Saksnummer: 009-22/02 375 

Type sak: Orienteringssak 376 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Maika Marie Godal Dam 377 

Vedlegg: Halvårsrapport 2021/2022 378 

 379 

Forslag til vedtak: 380 

Årsrapporten tas til orientering. 381 

 382 

 383 

SAKSOPPLYSNINGER 384 

 385 

En gang i halvåret rapporterer arbeidsutvalget til Velferdstinget gjennom halv- og helårsrapporter. På 386 

vårseminaret legges halvårsrapporten for sittende arbeidsutvalg frem. 387 

 388 

I rapporten er det en oppsummering av Arbeidsutvalgets møteaktivitet, organisasjonens drift, våre 389 

samarbeid, politisk aktivitet, kampanjer, samt en gjennomgang av handlingsplanen og status på de ulike 390 

punktene. 391 

 392 

Vi oppfordrer representantene til å stille spørsmål til årsberetningen, og minner om at det er mulig å sende 393 

inn spørsmål på forkant til oss: vt-au@studentvelferd.no.  394 

 395 

Halvårsrapporten finner du som vedlegg. 396 

 397 

 //English// 398 

 399 

Attached is the annual half-year-report for 2021/2022.  The report includes a resume of the working committees 400 

meetings, the organisations operations, our corporations, campaines, political activity and a comments on the 401 

action plan. The intention of color codes, used to review the action plan, is to make it readable for the colorblind. 402 

The annual report is in Norwegian, but we encourage you to ask questions and want to remind you that there is 403 

an opportunity to send in questions in advance to vt-au@studentvelferd.no. 404 
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FASTSETTELSE AV MANDAT, MEDLEMMER OG LEDER FOR 405 

REDAKSJONSKOMITÉ 406 

 407 

Saksnummer: 010-22/02 408 

Type sak: Vedtakssak 409 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll 410 

 411 

Arbeidsutvalgets innstilling: 412 

Velferdstinget vedtar regler og mandat for redaksjonskomité og velger denne etter fastsatte retningslinjer. 413 

 414 

Forslag til vedtak: 415 

● Mandatet vedtas med endringene som forekommer under møtet. 416 

● Kandidater til redaksjonskomiteen fremmes og velges under møtet. 417 

 418 

 419 

SAKSOPPLYSNINGER 420 

 421 

I år vil redaksjonskomiteens arbeid foregå etter møteslutt på lørdag 5. februar. Velferdstinget vedtar 422 

mandatet for redaksjonskomiteen (se tidligere etablerte mandat under) og velger medlemmer til komiteen. 423 

Redaksjonskomiteens rolle er å sammenstille og presentere innkomne forslag for Velferdstinget – komiteen 424 

kan også få mandat til å foreslå bedre ordlyd og å innstille på forslag. Hver delegasjon er oppfordret til å 425 

stille ett medlem til redaksjonskomiteen. 426 

 427 

 428 

MANDAT FOR REDAKSJONSKOMITEEN:  429 

1. Komiteen skal innstille på: 430 

a. Politisk grunndokument 431 

b. Handlingsplanen for 2021/2022  432 

 433 

2. Komiteen skal bestå av:  434 

a. Opptil syv - 7 - representanter fra minst tre - 3 - ulike studieinstitusjoner.  435 

b. En representant fra arbeidsutvalget, uten stemmerett, som fungerer som sekretær. 436 

 437 

3. Komiteen skal samordne innkomne forslag ved å:  438 

a. Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert.  439 

b. Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom forslag med 440 

samme intensjon.  441 

c. Dele opp forslag der det er naturlig.  442 

d. Komiteen skal innstille på hvorvidt forslag skal vedtas, avvises, eller ikke realitetsbehandles.  443 

e. Komiteen skal, på innstillinger der det er uenighet, redegjøre for både flertallets innstilling 444 

og mindretallets dissens.  445 

f. Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er nødvendig.  446 

g. Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse Velferdstinget om 447 

motstridende forslag som blir foreslått. 448 
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 449 

4. Samarbeid: 450 

a. Komiteen skal utarbeide voteringsorden i samråd med ordstyrer og kontrollkomité.  451 

b. Komiteen skal forhøre seg med kontrollkomiteen om et forslag kan realitetsbehandles 452 

dersom det er tvil.  453 

c. Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være hensiktsmessig, som 454 

forslagsstiller eller arbeidsutvalget. 455 

 456 

5. Valg: 457 

a. Hvert læresteds gruppering kan oppnevne et medlem dersom gruppen selv ønsker dette.  458 

b. Velferdstinget velger så resten av redaksjonskomiteen.  459 

c. Redaksjonskomiteen velger en leder blant sine valgte medlemmer. 460 

 461 

 462 

//English// 463 

 464 

Due to the fact that the Spring-seminar is a two day seminar, the executive committee wants the Student Welfare 465 

Council to appoint an editorial committee to make a recommendation on the suggested changes to “politisk 466 

grunndokument” and “Handlingsplan for 2021/2022”.  467 

 468 

The committee should consist of representatives from the different delegations in the Student Welfare Council and 469 

their proposed task is to propose a voting order and possibly set or remake recommendations for the documents 470 

mentioned above. They can set the recommendations as “adopted”, “rejected” or “not substantiated”.  471 

 472 

The committee is suggested to consist of a maximum of seven representatives from at least three educational 473 

institutions. Each educational institution can appoint one member if wanted. The rest is elected by the Student 474 

Welfare Council.  475 
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REVIDERING AV IDRETTSPOLITISK DOKUMENT 476 

 477 

Saksnummer: 011-22/02 478 

Type sak: Vedtakssak 479 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll 480 

Vedlegg: Idrettspolitisk dokument 481 

 482 

Arbeidsutvalgets innstilling: 483 

Velferdstinget reviderer idrettspolitisk dokument. 484 

 485 

Forslag til vedtak: 486 

Forslaget til idrettspolitisk dokument vedtas. 487 

 488 

 489 

SAKSOPPLYSNINGER 490 

 491 

Idrettspolitisk dokument ble sist revidert i 2018 med en planlagt varighet og definert strategi frem til 2022, 492 

dermed er det på tide å revidere dokumentet. Arbeidsutvalget synes at det er et godt dokument med gode 493 

punkter og verdier. Dette reflekteres i Arbeidsutvalgets forslag og innstilling. De forslagene som har 494 

kommet frem har blitt produsert i samråd med idrettsforeningene og hva arbeidsutvalget selv har erfart at 495 

vil være viktige punkter for et godt idrettstilbud til studentene.  496 

 497 

Arbeidsutvalgets endringsforslag omhandler primært forholdet mellom SiO og idrettsforeningene. Her har 498 

arbeidsutvalget sett en manglende dialog og et stort forbedringspotensial. Etter innspill fra 499 

studentidrettsrådet har også arbeidsutvalget kommet med en definisjon av konkurranse og konkurrerende 500 

tilbud. Dette er et behov for at dokumentet kan etterleves på en god måte.  501 

 502 

Idrettspolitisk dokument ble sendt på høring/innspillsrunde til studentidrettsrådet. Dette fordi det var viktig 503 

for arbeidsutvalget at idrettsforeningene skulle få komme med innspill på dokumentet og fordi en av 504 

funksjonene til rådet er å bidra til utviklingen av ny politikk.  505 

 506 

Arbeidsutvalget kommer til å gjøre redaksjonelle endringer for at dokumentet oppdateres med årstall og 507 

korrekt omtale av studentidrettsrådets styrende dokumenter.  508 

 509 

//English//  510 

 511 

The working committee has produced several proposed changes to the sports political document; these changes 512 

have been produced by the studentsport council as an advisory body. The document was last revised in 2018 and 513 

the strategy it outlined expires in 2022. Thus the document is brought up and is ripe for revision. The proposed 514 

changes may be found below in norwegian.  515 

 516 

The document's revision is mainly based on the feedback from the student sports council and experiences of the 517 

working committee in encounters with sports related politics. The working committee will make editorial changes 518 

to the document to update years and simple mistakes that appeared since the document was made.  519 
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ENDRINGSFORSLAG  520 

 

 

Forslag # 1 Dokument: Idrettspolitisk dokument Linje nr 35 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 011-22/02 revidering av idrettspolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 
SHoT-undersøkelsen fra 2014 viser at sosial tilhørighet er sentral for studentenes 

trivsel og mestring, og at så mange som 1 av 5 studenter sliter med alvorlige 

psykiske symptomplager. 

Ny tekst SHoT-undersøkelsen har over lenger tid vist at sosial tilhørighet er sentral for 

studentenes trivsel og mestring. En betydelig andel av studentmassen 

rapporterer signifikante psykiske symptomplager. 

Begrunnelse 
Da alle undersøkelsene så langt viser mye det samme så tenker vi det er 

hensiktsmessig å ha en formulering som ikke må oppdateres minimum hvert 

fjerde år.  

 

English: All surveys to date points to the same conclusions, so in order to avoid 

revising the same sentence at least every four years, it is better to phrase it in a way 

that that won’t be out of date next year 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 2 Dokument: Idrettspolitisk dokument Linje nr 93 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 011-22/02 revidering av idrettspolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 
Utleiearealene til SiO Athletica bør alltid være forbeholdt studentene. I tidsrom 

der arealene vanligvis ikke benyttes bør SiO oppfordre andre foreninger og 

studentgrupperinger til å leie. I siste instans kan arealene leies ut til andre.  

Ny tekst Utleiearealene til SiO Athletica bør alltid være forbeholdt studentene. Disse skal 

være tilgjengelig vederlagsfritt for studentene og studentforeningene. I tidsrom 

der arealene vanligvis ikke benyttes bør SiO oppfordre andre foreninger og 

studentgrupperinger til å låne arealene. I absolutt siste instans kan arealene leies 

ut til andre. 

Begrunnelse 
Denne formuleringen understreker det som er praksis og intensjonen per dags 

dato. Siste setning er også en forsterkende formulering fra tidligere 

formuleringer. Dette prioriterer idrettsforeningene sitt arealbehov mer enn 

tidligere.  

 

English: This amendment proposal distinguishes between borrowing and renting.  

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 3 Dokument: Idrettspolitisk dokument Linje nr 104 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 011-22/02  revidering av idrettspolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 
  

Ny tekst 
Fokus på sunnhet skal prioriteres over skjønnhetsidealer. 

 

Begrunnelse 
Arbeidsutvalget mener at avsnittet er godt og at fokus på mangfoldigheten i 

studentmassen er bra. Arbeidsutvalget anser det dog som nyttig å komme med 

en ytterligere presisering. Sunnhet og helse skal være fokuset til kampanjene 

ikke uoppnåelige skjønnhetsnormer. 

 

English: Focus on health should be prioritized over beauty  

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 4 Dokument: Idrettspolitisk dokument Linje nr 118 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 011-22/02  revidering av idrettspolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 
  

Ny tekst 
Fokus på tilgjengelig informasjon på engelsk er viktig for rekrutteringen av 

internasjonale studenter, da universitetsidretten ofte står sterkt utenfor Norge. 
 

 

Begrunnelse 
Student og universitetsidrett står sterkt i mange land, dette betyr også at mange 

utvekslingsstudenter velger hvor de drar på utveksling basert på idrettstilbudet 

som er tilgjengelig. Dette vil bidra til internasjonal rekruttering dessuten er dette 

et viktig punkt for idrettsforeningenes inkludering og rekruttering av 

internasjonale studenter. 

 

English: Information should be available in English in order to accommodate 

international students  

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 5 Dokument: Idrettspolitisk dokument Linje nr 149 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 011-22/02  revidering av idrettspolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 
  

Ny tekst Det bør være som mål at SiO møter og har jevnlig dialog med idrettsforeningene.  

Begrunnelse 
Bedre dialog og samarbeid fører til et bedre tilbud til studentene. Dette er også 

noe arbeidsutvalget har erfart at har manglet. Dermed kommer det forslag om 

at SiO og idrettsforeningene har en jevn og god dialog.  

 

English: SiO should have regular meetings with the sports unions. 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 6 Dokument: Idrettspolitisk dokument Linje nr 168 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 011-22/02  revidering av idrettspolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 
 Nytt avsnitt 

Ny tekst 
For at samarbeidet og utfyllingen av trening og idrettstilbudet mellom 

idrettsforeningene og SiO Athletica skal fungere optimalt mener velferdstinget 

følgende: 

● Studentidrettsrådet og administrasjonsledelsen i SiO Athletica bør 

møtes jevnlig for å sørge for et godt samarbeid.  

● Athletica og studentidretten bør gå sammen for å møte kommunen om 

felles mål.  

● For å sikre et godt samarbeid om utnyttelsen og vedlikehold av hall og 

idrettsarealer burde SiO være i kontinuerlig dialog med 

idrettsforeningene som bruker SiO sine arealer. Dette for å kunne hurtig 

utbedre eventuelle mangler og gjennomføre nødvendig vedlikehold før 

arealet blir uforsvarlig å bruke. 

 

English: This proposal gives a framework for how the student sports council and SiO 

Athletica can better work together. 

Begrunnelse 
Dette tillegget er et forsøk på videre ansvarsfordeling og samarbeid. Athletica og 

idrettsforeningene har ovenfor kommunen et felles ansvar for å fremme 

studentenes sak og burde samarbeide om dette. 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 7 Dokument: Idrettspolitisk dokument Linje nr 168 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 011-22/02  revidering av idrettspolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 
 Nytt avsnitt 

Ny tekst Ved opprettelsen av delingsordninger av utstyr hos Athletica som er tilgjengelige 

for SiO registrerte studenter, skal denne delingsordningen også være tilgjengelig 

for idrettsforeningene som er tilknyttet SiO.  

English: Equipment SiO Athletica shares with SiO registered students should also be 

shared with the sports unions. 

Begrunnelse 
En del idrett er dyr å drive med og ved utstyr som er tilgjengelig for utlån til 

studenter burde dette også gjelde idrettsforeningene. Spesielt vil f.eks 

friluftsutstyr og ski være en dyr og unødvendig investering for en internasjonal 

student hvis det eksisterer låne/deleordninger.  

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 8 Dokument: Idrettspolitisk dokument Linje nr 190 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 011-22/02 revidering av idrettspolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 
  

Ny tekst ● SiO og idrettsforeningene har et ansvar for å ikke ha konkurrerende 

tilbud. Tilbud som grenser til hverandre eller er identiske skal unngås. 

SiO har et særskilt ansvar for å unngå konkurranse med frivillige tilbud.  

Begrunnelse 
Det vil være uttynnende hvis SiO og idrettsforeningene har 

konkurrerende/identiske tilbud. Her burde det finnes en løsning som gagner 

begge parter. SiO som den sterkeste aktøren og med betydelige midler har et 

sterkere ansvar her enn f.eks BIA eller OSI som finansieres av studentene og 

annet dugnadsarbeid.  

 

English: SiO and the sports unions have a responsibility to avoid competing against 

each other. It is SiO’s responsibility to avoid competition with the voluntary student 

sports unions. Proposal 11 gives a definition of what competing against each other 

entails 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 9 Dokument: Idrettspolitisk dokument Linje nr 198 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 011-22/02  revidering av idrettspolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 
●  Ved nye studentboliger burde det prioriteres plass til jungel-gym eller 

andre aktivitetsparker i tilknytning til studentbyene.  

Ny tekst 
● Ved nye studentboliger burde det prioriteres plass til jungel-gym, 

aktivitetsparker og idrettsanlegg der det er praktisk mulig i tilknytning til 

studentbyene. Kreative løsninger for å få på plass dansehaller, 

kampsport arealer eller liknende skal vurderes der praktisk mulig.  

 

Begrunnelse 
Areal og tilgang på dette vil alltid være et problem for idrettsforeningene. 

Dermed burde man se på mulige løsninger for at man kan inkludere sekundære 

arealer tilgjengelig for idretten blir viktig. Dette er ønsket av spesifikt OSI etter 

innspill fra dem. Liknende har blitt gjort med foreningsarealer på Kringsjå.  

 

English: Creative solutions to accommodate dance halls, martial arts areas or similar 

should be assessed where practical at student villages 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 10 Dokument: Idrettspolitisk dokument Linje nr 208 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg  

Sak 011-22/02  revidering av idrettspolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 
 

Ny tekst ● Tilgang til selvutfoldelse i form av tilrettelagt fysisk aktivitet og idrett 

ansees som en universal rettighet.  

Begrunnelse 
Arbeidsutvalget mener at man skal ha tilgang på mulighet for å trene, holde seg i 

fysisk aktivitet og holde en sunn og aktiv livsstil uavhengig av hvem man er. 

Selvutfoldelse og treningsglede er enormt viktig og en bidragsyter for bedring av 

studentenes psykiske helse.  

 

English: Access to self-expression in the form of organised physical activity and sport 

is considered a universal right. 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 11 Dokument: Idrettspolitisk dokument Linje nr 25 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg  

Sak 011-22/02 revidering av idrettspolitisk dokument 

Opprinnelig tekst 
 

Ny tekst Et konkurrerende tilbud vil være uttynnende for tilbudet som eksisterer i Oslo, 

dermed burde konkurranse og overlappende tilbud unngås så langt det lar seg 

gjøre. Spesifikt er dette identiske tilbud eller tilbud som er så like at de tiltrekker 

den samme studentmassen. Der hvor disse oppstår burde man gå sammen for å 

skape et omforent tilbud til gode for begge parter og studentene.  

Begrunnelse 
Etter innspill fra studentidrettsrådet har det kommet et ønske for en definisjon 

av hva et konkurrerende tilbud er.  

 

English: A competing offer will be extinctive for the offer existing in Oslo, thus 

competition and overlapping offers should be avoided as far as possible. Specifically, 

this means identical offers or offers that are so similar that they attract the same 

student mass. Where these occur, a joint effort should be made to create a reciprocal 

offer for the benefit of both parties and the students. 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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REVIDERING AV POLITISK GRUNNDOKUMENT 521 

 522 

Saksnummer: 012-22/02 523 

Type sak: Vedtakssak 524 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Didrik Svellingen 525 

Vedlegg: Politisk grunndokument (2021) 526 

 527 

Arbeidsutvalgets innstilling: 528 

Det er redaksjonskomiteen som innstiller på dette dokumentet.   529 

 530 

Forslag til vedtak: 531 

Velferdstinget reviderer politisk grunndokument med de endringsforslagene som fremkommer på møtet. 532 

 533 

 534 

SAKSOPPLYSNINGER 535 

 536 

Politisk grunndokument er det øverste politiske dokumentet til Velferdstinget, og er en overordnet og 537 

kortere oversikt over Velferdstingets viktigste politikk på forskjellige felter. Det er meningen at 538 

grunndokumentet skal være kort og lettfattelig, så tilleggs- eller endringsforslag bør formuleres presist og 539 

kort. I tillegg oppfordres en til å reflekterer over hvorvidt det en ønsker å sende inn er viktig nok til å 540 

inkluderes i dette dokumentet, eller om det bør innordnes i et annet av Velferdstingets mer detaljerte 541 

politiske dokumenter på andre felter. 542 

 543 

// English//: 544 

 545 

We are revising our political foundation document. This is the highest political document that we have and gives a 546 

shorter overview over our most important political positions. This document is supposed to be as compact as 547 

possible, so we ask that eventual proposals are formulated precisely and short. We also suggest that you think 548 

about whether your proposal is important enough for this document, or that it is more fitting to have in one of the 549 

area-specific documents, e.g. our environmental policy document or our health policy document. The proposals 550 

are in Norwegian as the articles of association are in Norwegian. Ask if there are any suggestions you do not 551 

understand.   552 

 553 

  554 
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Forslag # 1 Dokument: Politisk grunndokument Linje nr 2 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak 012-22/02 Politisk grunndokument 

Opprinnelig tekst 
POLITISK GRUNNDOKUMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 2018 - 

2022 

Ny tekst POLITISK GRUNNDOKUMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 

Begrunnelse 
Fjerner behovet for å ha en periode da dokumentet tas opp hvert år uansett 

 

English: We update this document every year so there is no need to have a set time 

period for it 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 2 Dokument: Politisk grunndokument Linje nr 87 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 012-22/02 Politisk grunndokument 

Opprinnelig tekst 
Velferdstinget skal sammen med andre velferdsting, studentpolitiske 

organisasjoner og samskipnader over hele landet, jobbe for å nå et mål om 

bygging av 3000 studentboliger med tilskudd nasjonalt hvert år frem til målet om 

nasjonal dekningsgrad på 20% er nådd. 

Ny tekst Velferdstinget skal sammen med andre velferdsting, studentpolitiske 

organisasjoner og samskipnader over hele landet, jobbe for å nå et mål om 

bygging av minimum 3000 nye studentboliger med tilskudd nasjonalt hvert år 

frem til målet om nasjonal dekningsgrad på 20% er nådd. 

Begrunnelse 
Arbeidsutvalget vil presisere at boliger som blir oppgradert eller rehabilitert ikke 

skal telle med på disse 3000 boligene i året, men heller komme som et tillegg. Vi 

vil og legge til at disse 3000 nye studentboligene bare er et minstekrav, og 

dermed uproblematisk dersom det en gang i fremtiden skulle bli bygget mer enn 

3000 boliger per år. 

 

English: Specifies that the 3000 student housing units are meant to be our minimum 

demand, and that restoration of old apartments does not count for this number. It is 

specified elsewhere in the document that we are in favour of restoring old student 

housing units. 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 3 Dokument: Politisk grunndokument Linje nr 129 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 012-22/02 Politisk grunndokument 

Opprinnelig tekst 
 

Ny tekst 
● Det skal etterstrebes at enhetene i SiOs boligportefølje ligger på et 

prisnivå som kan inngå i et typisk studentbudsjett. Ved bygging av nye 

boliger skal det unngås å lage boligenheter som har høyere leie enn 

studiestøtten per voksne beboer. 

Begrunnelse 
Da dagens studentøkonomi er veldig presset ønsker vi i arbeidsutvalget at det 

skal legges enda mer vekt på å tilby studentene boliger som studenter kan ha 

råd til.  

 

English: Given the current state of the student economy, the members of the working 

committee want an increased focus on offering student housing to affordable prices. 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 4 Dokument: Politisk grunndokument Linje nr 134 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 012-22/02 Politisk grunndokument 

Opprinnelig tekst 
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2018 viste at studenter er langt 

mer utsatt for alvorlige psykiske symptomplager. 

Ny tekst Studentenes helse- og trivselsundersøkelse har over lenger tid vist at studenter 

er langt mer utsatt for alvorlige psykiske symptomplager. 

Begrunnelse 
Da alle undersøkelsene så langt viser det samme så tenker vi det er 

hensiktsmessig å ha en formulering som ikke må oppdateres minimum hvert 

fjerde år 

 

English: All surveys to date points to the same conclusions, so in order to avoid 

revising the same sentence at least every four years, it is better to phrase it in a way 

that that won’t be out of date next year 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 5 Dokument: Politisk grunndokument Linje nr 259 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 012-22/02 Politisk grunndokument 

Opprinnelig tekst 
 Det må finnes gode nattbusstilbud. 

Ny tekst 
● Det må finnes gode nattbusstilbud, og da spesielt i områder med høy 

studenttetthet. 

Begrunnelse 
Litt mer målrettet tiltak. 

 

Mindretallets dissens:  

Mindretallet anser forslaget som overflødig. Oslos studenter bor spredt utover 

hele byen, riktignok med noen fortetninger. Mindretallet mener uansett at 

forslaget blir formuleringsmessig overflødig.  

 

English: Goes from saying that we want more night buses, to also specifying that we in 

particular favour them in areas where most students live. 

AUs innstilling Velferdstingets flertall, Maika. Vemund og Didrik innstiller på at endringsforslaget 

vedtas. Mindretallsdissens v/ Marius innstiller på endringen ikke vedtas. 

VEDTAK 
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REVIDERING AV HANDLINGSPLANEN 2021/2022 555 

 556 

Saksnummer: 013-22/02 557 

Type sak: Vedtakssak 558 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Maika Marie Godal Dam 559 

Vedlegg: Handlingsplan 2021/2022 560 

 561 

Arbeidsutvalgets innstilling: 562 

Ingen innstilling, da det er redaksjonskomiteen som innstiller på dette dokumentet. 563 

 564 

Forslag til vedtak: 565 

Handlingsplanen for 2021/2022 revideres med de endringsforslagene som fremkommer på møtet. 566 

 567 

 568 

SAKSOPPLYSNINGER 569 

 570 

Bakgrunn for saken:  571 

Velferdstinget skal jf. Velferdstingets vedtekter §3-4 revidere handlingsplanen på vårseminaret. Gjeldene 572 

handlingsplan ble vedtatt på vårvalgmøtet i juni 2021 og det er dette dokumentet som ligger til grunn for 573 

revideringen. 574 

 575 

Handlingsplanen er retningslinjer og mål for Velferdstinget- og arbeidsutvalgets aktivitet. Den sier med 576 

andre ord noe om hva arbeidsutvalget skal prioritere å jobbe med i inneværende periode og hva 577 

Velferdstinget skal bruke tid på. 578 

 579 

Arbeidsutvalgets forslag: 580 

Arbeidsutvalget har ikke ønsket å gjøre store meningsbærende endringer i dokumentet. Da dette bør være 581 

opp til Velferdstinget. Der vi likevel har foreslått å gjøre endringer skyldes dette at punktene enten er 582 

utdaterte eller at vi ønsker å konkretisere dem, slik at Velferdstinget får mulighet til å kommentere på vår 583 

tolkning at hva punktene innebærer. Arbeidsutvalget har til sammen fremmet 10 endringsforslag.  584 
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Forslag # 1 Dokument: Velferdstingets handlingsplan 

2021/2022 

Linje nr Punkt 5 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 013-22/02 Velferdstingets handlingsplan 

Opprinnelig tekst 
Arbeidsutvalget skal i samarbeid med SiO jobbe for at kommunen gir gode vilkår 

til studentbustadbygging. 

Ny tekst 
Arbeidsutvalet skal i samarbeid med andre aktører jobbe for at kommunen 

bedrer vilkårene for studentboligbygging ved eksempelvis å redusere 

behandlingstiden for reguleringsprosesser, fjerne rekkefølgekrav og prioritere 

nye tomter til bygging av studentboliger. 

Begrunnelse 
Arbeidsutvalget ønsker å spesifisere punktet. 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 2 Dokument: Velferdstingets handlingsplan 

2021/2022 

Linje nr Punkt 6 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 013-22/02 Velferdstingets handlingsplan 

Opprinnelig tekst 

Arbeidsutvalet skal arbeide for at tilskotsordninga må tilpassas slik at det også gis 

årlig støtte til rehabilitering av studentbustadar. 

Ny tekst 

Arbeidsutvalet skal jobbe for at tilskuddsordningen utvides, slik at man fremover 

også kan få støtte til rehabilitering av studentboliger. 

Begrunnelse 
Arbeidsutvalget mener at dagens formulering om årlig støtte til rehabilitering 

teknisk sett er noe annet enn tilskudd til rehabilitering. Vi ønsker derfor å “rydde 

opp” i setningen. 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 3 Dokument: Velferdstingets handlingsplan 

2021/2022 

Linje nr Punkt 7 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 013-22/02 Velferdstingets handlingsplan 

Opprinnelig tekst 

Arbeidsutvalet skal arbeide for at Oslo kommune og Lillestrøm kommune skal lage 

ein heilskapleg strategi med tiltak for å sikre dei lokale studentanes velferd og sikre 

vidareutvikling av Oslo og Lillestrøm som attraktive studentbyer å leve i. 

Ny tekst 

Arbeidsutvalet skal jobbe for at både Oslo kommune og Lillestrøm kommune får 

egne studentmeldinger som inneholder helhetlige og strategiske tiltak for å sikre dei 

lokale studentanes velferd, samt vidareutvikling av Oslo og Lillestrøm som attraktive 

studentbyer. 

Begrunnelse 
Arbeidsutvalget ønsker å tydeliggjøre at det er snakk om to separate strategier- 

en per kommune, samt å bruke ordet studentmelding da det er det vi bruker 

ellers når vi løfter saken for eksempel politisk. 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 4 Dokument: Velferdstingets handlingsplan 

2021/2022 

Linje nr Punkt 8 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 013-22/02 Velferdstingets handlingsplan 

Opprinnelig tekst 

Arbeidsutvalet skal arbeide for at den nye kommunale alkoholpolitiske 

handlingsplanen vert meir studentvennleg, av dette ei oppmjuking av SALUTT-kravet. 

Ny tekst 

Arbeidsutvalet skal jobbe for at den nye kommunale alkoholpolitiske 

handlingsplanen vert meir studentvennleg, og at kravet om SALUTT-kurs enten 

fjernes eller at betingelsene for kurset endres til fordel for studentpubbene som er 

driftet på frivillighet. 

 

Begrunnelse Det var uklarhet i AU om dette punktet betydde utelukkende å jobbe for at 

kravet fjernes eller om det også innebar å jobbe for at kurset blir endra. 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 5 Dokument: Velferdstingets handlingsplan 

2021/2022 

Linje nr Punkt 10 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 013-22/02 Velferdstingets handlingsplan 

Opprinnelig tekst 

Arbeidsutvalet skal opprette ein samarbeidsavtale mellom Velferdstinget og SiO. 

Avtalen skal godkjennast av Velferdstinget. 

Ny tekst 

Arbeidsutvalet skal opprette ein generell samarbeidsavtale mellom Velferdstinget og 

SiO. Avtalen skal godkjennast av Velferdstinget. 

 

Begrunnelse Vi har opprettet en samarbeidsavtale med SiO allerede, men tenker at den ikke 

er den samme som Velferdstinget hadde i tankene da dette forslaget ble vedtatt. 

Så bare for å være på den sikre siden foreslår vi å legge til generell. 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 6 Dokument: Velferdstingets handlingsplan 

2021/2022 

Linje nr Punkt 13 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak 013-22/02 Velferdstingets handlingsplan 

Opprinnelig tekst 
Arbeidsutvalet skal saman med Velferdstinget arbeide for god møtekultur 

spesielt når vi igjen byrja å ha fysiske møter. 

Ny tekst 
Arbeidsutvalet skal saman med Velferdstinget arbeide for god møtekultur. 

Begrunnelse 
God møtekultur er noe vi ønsker å fortsette med, også selv om vi nå har hatt 

fysiske møter hele høsten. 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 7 Dokument: Velferdstingets handlingsplan 

2021/2022 

Linje nr Punkt 14 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 013-22/02 Velferdstingets handlingsplan 

Opprinnelig tekst 

Velferdstinget skal arbeide for å styrke studentfriviljugheita i Oslo og omland. 

Ny tekst 

Velferdstinget skal arbeide for å styrke studentfriviljugheita i Oslo og omland, blant 

anna gjennom å arrangere en Studentfrivillighetskonferanse og ved å koble seg på 

Frivillighetens år 2022. 

 

Begrunnelse 
Arbeidsutvalget  ønsker å spesifisere punktet for å gjøre det mer målbart. 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 8 Dokument: Velferdstingets handlingsplan 

2021/2022 

Linje nr Punkt 18 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 013-22/02 Velferdstingets handlingsplan 

Opprinnelig tekst 

Arbeidsutvalet skal kartleggje mulige veier vidare med studenthus i sentrum, og 

leggje fram ein sak for Velferdstinget i løpet av hausten. 

Ny tekst 

Arbeidsutvalget skal i samarbeid med SiO og andre aktører jobbe for å realisere det 

nye studenthuset i sentrum frem mot 2024. 

Begrunnelse 
Mye har skjedd siden dette dokumentet ble vedtatt i juni og arbeidsutvalget 

ønsker å aktualisere punktet. 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 9 Dokument: Velferdstingets handlingsplan 

2021/2022 

Linje nr Punkt 23 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 013-22/02 Velferdstingets handlingsplan 

Opprinnelig tekst 
Arbeidsutvalet skal kartleggje korleis institusjonane legg til rette for 

studentfriviljugheita, og korleis studentane får informasjon om 

studentfriviljugheita som finn stad på andre institusjonar enn studentens eigen. 

Ny tekst 

Arbeidsutvalet skal samarbeide med SiO om å gjennomføre en kartlegging av 

hvordan institusjonene legger til rette for studentfrivilligheten og hvordan 

studentene får informasjon om studentfrivillighet som finner sted på andre 

institusjoner enn sin egen. 

 

Begrunnelse 
AU har ikke kapasitet til å gjennomføre en slik undersøkelse både av hensyn til 

menneskelige og økonomiske ressurser. AU ønsker derfor å samarbeide med 

SiO Foreninger om gjennomføringen av en undersøkelse. 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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Forslag # 10 Dokument: Velferdstingets handlingsplan 

2021/2022 

Linje nr Punkt 23 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 013-22/02 Velferdstingets handlingsplan 

Opprinnelig tekst 

Arbeidsutvalet skal arbeide for å ivareta og styrke rettighetane på bustad- og 

leigemarknaden til dei rundt 86% av SiO-registrerte studentar som ikkje bur i 

studentbustad, kor dei fleste må bruke den private leigemarknaden. 

Ny tekst 

Arbeidsutvalet skal jobbe med å kartlegge situasjonen for studenter på det private 

boligmarkedet og utvikle politikk på feltet, for bedre å kunne ivareta og styrke 

rettighetene til dei rundt 86% SiO-registrerte studentene som ikkje bor i 

studentbustad, men på det private på bustad- og leigemarknaden. 

 

Begrunnelse 
AU har ikke kapasitet til å gjennomføre en slik undersøkelse både av hensyn til 

menneskelige og økonomiske ressurser. AU ønsker derfor å samarbeide med 

SiO Foreninger om gjennomføringen av en undersøkelse. 

AUs innstilling Vedtas 

VEDTAK 
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REVIDERING AV KULTUR- OG MEDIEPOLITISKE TILDELINGSKRITERIER 585 

 586 

Saksnummer: 156-21/12 587 

Type sak: Vedtakssak 588 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Maika Marie Godal Dam 589 

Vedlegg: Kultur- og mediepolitiske kriterier for Velferdstinget i Oslo og Akershus 590 

 591 

Arbeidsutvalgets innstilling: 592 

Velferdstinget vedtar nye kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier. 593 

 594 

Forslag til vedtak: 595 

Velferdstinget legger Arbeidsutvalgets forslag til grunn og vedtar nytt Kultur. og mediepolitiske 596 

tildelingskriterier for Velferdstinget i Oslo og Akershus med de endringer som fremkommer på møtet.  597 

 598 

 599 

SAKSOPPLYSNINGER 600 

 601 

Saken ble utsatt fra møtet i desember grunnet en overgang fra fysisk til hybrid møteformat. Arbeidsutvalget 602 

ønsket så gode forutsetninger som mulig for debatten av saken og valgte dermed å foreslå den utsatt. 603 

Velferdstinget støttet arbeidsutvalgets vurdering.   604 

 605 

 606 

Bakgrunn 607 

I handlingsplanen vedtatt av Velferdstinget i våres står det at vi i år skal revidere våre tildelingskriterier for 608 

kultur, idrett og medieorganisasjoner. Arbeidsutvalget fremmer derfor her et helhetlig endringsforslag til 609 

dokumentet Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier.  610 

 611 

Bakgrunnen for revideringen er at man ser at prosessen er utrolig krevende for søker, velferdstingets 612 

representanter og for arbeidsutvalget. En revidering og tydeliggjøring av hva kriteriene betyr er nødvendig. 613 

Arbeidsutvalget har valgt å omstrukturere og «vaske» dokumentet for feil. Arbeidsutvalget anbefaler at det 614 

helhetlige endringsforslaget ligger til grunn for Velferdstingets revisjon. 615 

 616 

Endringer 617 

Det helhetlige endringsforslaget er først og fremst en omstrukturering av eksisterende tekst for å gjøre 618 

dokumentet lettere å lese. Av omstruktureringer har vi blant annet: 619 

 620 

- Satt visjon og målsetninger og Velferdstingets rolle inn i paragrafer §1 og §2. 621 

- Tidligere paragraf 1 er blitt til paragraf 3 622 

- Tidligere paragraf 2 er blitt til paragraf 4 623 

- Slått sammen tidligere paragraf 3 og 4 til ny paragraf 5 624 

- Tidligere paragraf 5 er blitt til ny paragraf 6 625 

- Slått sammen tidligere paragraf 6 og 7 til ny paragraf 7 626 

- Slått sammen tidligere paragraf 8, 10 og 11 til ny paragraf 8 627 

- Slått sammen tidligere paragraf 9 og 12 til ny paragraf 9 628 
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I tillegg til disse omstruktureringene har vi i det helhetlige endringsforslaget gjort noen endringer. 629 

Alle steder der det tidligere stod «kulturinstitusjon og studentmedie» og var snakk om alle som søker 630 

tildelingene, står det nå «organisasjon». Punkt 2.1-e er flyttet fra et avsnitt som gjaldt alle søkere, til et 631 

avsnitt som kun gjelder mediene. Det er foreslått som nytt punkt 2.3-f. Paragraf 13 om redaksjonell fullmakt 632 

er slettet da dette allerede er dekket gjennom vedtektene. Vi har også foreslått nye punkter som integrerer 633 

de faste unntakene Velferdstinget uansett pleier å gi bestemte type organisasjoner. For eksempel at 634 

rettshjelpsorganisasjoner ikke må etterleve kravet om profilering og at idrettsforeninger ikke trenger sikre 635 

Velferdstinget representasjon i idrettslagets høyeste organ eller årsmøte dersom de er medlemmer av NIF. 636 

 637 

Det foreligger en dissens vedrørende et punkt i det helhetlige endringsforslaget.  638 

 639 

Ved innsending av endringsforslag foreslår arbeidsutvalget at man henviser til linjenummerene her i 640 

sakspapirene, ikke linjenumrene i vedlegget. Det er fordi vi oppfordrer Velferdstinget til å legge AUs forslag 641 

til grunn under behandlingen av saken. 642 

 643 

 644 

//English// 645 

The working committee has proposed a complete change of the Welfare Councils, Cultural and media political 646 

support criteria. This document is found below; the working committee recommends the use of this proposal as a 647 

foundation for the revision. The proposal made is a restructuring and “Washing” of the criteria of known errors. 648 

The welfare council stands free to revise the criteria as is desirable.  649 

 650 

The working committee has dissent on paragraph 4.3a.  651 
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Arbeidsutvalgets helhetlige endringsforslag:  652 

 653 

Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier for 654 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 655 

Vedtatt på møte i Velferdstinget 22.05.2018 656 

Endringer vedtatt på møte i Velferdstinget 9.12.2019 657 

 658 

INNHOLD 659 

§ 1 - Visjon og målsetninger  660 

§ 1.1 – Kulturpolitisk visjon og målsetninger 661 

§ 1.2 – Mediepolitisk visjon og målsetninger 662 

§ 1.3 – Idrettspolitisk visjon og målsetninger 663 

§ 2 – Velferdstingets rolle 664 

 § 2.1 – Velferdstingets kulturpolitiske målsetninger 665 

 § 2.2 – Velferdstingets mediepolitiske målsetninger 666 

 § 2.3 – Velferdstingets idrettspolitiske målsetninger 667 

§ 3 – Definisjoner 668 

§ 3.1 – Kulturinstitusjoner  669 

§ 3.2 – Studentmedier 670 

§ 3.3 – Idrettslag 671 

§ 4 – Kriterier for støtteberettigelse 672 

§ 4.1 – Felles kriterier for å kvalifisere til støtte fra Velferdstinget 673 

§ 4.2 – Særegne kriterier for kulturinstitusjoner 674 

§ 4.3 – Særegne kriterier for studentmedier 675 

§ 4.4 – Særegne kriterier for idrettslag 676 

§ 5 – Søknad og dokumentasjon 677 

 § 5.1 – Søknadsfrist 678 

 § 5.2 – kvalifiserende søknad 679 

 § 5.3 – Søknad om tildeling av støtte fra semesteravgiften 680 

§ 6 – Profilering 681 

§ 7 – Innstilling og behandling 682 

 § 7.1 – Offentlig innsyn 683 

 § 7.2 – Inhabilitet 684 

§ 8 –  vedtak om tildeling 685 

 § 8.1 – Begrunnelse ved avslag og avvik 686 

 § 8.2 – Klagebehandling 687 

§ 9 - Utbetaling av støtte 688 

 § 9.1 – krav om tilbakeføring av støtte 689 

 690 
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§ 1 - VISJON OG MÅLSETNINGER 691 

 692 

§ 1.1 - Kulturpolitisk visjon og målsetninger 693 

 694 

Velferdstinget er basert på prinsipper om den enkelte students mulighet til deltakelse, påvirkning og 695 

medbestemmelse. Et godt og fritt kulturtilbud bidrar til det studentsosiale miljøet og til å skape 696 

studentidentitet.  697 

 698 

For at denne muligheten skal være reell, er studenter avhengig av å ha frie og inkluderende institusjoner å 699 

skape kulturuttrykk i. Sentrale kulturinstitusjoner for studentene spiller her en vesentlig rolle. Velferdstinget 700 

ønsker at studentenes kulturinstitusjoner skal stimulere til mangfoldige studentkulturelle aktiviteter ved å 701 

synliggjøre studentforeninger og deres arbeid, og skape arrangementer av og for studenter.  702 

 703 

Kulturinstitusjonene skal legge til rette for et kulturtilbud av høyest mulig kvalitet, men aktiviteten bør i 704 

hovedsak være basert på frivillighet. Et viktig prinsipp er at studentkulturen skal være tilgjengelig for hele 705 

studentmassen.  706 

 707 

§ 1.2 - Mediepolitisk visjon og målsetninger 708 

 709 

En fri presse bidrar til offentlig gjennomsiktighet og fungerer som et kritisk korrektiv til sittende makthavere 710 

og samfunnstopper. Velferdstinget er basert på prinsipper om den enkelte students mulighet til deltakelse, 711 

påvirkning og medbestemmelse. For at denne muligheten skal være reell, er studenten avhengig av tilgang 712 

på uhildet og etterrettelig informasjon. En tilstedeværende og uavhengig studentpresse spiller her en 713 

vesentlig rolle. Velferdstinget ønsker at medieaktørene skal stimulere til mangfoldige studentkulturelle 714 

aktiviteter ved å synliggjøre studentforeninger og deres arbeid, og informere om arrangementer av og for 715 

studenter. Mediene skal gi nyheter av høy kvalitet, samt relevant informasjon til studentene, bidra til 716 

debatt, sette fokus på viktige saker og fremme studentkultur i all sin form. 717 

 718 

§ 1.3 - Idrettspolitisk visjon og målsetninger 719 

 720 

Moderne studentidrett er mangfoldig, men det som knytter de sammen er målet om studenter i aktivitet. 721 

Som et overordnet mål må det dermed ligge et grunnleggende ønske om å muliggjøre at flest mulig 722 

studenter kan være i aktivitet. Velferdstinget er opptatt av at studentene skal ha god helse, både psykisk og 723 

fysisk. Studentidrett bidrar til forebygging av både fysiske og psykiske helseplager, og er dermed et viktig 724 

element i studentvelferden. God fysisk helse gir overskudd og energi som sikrer at man står best mulig 725 

utrustet i møte med studiehverdagen. 726 

Idrettslagene skal legge til rette for organisert fysisk aktivitet av høyest mulig kvalitet, men aktiviteten bør i 727 

hovedsak være basert på frivillighet. 728 
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§ 2 - VELFERDSTINGETS ROLLE 729 

 730 

Velferdstinget skal sikre organisasjonene økonomiske stabilitet og gode rammevilkår.  731 

 732 

Velferdstinget vedtar kriterier for tildeling av støtte til organisasjonene, samt har myndighet til å trekke 733 

tilbake støtte til organisasjoner som ikke oppfyller disse kriteriene. Påvirkning av organisasjonenes 734 

strategier og økonomiske disposisjoner utøves gjennom Velferdstingets representasjon i deres 735 

styringsstrukturer.  736 

 737 

§ 2.1 - Velferdstingets kulturpolitiske målsetninger:  738 

 739 

 SiO skal bevilge tilstrekkelig med midler fra semesteravgiften til drift og støtte av 740 

kulturinstitusjoner.  741 

 Lærestedene skal bidra med nødvendig fristasjon for kulturinstitusjonene. 742 

 Lærestedene og SiO skal tilrettelegge for synliggjøring av kulturinstitusjonene. 743 

 744 

§ 2.2 - Velferdstingets mediepolitiske målsetninger:  745 

 746 

 SiO skal bevilge tilstrekkelig med midler fra semesteravgiften til drift av studentmedier. 747 

 SiO og lærestedene følger de åpenhetsregler som gjelder for institusjoner underlagt 748 

offentlighetsloven. 749 

 Lærestedene skal bidra med nødvendig fristasjon for mediene.  750 

 Lærestedene og SiO skal tilrettelegge for god distribusjon og synliggjøring av studentmediene. 751 

 752 

§ 2.3 - Velferdstingets idrettspolitiske målsetninger:  753 

 754 

 SiO skal bevilge tilstrekkelig med midler fra semesteravgiften til drift av idrettslag.  755 

 Lærestedene skal bidra med nødvendig fristasjon for idrettslagene. 756 

 SiO Athletica skal i større grad samarbeide med idrettslag om tjenester. 757 

 758 

§ 3 - DEFINISJONER 759 

 760 

§ 3.1 - Kulturinstitusjoner 761 

 762 

Som kulturinstitusjoner regnes de organisasjoner av og for studenter som kan søke om og få støtte direkte 763 

fra Velferdstinget. Kulturinstitusjoner har et bredt kulturtilbud som ikke er rettet mot en eller flere spesielle 764 

undergrupper, men har et bredere fokus og er rettet mot hele eller større deler av studentmassen tilknyttet 765 

SiO. 766 

 767 

Foreninger og organisasjoner som kan søke støtte fra Kulturstyret er ikke støtteberettiget fra Velferdstinget. 768 

Som støtteberettiget fra Kulturstyret regnes sosiale- og kulturelle foreninger av og for studenter ved 769 

enkeltfakulteter, interesseforeninger og studentforeninger eller lignende som fokuserer på å gi én type 770 

tilbud til en begrenset del av studentmassen. 771 
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§ 3.2 – Studentmedier 772 

 773 

Som studentmedier regnes de medieorganisasjoner som kan søke om og få støtte direkte fra 774 

Velferdstinget. Studentmedier er publikasjoner som ikke er rettet mot en eller flere spesielle undergrupper, 775 

men har et bredere fokus og er rettet mot og når ut til hele studentmassen tilknyttet SiO.  776 

 777 

Publikasjoner og andre studentmedier som kan søke støtte fra Kulturstyret er ikke støtteberettiget fra 778 

Velferdstinget. Som studentpublikasjon regnes fag- og interessetidsskrift, mindre aviser av og for studenter 779 

ved fakulteter, studentforeninger eller lignende som fokuserer på faglig debatt, diskusjon og interessefelt. 780 

Som andre studentmedier regnes tv-, radio- eller trykte medier av og for studenter som fokuserer på et 781 

begrenset saksfelt, en begrenset del av SiOs studentmasse eller på annen måte har en redaksjonell profil 782 

som ikke faller innenfor kriterium § 2d) i de mediepolitiske tildelingskriteriene.  783 

 784 

§ 3.3 - Idrettslag 785 

 786 

Som idrettslag regnes de organisasjonene som kan søke og få støtte direkte fra Velferdstinget. Idrettslag 787 

legger til rette for organisert fysisk aktivitet som ikke er rettet mot en eller flere spesielle undergrupper, 788 

men har et bredere fokus og er rettet mot hele eller større deler av studentmassen tilknyttet SiO. 789 

 790 

Organisasjoner som kan søke støtte fra Kulturstyret er ikke støtteberettiget fra Velferdstinget. Som 791 

støtteberettiget fra Kulturstyret regnes idrettslag av og for studenter ved enkeltfakulteter, 792 

interesseforeninger og studentforeninger eller lignende som fokuserer på å gi èn type tilbud til en 793 

begrenset del av studentmassen. 794 

 795 

§ 4 – KRITERIER FOR STØTTEBERETTIGELSE 796 

 797 

§ 4.1 – Felles kriterier for å kvalifisere til støtte fra Velferdstinget  798 

 799 

Søkere må: 800 

 801 

 802 

a. være av og for studenter ved læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.803 

 Organisasjonen må være åpen for deltagelse fra alle studenter tilknyttet SiO.  804 

 805 

b. være en selvstendig organisasjon, forening, stiftelse eller aksjeselskap registrert i 806 

Brønnøysundregistrene, med egne vedtekter vedtatt av organisasjonens høyeste organ. Vedtektene 807 

skal inneholde bestemmelser om hvordan aktiva disponeres ved en eventuell avvikling av 808 

aktiviteten.  809 

 810 

c. ikke ha et diskriminerende formål og uttrykk på grunnlag av personer eller grupperingers hudfarge, 811 

tro, etnisk opprinnelse, seksuell legning eller kjønnsidentitet.  812 

 813 

d. være religiøst og politisk uavhengig.  
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e. driftes innenfor gjeldende lover og regler. 814 

 815 

f. utvise åpenhet om drift. Styremøter skal være åpne, såfremt ikke tungtveiende hensyn taler for 816 

lukking i enkeltsaker. Sakspapirer for styret, regnskap, årsberetninger og andre relevante 817 

dokumenter for studentoffentligheten skal gjøres tilgjengelig på nett.  818 

 819 

Alle studentmedier som tidligere har fått tildelt støtte, må oppfylle tildelingskriteriene på 820 

søknadstidspunktet og gjennom perioden det gis støtte for. 821 

 

§ 4.2 – Særegne kriterier for kulturinstitusjoner 822 

 823 

Søkere må: 824 

 825 

a) sikre Velferdstinget representasjon i kulturinstitusjonens høyeste organ eller årsmøte og 826 

representasjon i styringsstrukturen etter nærmere avtale med Velferdstingets Arbeidsutvalg.  827 

 828 

b. levere et kulturtilbud som oppleves som relevant av studentene. 829 

 830 

c. ha høy arrangementsfrekvens gjennom hele studieåret. 831 

 832 

d. ha et reelt tilbud for internasjonale studenter som ikke er norskspråklige. 833 

 834 

e. i all hovedsak være basert på frivillighet. 835 

 836 

f. organisasjoner som har sitt hovedvirke i gratis rettshjelp gis unntak for § 5 - Profilering. 837 

 838 

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 839 

søknadstidspunktet. § 2.1 bokstav b) og f), § 2.2 bokstav a) må være oppfylt innen 1. februar, året det søkes 840 

støtte for. Dersom kriteriene ikke oppfylles innen fristen, kan det ikke utbetales støtte. 841 

 842 

§ 4.3 – Særegne kriterier for studentmedier 843 

 844 

Søkere må: 845 

 846 

 847 

a.     sikre Velferdstinget representasjon i mediets høyeste organ eller årsmøte og ha negativt flertall når   848 

       det gjelder vedtektsendringer. 849 

 850 

b. levere en politisk uavhengig dekning av nyheter og informasjon fra nasjonal og internasjonal 851 

utdannings- og studentpolitikk, egne læresteder, Studentsamskipnaden SiO og om studentkulturelle 852 

aktiviteter.  853 

 854 

c. følge Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten, tekstreklameplakaten og praksis fra Pressens Faglige 855 

Utvalg.  856 

 857 
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d. ha fast utgivelsesperiode eller sendeskjema gjennom hele studieåret. 858 

 859 

e. sørge for at minst 10 % av tilbudet er engelskspråklig og minst 10 % av det skriftlige norskspråklige 860 

tilbudet er på nynorsk. 861 

 862 

f. la studenter komme til orde, og legge til rette for og stimulere til fritt ordskifte, ytringer og debatt 863 

blant studenter. 864 

 865 

Nye søkere om støtte må oppfylle § 2.1 bokstav a), c), d), e) og f), og § 2.3 bokstav b), c) og f) på 866 

søknadstidspunktet. § 2.1 bokstav b) og f), og § 2.3 bokstav a), d) og e) må være oppfylt innen 1. februar, 867 

året det søkes støtte for. Dersom kriteriene ikke oppfylles innen fristen, kan det ikke utbetales støtte. 868 

 869 

 870 

§ 4.4 – Særegne kriterier for idrettslag 871 

 872 

Søkere må: 873 

 874 

      a.   sikre Velferdstinget representasjon i idrettslagets høyeste organ eller årsmøte, og representasjon i  875 

styringsstrukturen etter nærmere avtale med Velferdstingets arbeidsutvalg. Foreninger som er 876 

medlemmer av NIF og følger NIF sitt regelverk er unntatt dette kriteriet.  877 

 878 

b. ha høyt aktivitetsnivå hele året. 879 

 880 

c. i all hovedsak være basert på frivillighet. 881 

 882 

d. ha et til enhver tid oppdatert medlemstall. 883 

 884 

e. ha tiltak for å forebygge doping. 885 

 886 

Nye søkere om støtte må oppfylle § 2.1 bokstav a), c), d), e) og f), og § 2.4 b), c), d) og e) på 887 

søknadstidspunktet. § 2.1 bokstav b) og f), og § 2.4 bokstav a) må være oppfylt innen 1. februar, året det 888 

søkes støtte for. Dersom kriteriene ikke oppfylles innen fristen, kan det ikke utbetales støtte. 889 

 890 

§5 – SØKNAD OG DOKUMENTASJON 891 

 892 

§ 5.1 – Søknadsfrist 893 

 894 

Velferdstingets arbeidsutvalg setter frister for innsendelse av søknader og plikter å offentliggjøre fristene 895 

minimum tre måneder før fristen utløper.  896 

 897 

Søkere som ikke har søkt Velferdstinget om støtte de siste tre foregående årene må i tillegg levere en 898 

kvalifiserende søknad til en tidligere frist. 899 
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§ 5.2 – Kvalifiserende søknad om tildeling fra semesteravgiften 900 

 901 

En kvalifiserende søknad skal inneholde: 902 

 903 

a. En synliggjøring av organisasjonens langsiktige målsettinger som gjør det mulig å vurdere søkeren 904 

opp mot Velferdstingets kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier.  905 

 906 

b. Fjorårets regnskap, årets budsjett og rammebudsjett for neste år. 907 

 908 

c. Underskrift av økonomisk og juridisk ansvarlig for søknaden. 909 

 910 

§ 5.3 – Søknad om tildeling fra semesteravgiften 911 

 912 

En søknad om tildeling skal inneholde:  913 

 914 

a. En synliggjøring av langsiktige målsettinger som gjør det mulig å vurdere søkeren opp mot 915 

Velferdstingets kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier.  916 

 917 

b. Et langtidsbudsjett for 3 år som angir en retning og grovt beskriver de økonomiske rammene for 918 

driften de kommende tildelingsperiodene. 919 

 920 

c. En beretning for forrige tildelingsperiode, hvor de siste to godkjente regnskaper inngår, samt siste 921 

årsmelding godkjent av generalforsamlingen. Alle regnskaper skal være gjennomgått av godkjent 922 

revisor, og en uttalelse fra denne skal foreligge i søknaden. Unntak fra dette kan gis for 923 

førstegangssøkere, samt for andre dersom det foreligger særlige grunner for det.  924 

 925 

d. For organisasjoner som tidligere har fått tildeling fra Velferdstinget skal beretningen synliggjøre i 926 

hvilken grad målsetningene beskrevet i tidligere søknader er oppfylt.  927 

 928 

e. Alt øvrig skriftlig materiale som kan være relevant for behandling av søknaden skal være tilgjengelig, 929 

dersom det blir etterspurt av Velferdstingets arbeidsutvalg.  930 

 931 

f. Underskrift av juridisk og økonomisk ansvarlig for søknaden. 932 

 933 

 934 

g. For foreninger som tidligere har fått tildeling fra Velferdstinget skal beretningen synliggjøre hvordan 935 

§ 5 profilering er oppfylt.    936 
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§6 – PROFILERING 937 

 938 

Organisasjonen skal gjøre det kjent at den mottar midler fra Velferdstinget ved å ha Velferdstingets logo 939 

synlig på sine nettsider, på skriftlig informasjonsmateriell (tidsskrift, plakater, brosjyrer, flyers eller 940 

liknende), samt på bekledning brukt for å representere organisasjonen (idrettsdrakter, gensere, t-skjorter 941 

og liknende). Arbeidsutvalget kan gi dispensasjon for dette i spesielle tilfeller. Alle søkere plikter å legge ved 942 

en oversikt/beretning som viser til hvilken grad profilering er gjennomført. 943 

Søkere som mottar midler fra Velferdstinget skal være tilknyttet SiOs arrangementskalender der det er 944 

mulig. 945 

 946 

§7 – INNSTILLING OG BEHANDLING 947 

 948 

Arbeidsutvalget innstiller på søknadene fra organisasjonene etter at Kontrollkomiteen har gått igjennom de 949 

økonomiske premissene for søknaden. Innstillingen legges frem for Velferdstinget som vedtar tildeling.  950 

 951 

Velferdstinget kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller. Vedtak der dette skjer, skal grunngis 952 

spesifikt. 953 

 954 

§ 7.1 offentlig gjennomsyn 955 

 956 

Alle innsendte søknader med alle vedlegg skal være tilgjengelig for offentlig gjennomsyn. Opplysninger som 957 

søkeren vurderer som personsensitive og opplysninger av strategisk art kan bli trukket fra offentlig 958 

gjennomsyn dersom søkeren uttrykkelig ber om det i søknaden. 959 

 960 

§ 7.2 - Inhabilitet 961 

 962 

Medlemmer av Velferdstingets Arbeidsutvalg skal ikke sitte i styret til en organisasjon som mottar støtte fra 963 

Velferdstinget. 964 

 965 

Velferdstingets medlemmer som sitter i styret (inkl. varaer som har møtt i styret) eller andre deler av den 966 

sentrale styringsstrukturen, som for eksempel redaksjonen til et studentmedium eller i sentrale styreroller 967 

med økonomisk ansvar i undergrupper i organisasjonen, kan ikke delta i behandling av tildelingene fra 968 

semesteravgiften inkludert Velferdstingets budsjett, eller revidering av kulturpolitisk og idrettspolitisk 969 

dokument. 970 

 971 

§8 – VEDTAK OM TILDELING 972 

 973 

Arbeidsutvalget skal orientere skriftlig om sine innstillinger om tildelinger til alle organisasjoner som søker, 974 

minst ti dager før behandling i Velferdstinget.  975 

 976 

Arbeidsutvalget skal orientere skriftlig om Velferdstingets vedtak om tildelinger til alle organisasjoner som 977 

søkte om støtte. 978 

 979 
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§8.1 Begrunnelse ved avslag  og avvik 980 

 981 

Eventuelle avslag på søknad om bevilgning eller radikale avvik mellom tildelt sum og søknadssum skal 982 

spesifikt begrunnes i en skriftlig tilbakemelding til organisasjonen. 983 

 984 

§8.2 - Klagebehandling 985 

 986 

Alle søkere har en klagefrist på to uker fra de har blitt meddelt Velferdstingets vedtak. Det er kun adgang til 987 

å klage på bakgrunn av formelle feil ved saksbehandling. Dersom støttemottakerne klager innenfor fristen, 988 

behandles denne først av Kontrollkomiteen, før den sendes til Velferdstinget til ny behandling.  989 

 990 

Ved klage skal VT på påfølgende møte først ta stilling til om det har forekommet formelle feil.  991 

 992 

Dersom VT gir medhold i klagen behandles den ved at hele Velferdstingets budsjettsøknad tas opp til ny 993 

behandling.  994 

 995 

§9 – UTBETALING AV STØTTE 996 

 997 

Arbeidsutvalget plikter å informere alle søkerorganisasjoner om endelig tildeling så snart det lar seg gjøre. 998 

Utbetaling av støtte skjer to ganger i året. Halvparten av støtten utbetales (innen?) 20. februar. Det 999 

resterende beløpet skal utbetales innen 20. september.  1000 

 1001 

§ 9.1 – KRAV OM TILBAKEFØRING AV STØTTE 1002 

 1003 

Velferdstinget kan kreve støttebeløp helt eller delvis tilbakeført dersom en organisasjon ikke lenger 1004 

oppfyller kriteriene for støtteberettigelse, eller ikke lenger driver i samsvar med den søknaden som lå til 1005 

grunn for tildeling.  1006 

 1007 

Driftsoverskudd oppad begrenset til den årlige støtten fra Velferdstinget kan ikke utbetales til andre 1008 

organisasjoner, foreninger, stiftelser eller aksjeselskap. 1009 
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REVIDERING AV TILDELINGSPROSESS FOR SEMESTERAVGIFTEN  1010 

 1011 

Saksnummer: 157-21/12 1012 

Type sak: Vedtakssak 1013 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll 1014 

Vedlegg: Kultur- og mediepolitiske kriterier for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1015 

 1016 

Arbeidsutvalgets innstilling: 1017 

Velferdstinget vedtar et veivalg for videre revidering av Kultur og mediepolitiske tildelingskriterier og 1018 

tildelingsprosess.  1019 

 1020 

Forslag til vedtak: 1021 

Velferdstinget vedtar en av følgende alternativer:  1022 

Alternativ 1: Mindre endringer fra dagens prosess. 1023 

Alternativ 2: Tildelingskontrakter på 2 år i tillegg til noen av endringene foreslått i alternativ 1.  1024 

Alternativ 3: Økonomiske samarbeidsavtaler. 1025 

Alternativ 4: Velferdstinget ønsker ingen endring i prosessen og ber arbeidsutvalget videreføre 1026 

dagens praksis. 1027 

Alternativ 5: Velferdstinget ber arbeidsutvalget finne andre forslag til veivalg enn det som er lagt 1028 

frem her.  1029 

 1030 

 1031 

SAKSOPPLYSNINGER 1032 

 1033 

Saken ble utsatt fra møtet i desember grunnet en overgang fra fysisk til hybrid møteformat. Arbeidsutvalget 1034 

ønsket så gode forutsetninger som mulig for debatten av saken og valgte dermed å foreslå den utsatt. 1035 

Velferdstinget støttet arbeidsutvalgets vurdering.   1036 

 1037 

Som en del av revideringen av kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier ønsker arbeidsutvalget at 1038 

Velferdstinget tar et veivalg for hvordan prosessen rundt tildelingene skal foregå. I Kultur- og mediepolitiske 1039 

tildelingskriterier står det lite om selve prosessen og hvordan den skal foregå. Arbeidsutvalget ønsker 1040 

derfor å utarbeide nytt innhold som beskriver selve prosessen og fremgangsmåten rundt tildelingene i 1041 

tillegg til å revidere selve kriteriene. 1042 

 1043 

I og med at det ikke finnes noe dokument som per nå beskriver prosessen rundt tildelingene foreslår 1044 

arbeidsutvalget og ha en debatt om hvilken vei vi skal gå, før vi utarbeider et helhetlig og fullstendig forslag.   1045 

 1046 

Arbeidsutvalget legger her frem tre forslag som beskriver tre ulike måter tildelingsprosessen kan foregå på. 1047 

I tillegg foreligger det to alternativer, ett om å bevare dagens prosess og ett om å utarbeide flere nye 1048 

forslag. I forslag 1, 2 og 3 er prosessene beskrevet i grove trekk for å danne et bilde av hva som vil være de 1049 

store endringene fra dagens prosess. Arbeidsutvalget vil at Velferdstinget tar et veivalg før det utarbeides 1050 

og diskuteres detaljer, og ønsker her en overordnet debatt om hvordan prosessen skal være.  1051 

 1052 

Til våren kommer arbeidsutvalget til å legge frem et helhetlig forslag til prosess basert på det veivalget som 1053 

tas nå. Det forslaget kommer til å være detaljert og omfattende.  1054 
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Dagens prosess er komplisert og omfattende. Den starter med at Velferdstinget på våren sender en 1055 

rammesøknad til SiOs hovedstyre som over sommeren tildeler en del av semesteravgiften til Velferdstinget 1056 

basert på søknaden. Denne tildelingen fra semesteravgiften reguleres blant annet av en avtale mellom 1057 

Velferdstinget og SiO. Dagens prosess er tilpasset denne avtalen og omvendt. Både alternativ 2 og 1058 

alternativ 3 som foreslås her krever at avtalen revideres. Alternativ 1 kan gjennomføres med nåværende 1059 

avtale, og krever ikke at avtalen med SiO reforhandles. 1060 

 1061 

Her er arbeidsutvalgets forslag til hvordan man kan endre prosessen for tildelingene: 1062 

 1063 

Alternativ 1: Mindre endringer fra dagens prosess 1064 

 1065 

Dagens tildelingsprosess legger vekt på demokratisk forankring. Dagens ordning gir Velferdstinget stor 1066 

innsynsrett i alle aspekter ved søkerorganisasjonen og muligheten til å gjøre prioriteringer. Prosessen er 1067 

også i stor grad åpen for allmennheten da alle søknader ligger offentlig tilgjengelig på Velferdstingets 1068 

nettside og tildelingsmøtet er åpent. I dette forslaget vektlegges den å bevare den demokratiske 1069 

forankringen i Velferdstinget fremfor andre fordeler. Dette forslaget vil bevare mye av dagens ordning, men 1070 

gjøre justeringer som kan bidra til å redusere arbeidsmengden for Velferdstinget, arbeidsutvalget og 1071 

søkerne, samt bidra til å minimere risikoen og usikkerheten for søkerorganisasjonene.  1072 

 1073 

Potensielle endringer fra dagens prosess med dette veivalget:  1074 

 1075 

Frist for innsending av endringsforslag:  1076 

 I dag er det ingen frist for å sende inn endringsforslag. En endring her er å sette en frist på for 1077 

eksempel 1 uke før tildelingsmøtet for å sende inn endringsforslag som avviker mer enn 20 % fra 1078 

innstillingen. Da må man også flytte fristen for arbeidsutvalgets innstilling fra 10 dager før til 14 1079 

dager før. Fordelen med dette er at søkerorganisasjonenes risiko for å bli kuttet stort eller helt 1080 

reduseres. 1081 

 1082 

Budsjettkomite: 1083 

 Et annet forslag er å sette ned en budsjettkomite som bistår i arbeidet med å lese gjennom 1084 

søknader, gjennomføre intervjuer med søkerorganisasjonene og utformer et forslag til innstilling. 1085 

Fordelen med dette er at arbeidsutvalget har flere ressurser til å følge opp det daglige arbeidet.  1086 

 1087 

Kvalifiserende søknad: 1088 

 I dag må man sende inn en kvalifiserende søknad før selve søknaden. Et forslag er å sette denne 1089 

søknadsfristen til året før man søker slik at man kan godkjennes på tildelingsmøtet som søker for 1090 

neste periode. Det hever terskelen litt for å søke tildelingene, samtidig gjør det at vi når vi søker 1091 

midler fra SiO vet om vi har det samme antallet søkere som fjoråret eller fler. 1092 

 1093 

Andre mindre gjennomtenkte forslag: 1094 

 Sette en grense på prosentvis økning i bevilgninger fra år til år. 1095 

 Alle totale kutt av støtte til organisasjoner skal gjennomføres over en periode på to/tre år.  1096 
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Alternativ 2: Tildelingskontrakter på 2 år 1097 

 1098 

En endring fra tildelinger på 1 til 2 år vil medføre en lettelse i arbeidsmengden til Velferdstinget, 1099 

arbeidsutvalget og søkerne. Endringen vil også føre til mer økonomisk forutsigbarhet for søkerforeningene, 1100 

noe AU har forstått at har vært et stort ønske fra dem selv.  1101 

 1102 

Det skal også sies at mange av grepene som skisseres ut i forslag 1 også er relevante muligheter dersom 1103 

man tar dette veivalget. Både forslaget om en Budsjettkomite og å innføre en frist for innsending av 1104 

endringsforslag er aktuelt. 1105 

 1106 

Ulempen med dette forslaget er at det øker tiden mellom hver tildeling, samt at overføringen av 1107 

kompetanse rundt prosess blir vanskeligere for både AU, representanter og søkerorganisasjonene når det 1108 

er et ekstra år mellom hver tildeling.  1109 

 1110 

Alternativ 3: Økonomiske samarbeidsavtaler 1111 

 1112 

Dette forslaget er en fundamental og omfattende endring av finansieringen av studentfrivillighet og 1113 

studentkulturen gjennom tildelingene. Økonomiske samarbeidsavtaler er en løsning som vil bety at man 1114 

går bort fra det årlige tildelingsmøte men heller behandler søknader når avtalen utløper eller nye søknader 1115 

kommer inn. Fordelen med økonomiske samarbeidsavtaler er at det vil øke den økonomiske 1116 

forutsigbarheten for søkerne.  1117 

 1118 

Dette er en løsning som enkelte andre velferdsting bruker. Riktignok er disse velferdstingenes rammer for 1119 

tildeling av semesteravgift annerledes og de disponerer midlene fra semesteravgiften på en annen måte 1120 

enn vi gjør. Vi kan derfor ikke kopiere ordningen, men vi kan ta med oss elementer derfra og tilpasse dem.  1121 

 1122 

For å sikre Velferdstinget god representasjon og mulighet til å legge sterke føringer for støtten 1123 

organisasjonene får, uten at det finner sted et årlig tildelingsmøte, må organisasjoner som får støtte 1124 

rapportere årlig til Velferdstinget, aktivt bruke studentvalgte representanter, samt Velferdstinget vil ha 1125 

muligheten til å oppheve avtalene ved mislighold. 1126 

 1127 

For å tydeliggjøre hvordan en slik prosess potensielt kan se ut dersom man tar dette veivalget lister vi opp 1128 

noen eksempler på hvordan kriteriene kan komme til å endres. 1129 

 1130 

Potensielle nye paragrafer som kunne inngått i et helhetlig endringsforslag:  1131 

 1132 

§ - n: Innlemming i porteføljen og rapportering.  1133 

Alle innsendte søknader om å innlemmes i Velferdstingets avtaleportefølje med alle vedlegg skal være 1134 

tilgjengelig for offentlig gjennomsyn. Opplysninger som søkeren vurderer som personsensitive og 1135 

opplysninger av strategisk art kan bli trukket fra offentlig gjennomsyn dersom søkeren uttrykkelig ber om 1136 

det i søknaden. 1137 

 1138 

Arbeidsutvalget innstiller på søknadene om innlemmelse i porteføljen fra kulturinstitusjonene/mediene 1139 

etter at Kontrollkomiteen har gått igjennom de økonomiske premissene for søknaden. Innstillingen legges 1140 

frem for Velferdstinget som vedtar om søkeren skal tilbys avtale.  1141 
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Velferdstinget kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller. Vedtak der dette skjer, skal grunngis 1142 

spesifikt. 1143 

 1144 

§ - n+1: Fordeling av midler 1145 

Ved fordeling av midler fra Velferdstingets tildelingsramme skal velferdstinget vedta en fordelingsnøkkel. 1146 

Arbeidsutvalget skal komme med en innstilling til fordelingsnøkkel, denne innstillingen skal være 1147 

søkerorganisasjonene kjent 10 - ti - virkedager før behandling i velferdstinget. 1148 

 1149 

Velferdstinget kan omprioritere 20% av den totale tildelingsrammen, resterende 80% fordeles som tidligere 1150 

vedtatt “Fordelingsnøkkel”. Søkerorganisasjonene kan søke velferdstingets arbeidsutvalg om en midlertidig 1151 

omprioritering av midlene.  Ved en omprioritering av inntil 5% av rammen kan arbeidsutvalget godkjenne 1152 

omprioriteringen, ved en omprioritering av mer enn dette må saken løftes til velferdstinget.  1153 

 1154 

§ - n+2: Innstilling om vedtak   1155 

Ved innstilling om tildeling av tilbud om avtale skal søker orienteres senest 2 uker etter innstillingen finner 1156 

sted. Søkeren skal dermed få tilbud om kontrakt for neste års budsjettperiode.  1157 

 1158 

Alternativ 4: Ingen endring 1159 

Velferdstinget ønsker ingen endring i prosessen og ber arbeidsutvalget videreføre dagens praksis. 1160 

 1161 

Alternativ 5: Annen løsning 1162 

Velferdstinget ønsker en annen løsning enn det som eksisterer og det arbeidsutvalget har foreslått. 1163 

Velferdstinget ber arbeidsutvalget komme med et nytt forslag for votering ved en senere anledning.  1164 

 1165 

//English//: 1166 

 1167 

As a complementary case to 156-21/12 The working committee proposes a general choice of process without 1168 

hammering out the necessary specifics of this process. The working committee proposes that the specifics of the 1169 

choice for a revision of the process is left for another meeting. The purpose of this is to have a general debate on 1170 

what the broad lines of the process should be, then the working committee will produce a complete and total 1171 

revision of the process based on the choice in this case.  1172 

 1173 

Todays process is affected by an agreement with SiO that regulates the frame for the support process for cultural 1174 

and media organizations, this may have to be renegotiated as a result of this choice.  1175 

 1176 

The proposed choices are summarized as: 1177 

1. A minor revision of the current process.  1178 

2. A minor revision of todays process but for multiple years 1179 

3. A complete revision and the establishment of economic-development agreements.  1180 

4. Today’s process is good and should not be revised 1181 

5. None of the above is preferable; we desire another proposal at another time.  1182 
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SPONSORER FOR DET NYE STUDENTHUSET 1183 

 1184 

Saksnummer: 015-22/02 1185 

Type sak: Diskusjonssak 1186 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Maika Marie Godal Dam 1187 

 1188 

 1189 

SAKSOPPLYSNINGER 1190 

 1191 

Bakgrunn for saken: 1192 

På styringsgruppemøtet for SO23 i januar ble det løftet en diskusjon rundt mulighetene for å innhente 1193 

finansiering gjennom sponsorer. Sponsing vil i de fleste tilfellene innebære promotering av den som 1194 

sponser, for eksempel ved synliggjøring av logo og navn. Det betyr at sponsorer fort vil assosieres med 1195 

huset og vise versa.  1196 

 1197 

Et eksempel på slik sponsing kan vi finne i Trondheim der Samfundet har jobbet for å bygge ut 1198 

studenthuset der. Tilbyggsprosjektet fikk et tilskudd fra Reitan på 15 millioner, i bytte fikk selskapet leie et 1199 

lokale som skulle komme studentene til gode. Det er reklameskilt på taket og avtale om promotering av 1200 

Reitangruppens produkter i gjeldende lokale. 1201 

 1202 

Styringsgruppen kom frem til at dette er en problemstilling det er fornuftig at Velferdstinget diskuterer, slik 1203 

at representantene får komme med innspill på hvilke type sponsorer en mener det er innenfor at huset 1204 

assosieres med. I og med at sponsorene vil få mulighet til å sette sitt preg på deler av huset er dette en 1205 

viktig diskusjon. Dette vil påvirke hvordan vi går i dialog med kommende sponsorer og ikke minst hvem vi 1206 

går i kontakt med.  1207 

 1208 

Arbeidsutvalget og styringsgruppa ønsker derfor at Velferdstinget diskuterer dette og legger noen føringer 1209 

for oss som representerer studentene i styringsgruppa. 1210 

 1211 

Diskusjonspunkter: 1212 

● Er det noen type organisasjoner eller selskaper man ikke ønsker at huset skal assosieres med?  1213 

● Er det noen type organisasjoner eller selskaper man ønsker at huset skal assosieres med?  1214 

● Er det noen konkrete organisasjoner eller selskaper man ønsker at skal sponse huset? 1215 

● Er det noen konkrete organisasjoner eller selskaper man ikke ønsker at skal sponse huset? 1216 

● Hva slags former for sponset innhold er det som er ønskelig - og ikke ønskelig? Skal man f.eks. skille 1217 

mellom sponsorer som får gi navn på deler av bygget og visuell reklamering? 1218 

 1219 

//English// 1220 

The welfare council discusses what nature of sponsoring that is appropriate and inappropriate for the student-1221 

house. 1222 
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VEDTEKTSENDRINGER I SiO BARNEHAGE 1223 

 1224 

Saksnummer: 016-22/02 1225 

Type sak: Vedtakssak 1226 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Maika Marie Godal Dam 1227 

Vedlegg: Vedtekter SiO Barnehage 1228 

 1229 

Arbeidsutvalgets innstilling: 1230 

Endringen i vedtektene for SiO Barnehage vedtas. 1231 

 1232 

Forslag til vedtak: 1233 

Forslaget til endring av § 8 Fastsettelse av oppholdsbetaling – femte ledd vedtas. Det forventes samtidig at 1234 

så snart økonomien i SiO Barnehage bedres, så prioriteres det å gjeninnføre gratis varmmat for alle barn 1235 

med studentforeldre som betaler semesteravgift til SiO. 1236 

 

 1237 

SAKSOPPLYSNINGER 1238 

 1239 

Bakgrunn for saken: 1240 

SiO ønsker å endre dagens bestemmelse om fritak for betaling for varm mat for studentforeldre i 1241 

barnehagene. Saken tas opp i Velferdstinget da det er vedtektsfestet at endringer i vedtektene for SiO 1242 

Barnehage skal endres etter innstilling fra Velferdstinget (§ 19). Redaksjonelle endringer er unntatt. Etter 1243 

vedtak i Velferdstinget sendes saken til SiOs hovedstyre for behandling.   1244 

SiO Barnehage befinner seg i en vanskelig situasjon som følge av flere parallelle eksterne faktorer: 1245 

● Det er overkapasitet på barnehageplasser i Oslo kommune og i SiO Barnehage. Dette medfører 1246 

at SiO har mange ledige barnehageplasser. 1247 

 1248 

●  Færre studenter søker om barnehageplass. Alle studenter som søker får tildelt plass, men vi ser 1249 

en nedgang på ca. 13% i antall studenter som har fått tildelt plass dersom vi sammenligner 1. 1250 

oktober 2020 med 1. oktober 2021. 1251 

 1252 

● Reduksjon i satsene på kommunale tilskudd til barnehager fra og med 2022. Endringene er først 1253 

og fremst knyttet til endringer i årlig tilskudd pr barn, men det er også endringer i kapitaltilskudd for 1254 

eldre og nyere bygg. De nye satsene for 2022 utgjør en reduksjon for SiO Barnehage på ca 520 000 1255 

kroner sammenlignet med 2021. Summen vil avhenge av utvikling og fordeling i antall barn 1256 

gjennom året. 1257 
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 Vurderinger og beregninger fra SiO 1258 

Grunnet færre barn, lavere inntekter og reduserte tilskudd pr barn, så er SiO Barnehage budsjettert med et 1259 

underskudd på 2,9 millioner kroner i 2022. Som følge av dette vurderer SiO flere tiltak for å bedre 1260 

økonomien i tjenesteområdet. 1261 

Det er ikke ønskelig fra SiOs side å finansiere eller subsidiere barnehagetilbudet med semesteravgift. 1262 

Kostnadsnivået i SiO Barnehage må reduseres som følge av endringene i antall barn, inntekter og tilskudd. 1263 

Lunsj- og mattilbudet er ett av tiltakene SiO nå ser på. SiO Barnehage ønsker ikke å fjerne mattilbudet, da 1264 

dette verdsettes høyt og oppleves som viktig å opprettholde.  1265 

Vi foreslår å innføre betaling for lunsj for studentforeldrene slik som for andre foreldre, men sørge for at 1266 

summen er lavere pr måned enn for andre foreldre. Studentene betaler ikke noe i dag, og betalingen vi 1267 

foreslår er lavere enn det maten faktisk koster, slik at den nye løsningen fremdeles vil være en subsidiert 1268 

tjeneste.  1269 

I SiOs budsjett for 2022 har administrasjonen foreslått 250 kr pr måned for studentforeldrene og 500 kr pr 1270 

måned for andre foreldre. Den siste gruppen betaler i dag 350 kr pr måned.  1271 

Det er ikke ønskelig fra SiOs side at VT og Hovedstyret tar stilling til den eksakte summen. Det er derimot 1272 

ønsket at Velferdstinget og Hovedstyret tar stilling til betaling fra studentforeldre som en mulighet, samt 1273 

hvordan summen for studentforeldrene skal ligge sammenlignet med andre foreldre. 1274 

Konsekvens av at beslutning ikke fattes: Hvis endringen ikke innføres, må SiO vurdere hvorvidt de i det 1275 

hele tatt kan servere lunsj og varm mat til barna. I tillegg må ytterligere prisendringer for øvrige foreldre 1276 

vurderes. For øvrige foreldre ble prisen økt fra 270 kr til 350 kr høsten 2021, så forslaget om økning til 500 1277 

kr er allerede betydelig. 1278 

Vedtektsendringen som foreslås er:  1279 

Endres fra: 1280 

§ 8 Fastsettelse av oppholdsbetaling – femte ledd: 1281 

Det serveres gratis lunsj til alle barn med studentforeldre som betaler semesteravgift til SiO. 1282 

 Endres til: 1283 

§ 8 Fastsettelse av oppholdsbetaling – femte ledd: 1284 

Alle barn med studentforeldre som betaler semesteravgift til SiO, betaler redusert pris for lunsj. 1285 

//English// 1286 

SiO Kindergarten is facing economic challenges, due to a combination of reduced municipal funding and a low 1287 

volume of applications for its services. Currently, children of students are provided free lunch. SiO Kindergarten 1288 

wishes to change this to be a paid service, although subsidized to be less than expense cost. Such a change in 1289 

policy is dependent on the Welfare Council allowing for such a policy. 1290 
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ETTERGODKJENNING AV KULTURSTYREMEDLEM  1291 

 1292 

Saksnummer: 017-22/02 1293 

Type sak: Valgsak 1294 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Didrik Svellingen 1295 

 1296 

Arbeidsutvalgets innstilling: 1297 

Velferdstinget godkjenner at Jostein Friis Bjerkeli rykker opp fra vara til fast plass i Kulturstyret. 1298 

 1299 

Forslag til vedtak: 1300 

Velferdstinget godkjenner at Jostein Friis Bjerkeli rykker opp fra vara til fast plass i Kulturstyret, med 1301 

funksjonstid frem til 1. juli 2022.  1302 

 1303 

 1304 

SAKSOPPLYSNINGER 1305 

 1306 

Da et medlem av Kulturstyret har blitt leder, har et varamedlem rykket opp. Jostein Friis Bjerkeli har derfor 1307 

rykket opp til fast medlem, med funksjonstid frem til 1. juli 2022.  1308 

 1309 

Velferdstingets vedtekter sier at:  1310 

«Dersom et medlem eller varamedlem trekker seg kan varamedlemmene rykke opp. Dersom et 1311 

varamedlem rykker opp til fast plass skal dette ettergodkjennes av Velferdstinget.»  1312 

 1313 

Opprykket av varamedlem til fast medlem legges derfor med dette frem til godkjenning av Velferdstinget.  1314 

 1315 

 //English//  1316 

 1317 

The Welfare Council approves that Jostein Friis Bjerkeli will fill the vacancy in the Culture Board.  1318 
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GODKJENNING AV KULTURSTYRETS HANDLINGSPLAN FOR 2022 1319 

 1320 

Saksnummer: 018-22/02 1321 

Type sak: Vedtakssak 1322 

Saksansvarlig: Kulturstyret ved Barathy Pirabahar 1323 

Vedlegg: Ettersendes 1324 

 1325 

Arbeidsutvalgets innstilling: 1326 

Arbeidsutvalget har ingen innstilling i denne saken. 1327 

 1328 

Forslag til vedtak: 1329 

Velferdstinget godkjenner Kulturstyrets handlingsplan. 1330 

 1331 

 1332 

SAKSOPPLYSNINGER 1333 

 1334 

Saken utsettes da Kulturstyrets vårseminar er flyttet til midten av februar. 1335 
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MØTEDATOAR FOR 2022 1336 

 1337 

Saksnummer: 019-22/02 1338 

Type sak: Vedtakssak 1339 

Saksansvarleg: Arbeidsutvalet ved Maika Marie Godal Dam 1340 

 1341 

Arbeidsutvalets innstilling: 1342 

Møteplanen blir vedteke med dei endringane som kjem fram på møtet.  1343 

 1344 

Forslag til vedtak: 1345 

Møteplan for Velferdstinget 2022:  1346 

● 7. mars 2022 1347 

● 4. april 2022 1348 

● 9. mai 2022 1349 

● 30. mai 2022 1350 

● 3. september 2022 1351 

● 10. oktober 2022 1352 

● 7. november 2022 1353 

● 5. desember 2022 1354 

● 4. februar - 5.februar 2023 1355 

 1356 

 1357 

SAKSOPPLYSNINGER 1358 

 1359 

Bakgrunn for saken: 1360 

For at vi skal ha eit best mogleg utgangspunkt for å gjennomføre gode møter å følgje opp andre saker, har 1361 

vi lagt fram ein møteplan vi meiner går godt saman med andre oppsette møter, arrangement, politiske 1362 

prosesser, ferier og helligdager. Ein møtedato kan flyttast dersom det visar seg at heile eller store delar av 1363 

ein delegasjon ikkje har moglegheit til å møte på dei framlagte datoane. Innstillinga vår er derfor at 1364 

møteplanen blir vedteke med dei endringane som kjem fram på møtet. Høstens datoer vil bli revidert på 1365 

høstseminaret. 1366 

 1367 

Dato Dag Tid Type møte 1. Innkalling 2. innkalling 

Våren 2022 

7. mars 2022 Mandag 16.30 - 21.00 Ordinært møte 21. februar 28. februar 

4. april 2022 Mandag 16.30 - 21.00 Ordinært møte 21. mars 28. mars 

9. mai 2022 Mandag 16.30 - 21.00 Ordinært møte 25. april 2. mai 

30. mai 2022 Mandag 16.30 - 21.00  Vårvalgmøte 16. mai 23. mai 

Høsten 2022 

3. september 

2022 Lørdag  09.00 - 18.00 Høstseminar 19. august 26. august 
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10. oktober 2022 Mandag 16.30 - 21.00 Tildelingsmøte 

26. 

september 3. oktober 

7.november 2022 Mandag 16.30 - 21.00 Ordinært møte 24. oktober 31. oktober 

5. desember 2022 Mandag 16.30 - 21.00 Høstvalgmøte 

21. 

november 28. november 

4. februar - 

5.februar 2023 Lørdag og Søndag 

09.30 - 18.00 

09.30 - 18.00 Vårseminar 20 januar 27. januar 

 1368 

//English//: 1369 

 1370 

In order to make it easier for the representatives to schedule their semester ahead of time, we have developed a 1371 

meeting schedule that we think goes well with other planned meetings, events, political processes, holidays and 1372 

vacations. A meeting date can be changed if it turns out that all or large parts of a delegation are not able to meet 1373 

on the proposed dates. Our recommendation is therefore that the meeting schedule be adopted with the changes 1374 

that the Welfare Council decides at the meeting. The fall schedule will be revised at the fall seminar 1375 
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REVIDERING AV VELFERDSTINGET BUDSJETT FOR 2022 1376 

 1377 

Saksnummer: 020-22/02 1378 

Type sak: Vedtakssak 1379 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Maika Marie Godal Dam 1380 

Vedlegg: Velferdstingets ER2019-RB2021; Kulturstyrets økonomi 1381 

 1382 

Arbeidsutvalgets innstilling: 1383 

Forslaget vedtas. 1384 

 1385 

Forslag til vedtak: 1386 

Velferdstingets driftsbudsjett 2022 vedtas.   1387 

 1388 

 1389 

SAKSOPPLYSNINGER 1390 

 1391 

Bakgrunn for saken 1392 

Velferdstinget pleier å revidere budsjettet som vedtas på møtet i oktober på første møte etter nyttår. Dette 1393 

er fordi vi vet mer om resultatet fra året før og de forventede utgiftene og inntektene i det inneværende 1394 

året enn vi kunne i oktober.  1395 

 1396 

Saksopplysninger 1397 

Velferdstinget fikk tildelt 3 600 000 kroner i tilskudd til budsjettet for 2022. 1398 

 1399 

Den største driftsinntekten til Velferdstinget er tilskuddet vi får fra SiO på 16 500 000. kr. Av tilskuddet går 3 1400 

600 000 kr til Velferdstingets eget driftsbudsjett og 12 900 000 kr er øremerket til tildelingsordningen. I 1401 

tillegg får Velferdstinget driftsinntekter gjennom tilskudd fra Oslo Kommune og det vi fakturerer SP-UiO AU 1402 

for av felleskostnader på huset. Samlede driftskostnader er budsjettert til kr 3 991 501 og omfatter drift av 1403 

Velferdstinget, Kulturstyret og Studenthovedstaden.  1404 

 1405 

Det er budsjettert med et litt større underskudd i revidert budsjett enn i første utkast, men det skyldes ikke 1406 

en stor økning i driften. Det er i hovedsak midler som ikke ble brukt i fjor og som AU ønsker bl.a. skal gå til 1407 

ting man måtte avlyse eller utsette i fjor.  1408 

 1409 

Det er budsjettert med et resultat for 2022 på – 1 302 501 kr. Underskuddet skyldes i stor grad at 1410 

Kulturstyret ønsker å bygge ned egenkapitalen, og budsjetterer med å bruke 1 100 000 kr av egenkapitalen i 1411 

2022 i tillegg til bevilgningen på 2 300 000 kr. Det gir et samlet budsjett for Kulturstyret på 3 400 000 kr. 1412 

 1413 

For Velferdstinget er det budsjettert med et underskudd på 200 001 kr for 2022 og egenkapitalen til 1414 

Velferdstinget forventes dermed at være på kr 1 478 592 ved utgangen av 2022. Velferdstinget forvalter 1415 

bevilgninger for over 14 mill. kroner og det er derfor viktig at det er et fornuftig nivå på egenkapitalen og 1416 

god likviditet. Det vurderes at egenkapitalen til Velferdstinget bør ligge på rundt kr 1 000 000. 1417 

 1418 

I langtidsbudsjettet kommer det frem at med nåværende nivå av tilskudd og drift, vil Velferdstinget kunne 1419 

holde et fornuftig nivå på egenkapitalen frem til 2025, på tross av at det budsjetteres med underskudd. til 1420 
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tross for dette må Velferdstinget fortsatt holde driften lav og på langt sikt nedjustere driften, med mindre 1421 

tilskuddet økes. 1422 

 1423 

Følgende endringer foreslås: 1424 

Posten telefonkompensasjon oppjusteres til 31 000 kr fra 25 000 kr. Arbeidsutvalget får 1425 

telefonkompensasjon på 500 kroner i måneden, denne økes for å gi samme kompensasjonsordning til 1426 

administrasjonsleder. 1427 

 1428 

Posten teknisk utstyr oppjusteres til 33 500 kr fra 29 000 kr. Det ble bestilt to nye pc-skjermer til kontoret i 1429 

fjor, deler kom i januar i år og noe har ikke kommet enda. Siden utstyret ikke kom før i år, og fakturaen blir 1430 

betalt i 2022 er økningen tatt fra summen som ikke ble brukt i 2021.   1431 

 1432 

Posten aksjoner og markeringer er oppjustert til 60 000 kr. Arbeidsutvalget måtte dessverre avlyse planlagt 1433 

julebord i 2021, men ønsker å arrangere en sammenkomst i løpet av våren 2022. Posten er økt for å både 1434 

kunne arrangere noe på våren, og gjennomføre julebord i desember 2022. 1435 

 1436 

Posten åpne hus nedjusteres til 5 000 kr fra 10 000 kr. Det har de siste tre årene ikke blitt brukt mer enn 1437 

5 000 og posten reduseres for å gjenspeile hva som brukes.  1438 

 1439 

Posten finansinntekter er oppjustert til 2 500 kr fra 0 da det i oktober 2021 kom en renteøkning på 1440 

kapitalkonto som det i 2021 ikke har vært budsjettert med.  1441 

 1442 

 1443 

//English// 1444 

 1445 

The Welfare Council is applying for 3.6 million kroners for the operational budget for 2022. This is an 1446 

increase by 130 000 kroners from last year.  1447 

 1448 

The Welfare Council will receive 16.5 million kroners in funding from SiO and 3.6 million kroners of this 1449 

funding will be utilized to run the Welfare Council itself, whereas 12.9 million kroners will be used to fund 1450 

nine student organizations. The Welfare Council receives additional operational funding from Oslo 1451 

Municipality and SP-UiO AU for shared costs at Villa Eika. The total operational budget is thus 3.8 million 1452 

kroners and includes operational cost of The Welfare Council, The Culture Board and Studenthovedstaden. 1453 

Total sum of funding based on recommendation from the working committee, is budgeted at 12.9 million 1454 

kroners.  1455 
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NOTER TIL VELFERDSTINGETS DRIFTSBUDSJETT 2022 1456 

 1457 

3600 Tilskudd fra semesteravgiften 1458 

For 2022 blir det tildelt 3 600 000 kr fra semesteravgiften til VTs egen drift, og i 2021 ble det tildelt 3 470 000 1459 

kr.  1460 

 1461 

Konto 3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet 1462 

Dette er summen som VT får av SiO til tildelingsordningen. 1463 

 1464 

Konto 3900 Andre driftsinntekter 1465 

Denne posten omfatter bl.a. midler som overføres fra Oslo Kommune som refusjon for 1466 

sekretariatsfunksjonen i Studenthovedstaden – tilskuddet er på 150 000 kr. I tillegg er det andre 1467 

tilskuddsmidler og budsjetterte fellesutgifter VT fakturerer SP-UiO for. Lønnstrekk fra SP-UiO AU til 1468 

lunsjordningen på huset inngår i denne posten, mens lønnstrekket fra VT-AU og administrasjonen inngår i 1469 

budsjettet på kostnadssiden. 1470 

 1471 

Konto 4320-4332 Bevillinger 4320-4332 1472 

Bevilgninger til studentmedier og kulturinstitusjoner.  1473 

 1474 

Konto 5010 Fast Lønn 1475 

Dette omfatter lønnsutgifter for tre ansatte i VTs administrasjon; administrasjonsleder i 100 % stilling, en 1476 

administrasjonskonsulent i 80 % stilling og en administrasjonskonsulent i 50 % stilling.  1477 

Dette inkluderer også lønn til AU og lønn til KS-leder. Arbeidsutvalget består av fire tillitsvalgte i 100 % 1478 

stillinger; leder, nestleder, politikk- og medieansvarlig og samarbeidssansvarlig. KS-leder er i en 30 % stilling. 1479 

Lønn til administrasjonen, AU og KS-leder er budsjettert til 2,3 mill. kr. 1480 

 1481 

Konto 5011 Telefonkompensasjon 1482 

Dette er telefonkompensasjon til arbeidsutvalget og administrasjonsleder. Telefonkompensasjonen er på 1483 

500 kr/mnd. og er budsjettert til 31 000 kr. 1484 

  1485 

Konto 5011 Honorar tillitsvalgte 1486 

Denne posten omfatter møtehonorar til KS, KK og VK leder. KS består av 11 medlemmer og 6 1487 

varamedlemmer, inklusiv leder. Nestleder er timelønnet, og får betalt for timer brukt på innstillingsarbeid til 1488 

møtene. Alle medlemmer, eksklusiv leder, mottar et møtehonorar for hvert KS møte de deltar på. KS leder 1489 

lønnes for timer opp til en 30 % stilling og lønn til KS leder inngår i 5010 Fast lønn. Alle medlemmer i KK og 1490 

VK leder får møtehonorar for både VT møter og egne møter.  1491 

Møtehonorar til KS, KK, VK leder samt timelønnen til KS nestleder er budsjettert til 130 000 kr. 1492 

 1493 

Konto 5013, 4500 Øvrig honorarer  1494 

Denne posten dekker honorar til ordstyrer på VT møter og øvrige honorarer; så som pressefoto og 1495 

oppdatering av nettsiden.  1496 

Øvrige honorarer er budsjettert til 42 000 kr.  1497 
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Konto 5015-5092 Feriepenger og refusjoner 1498 

Rentekompensasjon AU omfatter refusjon av de renteutgifter de tillitsvalgte pådrar seg i den tiden de sitter i 1499 

AU. Denne kompensasjonen utbetales ved avslag av lånekassen for rentefritak i perioden. Den er satt til 1500 

10 000 kr. Den er økt etter forventet søknader om rentekompensasjon for 2021. 1501 

Feriepenger er feriepenger opptjent i 2021.  1502 

 1503 

Konto 5400-5410 Arbeidsgiveravgift 1504 

Beregnes som 14,1 % av alle lønnskostnader i inneværende år. 1505 

 1506 

Konto 5420-5800 Andre personalkostnader 1507 

Her inngår OTP (obligatorisk tjenestepensjon) som er satt til 3 % av lønnskostnader i pågjeldende år, i tillegg 1508 

til administrative omkostninger ved ordningen. OTP er budsjettert til 66 000 kr. Andre personalkostnader er 1509 

bl.a. lunsjordningen, gaver og overtidsmat både for AU og administrasjonen. Lunsjordningen er en 1510 

fellesutgift med SP-UiO AU. Lunsjordningen finansieres med fast lønnstrekk hver måneden for de som 1511 

deltar. Det sees dermed både på inntektssiden og kostnadssiden i budsjettet. Andre personalkostnader er 1512 

budsjettert til 38 000 kr. Denne er nedjustert etter forventet regnskap. Overlapp og opplæring er 1513 

budsjettert til 5 000 kr. 1514 

 1515 

Konto 6710-6720 Diverse fremmede tjenester 1516 

Denne posten omfatter revisjon av Velferdstingets regnskap og utgifter til regnskapstjenester. Budsjettet 1517 

for Regnskapstjenester er satt til 30 000 kr. Dette dekker kostnader til Visma programmet, samt 1518 

regnskapsfører som kjører lønn.  1519 

Annen fremmed tjeneste, oppgavepliktig omfatter ulike nettbaserte konsulenttjenester/faghjelp i områder 1520 

som arbeidsmiljøloven, sykepengeordningen, ferieloven og kontohjelp. Denne posten er satt til 10 000 kr. 1521 

 1522 

Konto 6510-6950 Kontorkostnader 1523 

Kontorkostnader omfatter bl.a. Leie transportmidler, Teknisk utstyr, Abonnementer, Datakostnader, Porto, 1524 

Inventar og Kontorrekvisita. Videre inngår diverse innkjøp til kjøkkenet/huset og kostnader for bruk av 1525 

printeren på Villa Eika. Disse kostnadene er felleskostnader med SP-UiO, som deles ut fra en 1526 

fordelingsnøkkel: SP-UiO 53 % og VT 47 %.  1527 

Posten Datakostnader omfatter betaling for brukere på UiO-server, samt support fra USIT.  Budsjettet for 1528 

kontorkostnader er satt til 90 500 kr. 1529 

 1530 

Konto 7100-7140 Reisekostnader 1531 

Posten dekker reisekostnader i forbindelse med Velferdstingsarbeid, studieturer og opplæring. 1532 

Reisekostnader omfatter transport, kost og losji ved reisevirksomhet i forbindelse med Velferdstingsarbeid; 1533 

det inkluderer også bilgodtgjørelse til daglig drift. Budsjettet for reisekostnader er på 45 000 kr. 1534 

 1535 

Konto 7300-7320 Representasjon, markedsføring og møtekostnader 1536 

Dette dekker møtekostnader, markedsføring og ulike kampanjer som AU arrangerer gjennom året, samt 1537 

arrangementer som f.eks. VTs sommerfest og julebord. 1538 

Møtekostnader dekker i hovedsak bevertning på VT møter. I tillegg er det bevertning til møter med 1539 

konsernledelsen, HS, KS, SH og AUs egne møter m.m. Markedsføringsposten er satt til 40 000 kr. 1540 

Møtekostnader er satt til 75 000 kr. I Aksjoner og markeringer inngår julebordet for VT samt utsatt julebord 1541 

fra i fjor og budsjettet er oppjustert til 60 000 kr. 1542 

Representasjon, markedsføring og møtekostnader er samlet sett budsjettert til 180 000 kr. 1543 
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 1544 

Konto 7322 Seminarer og konferanser 1545 

I denne posten inngår KS’ seminarer. KS har et dagsseminar i januar og et helgeseminar i september. 1546 

Budsjettet for de to KS seminarer er satt til 47 000 kr. 1547 

I Seminarer og konferanser inngår også intern kurs- og seminarvirksomhet; slik som kursing og opplæring av 1548 

administrasjonen og tillitsvalgte. 1549 

Budsjettet for Seminarer og konferanser er på 62 000 kr. 1550 

 1551 

Konto 7323 Velferdsseminar 1552 

I denne posten inngår VTs seminarer. VT har to årlige seminarer; et helgeseminar på våren og et 1553 

dagsseminar på høsten. Budsjettet for Velferdsseminar er satt til 176 000 kr. 1554 

 1555 

Konto 7405-7500 Kontingent og gaver, Forsikringer 1556 

I denne posten budsjetteres det gaver i forskjellige anledninger; slik som foredragsholder på seminarer og 1557 

lignende. Forsikringene som VT har inngår også her; yrkesreiseforsikring, personalforsikring og 1558 

eiendelsforsikring. Eiendelsforsikringen er felleskostnad med SP-UiO. Posten er nedjustert til 11 000 kr, 1559 

etter oppsigelse av miljøfyrtårn. 1560 

 1561 

Konto 7770-7781 Andre driftskostnader 1562 

I denne posten inngår bl.a. bankkostnader.   1563 

Videre inngår disposisjonskontiene til VT og KS. De tillitsvalgte disponerer denne kontoen som finansierer 1564 

kostnader til interne sosiale opplegg. Krisefond for utenlandske studenter har fast budsjett på 15 000 kr. 1565 

Budsjettet for Andre driftskostnader er på 40 000 kr. 1566 
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RESOLUSJON: TILTAK FOR EN TRYGGERE SEKSUELL HELSE FOR OSLOS 1567 

STUDENTER! 1568 

 1569 

Saksnummer: 021-22/02 1570 

Type sak: Vedtakssak 1571 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Maika Marie Godal Dam  1572 

 1573 

Arbeidsutvalgets innstilling: 1574 

Ingen innstilling. 1575 

 1576 

Forslag til vedtak: 1577 

Resolusjonen avvises eller vedtas med de endringene som fremkommer på møtet. 1578 

 1579 

 1580 

SAKSOPPLYSNINGER 1581 

 1582 

Saksfremlegg: 1583 

Vi i Gjestelista ønsker å ha kondom-dispensere eller kondom-postkasser i alle studentboliger. Grunnen til 1584 

dette er at vi i Gjestelista ser dette som en lur måte og jobbe for bedre seksuell helse for studenter. Oslo er 1585 

en kommune med mye klamydia og kjønnssykdommer, og studenter er en av risikogruppene for klamydia 1586 

og andre SOI.  1587 

 1588 

Vi tror at lettere tilgang til kondomer kan være med på å motvirke denne negative trenden med økende SOI 1589 

slik som klamydia blant studenter. Ved at kondomer er tilgjengelig på studentboligen er det lettere å få tak i 1590 

kondomer hvis man har glemt det når man tar med seg noen hjem fra byen. 1591 

 1592 

Vi i Gjestelista ønsker å ha kondom-dispensere eller kondom-postkasser i alle studentboliger. Grunnen til 1593 

dette er at vi i Gjestelista ser dette som en lur måte og jobbe på for tryggere seksuell helse for studenter. 1594 

Kondomer er et enkelt prevensjonsmiddel mot seksuelt overførbare sykdommer. Lett tilgjengelige 1595 

kondomer kan være med på å minske risikoen for seksuelt overførbare sykdommer. 1596 

  1597 

Oslo er som kjent en kommune med en del klamydia og andre kjønnssykdommer. Studenter er en av 1598 

risikogruppene for klamydia og andre Seksusuelt overførbare sykdomsria i gjestelista tror at lettere tilgang 1599 

til kondomer kan være med på å motvirke denne negative trenden med økende SOI slik som klamydia blant 1600 

studenter. Dette kan være med på å skape tryggere seksuell helse for studenter. Ved at kondomer er 1601 

tilgjengelig på studentboligen er det lettere å få tak i kondomer hvis man har glemt det når man tar med 1602 

seg noen hjem fra byen. Lettere tilgang til kondomer kan føre til at man har tryggere sex som minsker faren 1603 

for uønskede seksuelt overførbare sykdommer. 1604 
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Forslag til resolusjon: 1605 

 1606 

VI ØNSKER TILTAK FOR EN TRYGGERE SEKSUELL HELSE FOR OSLOS STUDENTER! 1607 

 1608 

Innmeldt av: Trym Fjeldheim Karlsen (GjL), Kristine Vilde Sandtrøen (AL) Universitetet i Oslo 1609 

 1610 

Bakgrunn 1611 

Studietiden er en tid hvor mange bryter ut fra barndomsomgivelsene, og utfolder seg i større grad. En av de 1612 

mange områdene man gjerne utforsker i disse årene er ens egen seksualitet. Dette kan være spennende og 1613 

gøy, men bør i all høyest grad kjennetegnes av å være trygt. Man vet at den søte kløe ofte kan føre med seg 1614 

den sure svie. I 2018 hadde Oslo kommune skilt på offentlig transport-terminaler hvor de påpekte at Oslo 1615 

er Europas klamydiahovedstad. Dette på bakgrunn av at tallene fra ECDC konkluderte med at Norge blant 1616 

toppen av statistikken ved å ha en rate på 501,5 smittede per 1000 innbyggere (ECDC, 2018). Dette er 1617 

foruroligende da man vet at unge mennesker som gruppe dominerer blant antall smittede, og 1618 

studentmassen. Man vet også at det, blant unge i Oslo, jevnlig går epidemier av gonoré. Dette ønsker vi å 1619 

gjøre noe med! 1620 

 1621 

 På Schultz studenthus har man et tilbud hvor beboerne kan hente kondomer, som er det mest effektive 1622 

prevensjonsmiddelet mot seksuelt overførbare sykdommer, fra en postkasse. Dette tilbudet har 1623 

studentene selv opprettet, ettersom de bestilte store bokser av dette som alle kunne benytte seg av. Dette 1624 

tilbudet mener vi skal være universelt, og dermed tilbudt på alle studenthusene- og byene til SIO Bolig. Det 1625 

er fint og bra at studentene selv tar hånd om slike tiltak, men dette er det samtidig mye enklere at utleier 1626 

arrangerer for med tanke på plassering av dispenser og organisering av leveranser. 1627 

 1628 

SIO Helse tilbyr allerede testing for en rekke kjønnssykdommer i sitt helsetilbud, men vi mener at det er 1629 

minst like hensiktsmessig å stå for preventive tiltak for å minske sannsynligheten for smitte. Det kan være 1630 

ideelt å sørge for at man pakker inn pistolen istedenfor å satse på å skyte på skuddsikker vest. Slik kan man 1631 

enklere sørge for en tryggere seksuell helse for studentene i Oslo. 1632 

 1633 

Velferdstinget i Oslo og Akershus mener at: 1634 

● Prevensjon skal være lett tilgjengelig i nærheten av der studentene bor. 1635 

● Det skal finnes egne kasser med tilgjengelige kondomer ved alle SiOs studentboliger. 1636 

 1637 

Kilder / Vedlegg  1638 

1. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/AER-for-2018-STI-chlamydia.pdf  1639 

2. https://forskning.no/stadig-flere-unge-far-klamydia/1704129  1640 

3. https://vartoslo.no/7-eleven-klamydia-reitan-convenience/turistenes-forste-mote-med-oslo-s-norge-har-1641 

europas-hoyeste-klamydia-rate/177116  1642 

 1643 

 1644 

//English//: 1645 

 1646 

We in The Guest List want to have condom dispensers or condom mailboxes in all student residences. The reason 1647 

for this is that we in The Guest List see this as a good way to work for better sexual health for students. Oslo is a 1648 
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municipality with a lot of chlamydia and sexually transmitted infections, and students are one of the risk groups 1649 

for chlamydia and other STIs.  1650 

We believe that easier access to condoms can help counteract this negative trend of increasing STIs such as 1651 

chlamydia among students. By making condoms available in student accommodation, it is easier to get condoms 1652 

if you have forgotten them when you take some home from the city. 1653 

 1654 

Proposed resolution: 1655 

 1656 

Measures for better sexual health for all students of Oslo! 1657 

 1658 

Background 1659 

Today Oslo is a municipality with a lot of chlamydia and other sexually transmitted diseases. Students are one of 1660 

the risk groups for chlamydia and other STI.  1661 

  1662 

Access to prevention through condom boxes is one way to work for better sexual health for students. Facilitating 1663 

access to condoms can help counter a negative trend of increasing STIs such as chlamydia. By making condoms 1664 

available at student residences, it is easier to get condoms if you have forgotten them when you take some home 1665 

from the city. 1666 

 1667 

The Welfare Council in Oslo and Akershus is of the opinion that: 1668 

● Prevention should be easily available close to all student residences. 1669 

● There should be boxes of condoms available at all SiO student residen 1670 
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RESOLUTION: A SWIFTER BUREACRATIC PROCESS FOR INTERNATIONAL 1671 

STUDENTS 1672 

 1673 

Saksnummer: 022-22/02 1674 

Type sak: Vedtakssak 1675 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Vemund H. Jernsletten  1676 

 1677 

Arbeidsutvalgets innstilling: 1678 

Resolusjonen vedtas. 1679 

 1680 

Forslag til vedtak: 1681 

Resolusjonen vedtas med de endringene som fremkommer i møtet. 1682 

 1683 

 1684 

SAKSOPPLYSNINGER 1685 

 1686 

Internasjonal komité har fanget opp om bekymring fra internasjonale studenter fra land utenfor EØS som 1687 

omhandler behandling og fornying av oppholdstillatelse og forsinket saksbehandlingstid fra politiet og UDI, 1688 

en situasjon som har forverret seg under pandemien. Det er komitéens klare anbefaling at 1689 

studentvelferden engasjerer seg i denne saken og at en resolusjon fremmes i VTs vårseminar, slik at denne 1690 

saken kan diskuteres og belyses.  1691 

Forslag til resolusjon: 1692 

 1693 

A SWIFTER BUREACRACTIC PROCESS FOR INTERNATIONAL STUDENTS 1694 

Innmeldt av: Gabriela Lis, Mohamed Abdirashid, International Committee 1695 

International students from countries outside of the EU/EEA must apply for a residence permit for studies. 1696 

The residence permit must be renewed every year. The ordinarily lengthy process has been negatively 1697 

impacted by the corona situation, with the waiting times increasing significantly. Students must attend 1698 

appointments with the police and hand in documents no later than one month before their residence 1699 

permit expires. Only then is the application submitted. The waiting times for the police appointments are 1700 

very long at the moment. Some applicants do not get an appointment with the police to hand in the 1701 

application documents on time, even though they have sent the application well in advance.  1702 

 1703 

The applications are processed by the police but they may also be forwarded to the Norwegian Directorate 1704 

of Immigration (UDI). Currently, the Oslo Police District takes 6 weeks to process the application, and if they 1705 

cannot process it, they send it to UDI within 1 to 2 weeks. Oslo Service Centre for Foreign Workers (SUA) 1706 

takes 1 day to process the application, but if the application has to be forwarded to UDI it takes a month.  1707 

 1708 
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If the application is sent to the UDI for processing, UDI waiting times apply. According to UDI, in the case of 1709 

permit renewal, it takes 7 months to receive an answer to the application from the time the documents 1710 

were handed in.  1711 

 

This situation impacts international students in several ways. If the application is not processed on time, 1712 

students do not have a valid residence card. It means that they cannot travel in and out of Norway while 1713 

waiting for your new permit. They can be stopped at border control in other countries. Additionally, they 1714 

can be unable to enter Norway if they travel outside the country. This not only affects international 1715 

student’s social welfare negatively in the form of unwanted/unnecessary worry and stress but can also 1716 

impact their focus on studies as well. These bureaucratic processes creates an unacceptable burden for 1717 

international students, and need to be revised. 1718 

 1719 

The Welfare Council’s position is that:  1720 

 The Oslo Police District and Oslo Service Centre for Foreign Workers should make more 1721 

appointments available for international students.  1722 

 Police District and Service Centre for Foreign Workers should work towards shortening the time of 1723 

processing the applications. 1724 

 If the applications need to be forwarded to UDI, the Police District and Service Centre for Foreign 1725 

Workers should do so more quickly.  1726 

 UDI should shorten the processing time of the applications forwarded to them. 1727 

 1728 

Sources:  1729 

https://www.udi.no/en/want-to-renew/study-permit/  1730 

https://www.politiet.no/en/services/residence-permits-and-protection/waiting-times/residence-for-a-non-1731 

EU-EEA-citizen/ 1732 

https://www.udi.no/en/word-definitions/guide-to-case-processing-times-for-study-permits/ 1733 

 1734 

//English//: 1735 

The International Committee has proposed a resolution addressing inadequate bureaucratic situation for non-1736 

EU/EEA international students applying for residence permits. The text of the resolution is in English. 1737 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udi.no/en/want-to-renew/study-permit/
https://www.politiet.no/en/services/residence-permits-and-protection/waiting-times/residence-for-a-non-EU-EEA-citizen/
https://www.politiet.no/en/services/residence-permits-and-protection/waiting-times/residence-for-a-non-EU-EEA-citizen/
https://www.udi.no/en/word-definitions/guide-to-case-processing-times-for-study-permits/
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VALG TIL KONTROLLKOMITEEN FOR SIO BARNEHAGE 1738 

 1739 

Saksnummer: 023-22/02 1740 

Type sak: Valgsak 1741 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Maika Marie Godal Dam 1742 

 1743 

Arbeidsutvalgets innstilling: 1744 

Velferdstinget velger 1 nytt medlem med personlig vara til Kontrollkomiteen for SiO Barnehage.  1745 

 1746 

Forslag til vedtak: 1747 

Det velges 1 styremedlem for 1 år til kontrollkomité for studentbarnehagene, m/ personlig vara. 1748 

 1749 

 1750 

SAKSOPPLYSNINGER 1751 

 1752 

Kontrollkomiteen (KK) for Studentbarnehagene er en instans for klagesaker som kommer inn til 1753 

Studentbarnehagene. Det dreier seg i stor grad om å behandle klagesaker der det er tvil om 1754 

tildelingsreglementet for studentbarnehagene har blitt fulgt. KK møtes ved behov. De siste årene har det 1755 

ikke vært saker oppe til behandling da SiOs barnehager har større kapasitet enn hva behovet i 1756 

studentmassen er og har vært de siste årene. Denne situasjonen ser ikke ut til å endre seg for 2022, og det 1757 

er følgelig å forvente at dette er et særdeles lite arbeidskrevende verv. På møter får komitémedlemmene 1758 

innsyn i all relevant informasjon, og fatter et vedtak på bakgrunn av tildelingsreglementet. I særskilte 1759 

tilfeller kan KK utvise skjønn og gi dispensasjon fra reglementet.  1760 

 1761 

Før jul ble en av to plasser fylt. Vervene er honorert av SiO. 1762 

 1763 

//English// 1764 

 1765 

The Control Committee (KK) for Student Kindergartens is a body for appeals that come to Student Kindergartens. It 1766 

is largely a matter of dealing with complaints where there is doubt as to whether the allocation regulations for 1767 

student kindergartens have been followed. KK meets when needed. In recent years, there have been no cases up 1768 

for consideration as SiO's kindergartens have greater capacity than what the need in the student body is and has 1769 

been in recent years. This situation does not appear to change for 2022, and it is consequently to be expected that 1770 

this is not a labor-intensive position. At meetings, the committee members have access to all relevant information, 1771 

and make a decision on the basis of the allocation regulations. In special cases, KK may exercise discretion and 1772 

grant dispensation from the regulations. 1773 

 1774 

The positions are compensated by SiO. 1775 
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VALG TIL INTERNASJONAL KOMITÉ 1776 

 1777 

Saksnummer: 024-22/02 1778 

Type sak: Valgsak 1779 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 1780 

Vedlegg: Valgkomiteens innstilling, ettersendes 1781 

 1782 

Arbeidsutvalgets innstilling: 1783 

Velferdstinget velger opp til syv medlemmer. 1784 

 1785 

Forslag til vedtak: 1786 

Det skal på møtet velges opp til syv medlemmer for et semester til Internasjonal Komité. Valgperioden er 1787 

fra og med vårseminaret heves og til og med utgangen av semesteret. 1788 

 1789 

 1790 

SAKSOPPLYSNINGER 1791 

 1792 

Det velges opp til syv medlemmer for et semester. Alternative forslag (benkekandidater) presenteres etter 1793 

at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse, før valgtaler. Etter valgtale på inntil to minutter åpnes det for 1794 

spørsmål til kandidatene. 1795 

 1796 

Valg av medlemmer gjennomføres ved preferansevalg. 1797 

 1798 

Regulære medlemmer av Internasjonal Komité sitter for ett semester, og velges med denne saken for 1799 

vårsemesteret. Leder av Internasjonal Komité sitter for ett år, og står ikke til valg. 1800 

 1801 

Se retningslinjer for Internasjonal Komité her, med § 1-1, § 1-3, § 2-1 og § 3-1 sitert under:  1802 

https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2021/06/Retningslinjer-Internasjonal-Komite.pdf 1803 

 1804 

§ 1-1 Formål 1805 

 1806 

Velferdstingets internasjonale komité skal arbeide for best studentvelferd for internasjonale studenter i 1807 

Oslo og Akershus. Den Internasjonale komiteen skal være et organ for samarbeid og dialog mellom 1808 

internasjonale studenter og Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT). Arbeidet i komiteen skal være preget av 1809 

frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.  1810 

 1811 

 1812 

§ 1-3 Oppgaver 1813 

 1814 

Internasjonal komité skal:  1815 

a. Synliggjøre internasjonale studenters tilstedeværelse i Oslo og omegn.  1816 

b. Være et bindeledd mellom internasjonale studenter og Velferdstinget.  1817 

https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2021/06/Retningslinjer-Internasjonal-Komite.pdf
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c. Være høringsinstans i saker som spesifikt gjelder internasjonale studenter.  1818 

d. Være en saksforberedende og arbeidende komité som utvikler politikk for internasjonale studenter i 1819 

samarbeid med Velferdstingets arbeidsutvalg. For at denne politikken skal være gjeldende må den vedtas 1820 

av Velferdstinget.  1821 

e. Lage en årlig handlingsplan for sin periode i samarbeid med arbeidsutvalget. Handlingsplanen er 1822 

dynamisk og kan endres ved behov. Velferdstinget skal orienteres om hva handlingsplanen inneholder. 1823 

 1824 

§ 2-1 Sammensetning  1825 

 1826 

Komiteen består av opptil otte Internasjonale studenter, med en leder (fortrinnsvis tospråklig) som har 1827 

møteplikt på Velferdstingets møter. Komiteen kan åpnes for norske studenter som er svært engasjert i 1828 

problemstillinger for internasjonale studenter.  1829 

 1830 

Arbeidsutvalget deltar administrativt gjennom en person som har sekretærfunksjon i komiteen.  1831 

 1832 

Videre bestemmelser for Internasjonal komites sammensetning er regulert i § 6-2 Sammensetning og 1833 

funksjonstid i Velferdstingets vedtekter.  1834 

 1835 

Det bør etterstrebes å ha en jevn kjønnsbalanse og studiestedstilknytning blant representanter. 1836 

 1837 

§ 3-1 Komiteens møter 1838 

 1839 

Internasjonal komité møter minst 3 ganger hvert semester, og alle medlemmer har møteplikt. Det er opp til 1840 

komiteen å velge hvordan de vil gjennomføre møtene sine for å oppfylle handlingsplanen. 1841 

 1842 

⅔ av komiteens medlemmer må være til stede for å være vedtaksdyktige. Vedtak gjøres ved alminnelig 1843 

flertall. 1844 

 1845 

 1846 

//English// 1847 

Case number:  1848 

Case type: Election 1849 

Case manager: Working council 1850 

 The election committees’ recommendation, forwarded in the final notice of meeting 1851 

  

Case process: 1852 

Up to seven regular members are elected for one semester. Alternative candidates are presented after the election 1853 

committee has presented its account, before the election result. After candidate speeches lasting up to two 1854 

minutes each, the opportunity is given for questions to the candidates. 1855 

https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2021/02/01-Vedtekter-for-Velferdstinget-i-Oslo-og-Akershus-revidert-februar-2021.pdf
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The election of members is performed through ranked voting. 1856 

 

Case information 1857 

Regular members of the International Committee sit for one semester, and are with this case elected for the spring 1858 

semester. Leadership of the International Committee is a one-year mandate, and the position is not up for 1859 

election. 1860 

  

See the guidelines for the International Committee here, § 1-1, § 1-3, § 2-1 and § 3-1 quoted underneath 1861 

https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2021/03/Guidelines-International-Committee.pdf 1862 

 1863 

§ 1-1 Purpose  1864 

The Welfare Council’s International Committee shall work for better student welfare for international students in 1865 

Oslo and Akershus. The International Committee shall be an organ for cooperation and dialogue between 1866 

international students and the Welfare Council of Oslo and Akershus. The Committee's work shall be embossed by 1867 

voluntarism, democracy, loyalty and equality.  1868 

  1869 

§ 1-3 Tasks  1870 

The International Committee shall:  1871 

a. Create visibility for international students' presence in Oslo and its surroundings.  1872 

b. Be a connector between international students and the Welfare Council.  1873 

c. Be a consultation body in cases that specifically embody international students.  1874 

d. Be a case-preparing and working committee that develops policy for international students in cooperation with 1875 

the Executive Committee of the Welfare Council. For this policy to be valid, it needs to be approved by the Welfare 1876 

Council.  1877 

e. Make a yearly action plan for their period in cooperation with the Executive Committee. The action plan is 1878 

dynamic and can be changed if needed. The Welfare Council shall be oriented about the contents of the action 1879 

plan. 1880 

 1881 

§ 2-1 Composition  1882 

The committee is composed of up to eight international students, with a leader (preferably bilingual) that has a 1883 

duty to meet at the Welfare Councils meetings. The committee can be opened for Norwegian students that are 1884 

very engaged in issues related to international students. The executive committee participates administratively 1885 

through a person that will work as a secretary for the committee. Further rules for the international committee's 1886 

composition is regulated in §6-2 Sammensetning og funksjonstid i Velferdstingets vedtekter. The committee should 1887 

aspire for an equal gender balance and institution affiliation by the members.  1888 

 

§ 3-1 Committee meetings  1889 

https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2021/03/Guidelines-International-Committee.pdf
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The International Committee will meet at least three times per semester, and all members have a duty to meet. It 1890 

is up to the committee how they want to conduct their meetings in order to complete the action plan. ⅔ of the 1891 

committee's members must be present for the committee to be able to make decisions. General majority makes 1892 

decisions. 1893 

 1894 
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SUPPLERINGSVALG TIL KONTROLLKOMITEEN 1895 

 1896 

Saksnummer: 025-22/02 1897 

Type sak: Valgsak 1898 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Didrik Svellingen 1899 

 1900 

Arbeidsutvalgets innstilling: 1901 

Velferdstinget velger et nytt medlem for ut årets periode. 1902 

 1903 

Forslag til vedtak: 1904 

Velferdstinget velger et nytt medlem for ut årets perioden. Valgperioden er fra og med møteslutt til og med 1905 

30. juni 2022. 1906 

 1907 

 1908 

SAKSOPPLYSNINGER 1909 

 1910 

Det er behov for å supplere inn et tredje medlem til Kontrollkomiteen, da et medlem før jul valgte å trekke 1911 

seg fra vervet. 1912 

 1913 

Kontrollkomiteen har som oppgave å kontrollere at Velferdstingets vedtekter og andre bestemmelser blir 1914 

fulgt. Komiteen innstiller overfor Velferdstinget på godkjenning av valgprotokollene ved valg av 1915 

Velferdstingets representanter og vararepresentanter (de tre som havner i kontrollkomiteen har 1916 

plassfratredelse i VT, dvs. at de trer ut som ordinære VT-representanter og mister stemmerett i 1917 

forsamlingen). I tillegg skal kontrollkomiteen kontrollere og gi innstilling på at budsjettene og regnskapene 1918 

fra de som søker støtte gjennom Velferdstinget eller dets organer er i tråd med Velferdstingets krav og god 1919 

regnskapsskikk. 1920 

 1921 

Vervet er honorert med 0,1% av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer for hver møtedag med 1922 

kontrollkomiteen og i Velferdstinget. 1923 

 1924 

//English// 1925 

The Welfare Council will elect one supplementary member to the Control Committee for the coming year. The 1926 

committee ensures compliance of the articles of the association and other provisions. The person elected will lose 1927 

their seat as representative in the Welfare Council, if one is held. 1928 

 

 


