
ANSVAR OG UTFORDRINGER 
Velkommen som tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT). Velferdstinget er det 

studentvalgte organet for velferdssaker for lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden SiO. 

Velferdstinget er det politiske studentstyringsorganet som skal legge de overordnede føringene 

for hva slags velferdstilbud studentene skal ha og hvordan det skal organiseres. Velferdstinget 

sørger for reell studentstyring av SiO ved at Velferdstinget velger flertallet av personene i 

samskipnadsstyret og dermed styrer Norges største studentsamskipnad. 

Det er viktig at de tillitsvalgte i Velferdstinget har høy kompetanse på de områder de til enhver tid 

jobber med. 

Arbeidsutvalget har et ansvar for å bidra til kompetanseheving blant 

Velferdstingsrepresentantene. Arbeidsutvalget vil legge til rette for kompetanseheving, ved å 

arrangere debatter og skoleringer gjennom året. Vi håper dette vil bidra til et aktivt Velferdsting 

og ønske om å bidra til å skape debatt gjennom resolusjoner og forslag. 

Du som tillitsvalgt har også et ansvar for å sette deg inn i Velferdstingets vedtatte politikk. Vi 

oppfordrer deg derfor på det sterkeste til å ta en titt på Velferdstingets nettsider. Her vil du finne 

en oversikt over tidligere vedtak som er fattet av velferdstinget, og som fortsatt er gjeldende 

politikk. Dette er politikk som blir stående hvis ikke Velferdstinget ønsker å endre hva 

Velferdstinget mener i disse sakene. 

Ta en titt på Velferdstingets nettside for vedtatte dokumenter, vedtekter og reglement: 

www.studentvelferd.no 

MØTET 
Til et Velferdstingsmøte innkaller en alltid representanter/medlemmer til sted, dato og tid. Det 

sendes elektronisk innkalling og foreløpig saksliste til Velferdstingets representanter og 

observatører senest to uker før møtet. Endelig saksliste og saksdokumenter til Velferdstingets 

representanter og observatører senest en uke før møtet. Dette er nedfelt i Velferdstingets 

vedtekter. 

Møtekonstituering 
Først velger en ordstyrere og referent, som Arbeidsutvalget i Velferdstinget har funnet kandidater 

til. Forsamlingen har formelt makten til å velge noen andre. En ordstyrer (i.e. leder av møtet) har 

ansvar for at Velferdstinget følger kjøreplan og sakslisten. Ordstyrer har også ansvar for å styre 

spørsmålsrunder og debatter i hver sak. 

Så godkjennes innkallingen, hvor en har mulighet til å komme med bemerkninger hvis 

innkallingen inneholdt feil. Eventuelle bemerkninger føres i referatet, som vanligvis blir godkjent 

med de merknader som kommer fram. 

Videre har Arbeidsutvalget satt en saksliste (dvs. dagsorden) og en kjøreplan, det vil si 

tidsrommet for møtet. Sakslisten har som oftest også med tider for hver sak som skal opp slik at 

det skal bli lettere for representantene å forholde seg til sluttidspunkt. Sluttidspunktet er 

tentativt, det vil si at en kan gå utover dette tidspunktet hvis en ikke har blitt ferdig med 

sakslisten. 

http://www.studentvelferd.no/


Helt til slutt under møtekonstitueringen ser en på referatet fra forrige møte. Hvis du finner feil 

eller mangler i referatet kan du komme med bemerkninger til det her, slik at det kan rettes opp. 

Orienteringer 
Arbeidsutvalget er pliktig til å komme med orienteringer om hva som har skjedd siden sist møte. 

Denne foreligger skriftlig, men Arbeidsutvalget tar også et kortere sammendrag muntlig. 

VT-representanter i samskipnadens delstyrer - SiO Mat og Drikke og URBO -, og 

Studentrepresentantene i hovedstyret har også skriftlige og/eller muntlige orienteringer. 

Leder av Velferdstingets kulturstyre holder også en kort orientering. 

Representantene i Velferdstinget har mulighet til å komme med spørsmål til de som har 

orienteringer. 

Fra sak til sak 
Hver sak starter først med at ansvarlig for saken legger den frem muntlig. Så åpner ordstyrer for 

oppklarende spørsmål, før vi kjører debatt. 

Alle representanter kan komme med innlegg, og som oftest har en 2 minutter på hvert innlegg. 

For å tegne seg til innlegg tar du stemmeskiltet i været, sammen med den rød siden av 

nummerskiltet du får utdelt ved opprop helt i begynnelsen av møtet. Bakbenkere har ikke 

stemmerett og har dermed andre farger på nummerskiltene for å skille dem fra 

representantene.  

Til hvert innlegg er det lov med replikker hvis det er noe en kort vil kommentere. Da får en som 

oftest 1 minutt og tegner seg ved å vise blå side på nummerskiltet. Det er vanlig at det bare kan 

tegnes 2 replikker på hvert innlegg. Både tid på innlegg og replikker og hvor mange replikker som 

er lov, bestemmes av ordstyrer. 



Alle reiser seg når en holder sitt innlegg eller en replikk – om møtet bruker talerstol bruker en 

det. Som med alle andre hensyn til universell utforming, kan Arbeidsutvalget orienteres for å 

tilpasse situasjonen så godt som mulig for en om nødvendig. 

  

Hvis du vil komme med en saksopplysning (fakta og ikke argument) viser man et T-tegn (time-out) 

med hendene. Det gjøres ved å sette den ene hånden over skiltet.  

  
Ordstyrer setter etter hvert strek for tegning av innlegg, og det blir gitt beskjed om ut i debatten. 

 

På digitale møter tegner man seg i kommentarfeltet etter regler som blir spesifisert på møtet. 

Man trenger da ikke nødvendigvis å reise seg for å snakke.  

  

Endringsforslag 
Noen ganger er en ikke enig i det som står i de dokumentene Arbeidsutvalget innstiller til 

Velferdstinget. Da kan du levere et endringsforslag for å endre teksten. 

  

Det finnes tre forskjellige typer endringsforslag: Strykningsforslag, der man bare stryker tekst fra 

dokumentet; tilleggsforslag, der man legger til ny tekst; og endringsforslag der man erstatter 

teksten i dokumentet med en annen tekst. I den siste fasen av behandlingen av en sak voterer 

representantene over alle endringsforslagene som har kommet inn, og sitter til slutt med et 

komplett dokument som inneholder de Velferdstinget foretrukne endringer som en stemmer 

over å vedta eller forkaste. 

 

For å sende inn endringsforslag så er det lenket til skjemaer i innkallingsmailen. Det er dermed 

veldig praktisk å ha med seg bærbar PC på møtene. Endringsforslag må fremmes før ordstyrer 

har satt strek. 

  

Innmelding av saker 
Enhver student tilsluttet SiO kan melde saker til sakslisten. 

  

Vedtakssaker og resolusjoner må være meldt og saksdokumenter være innlevert til 

Arbeidsutvalget senest - 10 - virkedager før møtet. Diskusjonssaker må meldes senest under 

godkjenning av dagsorden for møtet. Unntaket er saker om mistillit, da kan Velferdstinget med 

2/3 flertall sette en sak på dagsorden og behandle for sent innkomne saksdokumenter. Saker kan 

når som helst meldes til eventuelt, men Velferdstinget kan ikke fatte vedtak i slike saker. 

  

  

Vennlig hilsen, 

 

Maika Marie Godal Dam – Leder av Velferdstinget 

Marius Torsvoll – Nestleder for Velferdstinget 

Didrik Svellingen – Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget 



Vemund Haugevik Jernsletten – Politikk- og medieansvarlig i Velferdstinget 

 

//English//: 

 

RESPONSIBILITIES AND CHALLENGES 
Welcome as an elected member of the Welfare Council in Oslo and Akershus (VT). The Welfare Council 

is the student-elected body for welfare matters for the schools affiliated to the Student Union in Oslo 

and Akershus (SiO). Velferdstinget is the political student governance body that will set the overall 

guidelines for what kind of welfare services the students should have and how it should be organized.  

The Welfare Council ensures real student governance of SiO through the Welfare Council electing the 

majority of persons in the Board of Directors and thereby governing Norway's largest student 

organization. 

  

It is important that the elected members of The Welfare Council have high competences in the areas 

they are working with at any given time. 

  

The Working Committee has a responsibility to contribute to the development of such competence 

among the representatives of the Welfare Council. The Working Committee will make provision for 

competence building by organizing debates and training sessions throughout the year. We hope this 

will contribute to an active Welfare Council and the desire to contribute to the debate through 

resolutions and proposals. 

  

As an elected representative, you also have a responsibility to familiarize yourself with the policies 

adopted by the Welfare Council. We therefore strongly encourage you to take a look at the Welfare 

Council’s web page. Here you will find an overview of previous measures taken by the Welfare Council, 

which are still valid policy – unfortunately these documents are primarily in Norwegian at the time 

being. This is policy that will stand unless the Welfare Council wishes to change its positions on these 

matters. 

  

Have a look at the website of the Welfare Council for adopted documents, statutes and regulations: 

https://www.studentvelferd.no/english/ 

 

 

MEETING 
Representatives/members are always invited to a meeting of the Welfare Council, with a given place, 

date and time. Electronic invitations and a preliminary list of items are sent to the representatives and 

observers of the Welfare Council at least two weeks before the meeting. Final list of items and 

documents are to be sent to the representatives and observers of the Welfare Council at least 10 

working days before the meeting. This is laid down in the bylaws. 

  

Meeting constitution 

First, the moderator and the rapporteur are chosen, for whom the Working Committee of the Welfare 

Council has found candidates. The council formally has the power to elect other persons. A moderator 

is responsible for ensuring that the meeting follows the agenda and the list of items. The moderator is 

also responsible for managing the questions and debates in each case. 

  

Then the convocation is approved, with the possibility to make remarks if the convocation contained 

errors. Any remarks are recorded in the minutes, which are usually approved with the remarks made. 

  

https://www.studentvelferd.no/english/


Furthermore, the Working Committee has set a list of items (i.e. agenda) and a timetable, i.e. the 

timeframe of the meeting. The agenda usually contains times for each item to be discussed so that it 

will be easier for the representatives to relate to the end time. The end time is tentative - the meeting 

might go beyond this time if you have not finished the list of items. 

  

At the very end of the meeting constitution, one looks at the protocol of the previous meeting. If you 

find errors or omissions in the minutes, you can comment on them here so that they can be corrected.  

  

Orientations 

The working committee is obliged to give information about what has happened since the last meeting. 

This is in writing, but the Working Committee also gives a shorter oral summary. 

  

VT-representatives in the sub-boards of the Welfare Organisation SIO (SiO Food and Beverage and 

URBO) and Student-representatives in the main board also have written and/or oral briefings. 

The Head of the Cultural Board of the Welfare Council also gives a short briefing. 

  

The representatives in the Welfare Council have the opportunity to ask questions to those who have 

briefings. 

  

From case to case 

Each case starts with an oral presentation by the person responsible for the case. The moderator then 

opens the floor for questions of clarification before the debate. 

  

Any representative can make an argument, and usually one has 2 minutes for each argument. To sign 

up for an argument, you face the number plate you get distributed at the beginning of the meeting 

towards the moderator with the red side labeled “Innlegg”. For each argument there can be up to 2 

counter arguments. A counter argument is only given 1 minute and you sign up for one by showing the 

other blue side of your number plate that is labeled “Replikk”. The representative who held the original 

argument is then given the option to respond in 1 minute to the counter arguments. The moderator 

can use their own discretion to change the allotted time for both arguments and counter arguments. In 

order to distinguish back benchers from representatives, they are handed out yellow and green 

number plates. 

 

It is a common courtesy to stand up when you are speaking.  

  

If you want to make a factual statement (not an argument) you show a T-sign (time-out) with your 

hands. This is done by placing one hand over the sign.  

  

The moderator decides when and this is announced in the debate. 

  

Proposed amendments 

Sometimes one does not agree with what is written in the documents the Working Committee submits 

to the Council. You can then submit a proposal to change the text. 

  

There are three different types of amendment: a deletion proposal, which simply deletes text from the 

document; a supplementary proposal, which adds new text; and an amendment proposal, which 

replaces the text in the document with another text. In the last phase of the examination of a matter, 

all the amendments are voted on and a complete document is produced containing the changes that 

the Welfare Council’s preferred changes which is then voted on to either be adopted or rejected. 

  

You propose amendments by filling out the correct form from the email invitation.  



Amendments must be tabled before the moderator has closed the case. 

  

Registration of cases 

Any student affiliated to SiO can submit cases to the list of cases. 

  

Cases and resolutions must be reported and documents submitted to the Working Committee at least 

ten working days before the meeting. Items for discussion must be reported at the latest during the 

approval of the agenda for the meeting. Except in the case of matters of mistrust, the Welfare Council 

may by a 2/3 majority put a matter on the agenda and deal with documents received late. 

  

  

Yours sincerely, 

 

Maika Marie Godal Dam - President of the Welfare Council 

Marius Torsvoll - Vice-President of the Welfare Council 

Didrik Svellingen - Head of Cooperations at the Welfare Council 

Vemund Haugevik Jernsletten - Head of Politics and Public Relations at the Welfare Council 
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FORRETNINGSORDEN FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG 1 

AKERSHUS 2 

Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016. 3 

Revidert 07.02.2021 4 

 5 

Velferdstingets forretningsorden vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen er 6 

underlagt Velferdstinget i Oslo og Akershus’ øvrige vedtekter og reglement. 7 

KAPITTEL 1 VELFERDSTINGETS MØTER 8 

Velferdstingets møter er regulert i vedtektenes kapittel 3. Disse bestemmelsene er supplerende til 9 
vedtektene. 10 

§ 1-1 Taletid 11 

Innledere har fire - 4 - minutter taletid, og det er anledning til å stille spørsmål. 12 

Innlegg i debatten har to - 2 - minutter taletid med adgang til to - 2 - replikker på ett - 1 - minutt 13 
hver og svarreplikk på ett - 1 - minutt. 14 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå endringer i taletid og replikkveksling i 15 
enkeltsaker, eller for hele møtet. Møteledelsen kan foreslå å kutte replikker dersom inntegnet liste 16 
overskrider avsatt tid til debatten. 17 

§ 1-2 Inntegning 18 

Inntegning skjer ordinært ved fremvisning av stemmeskilt: Skiltets to sider viser til henholdsvis 19 
innlegg og replikk. Møteledelsen kan åpne for skriftlig inntegning. 20 

En tegner seg til orden ved å legge en vannrett hånd over stemmeskiltet. Den som tegner seg til 21 
orden skal få ordet umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet. Taletiden er da ett – 22 
1 – minutt, uten adgang til replikk. 23 

 24 
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§ 1-3 Levering av forslag under møtet 25 

Forslag som fremmes under møtet skal leveres skriftlig til møteledelsen. Forslag som leveres 26 
under møtet skal også fremmes muntlig fra talerstolen. Innlegg som skal fremme forslag 27 
prioriteres i talerlisten. 28 

§ 1-4 Sette strek 29 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at strek settes. Dette vedtas med alminnelig 30 
flertall. Når det er vedtatt at strek skal settes gis det anledning til å tegne seg i løpet av neste talers 31 
innlegg, før talerlisten så leses opp og strek er satt. 32 

Alle endringsforslag må være levert, eller trukket, før strek settes. Ordstyrere kan, etter strek er 33 
satt, foreslå å endre hvilket type forslag det er. Dette kan kun foreslås om forslagstypen ikke 34 
samsvarer med forslagsholders intensjon. Endringen vedtas ved alminnelig flertall." 35 

Kontantstrek kan vedtas med kvalifisert flertall. Ved kontantstrek avsluttes debatten umiddelbart 36 
og alle resterende navn på talerlisten strykes. 37 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at strek oppheves. Dette vedtas med 38 
kvalifisert flertall. 39 

§ 1-5 Lukking av møtet 40 

Lukking av møter er regulert av vedtektenes § 13-6. 41 

§ 1-6 Permisjon 42 

Velferdstingets representanter har møteplikt i henhold til vedtektenes § 3-10. 43 

Søknad om permisjon fra møtet skal leveres skriftlig. Søknadene behandles fortløpende av 44 
kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen orienterer møteledelsen om eventuelle endringer i antall 45 
stemmeberettigede i møtet. 46 

Beslutning om avvising av en permisjonssøknad kan ankes til Velferdstinget innen møteslutt. 47 
 48 

 49 
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§ 1-7 Fraksjonsmøte 50 

Enhver møtende representant kan kreve fraksjonsmøte i inntil femten minutter. Velferdstingets 51 
møte blir da midlertidig hevet. Det kan ikke kreves fraksjonsmøte under en votering av en sak. 52 

KAPITTEL 2 VOTERING 53 

§ 2-1 Definisjoner 54 

Definisjoner ved votering er regulert i vedtektenes § 13-1. 55 

§ 2-2 Gjennomføring av voteringer 56 

Voteringer gjennomføres slik som beskrevet i vedtektenes § 13-2. 57 

Votering skjer ordinært ved fremvisning av stemmeskilt. En votering skal gjennomføres skriftlig 58 
dersom minst en av Velferdstingets representanter ber om det. 59 

KAPITTEL 3 PERSONVALG 60 

§ 3-1 Kandidater 61 

Kandidater stiller til valg ved å melde sitt kandidatur innen gitt frist. 62 

§ 3-2 Gjennomføring av valg 63 

Valgmåte er regulert av vedtektenes § 12-2: 64 

Suppleringsvalg er regulert av vedtektenes § 12-5: 65 

§ 3-3 Offentliggjøring av valgresultat 66 

Kontrollkomiteen kunngjør hvem som er valgt. Stemmetallene offentliggjøres ikke, men den 67 
enkelte kandidat kan etterspørre sitt eget stemmetall. 68 
 69 

 70 
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KAPITTEL 4 SLUTTBESTEMMELSER 71 

§ 4-1 Spørsmål som ikke er regulert 72 

Dersom et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsordenen, eller gjennom vedtektene, avgjør 73 
Velferdstinget hvilken praksis som skal gjelde. 74 

§ 4-2 Fravik fra forretningsordenen 75 

Velferdstinget kan, med kvalifisert flertall, endre eller fravike forretningsordenen i løpet av møtet.  76 

Velferdstingets skriftspråk er i utgangspunktet bokmål og nynorsk. Talespråk er norsk. 77 
Resolusjoner og andre saker skal imidlertid kunne presenteres på engelsk, både som 78 
saksdokument og muntlig introduksjon under møtet. Slike saker skal behandles på engelsk. 79 

Protokolltilførsel kan forlanges av representantene, Velferdstingets egne komiteer og 80 
utvalg. Dersom noen er uenig eller misfornøyd med noe som er vedtatt eller måten 81 
man gikk frem på i en sak kan man fremme en protokolltilførsel. Det er en kommentar som vil bli 82 

lagt til i møtets protokoll. 83 
Protokolltilførselen må leveres skriftlig til ordstyrerbordet innen saken lukkes. Den skal 84 
bekjentgjøres fra ordstyrerbordet straks. De som er enig i kommentaren kan signere den. 85 
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Innledning 

Dette er halvårsrapport fra Velferdstingets arbeidsutvalg (VTAU) for perioden 2021-2022, og den 

en tar for seg høsten  2021.  

Formålet med rapporten er å synliggjøre arbeidsutvalgets arbeid overfor Velferdstinget. 

Rapporten skal orientere om relevant aktivitet, fremdrift og gjennomslag særlig i henhold til 

handlingsplanen for 2021/2022, samt orientere om annen relevant aktivitet.  

Arbeidsutvalget vil takke Velferdstinget for stort engasjement dette halvåret. Det har ikke vært 

en selvfølge gitt en stadig skiftende situasjon, og det vil vi i arbeidsutvalget takke dere særlig for! 

Overordnet om hovedprioriteringene dette året: 

● Studenthuset har vært et særdeles viktig og tidkrevende arbeid.
● Fokus på samarbeid med studentorganisasjoner og studentkulturen for å heve 

studentkulturen etter lange periosder med nedstenging
● Fysisk møteavvikling og en god møtekultur
● Studentfrivillighetskonferansen og planleggingen av denne.

Det har bydd på noen utfordringer og liten forutsigbarhet i arbeidshverdagen at 

koronasituasjonen fremdeles krever stadig tilpasning. Til tross for dette har vi i stor grad klart å 

gjennomføre planlagte aktiviteter også fysiske. Det har også vært noe utfordrende å fylle ledige 

verv og i løpet av høsten har det vært nødvendig med valgsaker på hvert eneste møte. De 

viktigste rollene har til tross for dette vært fylt. 



Møter 

Internt i arbeidsutvalget (AU) 

Morgenmøter 

Da arbeidsutvalget har hatt felles morgenmøter hver dag det har latt seg gjøre denne høsten. 

Dette har fungert godt for å oppdatere hverandre og følge opp hverandres arbeid. Det har også 

vært faste holdepunkter som har gjort det enklere å strukturere arbeidsdagen og sette interne 

frister som forplikter.  

AU-møter 

Det har kun blitt innkalt til AU-møter der det har vært nødvendig å fatte vedtak. Dette har inntil 

videre bare vært nødvendig i forkant av VT-møter for å innstille på saker.  

Kontormøter 

Vi har som norm hatt faste kontormøter en gang i uka denne høsten. Etter bytte av 

administrasjonsleder har vi gått over til at admin.leder deltar på morgenmøter i stedet for å ha 

kontormøter. Dette har frem til nå fungert bedre da det har ført til jevnere kontakt mellom AU og 

sek. I møtene har vi orientert hverandre om hva vi har jobbet med mellom møtene, planlagt 

tiden fremover og diskutert saker som har krevd felles diskusjon mellom AU og sek som blant 

annet fordeling av arbeidsoppgaver.  

Velferdstingets møter 

I løpet av høsten har det være avholdt fire møter inkludert Velferdstingets høstseminar. De tre 

siste møtene vil være avholdt digitalt. Det var planlagt et ordinært møte 1.april, men det ble 

avlyst som følge av de retningslinjene regjeringen presenterte 12.mars.     

4.september Høstseminar, Thon Hotel Ullevål stadion 

11. oktober Tildelingsmøte, OsloMet campus Pilestredet 

1. november Velferdstingsmøte, MF-  kantina 

4. desember Høstvalgmøte, OsloMet campus Pilestredet/Hybrid 

Høstserminaret 

Semesteret ble sparket i gang på høstseminaret til velferdstinget den 4. september her ble 

studenthuset en stor del av dagsorden og tydelige rammer for det videre arbeidet vedtatt. 

Seminaret var også det første fysiske møtet på lang tid og det ble derfor lagt vekt på opplæring 

og møtekultur. 

Tildelingsmøtet i oktober 

På tildelingsmøtet ble avholdt fysisk 11. oktober. Der ble det delt ut 16,5 millioner kroner fordelt 

på 9søkerorganisasjoner, kulturstyret og velferdstinget. Ellers ble det gjennomført supplerende 



valgsaker. I forkant av dette møtet ble det arrangert en felles lesekveld der alle representanter 

fikk mulighet til å komme å lese søknadene sammen.  

 

Velferdstinget vedtok enstemmig tildelinger på 16.5 millioner kroner fordelt på velferdstingets 

kultur, medie og idretts organisasjonelle portefølje. Prosessen var ryddig, nøye planlagt og 

resulterte i en enstemmig innstilling og vedtak. Arbeidsutvalget opplevde søkerne som 

imøtekommende og ønsker å takke dem for det. Prosessen var som vanlig tung og krevende, 

men den er ansett for å være en suksess.  

 

Novembermøtet 

På Velferdstingets ordinære møte i november, også avholdt fysisk, ble saken om videreføring av 

prosjektet med egenandel på psykisk helse og rådgivning tatt opp og revidering av 

boligreglementet for tildeling av SiO Bolig samt retningslinjene for klageutvalg og ankenemnd 

som tildeling av bolig. 

 

Høstvalgmøtet 

Høstvalgmøtet ble gjennomført i en hybridløsning mellom fysisk og digitalt møte og besto 

utelukkende av valgsaker. I forkant av dette møtet ble det avholdt to arrangementer i 

forbindelse med valgene. Ett informasjonsmøte om vervene på valg åpent for alle interesserte, 

samt en sofaprat-arrangement med kandidatene til Hovedstyret. Dette arrangementet var også 

åpent for alle.  

Resolusjoner vedtatt 

Det har ikke blitt fremmet noen resolusjoner høsten 2021.  

  



Organisasjon og drift 

Arbeidsutvalget 

Det har ikke skjedd store omveltninger i arbeidsutvalget fra høsten. Vi fordeler 

arbeidsoppgavene mellom oss på en måte som gjør at det viktigste blir gjort. Den største 

forskjellen er at vi den siste tiden har operert semi digitalt, som har lagt et ekstra ansvar på leder 

når det kommer til oppfølging og kommunikasjon. Arbeidsutvalget har forsøkt så godt som 

mulig å være tilstede på kontoret og vært så mye fysisk sammen som mulig. Dette har gjort 

arbeid og kommunikasjon langt enklere enn det vi har erfart når vi har vært tvunget over på 

digitalt format. Det har også vært viktig for arbeidsmiljøet og arbeidsforholdene og tilrettelegge 

for mest mulig fysisk kontor. 

Omfordeling av større oppgaver 

Arbeidsutvalget omfordelte oppgaver ved tiltredelse for å sørge for jevnere 

arbeidsfordeling mellom oss, og fravek dermed mandatet. Velferdstinget ble orientert 

om dette på høstseminaret. Følgende oppgaver ble omfordelt:  

● Kulturstyret ble tildelt samarbeidsansvarlig fremfor nestleder.

● Studentfrivillighetskonferansen ble tildelt samarbeidsansvarlig, en

arbeidsoppgave som naturlig ville tilfalt nestleder som i arbeidsutvalgets mandat

har ansvar for oppfølging av studentfrivilligheten.

● Oppfølgingen av internasjonal komite ble gitt til politikk- og medieansvarlig, men

er en oppgave som også naturlig ville tilfalt nestleder som i arbeidsutvalgets

mandat har ansvar for oppfølging av komiteer.

Administrasjonen 

Det har denne høsten vært store utskiftninger i administrasjonen- Administrasjonen har fått ny 

leder, Henriette Seim, som tok over i starten av desember. På grunn av en lengre periode med 

redusert arbeidskapasitet i administrasjonen, vært behov for å ansette en vikar. Victoria Langø, 

ble derfor i oktober ansatt i en midlertidig vikarstilling i 40 % for å dekke noe av den bortfaller 

arbeidskapasiteten. Vikariatet er forlenget til 31. mai 2022 i en 30 % stilling. Administrasjonen 

har vært som følge av dette vært noe overarbeidet, men har kommet ut av semesteret fornyet 

og sterkere enn før. I tilsettingen av ny administrasjonsleder ble kontrollkomiteen og 

administrasjonen i SP-UiO anvendt for å hente inn flere perspektiver. 



 

Styrer og råd 

Kulturstyret 

Samarbeidsansvarlig har hatt hovedkontakten med kulturstyret og nestleder har bidratt der det 

har vært ansett som nødvendig. Dette har blitt gjort for å kunne omdisponere nestleder sin 

arbeidskapasitet. Samarbeidet mellom SiO Foreninger og Kulturstyret fungerer fortsatt godt, og 

vi ser at foreningene benytter seg av digital søknadsveiledning også nå som den foregår digitalt. 

Kontakten mellom kulturstyret og arbeidsutvalget oppleves som god fra arbeidsutvalgets side. 

Internasjonal komite.  

Internasjonal komite er en relativt ny komite i Velferdstinget, oppfølging av denne har ligget hos 

politikk- og mediaansvarlig. Komiteen har etterlevd nødvendig møtefrekvens, og har i oppstarten 

fokusert mer på å etablere seg selv enn på utadrettet arbeid. 

Kontrollkomiteen 

Kontrollkomiteen har vært tilstede på samtlige møter dette semesteret, kontrollkomiteen har 

hatt utfordringer med å ikke ha fylt opp alle plassene sine. Dette har vært et løpende problem og 

kontrollkomiteen har kun vært fulltallig på et møte. Kontrollkomiteen har oppfylt sine plikter og 

innstilt på regnskap til tildelingsprosessen og bistått arbeidsutvalget der det har vært relevant.  

Valgkomiteen 

Etter valg på våvalgmøte har valgkomiteen dette semesteret bestått av:  

 

Axel Klanderud (leder) 

William Giffen Sæbø 

Constance Thuv 

Knut André Sande 

 

Valgkomiteen har fått inn kandidatskjemaer og gjort intervjuer i forkant av høstvalgmøtet og 

høstseminaret da den internasjonale komiteen ble valgt.  

Studentidrettsrådet 

Studentidrettsrådet hadde to møter høsten 2021 og ett helt på tampen av vårsemesteret, disse 

møtene har vært relativt uformelle og organet har blitt brukt mest som et dialogforum. Det har 

dessuten vært et nyttig forum for arbeidsutvalget å hente innspill fra.  

 



Foreningene opplever det som et godt forum for dialog. Som et samarbeidsorgan så har 

arbeidsutvalget kanskje under-utnyttet dette organet, men når det har blitt brukt har effekten 

vært god. Dette skal videreføres og nye prosjekter er under utarbeidelse.  

 

  



Samarbeid 
Det siste halvåret har vist hvor viktig det er med samarbeid og god kontakt. Vi setter stor pris på 

den kontakten vi har hatt med våre samarbeidspartnere. I denne delen skal det skrives litt om de 

vi har jobbet tettest med. 

Velferdstingene i Norge (ViN) 

Dette er et samarbeidsforum mellom alle Velferdstingene i Norge, som i flere år hovedsakelig 

har bestått av lederne fra hver Velferdsting. Vi tok i høst et valg om å utvide samarbeidet slik at 

alle ansatte tillitsvalgte i velferdstingene som hovedregel skal ta del i møtene. Det starter vi med 

nå i januar.  

Dette halvåret har det vært avholdt en samling med alle arbeidsutvalgene. Samlingen fant sted i 

Oslo i september. Her diskuterte vi rammene for samarbeidet, ble enige om felles politiske mål 

for perioden samt lagde en intensjonsavtale som alle som var til stedet stilte seg bak. 

Utover dette har leder vært i løpende kontakt med de andre ViN-lederne. Denne kontakten har 

vært god. Vi opplever at vi står i mange av de samme prosessene for eksempel er det flere 

velferdsting som enten nylig har eller skal revidere måten de tildeler penger fra 

semesteravgiften.  

Samarbeidet har skrevet to felles medieutspill hvorav et kom på trykk. I tillegg har vi koblet 

hverandre på aktuelle kampanjer som kampanjen rundt stortingsvalget. Den ble laget av VT.OA 

og brukt av blant annet Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. 

Strategisk samarbeidsforum for kunnskapshovedstaden 

Høsten 2021 skulle det  bli  avholdt to møter i strategisk samarbeidsforum. Dette er et forum 

opprettet av kommunen for dialog med sentrale personer innenfor utdanningsfeltet.  Møtet i 

september ble avlyst, og andre møte ble avholdt 6. desember digitalt. Det var leder av 

arbeidsutvalget som deltok sammen med et medlem fra Studenthovedstaden.  

Studenthovedstaden 

Studenthovedstaden fungerer både som et formøte til strategisk samarbeidsforum, og som et 

samarbeidsforum mellom studentlederne i Oslo. Da det kun har vært et møte i Strategisk 

samarbeidsforum har studenthovedstaden møttes hovedsakelig for dialog og samarbeid. Det 

pleier å være månedlige møter i studenthovedstaden hvert semester, men det ble kun avholdt 3 

møter i høst. Første møtet var 1 . september, der ble det tatt opp diverse saker som angår 

studentene, blant annet reguleringsprosesser i Oslo kommune og felles medieutspill.  Andre 

møte ble avholdt 20 oktober og ble et relativt kort møte. Tredje møte lagt til midt november ble 

avlyst og 4. møte ble avholdt 3. desember. Dette møte ble brukt blant annet på forberedelser til 

Strategisk samarbeidsforum. 



Studentdemokratier 

Samarbeidsansvarlig har hatt  en rekke møter med forskjellige studentdemokratier. Møtene 

varierte i lengde og innhold. Det har vært hovedsakelig om samarbeid mellom Velferdstinget og 

de forskjellige utdanningsinstitusjonene. Samarbeidsansvarlig har stort sett bare jobbet med 

oppfølging om det var problemer som har kommet frem ved tidligere anledninger. 

Utover dette har samarbeidsansvarlig vært i dialog med alle studentdemokratiene gjennom bl.a 

råd for de mindre, for å forhøre seg om situasjonen på deres lærersteder. Utfordringene har 

vært varierende, ettersom at de forskjellige stedene er bygget opp forskjellig. 

Samarbeidsansvarlig har bistått der mulig. Leder har primært samarbeidet  med lederne ved de 

større utdanningsinstitusjonene. 

Det har vært en prioritering for arbeidsutvalget å være til stede på studentdemokratienes møter, 

og samarbeidsansvarlig har derfor vært til stede på her så langt det har latt seg gjøre. 

Norsk studentorganisasjon (NSO) 

Leder har hatt møte med velferd og likestillingsansvarlig i NSO i sommer etter overlapp, senere 

har også arbeidsutvalget samarbeidet med NSO der journalister har ønsket kontakt med 

studenter. 

Velferd- og likestillingsansvarlig fra NSO deltok også på velferdstingets høstvalgmøte. 

Samarbeidet og dialogen med NSO oppleves som god og en felleslunsj med SP-OsloMet og deler 

av AU i NSO var planlagt før jul men ble dessverre avlyst grunnet pandemien. 

Det at både leder og samarbeidsansvarlig har sentrale roller i NSO har også naturligvis bidratt til 

mer dialog. 

Hovedstyre og SiO 

Hovedstyre og SiO er en av Velferdstingets viktigste samarbeidspartnere. I denne perioden har 

samarbeidet vært minst like viktig, både med hovedstyre og konsernledelsen. 

Arbeidsutvalget har innsikt i SiOs hovedstyrepapirer og avholder alltid formøte med 

studentrepresentantene i hovedstyre. Dette er for å gi hovedstyrets medlemmene innsikt i 

Velferdstingets meninger i de forskjellige sakene. Rundt halvparten av formøtene har vært 

digitale og den andre halvdelen fysiske. 

Vi har et uformelt lunsjmøte med konsernledelsen i SiO en gang i måneden, som pleier å bli kalt 

konsernlunsj. Det siste halvåret har vi hatt fem lunsjer. Den siste for høstsemesteret, var over 

Microsoft Teams. Her har vi tatt opp de sakene vi tenker er relevante for studentmassen. 



Utover det har leder fortløpende kontakt med både styreleder og konsernledelsen, via mail og 

telefon. Dette er for å sikre god kommunikasjon på tvers av organene. Dette har vært ekstra 

viktig, med tanke på det tette samarbeidet i studenthus-prosjektet. 

Arbeidsutvalget samarbeider med SiOs om flere prosjekter. Eksempler på slike prosjekter er bl.a 

prosjektet Faddervaktordningen, studenthuset og Studentfrivillighetsfestivalen. 

Leder av arbeidsutvalget sitter også i styringsgruppen for boligprosjekter og har deltatt på to 

slike møter dette semesteret. 

Det norske studentersamfunn (DNS) 

Det har vært viktig for oss å ha god kontakt med DNS, om en sentral og viktig aktør i student-

Oslo. Vi har hatt flere uformelle dialogmøter om studenthuset denne høsten, lagt flere av våre 

arrangementer og møtebruser på Chateau Neuf og samarbeidet om et arrangement på 

valgnatta. Styreleder i DNS har også fått en plass i styringsgruppa for SO23. Vi setter stor pris på 

samarbeidet, og vil fortsette for dette. 



Politikk 

Overordnet 

Det siste halve året har fortsatt vært sterkt påvirket av pandemien som preger samfunnet og 

hvilke saker som er aktualisert. Det påvirker igjen arbeidet som gjøres politisk fra vår side. De 

målene vi satte oss forut har naturligvis blitt forandret på og også vært noe mer flytende enn vi 

hadde håpet. Vi håper Velferdstinget har forståelse for dette.  

Denne høsten har det både vært stortingsvalg og vi har fått ny regjering. Selv om dette er 

nasjonalt anliggende har det vært prosesser vi i arbeidsutvalget har fulgt tett. Vi har i forbindelse 

med dette særlig fokusert på saker som økt studiestøtte og bygging av nye studentboliger.  

Kommunalt har vi prioritert å følge opp prosessen for Oslo-budsjettet 2022. Her har vi løftet 

særlig tre saker: Studenthus, Studentmelding for Oslo og penger til Jurk og Jussbuss som ble 

foreslått kuttet. En av de store seirene her har vært tilskudd til studenthusprosjektet fra 

kommunen over budsjettet og så er vi veldig glade for at Jurk og jussbuss ikke ble kuttet likevel. 

Møter med politikere 

I oppløpet til valgdagen kjørte vi en valgkampanje som fikk mye oppmerksomhet. Kampanjen 

benyttet vi også til å møte med flere unge politikere og stortingskandidater. Vi fikk til møter med 

representanter fra alle stortingspartiene som resulterte i filmer som ble delt på vår instagram og 

facebook-side. 

Senere har man også møtt nyvalgt stortingsrepresentant fra SV, Andreas Sjalg Unneland ved 

flere anledninger. Leder og politikk- og medieansvarlig har møtt på budsjett-deputasjoner i flere 

utvalg i bystyret. Vi har også møtt Rødt, SV,MDG, Krf og senterpartiet i lobbymøter i forkant av 

budsjettforhandlingene i høst. Valgkampen har gjort møter noe vanskeligere på starten av 

høsten da mange har vært opptatt,men alt i alt har møtene vært produktive og gode og resultert 

i gjennomslag.  

Arbeidsutvalget har fortsatt dialogen med byråd og byrådsseksjonen for eierskap og næring. Vi 

har vært i flere møter med byråden om blant annet studenthus og 

studentfrivillighetskonferansen. Dialogen med seksjonen oppleves som god. 

Politiske saker i velferdstinget 

Denne høsten har Velferdstinget behandlet to store politiske saker: Videreføring av 

prøveprosjektet med egenandel for psykisk helse og rådgivning og revidering av reglementet for 

tildeling av SiO bolig. Begge disse sakene følges nå opp med SiO etter vedtak i Velferdstinget. 

Offentlige høringer 

Det har ikke kommet noen relevante høringer for arbeidsutvalget å levere svar på og det har 

derfor ikke vært levert noen høringer fra vår side dette halvåret.  

Interne høringer 



For best mulig utvikling av intern politikk har arbeidsutvalget dette semesteret sendt ut flere 

høringer for innspill til velferdstingets representanter og samarbeidspartnere.   

Revidering av kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier samt selve tildelingsprosessen ble 

sendt på høring til organisasjonene som deltok i prosessen og velferdstingets medlemmer. Vi 

mottok noen høringssvar og arbeidsutvalget tok de med i beregning for den planlagte revisjonen 

før jul. Denne ble utsatt men innspillene lever videre i saken som skal presenteres på 

vårseminaret.  

Idrettspolitisk dokument og arbeidsutvalgets forslag til dette ble sendt på høring til 

studentidrettsrådet. Det ble mottatt kun ett høringssvar men tilbakemeldingene var gode og ble 

inkludert i forslagene til det nye dokumentet, dette skal også presenteres på vårseminaret.  

Studenthus 

Studenthussaken har vært en sak med massiv fremgang, og arbeidsutvalget fikk den store 

gleden av å fortsette arbeidet med et faktisk hus å forholde seg til. Organiseringen av et prosjekt 

tok store deler av høsten og etableringen av gode bånd med SiO for en prosjektstyring som satte 

studentene i sentrum var viktig. Dette arbeidet resulterte i en samarbeidsavtale og en vellykket 

oppstart av prosjektet.  

Prosjektet er blitt organisert i en styringsgruppe med underlagte delprosjekter, herav delprosjekt 

Innhold, Bygg og Avtaler og finansiering. Delprosjekt innhold er fullstendig studentstyrt og det er 

en studentrepresentant i delprosjekt avtaler og finansiering. Studentene har også et flertall i 

styringsgruppen, som var et viktig moment for oss å sikre for at prosjektet skulle lykkes. 

Studenter fra Velferdstinget har altså blitt valgt til delprosjekt innhold og styringsgruppen.  

Siden har arkitekter blitt engasjert i prosjektet og arbeidet med å definere innhold, finne 

finansiering og utrede hva som må utbedres i husets infrastruktur har vært viktig. I 

arbeidsutvalget er det stort sett leder og nestleder som har vært engasjert i arbeidet. Prosjektet 

jobber nå etter et styringsdokument og en fremgangsplan. 

Arbeidsutvalget har sammen med SiO jobbet mye med å forankre prosjektet og få det ut til 

medlemsinstitusjoner, studentdemokratiene, foreninger og organisasjoner, politikere og delvis 

også den almene student.  

Kampanjer 

Arbeidsutvalget har hatt et utvalg av kampanjer dette semesteret, den største og mest 

tidkrevende omhandlet stortingsvalget. Her ble det laget videoer med representanter fra alle 

stortingspartiene og studentledere som oppfordret studentene til å stemme. Det ble også laget 

en grafisk fremstilling og vurdering av alle partienes politikk på viktige studentpolitiske saker. 

Kampanjen ble lagt merke til av både media, politikere, andre interesseorganisasjoner og 

medlemmer av Velferdstinget, noe vi anser som positivt. 

I kampanjen “Studentstyrt SiO” ble det gjennomført et større arbeid med å promotere 

muligheten til å stille til diverse verv ved Velferdstingets valgmøte. Det resulterte blant annet i en 



gledelig høy pågang av kandidater til SiOs hovedstyre. Det viktigste ved denne kampanjen var å 

nå ut med informasjon om vervene og hva de innebærer. Her ble det arrangert to nye 

arrangementer, infokveld om vervene der representanter som innehar vervene i dag var til stede 

og kunne fortelle om vervet, samt en sofaprat med kandidatene til hovedstyret i SiO der alle fikk 

mulighet til å sette lys på eget kandidatur og representantene mulighet til å bli kjent med 

kandidatene.  

Arbeidsutvalget i tilegg gjennomført en rekke mini-kampanjer; en digital julekalender på 

Instagram gjennom adventstiden, ystematisk innsats i å rekruttere til internasjonal komite ved 

starten av perioden, og hatt stand- og SoMe-aktivitet for Verdensdagen for psykisk helse. 

Medielogg 

https://universitas.no/debatt/68850/lykke-til-i-nytt-ar/ – Universitas-innlegg hvor Maika ønsker 

studentene et godt 2022 – og adjø til 2021. 14.01.2022 

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

1/645184 – Khrono-sak der Maika er del i studentstemmen av krav til studentpolitikk for 2022. 

04.01.2022 

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

til-jul-1.15780179 – Maika kommenterer i NRK Troms og Finmark sak på situasjonen for 

studenter i karantene under ferieperioden. 21.12.2021 

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

regjeringens støttepakke til studentene i Universitas-sak om denne. 20.12.2021 

https://universitas.no/debatt/68752/pa-tide-a-skru-pa-varmen/ – Fire av Norges Velferdsting 

er på trykk i Universitas med kritikk av regjeringens neglisjering av studentene, og manglende 

støtte til forslag el-støtte til studentene gjennom vintermånedene. 22.11.2021 

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

Dagsrevyen har en sak om at Marianne Andreassen hadde en hardere holdning mot studenter 

som sjef for Lånekassen enn mot stortingspolitikere nå som stortingsdirektør, og Maika 

intervjues. Saken starter 14:40. 19.11.2021 

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

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

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

19.11.2021 

https://universitas.no/nyheter/68733/utrolig-synd/ – Leder kommenterer en sak i Universitas om 

den nye regjeringens endringsforslag til statsbudsjettet for 2022. 10.11.2021 

https://universitas.no/debatt/68714/studentens-minister-ma-se-studentene/ –  Velferdstinget er 

på trykk i Universitas med kritikk av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe 

sine manglende ambisjoner på vegne av studentene. 08.11.2021 

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://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/
https://universitas.no/debatt/68752/pa-tide-a-skru-pa-varmen/
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202111/NNFA19111921/avspiller#t=14m40s
https://www.nrk.no/norge/strengere-kontroller-med-studentene-enn-politikerne-1.15737381
https://universitas.no/nyheter/68733/utrolig-synd/
https://universitas.no/debatt/68714/studentens-minister-ma-se-studentene/


https://universitas.no/nyheter/68665/slik-ser-det-nye-studenthuset-ut – Universitas besøker 

SO23 og Velferdstinget og SiOs idéfulle workshop der. 28.10.2021 

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

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

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

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

byrådet foreslår mindre i Oslo kommunes budsjett. 13.10.2021 

https://khrono.no/forventer-hoyere-studiestotte-i-statsbudsjettet/619884 – Maika kommenterer 

i Khrono-sak om foreslåtte statsbudsjetts studiestøtte. 11.10.2021 

https://khrono.no/demo-studentene-krever-mer-av-en-ny-regjering/618612 – Khrono-artikkel om 

studiestøtteaksjonen VT var medarrangør for. 08.10.2021 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/lVvodo/krever-oekt-studiestoette-av-ny-regjering-

studenter-hadde-bedre-raad-foer – VG-artikkel om studiestøtteaksjonen VT var medarrangør for. 

08.10.2021 

https://universitas.no/nyheter/68452/dette-er-studentledernes-krav-til-den-nye-regjerin/ – Maika 

intervjues i sak om studentens krav til den nye regjeringen. 21.09.2021 

https://khrono.no/sv-far-toppkarakter-pa-studentvelferd–bor-ga-rett-i-makuleringsmaskinen-

mener-frp/609032 – Khrono artikkel om VTs partievaluering, kommentert av FrP og SV, 

10.09.2021 

https://khrono.no/rolig-fadderukenatt-i-oslo–hoflige-studenter-og-lite-fyll/604271 – Khrono-

artikkel om en relativt rolig faddervakt, 21.08.2021 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/28v64a/slik-tar-de-vare-paa-studentene-i-fadderuken – 

VG har en fotoreportasje om faddervakten, 21.08.2021 

https://universitas.no/nyheter/68288/mot-din-studentleder/ – Universitas-artikkel om Oslos 

studentdemokratier, inklusivt Velferdstinget (publisert trykkversjon 12. august) 18.08.2021 

https://universitas.no/debatt/68277/velkommen-til-studielivets-mange-muligheter/ – Universitas 

nettpubliserer Maikas velkomstsinnlegg til studentene for studiestart (publisert trykkversjon 12. 

august), 15.08.2021 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/0GvbQ0/politiet-setter-inn-ekstra-patruljering-foer-

fadderukene – Maika siteres med oppfordring til faddere og studenter i VG-sak om nylige overfall 

i Oslo, 14.08.2021 

https://universitas.no/debatt/68272/do-you-want-to-create-a-better-environment-for-bei 

Universitas publiserer leserinnlegg som oppfordrer studenter til å stille til Internasjonal Komite, 

30.07.2021 

https://universitas.no/nyheter/68665/slik-ser-det-nye-studenthuset-ut
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https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202107/DKOV98070921/avspiller#t=3m46s 

– Reportasje i NRK Distriktsnyheter om Arbeidsutvalgets befaring av det fremtidige studenthuset

med mye fortid, 09.07.2021

https://www.nrk.no/osloogviken/nytt-studenthus-i-st.-olavs-gate-23-1.15564663  – Sak i NRK om 

Arbeidsutvalgets befaring av det fremtidige studenthuset med mye fortid, 09.07.2021 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/jB81bo/studentsamskipnad-kjoepte-hus-for-290-

millioner-kroner –  Sak i VG om kjøpet av det kommende Studenthuset på St. Olavs gate 23, 

01.07.2021 

https://khrono.no/her-skal-oslo-studentene-fa-ny-moteplass-og-rikelig-med-ol/592940 – Intervju 

av Maika, og Det Norske Studentersamfunds leder Christina Eide, om det kommende 

studenthuset. 01.07.2021 

https://www.aftenposten.no/oslo/i/kR4x4a/oslo-studentene-kjoeper-hus-til-290-millioner – Sak i 

Aftenposten om kjøpet av det kommende Studenthuset på St. Olavs gate 23, 30.06.2021 

https://universitas.no/nyheter/68271/sio-kjoper-st-olavsgate-23/ – Sak i Universitas om kjøpet av 

det kommende Studenthuset på St. Olavs gate 23, 30.06.2021 

Handlingsplanen 2021/2022 

Under finner dere en oversikt over hvert punkt i handlingsplanen for 2021/2022 

sammen med status for punktet og informasjon om hvordan punktene er jobbet med. 

Vi har fargekodet status: Gjennomført, under arbeid og ikke påbegynt 

Handlingspunkt 1 

Arbeidsutvalet skal arbeide for at det vert lagt til rette for at studentar kan leve grønt og berekraftig. 

Status: under arbeid 

Kommentar: Dette arbeidet mener arbeidsutvalget aldri kommer til å ferdigstilles, men det har 

gjennomgående vært en prioritet å fremme studentenes miljøpolitikk i møte med SiO. Fokus på 

bærekraftig mattilbud og et miljøvennlig tilbud til studentene er temaer vi har tatt opp på møter 

med konsernledelsen ved flere anledninger. 

Handlingspunkt 2 

Arbeidsutvalet skal styrke kontakten mellom studentdemokratia i Oslo og omland. 

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202107/DKOV98070921/avspiller#t=3m46s
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https://khrono.no/her-skal-oslo-studentene-fa-ny-moteplass-og-rikelig-med-ol/592940
https://www.aftenposten.no/oslo/i/kR4x4a/oslo-studentene-kjoeper-hus-til-290-millioner
https://universitas.no/nyheter/68271/sio-kjoper-st-olavsgate-23/


Status: under arbeid 

Kommentar: Man kan alltid ha bedre dialog og samarbeid med andre. Likevel mener 

arbeidsutvalget at det har blitt lagt ned et betydelig stykke arbeid. Samarbeidsansvarlig har vært 

på mange møter med medlemsinstitusjonenes studentdemokratier, nestleder og leder har 

deltatt i møter om studenthuset med demokratiene, studenthovedstaden har møttes hyppig, vi 

har strakt ut en hånd til studentdemokratiet på VID som blir medlem i Velferdstinget til neste år 

og forsøkt så godt lar seg gjøre å være tilgjengelige for demokratiene. 

Handlingspunkt 3 

Arbeidsutvalet skal videreutvikle og sikre god dialog med andre Velferdsting og studentdemokrati med 

samme virkeområde. 

Status: under arbeid 

Kommentar: Dette er et punkt man aldri kan bli ferdig med. Arbeidsutvalget har arrangert ViN-

samling i starten av semesteret og tatt initiativ til et utvidet samarbeide med de andre 

velferdstingene. Leder har representert velferdstinget i Oslo og Akershus på de øvrige ViN-

møtene. Utenom dette har det vært lite dialog med andre studentdemokratiske aktører som 

også samarbeider med samskipnader, med unntak av velferd-og likestillingsansvarlig i NSO. 

Handlingspunkt 4 

Arbeidsutvalet skal arbeide for at studentar skal få rabatt tilsvarande honnør på kollektivtransport og 

at tilbodet vert tilgjengeleg for alle heiltidsstudentar. 

Status: Ikke påbegynt 

Kommentar: Arbeidsutvalget har ikke prioritert å påbegynne dette arbeidet, men har planlagt at 

punktet skal være en del av våre prioriteringer ved innspill til partienes valgprogrammer for 

valget i 2023, som er en prosess som begynner denne våren. Det politiske klimaet har ikke vært 

gunstig for gjennomslag med pandemiens innvirkning på kollektivfinansieringen.Vi har også 

vurdert om dette kan være en av våre budsjettprioriteringene for kommende budsjettprosess i 

bystyret som Velferdstinget skal vedta denne våren. 

Handlingspunkt 5 

Arbeidsutvalet skal i samarbeid med SiO jobbe for at kommunen gir gode vilkår til 

studentbustadbygging. 

Status: Under arbeid 

Kommentar: Her har arbeidsutvalget fulgt opp byggesaken for Nordberg studentby som skulle 

avgjøres i bystyret denne høsten. Her fikk vi heldigvis gjennomslag for forslaget som forelå flest 

studentboliger! Arbeidsutvalget har også forsøkt å påvirke saken om salg av deler av tomten for 

den gamle veterinærhøgskolen på Adamstuen etter at det kom et forslag på bordet om at 

tomten kunne brukes til studentboliger. I fremtiden vil det for eksempel være verdt å følge opp 



om det kan være mulig å få til studentboliger på tomten til Ullevål sykehus og fortsette å jobbe 

for å få ned tiden for reguleringsprosesser for studentboliger. 

 

Handlingspunkt 6 

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

rehabilitering av studentbustadar.  

Status: under arbeid. 

Kommentar: Dette er en viktig sak og ble hentet frem som en del av kampanjen for å få 

studenter til å stemme i stortingsvalget. Vi har også satt fokus på denne saken i media og i møte 

med NSO og i ViN-samarbeidet. Da dette er en nasjonalpolitisk sak er vi avhengig av samarbeid 

med nasjonale aktører som NSO for å nå frem. Den vil igjen være aktuell ved 

budsjettforhandlingene nasjonalt. ViN-samarbeidet spilte dette inn til NSO i forbindelse med 

deres budsjettprioriteringer der vi ble invitert inn. 

Handlingspunkt 7 

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 som ein 

attraktiv studentby å leve i.  

Status: under arbeid. 

Kommentar: I møte med bystyrepolitikere og utvalg i forbindelse med budsjettforhandlingene 

har vi løftet ønsket om at det blir prioritert en studentmelding for Oslo. Dette har vi dessverre 

ikke fått gjennomslag for, men vil fortsette å løfte saken denne våren.  

 

Handlingspunkt 8 

Arbeidsutvalet skal arbeide for at den nye kommunale alkoholpolitiske handlingsplanen vert meir 

studentvennleg, av dette ei oppmjuking av SALUTT-kravet.  

Status: Under arbeid 

Kommentar: Vi fikk gjennomslag på en rabattert pris for frivillige, dette er en god fremgang, 

likevel så er det en del som gjenstår. Det gjenstår å følge opp at kurset gjøres mer tilgjengelig og 

relevant for de frivillige som tar det og at ordningen og regelverket tilpasses det behovet som 

den næringsdrivende studentfrivilligheten bedriver. Det har vært snakk om at kurset skal gjøres 

digitalt, noe vi særlig vil følge opp denne våren.  

 

Handlingspunkt 9 

Arbeidsutvalet skal arbeide for ei utbetring av bysykkeltilbodet. Spesielt betre tilgjengeleg ved 

studentbyane.  

Status: Under arbeid. 



Kommentar: Politikk og medieansvarlig hadde et møte med Urban Infrastructure som drifter 

bysykkeltilbudet. I starten av perioden ble tilbudet utvidet med flere studentrelevante stasjoner i 

Nordre Aker, men siden har det ikke kommet frem noen konkret plan om utbedring av selve 

tilbudet rundt studentbyene annet enn at det kanskje kommer utbedringer i fremtiden.  

 

Handlingspunkt 10 

Arbeidsutvalet skal opprette ein samarbeidsavtale mellom Velferdstinget og SiO. Avtalen skal 

godkjennast av Velferdstinget.  

Status: Ikke påbegynt. 

Kommentar: Arbeidsutvalget har ikke fått påbegynt dette arbeidet, hovedsakelig fordi vi har vært 

i dialog med SiO hele høsten om opprettelsen av en annen samarbeidsavtale angående 

studenthusprosjektet. Vi har derfor vurdert det som hensiktsmessig å ta en samarbeidsavtale av 

gangen og vil påbegynne arbeidet med en helhetlig samarbeidsavtale denne våren. 

 

Handlingspunkt 11 

Arbeidsutvalet skal saman med Studentsamskipnaden SiO, myndighetene og studentdemokratia 

arbeide for å forbetre situasjonen belyst av tilleggsundersøkinga Studentanes Helse- og 

Trivselsundersøking (SHoT).  

Status: under arbeid. 

Kommentar:  Arbeidsutvalget er i kontinuerlig dialog med SiO om det psykiske helsetilbudet og 

man har også argumentert for tildelinger til dette over bybudsjettet i deputasjoner. Dette også er 

et punkt som vil være et kontinuerlig arbeid uten en tydelig mållinje. En av sakene vi har jobbet 

med tilknyttet dette punktet er egenandelen på psykisk helse som Velferdstinget vedtok å 

avskaffe i høst. Her er vi i dialog med SiO for øyeblikket. 

 

Handlingspunkt 12 

Arbeidsutvalet skal gjennom perioden lage relevante kampanjar. Herunder samarbeid med relevante 

aktørar for å promotere ny SHoT-undersøking i 2022 for å få best mogleg oppslutning, og arbeid med 

å få flest mogleg studentar til å stemme i stortingsvalet 2021.  

Status: Under arbeid 

Kommentar: Stortingskampanjen ble gjennomført og SHoT-kampanjen planlegges fortløpende. I 

tillegg har det blitt gjennomført mindre aksjoner med kampanjepreg. 

 

Handlingspunkt 13 

Arbeidsutvalet skal saman med Velferdstinget arbeide for god møtekultur spesielt når vi igjen byrja å 

ha fysiske møter.  

Status: Under arbeid 



Kommentar:  

Dette er et kontinuerlig pågående arbeid, og arbeidsutvalget prøver så godt vi kan å legge til 

rette for god møtekultur. På høstseminaret hadde vi opplæring der møtekultur og spilleregler 

var tema. Vi har i forkant av alle møter hatt avklaringsmøter med ordstyrere hvor vi også har 

vært inne på hvordan vi som møteledere og AU kan bidra til god møtekultur i de enkelte sakene 

som skal opp. Vi har forsøkt å få til universell utforming på våre møter og har tatt dette i 

betraktning når vi har booket lokaler, samt tilbudt tilrettelegging gjennom tolk til både VT-møter 

og andre møter til engelsktalende representanter. Det er dessverre ikke alltid vi har vært klar 

over behovet før møtet finner sted.  

 

Handlingspunkt 14 

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

Status: Under arbeid 

Kommentar: Dette er igjen et kontinuerlig pågående arbeid. Nestleder møter foreningsnettverk 

ved de to største lærestedene jevnlig. Samtidig har også nestleder møtt og veiledet så godt som 

mulig de mindre lærestedene som har tatt kontakt. Samarbeidsansvarlig og nå også Politikk- og 

medieansvarlig jobber med arrangeringen av StudFest (Studentfrivillighetskonferansen) som vi 

håper kan være med å løfte studentfrivilligheten og styrke samarbeidet på tvers.  

 

Handlingspunkt 15 

Arbeidsutvalet skal saman med relevante aktørar jobbe for en god studiestart på tvers av dei tilknytte 

utdanningsinstitusjonane.  

Status: Gjennomført 

Kommentar: Arbeidsutvalget arrangerte sammen med SiO faddervakt og promoterte dette så 

godt som mulig. Vi var også representert på foreningsdager hos OsloMet campus pilestredet og 

Kjeller. Ved semesterstart og studiestart for internasjonale studenter og enkelte andre hadde vi 

stand utenfor Villa Eika der vi delte ut gløgg til tilbakevendende og nye studenter.   

 

Handlingspunkt 16 

Arbeidsutvalet skal arbeide for at Studentsamskipnaden SiO skal opprette ein felles kalender for alle 

studentarrangement i Oslo og omland.  

Status: Gjennomført 

Kommentar: Selv om kalenderen ikke er lansert enda, så er den så godt som ferdig. Det er 

bevilget penger og utarbeidet et produkt. Forventet ferdigstillelse er februar 2022.  

 

Handlingspunkt 17 



Arbeidsutvalet skal sørgje for at Studentsamskipnaden SiO føretar ei opprusting av kunstgrasbanen 

utanfor Domus Athletica. 

Status: under arbeid. 

Kommentar: Dette er en sak der nestleder har vært i tett dialog med idrettsforeningene om, og 

arbeidsutvalget har løftet saken for konsernledelsen og hovedstyret i SiO flere ganger. Vi trodde 

veldig på gjennomslag i årets budsjett i SiO, men er blitt noe skuffet dessverre. 

Handlingspunkt 18 

Arbeidsutvalet skal kartleggje mulige veier vidare med studenthus i sentrum, og leggje fram ein sak for 

Velferdstinget i løpet av hausten. 

Status: Gjennomført 

Kommentar: Her var vi heldige gitt! Den bokstavelige tolkningen av punktet er er oppfylt, men 

veien videre med prosjektet og realiseringen av husets potensiale er på ingen måte gjennomført. 

Vi foreslår derfor å endre dette punktet i revideringen av handlingsplanen. 

Handlingspunkt 19 

Velferdstinget skal revidere tildelingskriteria og tildelingsprosessen. 

Status: Under arbeid. 

Kommentar: Saken ble løftet til velferdstingsmøte 6. desember 2021 men utsatt til gode for 

debatten til et møte på våren. Saken skal behandles på vårseminaret. 

Handlingspunkt 20 

Velferdstinget skal revidere sitt idrettspolitiske dokument. 

Status: Under arbeid 

Kommentar: Dokumentet skal behandles på velferdstingets vårseminar. 

Handlingspunkt 21 

Velferdstinget skal revidere reglement for tildeling av studentbustad i SiO. 

Status: gjennomført 

Kommentar: Reglementet og retningslinjene for ankeutvalget for tildelinger av SiO boliger ble 

revidert på novembermøte i velferdstinget. Arbeidsutvalget følger opp at det etterleves og 

oppdateres hos SiO-, så arbeidet fortsetter til en viss grad inn i vårhalvåret. 



Handlingspunkt 22 

Velferdstinget skal utvikle eit karrierepolitisk dokument.  

Status: Under arbeid  

Kommentar: Det har vært gjennomført noen møter på høsten i forbindelse med utviklingen av et 

karrierepolitisk dokument blant annet med karrieresenteret. På vårseminaret gjennomføres en 

workshop om karrierepolitisk dokument som vil resultere i at arbeidsutvalget legger frem et 

forslag til vedtak i løpet av våren.  

 

Handlingspunkt 23 

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.  

Status: Ikke påbegynt 

Kommentar: Dette har arbeidsutvalget ikke fått begynt på fordi det krever enorme ressurser å 

gjennomføre en slik undersøkelse, noe vi verken har hatt kompetanse eller ressurser til. Vi har til 

gjengjeld  en plan om å koble SiO foreninger på som muligens kan hjelpe oss å få gjennomført 

og designet en slik undersøkelse. 

 

Handlingspunkt 24 

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. 

Status: under arbeid. 

Kommentar: Arbeidsutvalget har startet arbeidet med informasjonsinnsamling for å kunne få 

bedre oversikt. Politikk- og medieansvarlig sammen med en til fra arbeidsutvalget har vært i 

møter med Leieboerforeningen, JURK, Jussbuss, Reduser husleia, med fler. Dette er et stort og 

krevende punkt som blir foreslått revidert rett og slett for å gjøre det håndgripelig for 

arbeidsutvalget. Vi håper veldig å få gjennomført et større og lengre dialogmøte med  flere 

aktører som jobber med studenter på det private boligmarkedet jevnligere enn vi gjør.  

 

 



1 

Idrettspolitisk dokument 1 

Vedtatt på møte i Velferdstinget 19.03.2018 2 

3 

4 

KAPITTEL 1: FORMÅL5 

6 

Idrettspolitisk dokument skal være et grunndokument for idrettspolitikk i Velferdstinget. 7 
Dokumentet har som formål å dekke alle aspekter innenfor studentidrett og skal være grunnlag 8 

for all idrettspolitikk som føres, samt legge en langsiktig plan for studentidretten. 9 

10 
Definisjon 11 

Med studentidrett menes her all trening som studenter bedriver, både egenorganisert og 12 
foreningsorganisert idrett og trening. Egenorganisert trening vil si all trening en student bedriver 13 

på eget initiativ. Foreningsorganisert trening innebærer all trening som bedrives gjennom de 14 
frivillig organiserte studentforeningene med en studentandel på over 80 % per gruppe. 15 

16 

17 

KAPITTEL 2: VERDIER18 

19 

Moderne studentidrett er mangfoldig, men det som knytter de sammen er målet om studenter i 20 
aktivitet. Som et overordnet mål for dette dokumentet må det dermed ligge et grunnleggende 21 

ønske om å muliggjøre at flest mulig studenter kan være i aktivitet. Dette bør gjøres gjennom 22 
samarbeid mellom samskipnaden, den foreningsorganiserte idretten og andre aktører for å gi 23 

studentene et bredest mulig tilbud, både i form og nivå. 24 

25 
Trening for god studenthelse 26 

Resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at studenters fysiske og 27 
psykiske helse skiller seg mye fra den øvrige befolkningen. For å sørge for best mulig 28 

studenthelse bør derfor SiO tenke helhetlig helseforebygging på tvers av sine tjenesteområder.  29 

30 
Studentidrett bidrar til forebygging av både fysiske og psykiske helseplager, og er dermed et 31 

viktig element i studentvelferden. God fysisk helse gir overskudd og energi som sikrer at man står 32 
best mulig utrustet i møte med studiehverdagen. 33 

34 
SHoT-undersøkelsen fra 2014 viser at sosial tilhørighet er sentral for studentenes trivsel og 35 
mestring, og at så mange som 1 av 5 studenter sliter med alvorlige psykiske symptomplager. En 36 

av forklaringsfaktorene for dette er ensomhet. Den foreningsorganiserte studentidretten bidrar 37 
med et sterkt sosialt nettverk, og kan derfor bidra til å redusere nettopp graden av ensomhet 38 

blant studenter.  39 

40 
Mulighetene for egenorganisert trening er også viktig. Fysisk aktivitet er i seg selv sentralt for en 41 

god psykisk helse, og gjennom egenorganisert trening får studentene frihet til å være i aktivitet 42 



 

 

2 

 

etter tid og mengde som passer deres egen hverdag. Dette vil igjen kunne bidra til å øke 43 

livskvaliteten for de studentene som foretrekker å drive egenorganisert trening. 44 

 45 
Trening for kunnskap og mestring 46 

Gjennom de frivillig organiserte studentidrettslagene kan studenter tilegne seg svært nyttig og 47 
relevant organisasjonserfaring og kunnskap. Idrettslagene tilbyr varierte aktiviteter og 48 

treningsformer. Dermed vil en student med et tillitsverv innenfor et idrettslag kunne få erfaring 49 
fra alt fra trenerjobber til prosjektledelse og styrearbeid.  Å være en del av et frivillig organisert 50 

idrettslag er med på å skape en identitet og tilhørighet til studentmiljøet og til 51 
utdanningsinstitusjonen. Det kan også spille en viktig rolle i studentenes karriere senere i livet 52 

ved å være en kilde til kunnskap og erfaringer som studentene ellers ikke har like stor mulighet til 53 
å tilegne seg. 54 

 55 
Aktivitet generelt, både egenorganisert og foreningsdrevet, kan bidra til økt kunnskap om 56 
hvordan man skal ivareta egen kropp og helse. Det kan også bidra til økt tidsmestring og 57 

gjennomføringsevne ellers i hverdagen. 58 

 59 
Et bredt lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig er et premiss for at flest mulig studenter er i 60 

jevnlig aktivitet. I tillegg til å både være et sosialt tilbud og en helsemessig fordel kan 61 
studentidrettstilbudet være en vei til mestringsfølelse og selvoppnåelse, som igjen vil gi positive 62 

effekter i hverdagen. 63 

 64 
Trening for inkludering 65 

Trening er en stor arena for inkludering av ulike studentgrupper. Her møtes studentmassen på 66 
tvers av landegrenser, kjønn, legning, religion, funksjonsnedsettelse, alder og studievalg, og idrett 67 

og trening må derfor være tilrettelagt alle studenter. 68 

 69 
Som ny student i Oslo har man ofte ikke et nettverk av bekjente å støtte seg på. Her kan 70 

idrettsforeningene, så vel som alle andre foreninger, være en viktig katalysator for sosialt 71 
samvær. 72 

 73 

KAPITTEL 3: STRATEGI 2018-2022 74 

 75 
Strategi egenorganisert  76 

SiO Athletica skal søke etter å være den største og beste bidragsyteren for egenorganisert trening 77 
for studenter i Oslo og Akershus. For å kunne oppnå dette må SiO fortsette å tenke lavterskel og 78 

være tilgjengelige for studentene både når det kommer til lokasjon og tilbud. For å fremme 79 
bredde innenfor tilbudet er det viktig at SiO og foreningene forsøker å utfylle hverandre for å 80 

skape et best mulig tilbud for studentene med bredde både i tilbud og nivå. 81 

 82 
For at SiO Athletica skal fortsette å være en ledende aktør for egenorganisert trening innenfor 83 

studentmassen er det viktig at de fortsetter å følge utviklingen i bransjen, både innenfor utstyr, 84 
gruppetrening og tilbud forøvrig.  85 

 86 
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Takket være nærheten til marka og fjorden er Oslo en helt unik storby. Den korte veien til 87 

naturen er en verdi studentene i større grad bør utnytte, og friluftsliv er en viktig form for 88 
mosjon. Med andre ord finnes det mange muligheter for trening også utenfor treningssentrene. 89 

Derfor bør SiO styrke den aktiviteten som finner sted også utenfor deres egne lokaler, og drive 90 
kampanjevirksomhet rettet mot å ta i bruk hele byen. 91 

 92 
Utleiearealene til SiO Athletica bør alltid være forbeholdt studentene. I tidsrom der arealene 93 
vanligvis ikke benyttes bør SiO oppfordre andre foreninger og studentgrupperinger til å leie. I 94 

siste instans kan arealene leies ut til andre. 95 

 96 
For å sørge for flest mulig studenter i aktivitet bør man rette søkelyset mot de studentene som i 97 

dag velger å ikke være i jevnlig aktivitet. Ved å utrede grunnene for dette valget vil man kunne 98 
tilby et mer målrettet og tilpasset tilbud som muligens vil kunne bidra til at denne gruppen blir 99 

mindre. 100 

 101 
For å kunne inkludere alle studenter bør informasjon alltid være tilgjengelig på engelsk.  102 

SiO bør også være en foregangsbedrift ved å vise bredden i studentmassen i sin markedsføring 103 
heller enn stereotypiske og for de fleste uoppnåelige skjønnhetsnormer. 104 

 105 
SiO Athletica skal tilby studentene et vesentlig rimeligere treningstilbud enn andre aktører på 106 
markedet med tilbud av tilsvarende bredde og kvalitet. Alle studenter i SiO skal ha lik 107 

treningsavgift hos SiO Athletica, og eventuelle kompensasjoner skal ikke subsidieres av 108 
semesteravgiften. 109 

 110 
Strategi foreningsorganisert  111 
Den foreningsorganiserte studentidretten er en svært viktig videreføring av ungdomsidretten og 112 

rekrutteringsplattform for voksenidretten. Mange unge faller fra idretten på dette tidspunktet 113 
fordi nivået blir for høyt eller fordi de flytter til et nytt sted. Da kan studentidretten være en trygg 114 

havn. Tilbudet burde være nivådelt slik at flest mulig studenter blir møtt med sine behov både 115 
innenfor ferdighet og ambisjon. Foreningene burde også være bevisste på egen synlighet og ha 116 

mest mulig informasjon tilgjengelig på nett. For at foreningene skal være med å aktivisere flest 117 
mulig studenter er det viktig at de tenker rekruttering gjennom hele året. 118 

 119 
Det er viktig at idrettsforeningene i tiden fremover har mulighet til vekst. Arealkapasiteten er et 120 
stort hinder for denne veksten. Derfor må SiO legge til rette for foreningene med gratis 121 
treningslokaler og prioritere disse på ettermiddag og kveld i hverdagene. I tillegg bør det 122 

etterstrebes at idrettslagene har mulighet til nødvendig kampavvikling i helgene, og større 123 
studentidrettsarrangementer bør prioriteres for å fremme studentidretten som helhet. Ledig 124 

halltid på grunn av bortekamper bør fylles tidlig for å sørge for maksimal utnyttelse.  125 

 126 
Det er ønskelig med større samarbeid på tvers av idrettsforeningene. På denne måten kan man 127 

koordinere alt fra utstyrsparker til arrangementer, slik at studentmassen får mest mulig ut av 128 
ressursene som finnes. 129 

 130 
Som sosiale møteplasser har idrettsforeningene et særskilt ansvar for å være bevisste på 131 
inkludering og ha kompetanse på konfliktløsning og krisehåndtering. Tillitsvalgte i 132 
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idrettsforeningene bør dermed få tilbud om kursing på disse temaene, og det må derfor finnes 133 

ressurser som kan bistå foreningene med denne kompetansen ved behov. 134 

 135 
Både SiOs og idrettsforeningenes kapasitet er presset. For å tilfredsstille etterspørselen bør man 136 

tilrettelegge for samarbeid, nye arealer og finne alternative arealløsninger der det er mulig. 137 
Tilbudet må videreutvikles i samsvar med det som er studentidrettens fortrinn; rimelig, 138 

studentspesifikk trening hvor treningstilbud og helseforebygging sees i sammenheng.  139 

 140 
Både SiO Athletica og foreningene må være bevisst på det ansvaret de har og møte hverandre i 141 

eventuelle konflikter på en måte som fokuserer på å sette det grunnleggende formålet, om flest 142 
mulig studenter i aktivitet, til grunn.  143 

 144 
Ansvarsfordeling 145 
Velferdstinget har et ansvar for å fremme studentidrettens ønsker i politiske forum. 146 

Velferdstinget bør jobbe opp mot kommunen for å sikre studentidrettsarealer og 147 
studentidrettens innpass på kommunale anlegg. Man bør også jobbe opp mot andre eksterne 148 

aktører i idrettsnorge for å sikre studentidretten en naturlig plass i idrettsnorge. 149 

 150 
Studentidrettslagene har et eget ansvar for sine medlemmer. Dette betyr at de står ansvarlige for 151 

å kunne gi et tilfredsstillende tilbud til sine medlemmer, og bør derfor selv søke samarbeid med 152 
kommune, bydel, utdanningsinstitusjoner og lokale idrettslag, -foreninger og -kretser for å sikre 153 

dette. 154 

 155 
Kommunen har et ansvar for å tilrettelegge for studentaktivitet i byen, herunder studentidrett. 156 

Samtidig har Samskipnaden ansvar for å supplere dette tilbudet. Det bør være et mål fra 157 
Samskipnadens og kommunens side å oppfylle arealbehovet slik at flest mulig kan få benytte seg 158 

av studentidrettstilbudet. I dette tilfellet er det Samskipnaden som kjenner studentenes behov 159 
best, og kommunens rolle bør derfor være å sørge for rimelige tomter der Samskipnaden kan 160 

tilrettelegge for studentidrettsarealer. Når dette ikke er mulig bør kommunen legge til rette for at 161 
studentidretten får innpass i kommunale anlegg. 162 

 163 
Det bør i større grad tilrettelegges for samarbeid mellom idrettsforeningene og SiO. Det er ikke 164 
nødvendigvis hensiktsmessig at samskipnaden og idrettsforeningene tilbyr identiske tilbud. Her 165 

bør man heller fokusere på å samarbeide om tilbudet eller å gi tilbud som utfyller hverandre, 166 
både i form og nivå.  167 

 168 

 169 

KAPITTEL 4: KJERNEPUNKTER 170 

 171 

Verdiene og strategien skal alltid legges til grunn ved utarbeidelse av ny politikk innenfor idrett og 172 
mosjon.  173 

 174 
Velferdstinget mener at:  175 
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Foreninger 176 

 Der studentidrettsforeningene får fordeler gjennom Velferdstinget eller SiO Athletica, skal 177 
medlemsmassen være minimum 80 prosent studenter. 178 

 Idrettsforeningene bør samarbeide om et større felles arrangement minimum annethvert 179 
år for å styrke synligheten og samarbeidet på tvers av foreningene. 180 

 Studentidrettsforeningene og SiO Athletica bør i større grad samarbeide om tjenester, 181 
eksempelvis i bytte mot redusert treningsavgift for sine medlemmer 182 

 183 
SiOs tilbud 184 

 SiO bør tilpasse sitt tilbud etter etterspørsel hos studentene 185 

 Tilbudet skal alltid tilpasses studentenes aktuelle behov. Derfor skal det gjennomføres 186 
jevnlige brukerundersøkelser. 187 

 SiO burde tilby en startpakke ved første besøk som både orienterer studentene på 188 
treningssenteret og inneholder opplæring for å sikre sunn og sikker trening.    189 

 190 
Kapasitet 191 

 En oversikt over ledig hallkapasitet skal være lett tilgjengelig for studentforeninger, og de 192 

skal informeres om hvor denne informasjonen finnes. 193 
 Det burde åpnes opp for eksternt utleie av deler av sentrene på dagtid, men kun dersom 194 

dette ikke går ut over studentenes bruk av anlegget. 195 
 Treningskapasiteten skal på sikt økes. 196 

 Arealkapasiteten må ikke bygges ned så lenge pågangen og ønsket om lokaler er høyt.  197 
 Ved nye studentboliger burde det prioriteres plass til jungel-gym eller andre 198 

aktivitetsparker i tilknytning til studentbyene.  199 

 200 

Tilrettelegging 201 

 Det skal tilbys barnepass til studenter med barn ved utvalgte anlegg og tidspunkt. 202 
 SiOs treningstilbud skal være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne, og 203 

skal være gratis for ledsager. 204 
 SiOs PTer må ha kompetanse på tilrettelegging av trening for personer med 205 

funksjonsnedsettelser, og bør gjennomgå opplæring med Paraidretten. 206 
 Kjønnsnøytrale garderobemuligheter skal være tilgjengelig i alle SiOs treningssentre. 207 

 208 

Informasjon og kampanjer 209 
 SiO burde igangsette kampanjer rettet mot mosjon og en aktiv hverdag på lik linje med 210 

andre treningskampanjer.  211 

 SiOs kampanjer må vise bredden i studentmassen. 212 
 For å oppfordre til friluftsliv og mosjon burde SiO alene eller i samarbeid med 213 

OSI/DNT/andre igangsette informasjonskampanjer eller aktiviteter som trekker 214 
studentene ut i marka og fjorden.  215 

 Der SiO og andre studentidrettsforeninger tilbyr tilsvarende eller komplementerende 216 
aktiviteter burde de informere gjensidig om det andre tilbudet.  217 

 SiO må i større grad informere om fysioterapitjenestene og veiledning i 218 
ernæringsfysiologi også mot studentidrettslagene. 219 
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 Det skal etterstrebes å digitalisere infrastrukturen, og det må bli lettere for foreningene å 220 

samarbeide med SiO slik at de lettere kan kontrollere hvor stor andel av medlemsmassen 221 
som er studenter.   222 

 All relevant informasjon skal være tilgjengelig på engelsk hos SiO Athletica og 223 
studentidrettsforeningene.  224 

 Informasjon om forsvarlig bruk av vekter og apparater skal være tilgjengelig ved SiOs 225 
treningssentre og/eller digitalt.  226 

 227 

KAPITTEL 5: RETNINGSLINJER FOR TILDELING TIL 228 

FORENINGSORGANISERT TRENING 229 

 230 
Disse retningslinjene gjelder både for SiOs tildeling av halltid, representasjon i idrettsrådet, samt 231 

Velfertstingets og Kulturstyrets økonomiske tildeling, og angår hver enkelt gruppe/lag. 232 

 233 
For å kvalifisere for tildeling må studentandelen hos hver gruppe være over 80 %. Dersom dette 234 

ikke følges må foreningen og gruppen varsles om de mulige sanksjonene, og gis en prøveperiode 235 
på 6 måneder for å gjenopprette studentandelen. I denne prøveperioden bør SiO Athletica i 236 

samarbeid med SiO Foreninger tilby enkel oppfølging og opplæring rundt rekruttering. 237 

 238 
Sanksjoner 239 
Dersom gruppen ikke klarer å gjenopprette studentandelen i løpet av perioden bør følgende 240 

sanksjoner tre i kraft: 241 
 Utestengelse fra idrettsråd (gjelder dersom foreningen som helhet har en studentandel 242 

under 80 %) 243 
 Kutt i økonomisk tildeling fra Velferdstinget eller Kulturstyret tilsvarende den enkelte 244 

gruppens budsjett 245 
 Gruppen vil ikke bli prioritert i neste hallfordeling, og foreningen som helhet vil kuttes 246 

tilsvarende denne gruppens søknadstid. 247 

 248 

 249 

KAPITTEL 6: STUDENTIDRETTSRÅD 250 

 251 

Ved Velferdstinget i Oslo og Akershus skal det være et studentidrettsråd.  Studentidrettsrådet 252 
skal fungere som et rådgivende organ for idrett og mosjon, og være en arena for samarbeid på 253 

tvers av idrettslagene.  254 

 255 
Studentidrettsrådet er regulert i Vedtekter og mandat for studentidrettsråd i Oslo og Akershus. 256 
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KULTURPOLITISK VISJON OG MÅLSETNINGER 27 

Velferdstinget er basert på prinsipper om den enkelte students mulighet til deltakelse, påvirkning 28 
og medbestemmelse. Et godt og fritt kulturtilbud bidrar til det studentsosiale miljøet og til å 29 
skape studentidentitet.  30 
 31 
For at denne muligheten skal være reell, er studenter avhengig av å ha frie og inkluderende 32 
institusjoner å skape kulturuttrykk i. Sentrale kulturinstitusjoner for studentene spiller her en 33 
vesentlig rolle. Velferdstinget ønsker at studentenes kulturinstitusjoner skal stimulere til 34 
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mangfoldige studentkulturelle aktiviteter ved å synliggjøre studentforeninger og deres arbeid, og 35 
skape arrangementer av og for studenter. 36 

37 
Kulturinstitusjonene skal legge til rette for et kulturtilbud av høyest mulig kvalitet, men aktiviteten 38 
bør i hovedsak være basert på frivillighet. 39 

40 

MEDIEPOLITISK VISJON OG MÅLSETNINGER 41 

En fri presse bidrar til offentlig gjennomsiktighet og fungerer som et kritisk korrektiv til sittende 42 
makthavere og samfunnstopper. Velferdstinget er basert på prinsipper om den enkelte students 43 
mulighet til deltakelse, påvirkning og medbestemmelse. For at denne muligheten skal være reell, 44 
er studenten avhengig av tilgang på uhildet og etterrettelig informasjon. En tilstedeværende og 45 
uavhengig studentpresse spiller her en vesentlig rolle. Velferdstinget ønsker at medieaktørene 46 
skal stimulere til mangfoldige studentkulturelle aktiviteter ved å synliggjøre studentforeninger og 47 
deres arbeid, og informere om arrangementer av og for studenter. Mediene skal gi nyheter av 48 
høy kvalitet, samt relevant informasjon til studentene, bidra til debatt, sette fokus på viktige saker 49 
og fremme studentkultur i all sin form. 50 

IDRETTSPOLITISK VISJON OG MÅLSETNINGER 51 

Moderne studentidrett er mangfoldig, men det som knytter de sammen er målet om studenter i 52 
aktivitet. Som et overordnet mål må det dermed ligge et grunnleggende ønske om å muliggjøre 53 
at flest mulig studenter kan være i aktivitet. Velferdstinget er opptatt av at studentene skal ha 54 
god helse, både psykisk og fysisk. Studentidrett bidrar til forebygging av både fysiske og psykiske 55 
helseplager, og er dermed et viktig element i studentvelferden. God fysisk helse gir overskudd og 56 
energi som sikrer at man står best mulig utrustet i møte med studiehverdagen. 57 
Idrettslagene skal legge til rette for organisert fysisk aktivitet av høyest mulig kvalitet, men 58 
aktiviteten bør i hovedsak være basert på frivillighet. 59 

VELFERDSTINGETS ROLLE 60 

Velferdstinget skal sikre kulturinstitusjonene og studentmedienes økonomiske stabilitet og gode 61 
rammevilkår. 62 

63 
Velferdstinget vedtar kriterier for tildeling av støtte til kulturinstitusjonene/studentmediene, samt 64 
har myndighet til å trekke tilbake støtte til kulturinstitusjoner/medier som ikke oppfyller disse 65 
kravene. Påvirkning av kulturinstitusjonens/studentmedienes strategier og økonomiske 66 
disposisjoner utøves gjennom Velferdstingets representasjon i 67 
kulturinstitusjonens/studentmediets styringsstrukturer. 68 

69 
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Velferdstingets kulturpolitiske målsetninger:  70 
• SiO skal bevilge penger fra semesteravgiften til drift og støtte av kulturinstitusjoner.  71 
• Lærestedene skal bidra med nødvendig fristasjon for kulturinstitusjonene. 72 
• Lærestedene og SiO skal tilrettelegge for synliggjøring av kulturinstitusjonene. 73 

 74 
Velferdstingets mediepolitiske målsetninger:  75 

• SiO skal bevilge penger fra semesteravgiften til drift av studentmedier. 76 
• SiO og lærestedene følger de åpenhetsregler som gjelder for institusjoner underlagt 77 

offentlighetsloven. 78 
• Lærestedene skal bidra med nødvendig fristasjon for mediene.  79 
• Lærestedene og SiO skal tilrettelegge for god distribusjon og synliggjøring av 80 

studentmediene. 81 
 82 
Velferdstingets idrettspolitiske målsetninger:  83 

• SiO skal bevilge penger fra semesteravgiften til drift av idrettslag.  84 
• Lærestedene skal bidra med nødvendig fristasjon for idrettslagene. 85 
• SiO Athletica skal i større grad samarbeide med idrettslag om tjenester. 86 

  87 
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§ 1 - DEFINISJONER 88 

§ 1.1 - Kulturinstitusjoner 89 
 90 
Som kulturinstitusjoner regnes de organisasjoner av og for studenter som kan søke om og få 91 
støtte direkte fra Velferdstinget. Kulturinstitusjoner har et bredt kulturtilbud som ikke er rettet 92 
mot en eller flere spesielle undergrupper, men har et bredere fokus og er rettet mot hele eller 93 
større deler av studentmassen tilknyttet SiO. 94 
 95 
Foreninger og organisasjoner som kan søke støtte fra Kulturstyret er ikke støtteberettiget fra 96 
Velferdstinget. Som støtteberettiget fra Kulturstyret regnes sosiale- og kulturelle foreninger av og 97 
for studenter ved enkeltfakulteter, interesseforeninger og studentforeninger eller lignende som 98 
fokuserer på å gi én type tilbud til en begrenset del av studentmassen. 99 
 100 
 101 
§ 1.2 – Studentmedier 102 
 103 
Som studentmedier regnes de medieorganisasjoner som kan søke om og få støtte direkte fra 104 
Velferdstinget. Studentmedier er publikasjoner som ikke er rettet mot en eller flere spesielle 105 
undergrupper, men har et bredere fokus og er rettet mot og når ut til hele studentmassen 106 
tilknyttet SiO.  107 
 108 
Publikasjoner og andre studentmedier som kan søke støtte fra Kulturstyret er ikke 109 
støtteberettiget fra Velferdstinget. Som studentpublikasjon regnes fag- og interessetidsskrift, 110 
mindre aviser av og for studenter ved fakulteter, studentforeninger eller lignende som fokuserer 111 
på faglig debatt, diskusjon og interessefelt. Som andre studentmedier regnes tv-, radio- eller 112 
trykte medier av og for studenter som fokuserer på et begrenset saksfelt, en begrenset del av 113 
SiOs studentmasse eller på annen måte har en redaksjonell profil som ikke faller innenfor 114 
kriterium § 2d) i de mediepolitiske tildelingskriteriene.  115 
 116 
 117 
§ 1.3 - Idrettslag 118 
 119 
Som idrettslag regnes de organisasjonene som kan søke og få støtte direkte fra Velferdstinget. 120 
Idrettslag legger til rette for organisert fysisk aktivitet som ikke er rettet mot en eller flere 121 
spesielle undergrupper, men har et bredere fokus og er rettet mot hele eller større deler av 122 
studentmassen tilknyttet SiO. 123 
Organisasjoner som kan søke støtte fra Kulturstyret er ikke støtteberettiget fra Velferdstinget. 124 
Som støtteberettiget fra Kulturstyret regnes idrettslag av og for studenter ved enkeltfakulteter, 125 
interesseforeninger og studentforeninger eller lignende som fokuserer på å gi èn type tilbud til 126 
en begrenset del av studentmassen. 127 
 128 
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§ 2 – KRITERIER FOR STØTTEBERETTIGELSE 129 

§ 2.1 – Felles kriterier for å kvalifisere til støtte fra Velferdstinget130 
131 

Søkere må: 132 
133 

a) være av og for studenter ved læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og134 
Akershus. Kulturinstitusjonen/mediet må være åpen for deltagelse fra alle studenter135 
tilknyttet SiO.136 

137 
b) være en selvstendig organisasjon, forening, stiftelse eller aksjeselskap registrert i138 

Brønnøysundregistrene, med egne vedtekter vedtatt av kulturinstitusjonens/mediets139 
høyeste organ. Vedtektene skal inneholde bestemmelser om hvordan aktiva disponeres140 
ved en eventuell avvikling av aktiviteten.141 

142 
c) ikke ha et diskriminerende formål og uttrykk på grunnlag av personer eller grupperingers143 

hudfarge, tro, etnisk opprinnelse, seksuell legning eller kjønn.144 
145 

d) være religiøst og politisk uavhengig.146 
147 

e) la studenter komme til orde, og legge til rette for og stimulere til fritt ordskifte, ytringer og148 
debatt blant studenter.149 

150 
f) driftes innenfor gjeldende lover og regler.151 

152 
g) utvise åpenhet om drift. Styremøter skal være åpne, så fremt ikke tungtveiende hensyn153 

taler for lukking i enkeltsaker. Sakspapirer for styret, regnskap, årsberetninger og andre154 
relevante dokumenter for studentoffentligheten skal gjøres tilgjengelig på nett.155 

156 
Alle studentmedier som tidligere har fått tildelt støtte, må oppfylle tildelingskriteriene på 157 
søknadstidspunktet og gjennom perioden det gis støtte for. 158 

159 
§ 2.2 – Særegne kriterier for kulturinstitusjoner160 

161 
Søkere må: 162 

163 
a) sikre Velferdstinget representasjon i kulturinstitusjonens høyeste organ eller årsmøte og164 

representasjon i styringsstrukturen etter nærmere avtale med Velferdstingets165 
Arbeidsutvalg.166 

167 
b) levere et kulturtilbud som oppleves som relevant av studentene168 

169 
c) ha høy arrangementsfrekvens gjennom hele studieåret170 

171 
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d) ha et reelt tilbud til for internasjonale studenter som ikke behersker norsk 172 
173 

e) i all hovedsak være basert på frivillighet174 
175 

Nye søkere om støtte må oppfylle § 2.1 bokstav a), c), d), e), f) og g), og § 2.2 bokstav b), c), d) og e) 176 
på søknadstidspunktet. § 2.1 bokstav b) og h), § 2.2 bokstav a) må være oppfylt innen 1. februar, 177 
året det søkes støtte for. Dersom kriteriene ikke oppfylles innen fristen, kan det ikke utbetales 178 
støtte. 179 

180 
181 

§ 2.3 – Særegne kriterier for studentmedier182 
183 

Søkere må: 184 
185 

a) sikre Velferdstinget representasjon i mediets høyeste organ eller årsmøte og ha negativt186 
flertall når det gjelder vedtektsendringer.187 

188 
b) levere en politisk uavhengig dekning av nyheter og informasjon fra nasjonal og189 

internasjonal utdannings- og studentpolitikk, egne læresteder, Studentsamskipnaden i190 
Oslo og Akershus og om studentkulturelle aktiviteter.191 

192 
c) følge Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten, tekstreklameplakaten og praksis fra193 

Pressens Faglige Utvalg.194 
195 

d) ha fast utgivelsesperiode eller sendeskjema gjennom hele studieåret.196 
197 

e) sørge for at 10 % av tilbudet er engelskspråklig og 10 % på begge målformer.198 
199 

Nye søkere om støtte må oppfylle § 2.1 bokstav a), c), d), e), f) og g), og § 2.3 bokstav b) og c) på 200 
søknadstidspunktet. § 2.1 bokstav b) og h), og § 2.3 bokstav a), d) og e) må være oppfylt innen 1. 201 
februar, året det søkes støtte for. Dersom kriteriene ikke oppfylles innen fristen, kan det ikke 202 
utbetales støtte. 203 

204 
205 

§ 2.4 – Særegne kriterier for idrettslag206 
207 

Søkere må: 208 
209 

a) sikre Velferdstinget representasjon i idrettslagets høyeste organ eller årsmøte, og210 
representasjon i styringsstrukturen etter nærmere avtale med Velferdstingets211 
arbeidsutvalg212 

213 
b) ha høyt aktivitetsnivå hele året214 

215 
c) i all hovedsak være basert på frivillighet216 
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 217 
d) ha et til enhver tid oppdatert medlemstall. 218 

 219 
e) ha tiltak for å forebygge doping. 220 

 221 
Nye søkere om støtte må oppfylle § 2.1 bokstav a), c), d), e), f) og g), og § 2.4 b), c), d) og e) på 222 
søknadstidspunktet. § 2.1 bokstav b) og h), og § 2.4 bokstav a) må være oppfylt innen 1. februar, 223 
året det søkes støtte for. Dersom kriteriene ikke oppfylles innen fristen, kan det ikke utbetales 224 
støtte. 225 
 226 

§3 - SØKNADSFRIST 227 

Velferdstingets arbeidsutvalg setter frister for innsendelse av søknader og plikter å offentliggjøre 228 
fristene minimum tre måneder før fristen utløper.  229 
 230 
Søkere som har søkt Velferdstinget om støtte minst ett av de tre foregående årene forholder seg 231 
kun til én søknadsfrist. Andre søkere må i tillegg levere en kvalifiserende søknad til en tidligere 232 
frist. 233 

§4 – KRAV TIL SØKNADER OG DOKUMENTASJON 234 

§ 4.1 – Kvalifiserende søknad 235 
 236 
En kvalifiserende søknad skal inneholde: 237 
 238 

a) En synliggjøring av kulturinstitusjonens/mediets langsiktige målsettinger, og som 239 
muliggjør en vurdering av virksomhet i forhold til Velferdstingets kulturpolitikk og 240 
tildelingskriterier.  241 
 242 

b) Fjorårets regnskap. 243 
 244 

c) Underskrift av økonomisk og juridisk ansvarlig for søknaden. 245 
 246 
 247 
§ 4.2 – Søknad om tildeling 248 
En søknad om tildeling skal inneholde:  249 
 250 

a) En synliggjøring av kulturinstitusjonens/mediets langsiktige målsettinger, og som 251 
muliggjør en vurdering av virksomhet i forhold til Velferdstingets kulturpolitikk og 252 
tildelingskriterier.  253 
 254 
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b) Et langtidsbudsjett for 3 år som angir en retning for driften de kommende 255 
tildelingsperiodene. 256 

 257 
c) En beretning for forrige tildelingsperiode, hvor de siste to godkjente regnskaper inngår, 258 

samt siste årsmelding godkjent av generalforsamlingen. Alle regnskaper skal være 259 
gjennomgått av godkjent revisor, og en uttalelse fra denne skal foreligge i søknaden. 260 
Unntak fra dette kan gis for førstegangssøkere, samt for andre dersom det foreligger 261 
særlige grunner for det.  262 

 263 
d) For kulturinstitusjoner/medier som tidligere har fått tildeling fra Velferdstinget skal 264 

beretningen synliggjøre i hvilken grad målsetningene beskrevet i tidligere søknader er 265 
oppfylt.  266 

 267 
e) Alt øvrig skriftlig materiale som kan være relevant for behandling av søknaden skal være 268 

tilgjengelig.  269 
 270 

f) Underskrift av juridisk og økonomisk ansvarlig for søknaden. 271 
 272 

g) For foreninger som tidligere har fått tildeling fra Velferdstinget skal beretningen 273 
synliggjøre hvordan § 5 profilering er oppfylt.    274 

§5 – PROFILERING 275 

Organisasjonen skal gjøre det kjent at den mottar midler fra Velferdstinget ved å ha 276 
Velferdstingets logo synlig på sine nettsider, på skriftlig informasjonsmateriell (tidsskrift, plakater, 277 
brosjyrer, flyers eller liknende), samt på bekledning brukt for å representere organisasjonen 278 
(idrettsdrakter, gensere, t-skjorter og liknende). Arbeidsutvalget kan gi dispensasjon for dette i 279 
spesielle tilfeller. Alle søkere plikter å legge ved en oversikt/beretning som viser til hvilken grad 280 
profilering er gjennomført. 281 

Søkere som mottar midler fra Velferdstinget skal være tilknyttet SiOs arrangementskalender der 282 
det er mulig. 283 

§6 – INNSTILLING OG BEHANDLING 284 

Alle innsendte søknader med alle vedlegg skal være tilgjengelig for offentlig gjennomsyn. 285 
Opplysninger som søkeren vurderer som personsensitive og opplysninger av strategisk art kan 286 
bli trukket fra offentlig gjennomsyn dersom søkeren uttrykkelig ber om det i søknaden. 287 
 288 
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Arbeidsutvalget innstiller på søknadene fra kulturinstitusjonene/mediene etter at 289 
Kontrollkomiteen har gått igjennom de økonomiske premissene for søknaden. Innstillingen 290 
legges frem for Velferdstinget som vedtar tildeling.  291 
 292 
Velferdstinget kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller. Vedtak der dette skjer, skal 293 
grunngis spesifikt. 294 

§7 - INHABILITET 295 

Medlemmer av Velferdstingets Arbeidsutvalg skal ikke sitte i styret til et studentmedium/en 296 
kulturinstitusjon/et idrettslag som mottar støtte fra Velferdstinget. 297 
 298 
Velferdstingets medlemmer som sitter i styret (inkl. varaer) eller andre deler av den sentrale 299 
styringsstrukturen, som for eksempel redaksjonen til et studentmedium, kan ikke delta i 300 
behandling av søknader om støtte til kulturinstitusjoner/medier/idrettslag eller revidering av 301 
kulturpolitisk og idrettspolitisk dokument. 302 

§8 – ORIENTERING OM VEDTAK 303 

Arbeidsutvalget skal orientere om sine innstillinger om tildelinger i brev til alle 304 
kulturinstitusjoner/medier som søker, minst ti dager før behandling i Velferdstinget.  305 
 306 
Arbeidsutvalget skal orientere om Velferdstingets tildelinger i brev til alle 307 
kulturinstitusjoner/medier som søker støtte. 308 

§9 – UTBETALING AV STØTTE 309 

Arbeidsutvalget plikter å informere støttemottaker om endelig tildeling så snart det lar seg gjøre 310 
etter SiOs budsjetter er vedtatt. Utbetaling av støtte skjer to ganger i året. Halvparten av støtten 311 
utbetales 20. februar. Det resterende beløpet skal utbetales innen 20. september.  312 

§10 – KRAV TIL BEGRUNNELSE VED AVSLAG OG AVVIKENDE 313 

BEVILGNINGER 314 

Eventuelle avslag på søknad om bevilgning, og eventuelle radikale avvik i tildelt sum i forhold til 315 
langtidsbudsjettet kulturinstitusjonen/mediet er tildelt bevilgning på bakgrunn av, skal spesifikt 316 
begrunnes i tilbakemelding til kulturinstitusjonene/mediene.  317 
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§11 - KLAGEBEHANDLING 318 

Alle søkere har en klagefrist på to uker fra de har blitt meddelt Velferdstingets vedtak. Det er kun 319 
adgang til å klage på bakgrunn av formelle feil ved saksbehandling. Dersom støttemottakerne 320 
klager innenfor fristen, behandles denne først av Kontrollkomiteen, før den sendes til 321 
Velferdstinget til ny behandling.  322 
 323 
Ved klage skal VT på påfølgende møte først ta stilling til om det har forekommet formelle feil.  324 
 325 
Dersom VT gir medhold i klagen behandles den ved at hele Velferdstingets budsjettsøknad tas 326 
opp til ny behandling.  327 

§12 – KRAV OM TILBAKEFØRING AV STØTTE 328 

Velferdstinget kan kreve støttebeløp helt eller delvis tilbakeført dersom en kulturinstitusjon/et 329 
studentmedium ikke lenger oppfyller kriteriene for støtteberettigelse, eller ikke lenger driver i 330 
samsvar med den søknaden som lå til grunn for tildeling.  331 
 332 
Driftsoverskudd oppad begrenset til den årlige støtten fra Velferdstinget kan ikke utbetales til 333 
andre organisasjoner, foreninger, stiftelser eller aksjeselskap. 334 

§13 – REDAKSJONELL FULLMAKT 335 

Arbeidsutvalget får redaksjonell fullmakt til å rette opp i eventuelle skrivefeil eller liknende i 336 
dokumentet.  337 
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POLITISK GRUNNDOKUMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 

2018 – 2022  2 

Mandat 3 
Velferdstinget i Oslo og Akershus er en interesseorganisasjon og øverste studentpolitiske organ i 4 
velferdsspørsmål tilknyttet Studentsamskipnaden SiO, Oslo kommune og Viken fylkeskommune.  5 

Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for Velferdstingets 6 
politikk. Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere utdanning. Prinsippet 7 
skal også gjelde for internasjonale studenter. Utdanningssystemet skal være noe mer enn en 8 
forberedelse til arbeidslivet; det skal være et element i samfunns- og demokratibygging. Det er 9 
derfor sentralt at ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn ikke påvirker evnen og muligheten 10 
til å ta utdanning. 11 

Velferdstinget skal høres i alle saker av betydning for samskipnaden og studentenes 12 
velferdstilbud. Velferdstingets tillitsvalgte skal til enhver tid arbeide for at Velferdstingets vedtatte 13 
politikk fremmes. Velferdstinget skal legge til rette for en god, trygg og innholdsrik 14 
studenttilværelse. 15 

Oslo og omegn huser en stor andel av Norges studenter og Studentsamskipnaden SiO er en av 16 
landets største samskipnader. Dermed har Velferdstinget også et nasjonalt ansvar for å arbeide 17 
for studenters levekår, men med et særlig fokus på de lokale og regionale utfordringer som 18 
finnes i sammenheng med å ligge i et storby- og pressområde. 19 
 20 
Velferdstilbudet 21 
Studentenes grunnleggende velferdsbehov skal dekkes på områder som studiefinansiering, bolig, 22 
barnehage, helse, idrett/trening, samferdsel og frivillige aktiviteter, og slik muliggjøre prinsippet 23 
om heltidsstudenten. Velferdstilbudet skal være fleksibelt og tilrettelagt studentenes ulike 24 
forutsetninger og behov. For at alle samskipnadens tjenester skal være tilgjengelig for alle 25 
studenter, må det finnes et kjønnsnøytralt alternativ for all registrering hos SiO. 26 
Studentsamskipnadens tilbud skal være et supplement til det ordinære kommunale og statlige 27 
velferdstilbudet, og ikke en erstatning. Derfor har staten og kommunen et viktig ansvar som 28 
garantist for sentrale velferdsordninger som studentboligbygging, helsetjenester for studenter, 29 
studiefinansiering, barnehagefinansiering, et godt kollektivtransporttilbud og sosiale 30 
stønadsordninger. 31 

Studenter har på mange områder ikke fulgt befolkningens generelle velstandsøkning. Derfor er 32 
det viktig at stat, kommune og andre aktører tar et større ansvar for studentenes velferd og på 33 
denne måten sikrer reell lik rett til utdanning. Oslo og Viken som vertskommune og -fylke har et 34 
særskilt ansvar i å anerkjenne den ressursen som studenter utgjør. I samarbeid med studentene 35 
skal Oslo kommune jobbe for Oslo som en studenthovedstad. Det skal til enhver tid eksistere et 36 
felles møtepunkt mellom studentene og kommunen. 37 

Det enkelte lærested har et ansvar for å støtte opp om samskipnaden og velferdstilbudet for sine 38 
studenter. Dette skal skje gjennom blant annet gode fristasjonsordninger, direkte subsidiering av 39 
samskipnadens tjenester og tilrettelegging for et godt fysisk, psykososialt læringsmiljø og 40 
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studentkultur. Studentforeninger er et viktig bidrag til studentenes velferdstilbud. Både SiO, 41 
utdanningsinstitusjonene, og kommunale og statlige instanser har ansvar for å legge til rette for 42 
og støtte opp om studentkulturen.  43 

Studentsamskipnaden SiO  44 
Tilgangen til SiOs velferdstilbud skal under enhver omstendighet gis slik at prinsippet om lik rett 45 
til utdanning ivaretas og fremmes. SiO skal som landets største studentsamskipnad etterstrebe å 46 
være en foregangsmodell for studentvelferd i Norge. 47 

Studentsamskipnaden SiO skal gi studentene et tilrettelagt tilbud med økonomisk gunstige 48 
velferdsordninger. SiO skal sørge for lik tilgang til samskipnadens velferdsgoder, uavhengig av 49 
hvilken medlemsinstitusjon man tilhører, hvilken utdanning man tar, hvilket land man kommer 50 
fra, funksjonsevne og hvilken livssituasjon man befinner seg i. 51 

Det er studentene som er både eiere og brukere av SiO og betaler for store deler av tjenestene 52 
gjennom semesteravgift og egenbetaling. Velferdstingets tillitsvalgte, som utgjør et flertall i 53 
Hovedstyret, er en grunnleggende del av brukerstyringen, som er et viktig prinsipp i 54 
samskipnaden. Dette prinsippet understrekes ved Velferdstinget sine innspill til hovedstyret, og 55 
det er dermed viktig at studentene i styret gjør sitt ytterste for å ta hensyn til Velferdstingets 56 
politikk. Samskipnaden er best tjent med en reell studentstyring – det er studentene slev som vet 57 
best hva slags velferdstilbud studentene trenger. Studentene skal ha mulighet til å medvirke i alle 58 
ledd i samskipnaden. 59 

Semesteravgiften er en viktig inntektskilde for SiO. Det er viktig at denne holdes på et nivå som 60 
opprettholder et godt velferdstilbud. Om semesteravgiften skal endres må dette gjøres etter 61 
vedtak i Velferdstinget. 62 

Velferdstinget ønsker en fleksibel, serviceorientert, bærekraftig, sterk og effektiv samskipnad som 63 
går foran i det grønne skiftet. Velferdstinget vil gjennom et konstruktivt samarbeid legge 64 
rammebetingelser for SiOs videre drift. 65 

Samskipnaden skal være partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig. 66 

SiO Bolig, trening, barnehage, mat og drikke skal være selvfinansierende og skal ikke subsidieres 67 
av semesteravgiftsmidler. 68 

Lønnsmoderasjon skal være gjeldende prinsipp for fastsettelse av SIOs direktørlønn. 69 
Direktørlønnen til SIOs direktør skal aldri overstige 3 ganger det den gjennomsnittlige ansatte i 70 
SIO tjener. 71 
 72 
Bolig 73 
Studentenes ønsker og behov skal være førende for Velferdstingets boligpolitikk. Studentboliger 74 
er et viktig utdanningspolitisk tiltak å sikre lik tilgang til høyere utdanning i Norge. Videre er det et 75 
virkemiddel som bidrar til at presset og prisene i det private utleiemarkedet dempes. I tillegg 76 
bidrar bygging av flere studentboliger til å bedre studenters økonomi og en realisering av 77 
heltidsstudenten. Dekningsgraden i Oslo og Viken bør ligge på minst 20%. Kommunale prosesser 78 
må effektiviseres og forenkles for å sikre tilfredsstillende byggehastighet. Å bygge gode 79 
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studentboliger handler både om pris, beliggenhet og byggekvalitet. SiO skal jobbe for å 80 
imøtekomme alle disse behovene.  81 

For å kunne ivareta studentene som kommer fra andre land for å studere i Norge på en god 82 
måte, er det essensielt at de får et sted å bo. Internasjonale studenter og utvekslingsstudenter er 83 
potensielt sårbare grupper, og må prioriteres i samskipnadens studentboligtildeling.  84 

Samskipnadens boliger skal være et trygt, rimelig og grønt boligtilbud til studentene. 85 
Velferdstinget skal sammen med andre velferdsting, studentpolitiske organisasjoner og 86 
samskipnader over hele landet, jobbe for å nå et mål om bygging av 3000 studentboliger med 87 
tilskudd nasjonalt hvert år frem til målet om nasjonal dekningsgrad på 20% er nådd. 88 

Boliger som bygges med tilskudd vil være å foretrekke, ettersom det reduserer kostnaden for 89 
studentene gjennom husleien. Det er viktig at kostnadsrammen for statlig tilskudd til 90 
studentboligbygging er av en størrelse som gjør det mulig å bygge med tilskudd, også i 91 
presseområder. Tilskuddsnivået må være slik at egenbetalingen studentene gjør gjennom 92 
husleien ikke blir for stor. Tilskuddsandelen skal ikke overskride 49%, for å sikre SiOs eierskap 93 
over studentboligene. Det skal alltid etterstrebes å bygges så bærekraftig som mulig med fokus 94 
på løsninger som er billige å drifte over tid, og boligmiksen må være tilpasset forskjellige livsstiler 95 
med hensyn til plassering, størrelse og pris. 96 

Samskipnaden må fortsette å ta sin del av ansvaret for å redusere klimabelastningen gjennom å 97 
bygge boliger som er energieffektive, bruke bærekraftige materialer og legge til rette for at 98 
studentene som bor i boligene skal kunne ta miljøvennlige valg. Boligene skal bygges i tilknytning 99 
til kollektivruter, institusjoner og der studenter oppholder og beveger seg mest.  100 

Nye kreative løsninger på bo- og livsutfordringer kan være positivt, men skal ikke nødvendigvis 101 
pålegges samskipnaden. Deres oppgave er å bygge rimelige, grønne og trygge boliger for 102 
studenter. Det er studentenes behov som skal ligge til grunn for utvikling av samskipnadens 103 
boligportefølje. 104 

En studentbolig er ikke funksjonell til evig tid, selv med godt vedlikehold. Når det ikke tildeles 105 
tilskudd til rehabiliteringsprosjekter går det ut over studentenes leie. Det er viktig at staten tar 106 
ansvar for å legge opp rehabilitering av boliger der det ikke er hensiktsmessig å rive og bygge 107 
nytt. 108 

Stat og kommune må legge til rette for et godt leiemarked, gjennom en aktiv leieboligpolitikk. De 109 
fleste studenter bor i privat utleide boliger, noe som medfører at det også må være et fokus på 110 
dette området. Leiemarkedet må være mer forutsigbart gjennom regulering av pris- og 111 
boligstandard. Studenters egen kompetanse må heves slik at de til enhver tid er sikre på egne 112 
rettigheter. 113 

Velferdstinget mener at: 114 

 Samskipnaden skal arbeide for avtaler med institusjonene som sikrer internasjonale 115 
studenter og utvekslingsstudenter et sted å bo. 116 

 Kommunale prosesser rundt studentboligbygging skal effektiviseres og forenkles. 117 
 Kostnadsramme- og tilskuddsrammen må økes. 118 
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 Stat og kommune må legge til rette for en mer forutsigbar, pris- og standardregulert 119 
privat leiesektor gjennom en aktiv leieboligpolitikk. 120 

 Tilskuddsordningen må tilpasses slik at det også gis årlig støtte til rehabilitering av 121 
studentboliger. 122 

 Alle nybygg i SiO skal ha grønne løsninger, og skal fortrinnsvis være av plusshus-standard, 123 
minimum nullenergi-standard. 124 

 Både boligbygging og boligmiks skal være basert på studentenes ønsker og behov. 125 
 Det skal foreligge gode rutiner for oppfølging av beboere. 126 
 Alle nybygg skal ha energimerking A. 127 
 SiOs leiepriser skal være lavere enn markedspris. 128 

 129 
Utover dette er eksisterende politikk på området utdypet i boligpolitisk dokument.  130 
 131 
Helse 132 
Studenters helse, både psykisk og fysisk, skiller seg veldig fra resten av befolkningen - også andre 133 
i samme aldersgruppe. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2018 viste at studenter er 134 
langt mer utsatt for alvorlige psykiske symptomplager. Hvorfor dette er tilfelle er fremdeles 135 
uklart. Arbeidet med oppfølging av studenters psykiske helse må styrkes.  136 

Det er nødvendig med et tiltak fra politisk hold som legger bevisste føringer for det videre 137 
arbeidet og som kartlegger hvilke områder forskjellige studenthelseaktører skal legge innsatsen 138 
på. Dette vil være behjelpelig for å koordinere innsatsen fra flere aktører på studentvelferd, slik 139 
at man får maksimalt ut av midlene man disponerer. 140 

SiO Helse spesialiserer seg innenfor studenthelse, og vil derfor ofte være det beste alternativet 141 
studenter har. Tjenestene skal lokaliseres slik at de er best mulig tilgjengelig for studenter. 142 
Samskipnaden skal ha som mål å være en helhetlig tilbyder av helsetjenester for sine studenter. 143 
Frem til det offentlige tar sitt ansvar for studentenes tannhelse, skal dette også inkludere 144 
tannhelsetjenester. 145 

Internasjonale studenter og utvekslingsstudenter har ikke de samme rettighetene når det 146 
kommer til helsetilbud som norske studenter. Dette gjør at deres studiehverdag kan oppleves 147 
mindre trygg. Det må arbeides for å ha et helhetlig tilbud også for internasjonale studenter og 148 
utvekslingsstudenter. 149 

Samskipnaden besitter en unik spisskompetanse på studenters psykiske helse. Derfor trenger vi 150 
at staten bevilger tilstrekkelige midler til samskipnadenes helsetjenester.  SiO skiller seg fra andre 151 
private helseaktører ved at deres mål er å utgjøre et helhetlig og tilrettelagt tilbud for studentene 152 
som samfunnsgruppe, og ikke nødvendigvis å være en aktiv konkurrent. Derfor skal 153 
Velferdstinget arbeide for en forutsigbar statlig tilskuddsordning for å øke kapasiteten i 154 
helsetjenesten i samskipnadene og at kommunen bidrar til studenters helsetilbud. 155 

Velferdstinget mener at: 156 

 Arbeidsutvalget skal jobbe på tvers av SiOs tjenesteområder, samt opp mot det offentlige, 157 
for å forebygge og behandle psykisk uhelse hos studenter i Oslo og Viken. 158 
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 Studenthelse skal defineres som et eget begrep, og det skal bygge videre på definisjonen 159 
som følger av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. 160 

 Nasjonale myndigheter må ta større ansvar for finansiering og koordinering av 161 
studenthelsetjenester. 162 

 Det må leveres en utredning om studenters psykiske og somatiske helsesituasjon. 163 
Utredningen må følges av en stortingsmelding med kartlegging av nødvendige tiltak på 164 
statlig og kommunalt nivå, som må iverksettes. 165 

 Samskipnadens helsetjenester skal være lokalisert der studentene ferdes og oppholder 166 
seg. 167 

 Det må arbeides for at internasjonale studenter og utvekslingsstudenter også får et godt 168 
helsetilbud mens de oppholder seg i Norge. 169 

 Det skal arbeides for en forutsigbar statlig tilskuddsordning for å øke kapasiteten i den 170 
psykiske helsetjenesten særlig. 171 

 Det skal arbeides for at det skal gis kommunale tilskudd til studentenes psykiske 172 
helsetjeneste. 173 

 174 
Utover dette er eksisterende politikk på området utdypet i helsepolitisk dokument. 175 
 176 
Studiefinansiering  177 
Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for Velferdstingets 178 
politikk. Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere utdanning. Prinsippet 179 
skal også gjelde for internasjonale studenter. Studiestøtten må reflektere de reelle utgiftene 180 
studentene har. Studiestøtten må tilpasses slik at alle studenter får muligheten til å være 181 
fulltidsstudenter. Det faktum at studenter er i en sårbar økonomisk situasjon skal ikke være 182 
hovedårsaken til at studenter arbeider ved siden av studiene. Det burde være et valg den enkelte 183 
student kan ta selv.  184 

Det bør legges til rette for at studenter skal kunne få barn i studietiden, og rett etter endt 185 
studietid. Det må innføres rett til foreldrestipend for søkere som er i overgangsfasen mellom 186 
avsluttet utdanning og yrkesaktivitet. 187 
 188 
Velferdstinget mener at:  189 

 Det skal utbetales 12 måneders studiestøtte. 190 
 Studiestøtten skal festes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 191 
 Studenter med barn skal motta studiestøtte som er 2 ganger grunnbeløpet i 192 

folketrygden. 193 
 Det må innføres rett til foreldrestipend for søkere som er i overgangsfasen mellom 194 

avsluttet utdanning og yrkesaktivitet. 195 
 Studenter skal ha rett på dagpenger ved permittering. 196 
 Endringen i konverteringsordningen skal reverseres slik at minst 40 prosent av 197 

studielånet konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng. 198 
 199 

 200 
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Studenter med barn 201 
Det skal være mulig å få barn i løpet av studietiden uten å måtte avbryte studieløpet. Derfor må 202 
stat og kommune ha gode støtteordninger for studenter med barn. Studentsamskipnaden må ha 203 
gode tilbud til studenter med barn som muliggjør tilværelsen som småbarnsforelder som 204 
studerer fulltid.  205 
 206 

Velferdstinget mener at: 207 

 SiO Barnehager skal være et eksempel til etterfølgelse hva gjelder standard på utstyr, 208 
utearealer og bygninger.  209 

 For foreldrepar der en eller begge foreldrene studerer, skal far/medmor ha rett til 210 
«fedrekvote».  211 

 For studenter med barn skal studiestøtte og forsørgerstipend utbetales over 12 måneder. 212 
 SiOs barnehagetilbud skal være tilrettelagt studentenes fleksible situasjon. 213 

Studenter med barn skal motta studiestøtte som er 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 214 

 215 
Serveringstilbud til studenter 216 
SiO Mat og Drikke skal være tilpasset studentenes behov. Dette innebærer at det skal være 217 
varierte tilbud som tar hensyn til forskjellige matintoleranser, -allergier og –preferanser i alle SiOs 218 
matutsalgssteder. Spesielt må de plantebaserte alternativene alltid inneholde en fullverdig 219 
proteinkilde. 220 

Samskipnaden skal fortsette arbeidet med å gjøre studentenes serveringstilbud bærekraftig, 221 
gjennom videreføring av Kutt Gourmet, økt fokus på matsvinn og plantebasert mat samt 222 
innføring av nye løsninger som blant annet prisdifferensiering og ved å donere til aktører som 223 
ikke er i konkurranse med SIO Mat og Drikke. 224 

Samskipnaden skal ha som mål å ha serveringssteder også på mindre institusjoner.  225 

Velferdstinget mener at:  226 

 SiO skal ha som mål å ha serveringssteder på de mindre institusjonene tilknyttet dem. 227 
 Samskipnaden skal ha utvidede åpningstider i eksamensperioden. 228 
 Samskipnaden må gjøre det enkelt å velge sunn og bærekraftig mat, og skal vektlegge 229 

dyrevelferd og miljøhensyn tungt i sine innkjøp og avtaler med leverandører. 230 
 SiO skal være åpne om hvilke bedrifter de har leverandøravtaler med. 231 
 SIOs mattilbud skal være tydelig merket for hva som er kjøtt, vegetar og vegansk, slik at 232 

det blir lettere å velge grønt 233 

Noen studenter har lengre skoledager og har dermed behov for lenger åpningstid hos SiO Mat og 234 
Drikke. Derfor må det tilbys lengre åpningstider hos SiO Mat og Drikke spesielt i eksamens 235 
periodene, da det både er ønskelig og et faktum at studenter tilbringer mer tid på skolen.  236 

Utover dette er eksisterende politikk på området utdypet i “Retningslinjer for SiO Mat og Drikke”, 237 
“Miljøpolitisk dokument” og i utvalgte resolusjoner.  238 



 
 

7 
 

 239 
Kollektivtransport og samferdsel  240 
Oslos og vertskommunenes studenter skal ha et godt kollektivtilbud. Kollektivtilbudet skal være 241 
rimelig og tilrettelegges alle studenters studiehverdag, uansett alder. Det må gå kollektivruter til 242 
og fra stedene der studenter bor, oppholder seg og ferdes.  Vertskommune og –fylke må ta 243 
ansvar for at alle studenter skal kunne dra nytte av et bredt kollektivtilbud med godt rabatterte 244 
priser, også på nattestid. 245 

Studentpris på transporttjenester må tilpasses slik at den samsvarer med studenters kjøpekraft 246 
sammenliknet med andre grupper i samfunnet, Det skal være mulig for studenter å pendle 247 
mellom studiested og bosted uten å måtte ha svært høye utgifter til kollektivtransport. 248 
Studentrabatten på kollektivtransport må ligge på samme nivå som honnørrabatten, og 249 
studenter som bor og studerer i forskjellige soner bør kunne reise sonefritt til og fra studiestedet. 250 

Studenter benytter seg også i stor grad av gang- og sykkelveier. Infrastrukturen må være 251 
utformet slik at byen er tilgjengelig og oppleves trygg. Kommunen må legge til rette for at 252 
studenter på en enkel og trygg måte kan bevege seg mellom bo- og studiested ved sykling 253 
og/eller gange. 254 

Velferdstinget mener at: 255 
 Studentrabatt på kollektivtransport må ligge på nivå med honnører. 256 
 Studenter som bor og studerer i forskjellige soner må kunne reise sonefritt til og fra 257 

studiestedet om det er behov for det. 258 
 Det må finnes gode nattbusstilbud. 259 
 Infrastruktur og byutvikling skal være tilrettelagt for studenter. 260 
 Oslo bysykkel må tilrettelegges for studenter i større grad enn i dag. 261 

Trening og idrett 262 
Å legge til rette for gode trenings- og idrettstilbud for alle studenter er et viktig 263 
helseforebyggende tiltak. Målet er å få flere studenter i aktivitet. Fysisk aktivitet fremmer bedre 264 
helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av 265 
en rekke diagnoser og tilstander. I mange tilfeller skaper aktivitetstilbud, spesielt de som er 266 
drevet av idrettsforeningene, i tillegg en viktig sosial arena for studenter. 267 

Studentidretten blir ofte nedprioritert. Kommunen, bydelene og idrettskretsene må anerkjenne 268 
studentidretten som en svært viktig videreføring av ungdomsidretten og en rekrutteringsarena 269 
for voksenidretten, og dermed legge til rette for denne både gjennom økt finansiering og innpass 270 
på kommunale anlegg. 271 

SiO Athletica er et viktig og effektivt tilbud for studenter. Det er viktig at dette tilbudet blir godt 272 
tilrettelagt studenter og deres behov. SiO Athletica må utover dette legge til rette for 273 
studentidretten, blant annet ved å tilby relevante arealer til gode tidspunkter. SiO Athletica har 274 
også et ansvar for å sørge for at de forskjellige idrettslagene er tildelt treningstider for 275 
kampavvikling før forbundenes frister, slik at det ikke påløper ekstragebyrer i forbindelse med 276 
dette. 277 

Velferdstinget mener at:  278 
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 Studentidretten skal ha tilgang på kommunale anlegg, og prioriteres etter barneidretten, 279 
men før bedriftsidretten.  280 

 SiO skal ikke opprette konkurrerende tilbud med studentidretten og skal tilrettelegge for 281 
studentidrett. 282 

 283 

Utover dette er eksisterende politikk på området utdypet i idrettspolitisk dokument. 284 
 285 
Kultur og frivillighet  286 
Et godt og levende kulturliv er viktig for trivsel og velvære. Studenter som trives i byen de bor i, 287 
trives også bedre som studenter. Oslo har et stort og variert kulturtilbud, som bidrar til å gjøre 288 
byen attraktiv for studenter. For at kulturtilbudet skal være tilgjengelig for studenter må det både 289 
være økonomisk tilgjengelig, og det må være kjent blant studenter at tilbudet eksisterer til en 290 
studentvennlig pris. 291 

I Oslo og omegn eksisterer det mer enn 450 studentforeninger. Foreningene gir studentene et 292 
unikt arrangementstilbud og aktiviteter som foregår på studentenes eget frivillige initiativ. 293 
Engasjement og trivsel kan vanskelig konstrueres, men gode rammevilkår øker muligheten for 294 
utfoldelse. Studentforeninger og studentkultur skaper en identitet og tilhørighet til 295 
studentmiljøet, i tillegg til at det spiller en viktig rolle i kompetansebygging utover de rammene 296 
utdanningsløpet setter. Studentkultur og -frivillighet inngår i den generelle kulturen og 297 
frivilligheten. Dermed har det offentlige like mye ansvar for å støtte studentkulturen og -298 
frivilligheten som for den generelle kulturen og frivilligheten. 299 

Velferdstinget mener at:  300 

 Det offentlige er ansvarlige for å legge til rette for aktører innen studentkultur og -301 
frivillighet på lik linje som for øvrige aktører innenfor kulturlivet og frivilligheten. 302 

 SiO har et særskilt ansvar for å se studentkulturen og -frivilligheten i Oslo og omegn i 303 
sammenheng. 304 

 Det offentlige kulturlivet skal som en hovedregel tilby rabatt ved fremvisning av gyldig 305 
semesterbevis og tilbudet må være kjent blant studentene. 306 

 Studentene skal lyttes til i saker som angår studentkulturen og -frivilligheten. 307 

Utover dette er eksisterende politikk på området utdypet i kulturpolitisk dokument. 308 

 

Oslo som studentby  309 
Velferdstinget mener Oslo skal være Norges beste studentby. Det er viktig å anerkjenne at Oslo 310 
har andre forutsetninger enn andre studentbyer, som gir ulike utfordringer, men også mange 311 
muligheter. Velferdstinget mener det er sentralt at Oslos studenter har felles møteplasser der 312 
man kan møtes på tvers av utdanningsinstitusjoner og faglig tilhørighet.  313 

Derfor ønsker Velferdstinget et sentralt studenthus for Oslos studenter. Et sentralt plassert 314 
studenthus er en måte å skape en ny felles møteplass. Et nytt studenthus handler om å løse 315 
felles utfordringer for institusjonene, foreningene i Oslo og befeste Oslo som studentby, på en 316 
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effektiv måte. Et studenthus i sentrum skal være tilgjengelig og gratis for alle studenter i Oslo og 317 
omegn. Det er derimot viktig at dette huset ikke skal stå i konflikt med andre mulige studenthus i 318 
Oslo og omegn. 319 

Det er også viktig at byen forøvrig anerkjenner studentene som den ressursen de er. Det å være 320 
en studentby bidrar både med liv i byen og det genererer arbeidsplasser. I tillegg bidrar 321 
studenter med betydelige summer i skatteinntekter til kommunen. Kommune, næringsliv, 322 
institusjoner og andre samfunnsaktører skal legge til rette for at studentene kan bidra 323 
konstruktivt til samfunnsutviklingen både i nærmiljøet, nasjonalt og globalt.   324 

Det er viktig med god dialog mellom kommunen og studentene, og studentene skal ha fast plass i 325 
Strategisk Samarbeidsforum, tidligere Kunnskap Oslo. Studenthovedstaden, et samarbeidsforum 326 
mellom studentledere i Oslo, skal fungere som formøter til Strategisk Samarbeidsforum og det er 327 
forventet at politikere som inviteres til å diskutere enkeltsaker i Studenthovedstaden møter. 328 

Oslo og omegn består, i tillegg til de fem største, av flere mindre utdanningsinstitusjoner. Ikke 329 
alle disse er representert i Studenthovedstaden og det er viktig at det tilrettelegges for dialog for 330 
deres studentledere også. Det skal finnes et råd for studentledere ved utdanningsinstitusjonene 331 
med mindre enn 1500 studenter.  332 
 333 

Demokrati og deltakelse 334 
Alle har rett til å få sin stemme hørt i beslutningsprosesser som påvirker deres liv. Studenter er 335 
eksperter på eget liv og utfordringer. Studentstyring som prinsipp baserer seg på dette. En viktig 336 
oppgave for Velferdstinget er å støtte opp om de lokale studentdemokratiene som er tilknyttet 337 
samskipnaden, særlig organisatorisk.  338 

Velferdstingets politikk og hovedstyrets beslutninger skal til enhver tid være forankret i 339 
studentmassen, og vår aktivitet og politikk skal være tilgjengelig for studentmassen.  340 

 341 

Vedtatt av Velferdstinget 7. februar 2021. 342 

 



HANDLINGSPLAN 2021/2022 

 

1. Arbeidsutvalet skal arbeide for at det vert lagt til rette for at studentar kan leve grønt 

og berekraftig. 

2. Arbeidsutvalet skal styrke kontakten mellom studentdemokratia i Oslo og omland. 

3.  Arbeidsutvalet skal vidareutvikle og sikre god dialog med andre Velferdsting og 

studentdemokrati med same virkeområde. 

4. Arbeidsutvalet skal arbeide for at studentar skal få rabatt tilsvarande honnør på 

kollektivtransport og at tilbodet vert tilgjengeleg for alle heiltidsstudentar. 

5.  Arbeidsutvalet skal i samarbeid med SiO jobbe for at kommunen gir gode vilkår til 

studentbustadbygging. 

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

årlig støtte til rehabilitering av studentbustadar. 

7. 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 som ein attraktiv studentby å leve i.  

8. Arbeidsutvalet skal arbeide for at den nye kommunale alkoholpolitiske 

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

9. Arbeidsutvalet skal arbeide for ei utbetring av bysykkeltilbodet. Spesielt betre 

tilgjengeleg ved studentbyane. 

10.  Arbeidsutvalet skal opprette ein samarbeidsavtale mellom Velferdstinget og SiO. 

Avtalen skal godkjennast av Velferdstinget. 

11.  Arbeidsutvalet skal saman med Studentsamskipnaden SiO, myndighetene og 

studentdemokratia arbeide for å forbetre situasjonen belyst av tilleggsundersøkinga 

Studentanes Helse- og Trivselsundersøking (SHoT). 

12.  Arbeidsutvalet skal gjennom perioden lage relevante kampanjar. Her under 

samarbeid med relevante aktørar for å promotere ny SHoT-undersøking i 2022 for å 

få best mogleg oppslutning, og arbeid med å få flest mogleg studentar til å stemme i 

stortingsvalet 2021. 



13.  Arbeidsutvalet skal saman med Velferdstinget arbeide for god møtekultur spesielt når 

vi igjen byrja å ha fysiske møter. 

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

15.  Arbeidsutvalet skal saman med relevante aktørar jobbe for en god studiestart på tvers 

av dei tilknytte utdanningsinstitusjonane. 

16.  Arbeidsutvalet skal arbeide for at Studentsamskipnaden SiO skal opprette ein felles 

kalender for alle studentarrangement i Oslo og omland. 

17. Arbeidsutvalet skal sørgje for at Studentsamskipnaden SiO føretar ei opprusting av 

kunstgrasbanen utanfor Domus Athletica. 

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

fram ein sak for Velferdstinget i løpet av hausten. 

19.  Velferdstinget skal revidere tildelingskriteria og tildelingsprosessen. 

20.  Velferdstinget skal revidere sitt idrettspolitiske dokument. 

21.  Velferdstinget skal revidere reglement for tildeling av studentbustad i SiO. 

22.  Velferdstinget skal utvikle eit karrierepolitisk dokument. 

23.  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. 

24.  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.  
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