PROTOKOLL FRA VÅRSEMINAR
Dato:
Tid:
Sted:

5. og 6. februar 2022
klokken 09:30
Thon Hotel Oslofjord, Sandvika

Møtet satt d. 5. februar 2022 kl. 11:34. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede til stede.

DELEGATER:
DE MINDRE HØGSKOLENE
1
2
3
4
5

UNIVERSITETET I OSLO

Martine Mena Løkkeberg (MF)
Bjørn Magnus Hanserud (MF)
Mariell Simone Mjøen (ONH)
Eirik Knutsen (ONH)
Malin Måøy (NLA Høgskolen)

Grønn liste
25
Camilla Langen (vara)
26
Charlotte Hjort (vara)

POLITIHØGSKOLEN
6

Emil

Venstrealliansen
27
Malena Tjensvold Reese
28
Forfall ingen vara
29
Hans-Markus Jensvold Kverneng (vara)

HØYSKOLEN CAMPUS KRISTIANIA
7
8
9
10

Felix Lillejord Fotland
Andrine Breiner Johansen
Aleksandra Louise H. Langsø
Daniel Bloch

Liberal liste
30
Sivert Arntzen
Arbeidsutvalget
31
Karl Oskar Lie Bjerke

HANDELSHØYSKOLEN BI
11
12
13
14

Truls-Petter Muller (vara)
Constance Thuv
Armin Braimi
Iben Nesset

A-lista
32
Frida Rasmussen
33
Kristine Vilde Sandtrøen

OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Hasan Ali
Amalie Fadler Opdal
Åse Berg Dybvik
Sebastian Rishaug Strand
Mats Ugland
Forfall ingen vara
Lovise Meyer
Thomas Finnøy Trouiller (vara)
Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik
Henriette Bøe

Moderat liste
34
Polina Malinina (vara)
35
Sandra Elise Desirée Lexander
Henke og Thom-listen
36
Robert Granlund
Gjestelista
37 Jørgen Hammer Skogan (settevara)
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TALE- OG FORSLAGSRETT:
Møteplikt med tale- og forslagsrett
DELSTYRER
38
39
40
41

Rune Keisuke Kosaka – Radio Nova, styreleder
Isak Grov Diesen – Urban boligutleie
Barathy Pirabahar – Kulturstyreleder
Axel Klanderrud - Valgkomiteleder

KONTROLLKOMITÈEN
42
43

Adrian Leander Skagen
Markus Christopher Barkenæs

HOVEDSTYRET
45
46
47
48

Stine Johannessen, leder
Kristine Berg Heggelund
Elsa Kuvene Skaret
Eva Strømme Moshuus

ARBEIDSUTVALGET
50
51
52

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

OBSERVATØRER:
Med talerett
Silje Wilhelmsen (SiO Mat og Drikke)

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

AU, VTAU: Arbeidsutvalget
AL: Arbeiderbevegelsens studentliste
BDM: Barrat Due musikkinstitutt
BI: Handelshøyskolen BI
BISO Oslo: BI studentorganisasjon Oslo
DMI: De mindre utdanningsinstitusjonene
DNS: Det Norske Studentsamfund
GjL: Gjestelista
GL: Grønn liste
HK: Høyskolen Kristiania
HS: Hovedstyret
KK: Velferdstingets kontrollkomité
KS: Velferdstingets Kulturstyre
LL: Liberal liste
MD: SiO Mat & Drikke
MF: MF vitenskapelige høyskole
ML: Moderat liste
NIH: Norges idrettshøgskole

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Permisjonssøknad fra Kristine Sandtrøen (UiO, A - lista): Søker permisjon fra 17:30 til 18:30 lørdag.
VEDTAK: Permisjon innvilget.
Permisjonssøknad fra Charlotte Hjort (UiO, GL): Søker permisjon, pauser etter behov begge dager.
VEDTAK: Permisjon innvilget.
Permisjonssøknad fra Camilla Langen (UiO, GL): Søker permisjon, pause etter behov begge dager.
VEDTAK: Permisjon innvilget.
Permisjonssøknad fra Andrine Breiener Johansen (HK): Søker permisjon fra 10:15 søndag
VEDTAK: Permisjon innvilget.
Permisjonssøknad fra Hasan Ali (OsloMet): Søker permisjon fra 16:20 søndag
VEDTAK: Permisjon innvilget.
Permisjonssøknad fra Constance Thuv (BI): Søker permisjon fra 17:00 søndag
VEDTAK: Permisjon innvilget.
Permisjonssøknad fra Malin Måøy (NLA): Søker permisjon fra 16:22 søndag
VEDTAK: Permisjon innvilget.
Permisjonssøknad fra Hasan Ali (OsloMet): Søker permisjon fra 16:20 søndag
VEDTAK: Permisjon innvilget.
Klokken 16:35

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT

38
39
40
41
42
43
44
45

GODKJENNING AV INNKALLING

Sak 001-22/02
Arbeidsutvalget innstilte på følgende personer:
Kari Anne Andersen, Ola Gimse og Ole Martin Juul Slyngstad som ordstyrere.
Victoria Ovedie Chruickshank Langø som referent.

VEDTAK: AUs innstilling ble vedtatt.

Klokken 16:50
Sak 002-22/02
Arbeidsutvalgets innstilling:
Innkalling godkjennes.

VEDTAK: Innkallingen ble godkjent.
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46
47
48
49

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN
Sak 003-22/02
AU innstilte på følgende dagsorden og kjøreplan:

09:00 Oppmøte
09:30 Møtestart med opprop
Lørdag
Tid:
09:30

Saks nr.:

10:50
10:55
11:45
11:50

Pause 5 min

12:20
12:30

Pause 10 min
001-22/02
002-22/02
003-22/02

13:15
14:00
14:20

006-22/02
007-22/02
008-22/02
Lunsj 45 min
009-22/02
010-22/02

14:35

011-22/02

15:00
15:10
16:00
16:10

Pause 10 min
012-22/02
Pause 10 min
013-22/02

16:35

156-21/12 og
157-21/12
Pause 10 min

17:00
17:10
17:20

18:00
19:00

Type sak:

Kategori:

Workshop karrierepolitisk dokument

Diskusjonssak

Politikk

Fortsettelse: Workshop
karrierepolitisk dokument

Diskusjonssak

Politikk

Valg av ordstyrer og protokollfører
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden og
kjøreplan
Godkjenning av protokoll
Konstituering (herunder
forretningsorden)
Arbeidsutvalgets orientering
Hovedstyrets orientering
Andre orienteringer

Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak

Møtekonstituering
Møtekonstituering
Møtekonstituering

Vedtakssak
Vedtakssak

Møtekonstituering
Møtekonstituering

Orienteringssak
Orienteringssak
Orienteringssak

Orienteringer
Orienteringer
Orienteringer

Halvårsrapport
Fastsettelse av mandat, medlemmer
og leder av redaksjonskomité
Debatt: Idrettspolitisk dokumentdebatt

Orienteringssak
Vedtakssak

Orienteringer
Møtekonstituering

Vedtakssak

Politikk

Debatt: Politisk grunndokument

Vedtakssak

Politikk

Debatt: Revidering av handlingsplan

Vedtakssak

Debatt: Tildelingsprosess og Kultur- og
mediepolitiske tildelingskriterier

Vedtakssak

Organisasjon/
politikk
Organisasjon/
politikk

Pause 5 min

004-22/02
005-22/02
12:50
13:00

Saker:
Opplæring av gamle og nye
representanter

Delegasjonsmøte
Fort. debatt: Tildelingsprosess og
Kultur- og mediepolitiske
tildelingskriterier
Møteslutt
Frist for å sende inn endringsforslag
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Vedtakssak

Organisasjon/
politikk

Søndag
Tid:
09:30
09:50
10:10

Saks nr.:
014-22/02
015-22/02
016-22/02

10:20
10:30

Pause 10 min
017-22/02

10:35
10:50

018-22/02
019-22/02

11:10
11:25

Pause 15 min

12:05
12:15

Pause 10 min

12:50
13:35

Lunsj 45 min

14:00
14:25
14:35
14:55

Pause 10 min

15:25
15:35

Pause 10 min
020-22/02

15:55

021-22/02

16:15

022-22/02

16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:30

Pause 10 min
023-22/02
024-22/02

Saker:
Sponsorer for det nye studenthuset
Vedtektsendringer i SiO Barnehage
Ettergodkjenning av
kulturstyremedlem

Type sak:
Diskusjonssak

Kategori:
Politikk

Valgsak

Valg

Godkjenning av kulturstyrets
handlingsplan 2022
Møteplan for 2022
Revidering av Velferdstingets budsjett
for 2022

Vedtakssak

Godkjenninger

Vedtakssak
Orienteringssak

Organisasjon
Orienteringer

Debatt del 2:
Politisk grunndokument 2022-2023

Vedtakssak

Politikk

Votering:
Politisk grunndokument 2022-2023

Vedtakssak

Politikk

Debatt del 2:
Revidering av handlingsplan
Votering:
Revidering av handlingsplan

Vedtakssak

Politikk/
organisasjon
Politikk/
organisasjon

Votering: Idrettspolitisk dokument
Votering: Tildelingsprosess og Kulturog mediepolitiske tildelingskriterier

Vedtakssak
Vedtakssak

Politikk
Politikk/
organisasjon

Resolusjon: Tiltak for en tryggere
seksuell helse for Oslos studenter
Resolution: A swifter bureaucratic
process for international students
Valg til
kontrollkomitéen for SiO Barnehage

Vedtakssak

Resolusjoner

Vedtakssak

Resolusjoner

Valgsak

Valg

Valg til Internasjonal komité
Valg til Kontrollkomité
Eventuelt
Møtekritikk
Møteslutt

Valgsak
Valgsak

Valg
Valg
Eventuelt
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Vedtakssak

50
51
52
53
54
55
56
57
58

VOTERING:
Arbeidsutvalget har et endringsforslag om å fjerne saken om KS sin handlingsplan siden KS enda ikke har
hatt møtet sitt.
Med dette fjernes sak 017-22/02 fra dagsorden og kjøreplan
VEDTAK: Dagsorden og kjøreplan ble godkjent med de endringer som fremkom på møtet.

59
60
61
62
63
64
65
66

GODKJENNING AV PROTOKOLL

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

KONSTITUERING

Sak 004-22/02
Det ble innstilt på at referatet godkjennes.
VEDTAK: Referatet ble godkjent.

Sak 005-22/02
Arbeidsutvalget v/ Vemund H. Jernsletten orienterer om saken.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Innsendte valgprotokoller vedtas.
Kontrollkomitéens innstilling:
Valgprotokollene fra BISO, Politihøyskolen og UiO godkjennes.

AU innstiller på at innsendte valgprotokoller vedtas.
KK v/ Adrian Skagen innstiller på at valgprotokollene fra BISO, Politihøyskolen og UiO godkjennes.

VEDTAK: Valgprotokollene ble godkjent.
Det var en kandidat fra UiO som stilte som settevara uten valgprotokoll:
Jørgen Hammer Skogan (GjL)
VEDTAK: Jørgen Hammer Skogan fikk stemmerett og nummer som følger: 37.

Det var 33 stemmeberettigede til stede.
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Forslag # 1

Dokument:

Forretningsorden

Linje nr

44

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 005-22/02: Konstituering
Opprinnelig

Søknad om permisjon fra møtet skal leveres skriftlig

tekst
Ny tekst

Søknad om permisjon fra møtet skal leveres skriftlig, via mail til
Kontrollkomiteen med administrasjonen i kopi.

Begrunnelse

En presisering av at Kontrollkomiteen skal motta permisjonssøknader på
mail. Det tilrettelegger bedre for komiteens behandling enn papirfly – at
dette kommer frem fra forretningsordenen vil forhåpentligvis også
tilrettelegge for mindre forvirring.
English: This bylaw specifies what you as a representative need to do if you
are leaving the meeting early. We propose an added instruction on how and
who to contact before you apply for leave.

AUs innstilling

Vedtas

VEDTAK

Vedtatt
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Forslag # 2

Dokument:

Forretningsorden

Linje nr

75

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Tillegg

Sak 005-22/02 Konstituering
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

§ 4-2 Digitale Møter
Ved digitale møter vil ordinære regler for bruk av stemmeskilt kunne vike
av praktiske hensyn, for å best utnytte funksjonalitetene til programvaren
som verter det digitale møtet.

Begrunnelse

Underkapitlet reflekterer at forretningsordenens antakelse om fysiske
møter ikke alltid er gjeldende, f.eks. i pandemitider. Ved digitale møter vil
en systematisk fravike en del ordinære møteregler, og det er
hensiktsmessig at forretningsordenen anerkjenner dette.
Endringsforslaget formaliserer ikke den konkrete praksisen som har
normalisert seg for digitale møter (en tegner seg til innlegg i Zoom sin
innebygde chat, voterer ved Zoom reactions) – denne praksisen er i stor
grad tilknyttet funksjonaliteter ved Zoom, programvaren som til nå har
blitt brukt for møter, men AU har ikke ansett det hensiktsmessig å binde
forretningsordenen til funksjonaliteter ved en programvare en kanskje
ikke vil bruke i fremtidige møter.
(Medfører redaksjonell endring av eksisterende § 4-2 til § 4-3)
English: Just a short point about how some of the regular procedures may be
adapted to fit the platform during online meetings. Despite the fact that all
online meetings have been on Zoom so far, the Working Committee have
found it best not to be too specific in case we choose to use a different
platform in the future.

AUs innstilling

Vedtas

VEDTAK

Vedtatt
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Forslag # 3

Dokument:

Forretningsorden

Linje nr

79

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Strykning

Sak 005-22/02 Konstituering
Opprinnelig

Slike saker skal behandles på engelsk.

tekst
Ny tekst
Begrunnelse

Det har vist seg at under nasjonalt regelverk kan ikke Velferdstinget
ekskludere at innlegg holdes på norsk. Forslaget står i sammenheng med
forslag # 4, som bl.a. åpner for at innlegg allikevel kan holdes på engelsk i
behandling av f.eks. engelskspråklige resolusjonsforslag.
English: Last year the Welfare Council decided that in order to accommodate
international students, certain cases could only be debated in English.
Norwegian Laws however dictate that such a rule is unenforceable and hence
the Working Committee have made a new proposal on how to accommodate
international students in debates. More on that in proposal number 4.

AUs innstilling

Vedtas

VEDTAK

Vedtatt
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Forslag # 4

Dokument:

Forretningsorden

Linje nr

77-79

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 005-22/02 Konstituering
Opprinnelig

Talespråk er norsk. Resolusjoner og andre saker skal imidlertid kunne

tekst

presenteres på engelsk, både som saksdokument og muntlig
introduksjon under møtet.

Ny tekst

Talespråk er primært norsk. Resolusjoner og andre saker skal
tilrettelegges for å kunne presenteres på engelsk, både som
saksdokument og muntlig introduksjon under møtet.

Begrunnelse

Endringen i første setning åpner for engelske innlegg der dette er
ønskelig, men også for personer som har andre skandinaviske språk som
morsmål ikke i prinsippet ekskluderes som talere.
Andre setning endres for å unngå en pragmatisk tolkning hvor engelsk er
akseptert kun i selve saksdokumentene og introduksjonen, ikke debatten.
Endringen skaper også en forpliktelse for Arbeidsutvalget å tilrettelegge
for internasjonale studenters bidragsmulighet.
English: The first part changes our business language to only primarily
Norwegian. This opens up the possibility that representatives can speak any
language that the majority of the Welfare Council comprehends. The current
bylaw, which we introduced last year, could have the unintended effect of
banning both Swedish, Danish and other Nordic languages from debates,
despite the fact that most Norwegians are at least somewhat fluent at
comprehending them.
The second part changes English from being merely an option when speaking,
to something the Working Committee will actively accommodate.

92

AUs innstilling

Vedtas

VEDTAK

Vedtatt

VEDTAK: Forretningsorden vedtatt med de endringer som kom på møtet.
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93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

ORIENTERINGER
Sak 006-22/02
ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING
Arbeidsutvalget i fellesskap orienterte om hva de hadde gjort perioden 6. desember til 6. februar
Oppklarende spørsmål fra 5(I).
Sak 007-22/02
HOVEDSTYRETS ORIENTERING
Hovedstyret v/Stine Johannessen orienterte om SiO og deres arbeid.
Oppklarende spørsmål fra 31(I) og 14(I).
Sak 008-22/02
ANDRE ORIENTERINGER
Delegat 50 fremmer forslag om å gi talerett til Aleksander Ramm (Radio Nova) og Simen Tjølsen Oftedahl
(NSO) dette møtet.
VEDTAK: Aleksander Ramm (Radio Nova) og Simon Tjølsen Oftedahl (NSO) får talerett dette møtet.
Aleksander Ramm (56) orienterer om hva Radio Nova har gjort i det siste.

12

Klokken 12:40

110
111
112
113
114
115

KONSTITUERING
Sak 005-22/02
Etter 2/3 flertall åpnes sak 005-22/02 på nytt, da et ubehandlet endringsforslag var kommet inn.
Forslag # 5

Dokument:

Forretningsorden

Linje nr

53

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Tillegg

Sak 005-22/02 Konstituering
Opprinnelig

Slike saker skal behandles på engelsk.

tekst
Ny tekst

"§ 1-8 Sakstyper
Velferdstinget har 4 ulike sakstyper:
Vedtakssaker som består av spørsmålsrunde, debatt og vedtak
Valgsaker som består av fremming av kandidater, utspørring og valg
Diskusjonssaker som består av spørsmålsrunde og debatt
Orienteringssaker som består av en spørsmåls- og tilbakemeldingsrunde
Dersom en representant ønsker en debatt basert på hva som kommer
frem i en orienteringssak oppfordres man til å melde saken opp til
eventuelt. Dersom man ønsker et vedtak basert på en diskusjonssak eller
orienteringssak oppfordres man til å melde inn saken til arbeidsutvalget
som regulert i vedtektene § 3-6"

Begrunnelse

Da dette ikke var regulert noe sted så ønsket vi i arbeidsutvalget å lage en
enkel oversikt over hvordan de ulike sakstypene fungerer. Vi ønsker og å
gjøre det mulig å komme korte kommentarer på orienteringer, uten at
det skal føre til en replikkutveksling mellom representantene, da det i
noen tilfeller kan bli mye som skjer før vi kommer til eventuelt i
programmet.

AUs innstilling

Vedtas

VEDTAK

Vedtatt
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116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

HALVÅRSRAPPORT

129

FASTSETTELSE AV MANDAT, MEDLEMMER OG LEDER AV
REDAKSJONSKOMITÉ

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Sak 009-2/02
Arbeidsutvalget v/ Maika Marie Godal Dam orienterer om saken.
Det var ingen oppklarende spørsmål til orienteringen.
DEBATT AV SAKEN
Det var ingen som tegnet seg til debatt.

Klokken 12:58

Sak 010-22/02
Arbeidsutvalget v/ Marius Torsvoll orienterer om saken.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Velferdstinget vedtar regler og mandat for redaksjonskomité og velger denne etter fastsatte retningslinjer.
Oppklarende spørsmål fra 42(I) og 31(I)
DEBATT AV SAKEN
26(I), 17(I) – 26(R), 22(I) – 26(R). 33(I), 26(I). 32(I), 26(I) – 32(R).
UiO oppnevner Polina Molinina som representant i redaksjonskomitéen.
OsloMet oppnevner Mats Ugland som representant i redaksjonskomitéen.
BI oppnevner Armin Braimi som representant i redaksjonskomitéen.

VOTERING
Velferdstinget går til votering.
Det var 33 stemmeberettigede til stede.
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Forslag # 1

Dokument:

Fastsettelse av mandat,

Linje nr

425

Type

Endring

medlemmer og leder for red
Levert av:

Charlotte Hjort, GL

Sak 010-22/02 Fastsettelse av mandat, medlemmer og leder av redaksjonskomité
Opprinnelig

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

tekst

ikke realitetsbehandles.

Ny tekst

d. Komiteen skal innstille på hvorvidt forslag skal realitetsbehandles eller
ikke realitetsbehandles, eller dersom nødvendig avvises.

Begrunnelse

"Grønn Liste mener at redaksjonskomiteen bør sette minst mulig føring
for hva som vedtas. Forrige gang dette ble tatt opp fikk vi kritikk fra
redaksjonskomiteen på at det ikke var noen måte å få frem at noe ikke
burde vedtas. Den kritikken har vi tatt til oss og vi foreslår at komiteen
kan avvise, slik at man kan rådføre Velferdstinget der det er nødvendig.
Vi har fjernet innstillingen ""vedtas"", fordi vi anser det som udemokratisk
""anbefale"" å vedta forslag. Representantene selv må ta stilling til alle
endringsforslagene uansett. "

150
151
152
153

AUs innstilling

Ingen instilling.

VEDTAK

Falt

VEDTAK: Polina Molinina, Mats Ugland og Armin Braimi blir valgt til redaksjonskomitéen.
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154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

DEBATT: IDRETTSPOLITISK DOKUMENT
Sak 011-22/02
Arbeidsutvalget v/Vemund H. Jernsletten orienterer om saken.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Velferdstinget reviderer idrettspolitisk dokument.
Det var oppklarende spørsmål fra 26(I) og 14(I)
DEBATT AV SAKEN
23 (I) – 32(R), 25(I). 50(I), 32 (I), 42(I), 22(I), 26(I) – 32(R) – 26(SR), 25(I), 50(I), 51(I), 31(I) – 51(R), 32(I), 36(I).

VOTERING
Velferdstinget stemmer over forslagene.
Det var 35 stemmeberettigede til stede.
Forslag # 12

Dokument:

Idrettspolitisk dokument

Linje nr

25

Levert av:

Armin Braimi (BI)

Type

Tillegg

Sak 013-22/02 Revidering av idrettspolitisk dokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

Et konkurrerende tilbud mellom SiO og idrettsforeningene vil være
uttynnende for tilbudet som eksisterer i Oslo, dermed burde konkurranse
og overlappende tilbud unngås så langt det lar seg gjøre. Spesifikt er
dette identiske tilbud eller tilbud som er så like at de tiltrekker den
samme studentmassen. Der hvor disse oppstår burde SiO gå sammen
med gjeldende idrettsforening for å skape et omforent tilbud til gode for
begge parter og studentene.

Begrunnelse

Tydeliggjøre intensjonen i forslaget

AUs innstilling

Ingen innstilling.

VEDTAK

Vedtatt

16

Forslag # 1

Dokument:

Idrettspolitisk dokument

Linje nr

35

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 011-22/02 Revidering av idrettspolitisk dokument
Opprinnelig

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

tekst

studentenes trivsel og mestring, og at så mange som 1 av 5 studenter
sliter med alvorlige psykiske symptomplager.

Ny tekst

SHoT-undersøkelsen har over lenger tid vist at sosial tilhørighet er sentral
for studentenes trivsel og mestring. En betydelig andel av studentmassen
rapporterer signifikante psykiske symptomplager.

Begrunnelse

Da alle undersøkelsene så langt viser mye det samme så tenker vi det er
hensiktsmessig å ha en formulering som ikke må oppdateres minimum
hvert fjerde år.
English: All surveys to date points to the same conclusions, so in order to
avoid revising the same sentence at least every four years, it is better to
phrase it in a way that that won’t be out of date next year.

AUs innstilling

Vedtas

VEDTAK

Vedtatt

17

Forslag # 2

Dokument:

Idrettspolitisk dokument

Linje nr

93

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 011-22/02 Revidering av idrettspolitisk dokument
Opprinnelig

Utleiearealene til SiO Athletica bør alltid være forbeholdt studentene. I

tekst

tidsrom der arealene vanligvis ikke benyttes bør SiO oppfordre andre
foreninger og studentgrupperinger til å leie. I siste instans kan arealene
leies ut til andre

Ny tekst

Utleiearealene til SiO Athletica bør alltid være forbeholdt studentene.
Disse skal være tilgjengelig vederlagsfritt for studentene og
studentforeningene. I tidsrom der arealene vanligvis ikke benyttes bør
SiO oppfordre andre foreninger og studentgrupperinger til å låne
arealene. I absolutt siste instans kan arealene leies ut til andre.

Begrunnelse

Denne formuleringen understreker det som er praksis og intensjonen per
dags dato. Siste setning er også en forsterkende formulering fra tidligere
formuleringer. Dette prioriterer idrettsforeningene sitt arealbehov mer
enn tidligere.
English: This amendment proposal distinguishes between borrowing and
renting

AUs innstilling

Vedtas

VEDTAK

Vedtatt

18

Forslag # 3

Dokument:

Idrettspolitisk dokument

Linje nr

104

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Tillegg

Sak 011-22/02 Revidering av idrettspolitisk dokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

Fokus på sunnhet skal prioriteres over skjønnhetsidealer.

Begrunnelse

Arbeidsutvalget mener at avsnittet er godt og at fokus på
mangfoldigheten i studentmassen er bra. Arbeidsutvalget anser det dog
som nyttig å komme med en ytterligere presisering. Sunnhet og helse
skal være fokuset til kampanjene ikke uoppnåelige skjønnhetsnormer.
English: Focus on health should be prioritized over beauty

AUs innstilling

Vedtas

VEDTAK

Vedtatt

Forslag # 4

Dokument:

Idrettspolitisk dokument

Linje nr

118

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Tillegg

Sak 011-22/02 Revidering av idrettspolitisk dokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

Fokus på tilgjengelig informasjon på engelsk er viktig for rekrutteringen
av internasjonale studenter, da universitetsidretten ofte står sterkt
utenfor Norge.

Begrunnelse

Student og universitetsidrett står sterkt i mange land, dette betyr også at
mange utvekslingsstudenter velger hvor de drar på utveksling basert på
idrettstilbudet som er tilgjengelig. Dette vil bidra til internasjonal
rekruttering dessuten er dette et viktig punkt for idrettsforeningenes
inkludering og rekruttering av internasjonale studenter.
English: Information should be available in English in order to accommodate
international students

AUs innstilling

Vedtas

VEDTAK

Vedtatt

19

Forslag # 5

Dokument:

Idrettspolitisk dokument

Linje nr

149

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Tillegg

Sak 011-22/02 Revidering av idrettspolitisk dokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

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

Begrunnelse

Bedre dialog og samarbeid fører til et bedre tilbud til studentene. Dette er
også noe arbeidsutvalget har erfart at har manglet. Dermed kommer det
forslag om at SiO og idrettsforeningene har en jevn og god dialog.
English: SiO should have regular meetings with the sports unions.

AUs innstilling

Vedtas

VEDTAK

Vedtatt

20

Forslag # 6

Dokument:

Idrettspolitisk dokument

Linje nr

168

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Tillegg

Sak 011-22/02 Revidering av idrettspolitisk dokument
Opprinnelig

Nytt avsnitt

tekst
Ny tekst

For at samarbeidet og utfyllingen av trening og idrettstilbudet mellom
idrettsforeningene og SiO Athletica skal fungere optimalt mener
velferdstinget følgende:


Studentidrettsrådet og administrasjonsledelsen i SiO Athletica bør
møtes jevnlig for å sørge for et godt samarbeid.



Athletica og studentidretten bør gå sammen for å møte
kommunen om felles mål.



For å sikre et godt samarbeid om utnyttelsen og vedlikehold av
hall og idrettsarealer burde SiO være i kontinuerlig dialog med
idrettsforeningene som bruker SiO sine arealer. Dette for å kunne
hurtig utbedre eventuelle mangler og gjennomføre nødvendig
vedlikehold før arealet blir uforsvarlig å bruke.

English: This proposal gives a framework for how the student sports council
and SiO Athletica can better work together.
Begrunnelse

Dette tillegget er et forsøk på videre ansvarsfordeling og samarbeid.
Athletica og idrettsforeningene har ovenfor kommunen et felles ansvar
for å fremme studentenes sak og burde samarbeide om dette.

AUs innstilling

Vedtas

VEDTAK

Vedtatt

21

Forslag # 7

Dokument:

Idrettspolitisk dokument

Linje nr

168

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Tillegg

Sak 011-22/02 Revidering av idrettspolitisk dokument
Opprinnelig

Nytt avsnitt

tekst
Ny tekst

Ved opprettelsen av delingsordninger av utstyr hos Athletica som er
tilgjengelige for SiO registrerte studenter, skal denne delingsordningen
også være tilgjengelig for idrettsforeningene som er tilknyttet SiO.
English: Equipment SiO Athletica shares with SiO registered students
should also be shared with the sports unions.

Begrunnelse

En del idrett er dyr å drive med og ved utstyr som er tilgjengelig for utlån
til studenter burde dette også gjelde idrettsforeningene. Spesielt vil f.eks
friluftsutstyr og ski være en dyr og unødvendig investering for en
internasjonal student hvis det eksisterer låne/deleordninger.

AUs innstilling

Vedtas

VEDTAK

Vedtatt

22

Forslag # 8

Dokument:

Idrettspolitisk dokument

Linje nr

190

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Tillegg

Sak 011-22/02 Revidering av idrettspolitisk dokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst



SiO og idrettsforeningene har et ansvar for å ikke ha
konkurrerende tilbud. Tilbud som grenser til hverandre eller er
identiske skal unngås. SiO har et særskilt ansvar for å unngå
konkurranse med frivillige tilbud.

Begrunnelse

Det vil være uttynnende hvis SiO og idrettsforeningene har
konkurrerende/identiske tilbud. Her burde det finnes en løsning som
gagner begge parter. SiO som den sterkeste aktøren og med betydelige
midler har et sterkere ansvar her enn f.eks BIA eller OSI som finansieres
av studentene og annet dugnadsarbeid.
English: SiO and the sports unions have a responsibility to avoid competing
against each other. It is SiO’s responsibility to avoid competition with the
voluntary student sports unions. Proposal 11 gives a definition of what
competing against each other entails.

AUs innstilling

Vedtas

VEDTAK

Vedtatt

23

Forslag # 9

Dokument:

Idrettspolitisk dokument

Linje nr

198

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 011-22/02 Revidering av idrettspolitisk dokument
Opprinnelig



tekst
Ny tekst

Ved nye studentboliger burde det prioriteres plass til jungel-gym
eller andre aktivitetsparker i tilknytning til studentbyene.



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



aktivitetsparker og idrettsanlegg der det er praktisk mulig i
tilknytning til studentbyene. Kreative løsninger for å få på plass
dansehaller, kampsport arealer eller liknende skal vurderes der
praktisk mulig

Begrunnelse

Areal og tilgang på dette vil alltid være et problem for idrettsforeningene.
Dermed burde man se på mulige løsninger for at man kan inkludere
sekundære arealer tilgjengelig for idretten blir viktig. Dette er ønsket av
spesifikt OSI etter innspill fra dem. Liknende har blitt gjort med
foreningsarealer på Kringsjå.
English: Creative solutions to accommodate dance halls, martial arts areas or
similar should be assessed where practical at student villages.

AUs innstilling

Vedtas

VEDTAK

Vedtatt

24

Forslag # 10

Dokument:

Idrettspolitisk dokument

Linje nr

208

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Tillegg

Sak 011-22/02 Revidering av idrettspolitisk dokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst



Tilgang til selvutfoldelse i form av tilrettelagt fysisk aktivitet og
idrett ansees som en universal rettighet.

Begrunnelse

Arbeidsutvalget mener at man skal ha tilgang på mulighet for å trene,
holde seg i fysisk aktivitet og holde en sunn og aktiv livsstil uavhengig av
hvem man er. Selvutfoldelse og treningsglede er enormt viktig og en
bidragsyter for bedring av studentenes psykiske helse.
English: Access to self-expression in the form of organised physical activity and
sport is considered a universal right.

AUs innstilling

Vedtas

VEDTAK

Vedtatt

25

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

DEBATT: REVIDERING AV POLITISK GRUNNDOKUMENT
Sak 012-22/02
Arbeidsutvalget v/Vemund H. Jernsletten orienterer om saken. Dagen etterpå orienterer Felix Lillejord
Fotland orienterer på vegne av redaksjonskomitéen dagen etterpå.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Ingen innstilling, da det er redaksjonskomitéen som innstiller på dette dokumentet.
Det var oppklarende spørsmål fra 25(I) og 14(I) til Vemund H. Jernsletten. Dagen etter var det oppklarende spørsmål
fra 25(I) og 23(I) til Felix og redaksjonskomitéen.
DEBATT AV SAKEN
23(I) – 32(R), 25(I), 50(I), 32(I), 42(I), 22(I), 26(I) – 32(R) – 26(SR), 25(I), 50(I), 51(I), 31(I) – 51(R), 32(I), 36(I).

VOTERING
Velferdstinget stemmer over forslagene.
Det var 35 stemmeberettigede til stede.
Forslag # 1

Dokument:

Politisk grunndokument

Linje nr

2

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 012-22/02 Revidering av politisk grunndokument
Opprinnelig

POLITISK GRUNNDOKUMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG

tekst

AKERSHUS 2018 - 2022

Ny tekst

POLITISK GRUNNDOKUMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG
AKERSHUS

Begrunnelse

Fjerner behovet for å ha en periode da dokumentet tas opp hvert år
uansett.
English: We update this document every year so there is no need to have a set
time period for it.

RedKoms

Enstemmig innstilles vedtatt: AU sin begrunnelse om at

innstilling og

dokumentets varighet reflekteres bedre i en strykning av årstall og at

begrunnelse:

det er uhensiktsmessig at det står en tidsperiode når dokumentet
revideres hvert år.

VEDTAK

Vedtatt

26

Forslag # 6

Dokument:

Politisk grunndokument

Linje nr

43

Levert av:

Charlotte Hjort (GL)

Type

Tillegg

Sak 012-22/02 Revidering av politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

Veldferdstinget mener:
- Det skal finnes en enkel og forståelig norsk og engelsk side med
informasjon om alle krav og rettigheter studenter med
funksjonsnedsettelse, kronisk sykdom og andre lignende behov de har,
samt hva de kan forvente når de ber om hjelp med å tilrettelegge
studiehverdagen deres.

Begrunnelse

Det hjelper ikke at velferdstilbudet finnes hvis dem som trenger det mest
ikke vet hva de har krav på.

RedKoms

Enstemmig innstilles avvist: Til fordel for forslag 12.

innstilling og
begrunnelse:
VEDTAK

Falt

27

Forslag # 2

Dokument:

Politisk grunndokument

Linje nr

87

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 012-22/02 Revidering av politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst

Velferdstinget skal sammen med andre velferdsting, studentpolitiske
organisasjoner og samskipnader over hele landet, jobbe for å nå et mål
om bygging av 3000 studentboliger med tilskudd nasjonalt hvert år frem
til målet om nasjonal dekningsgrad på 20% er nådd.

Ny tekst

Velferdstinget skal sammen med andre velferdsting, studentpolitiske
organisasjoner og samskipnader over hele landet, jobbe for å nå et mål
om bygging av minimum 3000 nye studentboliger med tilskudd nasjonalt
hvert år frem til målet om nasjonal dekningsgrad på 20% er nådd.

Begrunnelse

Legger til ordene minimum og nye Arbeidsutvalget vil presisere at boliger
som blir oppgradert eller rehabilitert ikke skal telle med på disse 3000
boligene i året, men heller komme som et tillegg. Vi vil og legge til at disse
3000 nye studentboligene bare er et minstekrav, og dermed
uproblematisk dersom det en gang i fremtiden skulle bli bygget mer enn
3000 boliger per år.
English: Specifies that the 3000 student housing units are meant to be our
minimum demand, and that restoration of old apartments does not count for
this number. It is specified elsewhere in the document that we are in favour of
restoring old student housing units.

RedKoms

Enstemmig innstilt vedtatt, det bygger på en forventning om et

innstilling og

minimums anntall og oppfordrer til et minimumsmål.

begrunnelse:
VEDTAK

Vedtatt

28

Forslag # 8

Dokument:

Politisk grunndokument

Linje nr

89

Levert av:

Camilla Langen (GL)

Type

Tillegg

Sak 012-22/02 Revidering av politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

SiO må ha trygge forebyggende brannverntiltak og nye rutiner der det
trengs i alle bygg. Alle bygg bør ha audiovisuell brannvarsling, eller så må
byggene ha andre tekniske løsninger for å kompensere for manglende
varsling for f.eks. hørselshemmede studenter.

Begrunnelse

SiO har for dårlig brannvern, spesielt for mennesker med
funksjonsvariasjoner, både i SiO sine boliger og andre SiO bygninger.
Funkisstudentene, som er interesseorganisasjonen for studenter med
funksjonsvariasjoner har undersøkt dette, og mener at her må det tas
grep. De har snakket med Oslo brann og redningsetat som mener at liv
kan gå tapt, på grunn av SiO sine manglende brannrutiner.

RedKoms

Forslaget blir stående hvis noen begjærer forslaget opprettholdt til tross

innstilling og

for at forslaget er begjært trukket av forslagsstiller.

begrunnelse:
VEDTAK

Trukket, Velferdstinget vil ikke realitetsbehandle forslaget.

29

Forslag # 9

Dokument:

Politisk grunndokument

Linje nr

125

Levert av:

Camilla Langen (GL)

Type

Tillegg

Sak 012-22/02 Revidering av politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

SiO må ha trygge forebyggende brannverntiltak og nye rutiner der det
trengs i alle bygg. Alle bygg bør ha audiovisuell brannvarsling, eller så må
byggene ha andre tekniske løsninger for å kompensere for manglende
varsling for f.eks. hørselshemmede studenter."

Begrunnelse

SiO har for dårlig brannvern, spesielt for mennesker med
funksjonsvariasjoner, både i SiO sine boliger og andre SiO bygninger.
Funkisstudentene, som er interesseorganisasjonen for studenter med
funksjonsvariasjoner har undersøkt dette, og mener at her må det tas
grep. De har snakket med Oslo brann og redningsetat som mener at liv
kan gå tapt, på grunn av SiO sine manglende brannrutiner.

RedKoms

Enstemmig innstilles avvist: Intensjonen er god, men hører mer

innstilling og

hjemme i boligpolitisk dokument. Dette er et veldig teknisk og detaljert

begrunnelse:

punkt og redaksjonskomiteen tolker at salen ønsker generelle forslag.
Redaksjonskomiteen mener dette ivaretas av eksisterende lovverk og at
hvis man videre ønsker videre presisering burde dette tas opp i
revideringen av boligpolitisk dokument.

VEDTAK

Falt

30

Forslag # 11

Dokument:

Politisk grunndokument

Linje nr

125

Levert av:

Camilla Langen (GL)

Type

Tillegg

Sak 012-22/02 Revidering av politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

Alle SiO sine bygg og arbeidsplasser må tilfredsstille krav om god
brannsikkerhet også tilpasset krav om universell utforming.

Begrunnelse

Mer generelt enn mitt forslag nr 9 om brannvern, men med ca samme
innhold. Disse forslagene kan settes opp mot hverandre.

RedKoms

Enstemmig innstilles avvist: Dette mener komiteen hører hjemme i
boligpolitisk dokument, komiteen er også skeptiske til at velferdstinget
skal mene noe om SiO sine arbeidsplasser da dette reguleres av
arbeidsmiljøloven.

innstilling og
begrunnelse:

VEDTAK

Falt

31

Forslag # 3

Dokument:

Politisk grunndokument

Linje nr

129

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Tillegg

Sak 012-22/02 Revidering av politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

Det skal etterstrebes at enhetene i SiOs boligportefølje ligger på et
prisnivå som kan inngå i et typisk studentbudsjett. Ved bygging av nye
boliger skal det unngås å lage boligenheter som har høyere leie enn
studiestøtten per voksne beboer.

Begrunnelse

Da dagens studentøkonomi er veldig presset ønsker vi i arbeidsutvalget
at det skal legges enda mer vekt på å tilby studentene boliger som
studenter kan ha råd til.
English: Given the current state of the student economy, the members of the
working committee want an increased focus on offering student housing to
affordable prices.

RedKoms

Enstemmig innstilles avvist: Det oppleves at dette punktets intensjon

innstilling og

etterleves i og utbedres i boligpolitisk dokument. Redaksjonskomiteen

begrunnelse:

mener at AU sitt argument om en økt fleksibilitet ikke er sterkt nok og at
forslaget dermed avvises.

VEDTAK

Falt

Forslag # 7

Dokument:

Politisk grunndokument

Linje nr

129

Levert av:

Charlotte Hjort (GL)

Type

Tillegg

Sak 012-22/02 Revidering av politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

En viss andel av nybygg må være spesielt tilpasset funksjonsnedsatte
studenter i alle slags boformer.

Begrunnelse

Det mangler et punkt om tilgjengelige og tilpassede boliger for flere typer
studenter, feks familier, par, og single med funksjonsnedsettelse osv.

RedKoms
begrunnelse:

Enstemmig innstilles avvist: Punktet blir for vagt og det er ikke
hensiktsmessig å ha det i dokumentet. Eksisterende boligpolitikk tar vare
på intensjonen.

VEDTAK

Falt

innstilling og

32

Forslag # 10

Dokument:

Politisk grunndokument

Linje nr

129

Levert av:

Karl Magnus Nyeng (OsloMet)

Type

Tillegg

Sak 012-22/02 Revidering av politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

Nytt punkt lydende: SiO må bli bedre på universell utforming både i
eksisterende bygg og i planene for nybygg. Dette må også ses i
sammenheng med et økt fokus på brannvern.

Begrunnelse

Gjøre to spesifikke foreslåtte punkter til ett mer generelt punkt.

RedKoms

Enstemmig innstilles avvist: Dette mener komiteen hører hjemme i
boligpolitisk dokument og at forslagets intensjon er ivaretatt i et punkt i
boligpolitisk dokument der det står at SiO skal jobbe helhetlig med
universell utforming.

innstilling og
begrunnelse:
VEDTAK

Falt

Forslag # 4

Dokument:

Politisk grunndokument

Linje nr

134

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

188

Sak 012-22/02 Revidering av politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2018 viste at studenter er
langt mer utsatt for alvorlige psykiske symptomplager.

Ny tekst

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse har over lenger tid vist at
studenter er langt mer utsatt for alvorlige psykiske symptomplager.

Begrunnelse

Da alle undersøkelsene så langt viser mye det samme så tenker vi det er
hensiktsmessig å ha en formulering som ikke må oppdateres minimum
hvert fjerde år.
English: All surveys to date points to the same conclusions, so in order to
avoid revising the same sentence at least every four years, it is better to
phrase it in a way that that won’t be out of date next year.

RedKoms
innstilling og
begrunnelse:
VEDTAK

Enstemmig innstilles vedtatt: Det er et politisk dokument som blir for
krunglete om man skal oppdatere ved hver undersøkelse, ved referanse
til 2018 virker det som gammel informasjon og at dette kun ble vist i
2018.
Vedtatt

33

Forslag # 12

Dokument:

Politisk grunndokument

Linje nr

173

Levert av:

Redaksjonskomitéen

Type

Tillegg

Sak 012-22/02 Revidering av politisk grunndokument
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

SiO skal ha lett tilgjengelig informasjon for norske og internasjonale
studenter på sine nettsider som beskriver rettighetene til studenter med
funksjonsnedsettelse, kronisk sykdom og helseplager som har behov for
tilrettelegging. Denne skal blant annet inneholde informasjon om hva
som kan forventes av tilrettelegging av studiehverdagen.

Begrunnelse
RedKoms
begrunnelse:

Enstemmig innstilles vedtatt: Redaksjonskomiteen mener dette
forslaget ivaretar forslagsstillers intensjon og presiserer ansvarsbyrden
og legger det inn under et mer hensiktsmessig punkt.

VEDTAK

Vedtatt

Forslag # 5

Dokument:

Politisk grunndokument

Linje nr

259

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Tillegg

innstilling og

Sak 012-22/02 Revidering av politisk grunndokument
Opprinnelig

Det må finnes gode nattbusstilbud.

tekst
Ny tekst

Det må finnes gode nattbusstilbud, og da spesielt i områder med høy
studenttetthet.

Begrunnelse

Litt mer målrettet tiltak. Mindretallets dissens:
Mindretallet anser forslaget som overflødig. Oslos studenter bor spredt
utover hele byen, riktignok med noen fortetninger. Mindretallet mener
uansett at forslaget blir formuleringsmessig overflødig.
English: Goes from saying that we want more night buses, to also specifying
that we in particular favour them in areas where most students live.

RedKoms
innstilling og
begrunnelse:
VEDTAK

Enstemmig innstilles avvist: Kollektivtilbudet er best rundt sentrum og
mot vest, ved å kun rette seg mot vest og studenttette områder så mister
man mange studenter som også bor der det er generelt dårlig
kollektivttilbud. Presiseringen virker unødvendig
Falt
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DEBATT: REVIDERING AV HANDLINGSPLANEN
Sak 013-22/02
Arbeidsutvalget v/Vemund H. Jernsletten orienterer om saken.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Ingen innstilling, da det er redaksjonskomitéen som innstiller på dette dokumentet.
Det var oppklarende spørsmål fra 26(I).
DEBATT AV SAKEN
26(I), 32(I) – 50(R), 14(I) – 50(R), 50(I), 52(I), 32(I), 50(I), 19(I).

VOTERING
Velferdstinget stemmer over forslagene.
Det var 35 stemmeberettigede til stede.
Forslag # 1

Dokument:

Handlingsplanen

Linje nr

Punkt 5

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 013-22/02 Revidering av Handlingsplanen
Opprinnelig

Arbeidsutvalget skal i samarbeid med SiO jobbe for at kommunen gir

tekst

gode vilkår til studentbustadbygging.

Ny tekst

Arbeidsutvalet skal i samarbeid med andre aktører jobbe for at
kommunen bedrer vilkår for studentboligbygging ved eksempelvis å
redusere behandlingstiden for reguleringsprosesser, fjerne
rekkefølgekrav og prioritere nye tomter til bygging av studentboliger.

Begrunnelse

Arbeidsutvalget ønsker å spesifisere punktet.

RedKoms

Enstemmig innstilt vedtatt: Redaksjonskomiteen mener at dette er en

innstilling og

god presisering på et punkt man kan tilstrebe å jobbe med kontinuerlig.

begrunnelse:
VEDTAK

Vedtatt

35

Forslag # 2

Dokument:

Handlingsplanen

Linje nr

Punkt 6

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 013-22/02 Revidering av Handlingsplanen
Opprinnelig

Arbeidsutvalget skal arbeide for at tilskotsordninga må tilpassas slik at

tekst

det også gis årlig støtte til rehabilitering av studentbustader.

Ny tekst

Arbeidsutvalet skal jobbe for at tilskotsordninga utvides, slik at man
fremover også få støtte til rehabilitering av studentbustader.

Begrunnelse

Arbeidsutvalget mener at dagens formulering om årlig støtte til
rehabilitering teknisk sett er noe annet enn tilskudd til rehabilitering. Vi
ønsker derfor å «rydde opp» i setningen.

RedKoms

Enstemmig innstilt vedtatt: Redaksjonskomiteen mener at dette er en

innstilling og

god presisering på et punkt man kan tilstrebe å jobbe med kontinuerlig.

begrunnelse:
VEDTAK

Vedtatt

Forslag # 3

Dokument:

Handlingsplanen

Linje nr

Punkt 7

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 013-22/02 Revidering av Handlingsplanen
Opprinnelig

Arbeidsutvalet skal arbeide for at Oslo kommune og Lillestrøm kommune

tekst

skal lage ein heilskapleg strategi med tiltak for å sikre dei lokale
studentanes velferd og sikre vidareutvikling av Oslo og Lillestrøm som
attraktive studentbyer å leve i.

Ny tekst

Arbeidsutvalet skal jobbe for at både Oslo kommune og Lillestrøm
kommune får egne studentmeldinger som inneholder helhetlige og
strategiske tiltak for å sikre dei lokale studentanes velferd, samt
vidareutvikling av Oslo og Lillestrøm som attraktive studentbyer.

Begrunnelse

Arbeidsutvalget ønsker å tydeliggjøre at det er snakk om to separate
strategier per kommune, samt å bruke ordet studentmelding da det er
det vi bruker ellers når vi løfter saken for eksempel politisk.

RedKoms

Enstemmig innstilt vedtatt: Redaksjonskomiteen mener at dette er en

innstilling og

tydeligere presisering av intensjonen bak punktet og at det peker mer på

begrunnelse:

det konkrete ønskede tiltaket.

VEDTAK

Vedtatt
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Forslag # 4

Dokument:

Handlingsplanen

Linje nr

Punkt 8

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 013-22/02 Revidering av Handlingsplanen
Opprinnelig

Arbeidsutvalet skal arbeide for at den nye kommunale alkoholpolitiske

tekst

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

Ny tekst

Arbeidsutvalet skal jobbe for at den nye kommunale alkoholpolitiske
handlingsplanen vert meir studentvennleg, og at kravet om SALTT-kurs
enten fjernes eller at betingelsene for kurset endres til fordel for
studentpubbene som som er driftet på frivillighet.

Begrunnelse

Det var uklarhet i AU om dette punktet betydde utelukkende å jobbe for
at kravet fjernes eller om det også innebar å jobbe for at kurset blir
endra.

RedKoms

Enstemmig innstilt vedtatt: Redaksjonskomiteen mener at neste

innstilling og

handlingsplan også burde ta hensyn til Lillestrøm kommune da det

begrunnelse:

opprettes en frivillig studentpub på campus Kjeller. Dermed burde det
undersøkes hvilke vilkår som eksisterer i Lillestrøm for frivillig driftet pub.

VEDTAK

Vedtatt

Forslag # 5

Dokument:

Handlingsplanen

Linje nr

Punkt 10

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 013-22/02 Revidering av Handlingsplanen
Opprinnelig

Arbeidsutvalet skal opprette ein samarbeidsavtale mellom Velferdstinget

tekst

og SiO. Avtalen skal godkjennast av Velferdstinget.

Ny tekst

Arbeidsutvalet skal opprette ein generell samarbeidsavtale mellom
Velferdstinget og SiO. Avtalen skal godkjennast av Velferdstinget.

Begrunnelse

Vi har opprettet en samarbeidsavtale med SiO allerede, men tenker at
den ikke er den samme som Velferdstinget hadde i tankene da dette
forslaget ble vedtatt. Så bare for å være på den sikre siden foreslår vi å
legge til generell

RedKoms innstilling
og begrunnelse:

VEDTAK

Enstemmig innstilt vedtatt: Redaksjonskomiteen støtter AUs intensjon.
Vedtatt
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Forslag # 6

Dokument:

Handlingsplanen

Linje nr

Punkt 13

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 013-22/02 Revidering av Handlingsplanen
Opprinnelig

Arbeidsutvalet skal saman med Velferdstinget arbeide for god møtekultur

tekst

spesielt når vi igjen byrja å ha fysiske møter.

Ny tekst

Arbeidsutvalet skal saman med Velferdstinget arbeide for god
møtekultur,

Begrunnelse

God møtekultur er noe vi ønsker å fortsette med, også selv om vi nå har
hatt fysiske møter hele høsten.

RedKoms

Enstemmig innstilt vedtatt: Redaksjonskomiteen støtter AUs intensjon.

innstilling og
begrunnelse:
VEDTAK

Vedtatt

Forslag # 7

Dokument:

Handlingsplanen

Linje nr

Punkt 14

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 013-22/02 Revidering av Handlingsplanen
Opprinnelig

Velferdstinget skal arbeide for å styrke studentfriviljugheita i Oslo og

tekst

omland.

Ny tekst

Velferdstinget skal arbeide for å styrke studentfriviljugheita i Oslo og
omland, blant anna gjennom å arrangere en
Studentfrivillighetskonferanse og ved å koble seg på Frivillighetens år
2022.

Begrunnelse

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

RedKoms

Enstemmig innstilt vedtatt: Redaksjonskomiteen synes punktet er fint

innstilling og

og støtter utvidelsen av punktet.

begrunnelse:
VEDTAK

Vedtatt
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Forslag # 12

Dokument:

Handlingsplanen

Linje nr

Punkt 15

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 013-22/02 Revidering av Handlingsplanen
Opprinnelig

Arbeidsutvalet skal saman med relevante aktørar jobbe for en god

tekst

studiestart på tvers av dei tilknytte utdanningsinstitusjonane.

Ny tekst

Arbeidsutvalet skal saman med relevante aktørar jobbe for en god
studiestart på tvers av dei tilknytte utdanningsinstitusjonane både på
høsten og på våren.

Begrunnelse

Studiestartsuka er noe som planlegges kontinuerlig hele året, det er
studiestart både på høsten og våren. Dette skal sende et signal til
arbeidsutvalget om å holde fingeren på pulsen hva gjelder høstens
studiestart.

RedKoms

Enstemmig innstilt vedtatt: Redaksjonskomiteen mener poenget er

innstilling og

godt og at det å hente frem det kontinuerlige arbeidet med

begrunnelse:

semesterstart.

VEDTAK

Vedtatt

Forslag # 8

Dokument:

Handlingsplanen

Linje nr

Punkt 18

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 013-22/02 Revidering av Handlingsplanen
Opprinnelig

Arbeidsutvalet skal kartleggje mulige veier vidare med studenthus i

tekst

sentrum, og leggje fram ein sak for Velferdstinget i løpet av hausten.

Ny tekst

Arbeidsutvalget skal i samarbeid med SiO og andre aktører jobbe for å
realisere det nye studenthuset i sentrum frem mot 2024.

Begrunnelse

Mye har skjedd siden dette dokumentet ble vedtatt i juni og
arbeidsutvalget ønsker å aktualisere punktet.

RedKoms

Enstemmig innstilt vedtatt: Fin videre aktualisering av punktet.

innstilling og
begrunnelse:
VEDTAK

Vedtatt
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Forslag # 9

Dokument:

Handlingsplanen

Linje nr

Punkt 23

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 013-22/02 Revidering av Handlingsplanen
Opprinnelig

Arbeidsutvalet skal kartleggje korleis institusjonane legg til rette for

tekst

studentfriviljugheita, og korleis studentane får informasjon om
studentfriviljugheita som finn stad på andre institusjonar enn studentens
eigen.

Ny tekst

Arbeidsutvalet skal samarbeide med SiO om å gjennomføre en
kartlegging av hvordan institusjonene legger til rette for
studentfrivilligheten og hvordan studentene får informasjon om
studentfrivillighet som finner sted på andre institusjoner enn sin egen.

Begrunnelse

AU har ikke kapasitet til å gjennomføre en slik undersøkelse både av
hensyn til menneskelige og økonomiske ressurser. AU ønsker derfor å
samarbeide med SiO Foreninger om gjennomføringen av en
undersøkelse.

RedKoms

Enstemmig innstilt vedtatt: Redaksjonskomiteen støtter punktet og

innstilling og

presiseringen til AU. Videre mener komiteen at det er gunstig bruk av AU

begrunnelse:

sine ressurser.

VEDTAK

Vedtatt
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Forslag # 10

Dokument:

Handlingsplanen

Linje nr

Punkt 24

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Endring

Sak 013-22/02 Revidering av Handlingsplanen
Opprinnelig

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

tekst

og leigemarknaden til dei rundt 86% av SiO-registrerte studentar som
ikkje bur i studentbustad, kor dei fleste må bruke den private
leigemarknaden.

Ny tekst

Arbeidsutvalet skal jobbe med å kartlegge situasjonen for studenter på
det private boligmarkedet og utvikle politikk på feltet, for bedre å kunne
ivareta og styrke rettighetene til dei rundt 86% SiO-registrerte studentene
som ikkje bor i studentbustad, men på det private på bustad- og
leigemarknaden.

Begrunnelse

Arbeidsutvalget har i arbeidet med dette punktet innsett at vi i
Velferdstinget har lite eller ingen politikk som sier noe om hvordan/hva
som skal til for å ivareta og styrke rettighetene til studenter på det private
boligmarkedet.

RedKoms

Enstemmig innstilt vedtatt: Redaksjonskomiteen mener at AU sitt

innstilling og

forslag er godt og illustrerer problemstillingen velferdstinget står ovenfor.

begrunnelse:
VEDTAK

Vedtatt

Forslag # OF 11

Dokument:

Handlingsplanen

Linje nr

Nytt punkt

Levert av:

Arbeidsutvalget

Type

Tillegg

Sak 013-22/02 Revidering av Handlingsplanen
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

Velferdstinget skal helhetleg revidere sitt politiske grunndokument.

Begrunnelse
RedKoms

Enstemmig innstilt avvist: Redaksjonskomiteen anbefaler at dette

innstilling og

punktet løftes på nytt ved etablering av ny handlingsplan. Intensjonen er

begrunnelse:

god, men redaksjonskomiteen anser det som lite hensiktsmessig å
behandle dokumentet to ganger denne våren.

VEDTAK

Falt
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Forslag # 11

Dokument:

Handlingsplanen

Linje nr

Nytt punkt

Levert av:

Charlotte Hjort

Type

Tillegg

Sak 013-22/02 Revidering av Handlingsplanen
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

Veldferdstingets Arbeidsutvalg skal revidere Politisk Grunndokument slik
at dokumentene er lettere å revidere og lese.

Begrunnelse

Politisk Grunndokument er beskrevet som å skulle være et kort og
overodnet dokument, men til dags dato er det et rotete dokument med
en blanding av tekst og punkter. Det er veldig vanskelig å bedømme hva
som skal inn her og hva som skal inn her og hva som skal inn i andre mer
utdypende dokumenter. AU bør ta ansvar for at Politisk Grunndokument
og de mer utdypende dokumentene skal ha klarere skillelinjer.

RedKoms

Enstemmig innstiller at forslaget ikke realitetsbehandles:

innstilling og

Velferdstinget arbeidsutvalg kan ikke revidere dokumentet, det er kun

begrunnelse:

Velferdstinget som kan det. Dette reguleres av vedtektene.

VEDTAK

Vedtatt, forslaget realitetsbehandles ikke

Forslag # 16

Dokument:

Handlingsplanen

Linje nr

Nytt punkt

Levert av:

Redaksjonskomiteen

Type

Tillegg

Sak 013-22/02 Revidering av Handlingsplanen
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

Arbeidsutvalget i samarbeid med kontrollkomiteen skal innhente
erfaringer fra eksterne og samarbeidsorganisasjoner for å bedre
møteeffektiviteten og møtekulturen. Her skal vedtektene og møtedriften
endres slik at konstituering og møtegjennomførelsen strømlinjes.

Begrunnelse
RedKoms

Enstemmig innstilt vedtatt. Med Mats selverklært inhabil.

innstilling og

Redaksjonskomiteen mener dette forslaget omfavner intensjonen til

begrunnelse:

begge avviste forslag, med presiseringer, fleksibilitet for utførelse og
sikring av nye perspektiver.

VEDTAK

Vedtatt
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Forslag # 13

Dokument:

Handlingsplanen

Linje nr

Nytt punkt

Levert av:

Mats Ugland

Type

Tillegg

Sak 013-22/02 Revidering av Handlingsplanen
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

Arbeidsutvalget skal sette ned ett utvalg som skal se helhetlig på
styringsdokumenter og møtekultur og utrede muligheter for å
effektivisere møtedrift.

Begrunnelse

I møtene til velferdstinget går det mye tid til byråkrati og usikkerheter i
forhold til møteprotokoll og vedtekter. konstitueringen spiser også store
deler av møtetiden. Det bør sees helhetlig på møtedriften i vt, gjerne med
erfaringer fra andre organisasjoner møtedrift.

RedKoms

Enstemmig innstilt avvist: Til fordel for forslag 16

innstilling og
begrunnelse:
VEDTAK

Falt

Forslag # 14

Dokument:

Handlingsplanen

Linje nr

Nytt punkt

Levert av:

Sebastian Rishaug Strand

Type

Tillegg

Sak 013-22/02 Revidering av Handlingsplanen
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

AU skal se helhetlig på styringsdokumenter og møtekultur og utrede
muligheter for å effektivisere møtedrift.

Begrunnelse

I møtene til velferdstinget går det mye tid til byråkrati og usikkerheter i
forhold til møteprotokoll og vedtekter. Konstitueringen spiser også store
deler av møtetiden. Det bør sees helhetlig på møtedriften i VT, gjerne
med erfaringer fra andre organisasjoners møtedrift.

RedKoms

Enstemmig innstilt avvist: Til fordel for forslag 16

innstilling og
begrunnelse:
VEDTAK

Falt
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REVIDERING AV KULTUR- OG MEDIEPOLITISKE TILDELINGSKRITERIER
Sak 156-21/12
Arbeidsutvalget v/Maika Marie Godal Dam orienterer om saken.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Velferdstinget vedtar nye kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier.
Det var ingen oppklarende spørsmål til orienteringen.
DEBATT AV SAKEN
32(I), 50(I), 17(I), 22(I) – 51(R), 32(I), 51(I)

VOTERING
Velferdstinget stemmer over forslagene.
Det var 35 stemmeberettigede til stede.
Forslag # 1

Dokument:

Handlingsplanen

Linje nr

952

Levert av:

Frida Rasmussen (AL)

Type

Endring

Sak 156-21/12 Revidering av kultur- og mediepolitiske kriterier
Opprinnelig

Velferdstinget kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller. Vedtak

tekst

der dette skjer, skal grunngis spesifikt.

Ny tekst

Velferdstinget kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller. Vedtak
der dette skjer, skal grunngis spesifikt i den skriftlige orienteringen om
Velferdstingets vedtak til søkerorganisasjonene.

Begrunnelse

Det har vært spørsmål knyttet til hvor man skal begrunne/orientere om
fravik fra tildelingskriteriene. Ved å legge det inn i den skriftlige
orienteringen til søkerorganisasjonene slipper man dette spørsmålet.

AUs innstilling

Ingen innstilling.

VEDTAK

Vedtatt
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Forslag # 4

Dokument:

Handlingsplanen

Linje nr

974

Levert av:

Frida Rasmussen (AL)

Type

Endring

Sak 156-21/12 Revidering av kultur- og mediepolitiske kriterier
Opprinnelig

Arbeidsutvalget skal orientere skriftlig om Velferdstingets vedtak om

tekst

tildelinger til alle organisasjoner som søkte om støtte.

Ny tekst

Arbeidsutvalget skal orientere skriftlig om Velferdstingets vedtak om
tildelinger til alle organisasjoner som søkte om støtte senest 7 virkedager
etter fattet vedtak.

Begrunnelse

Ved å tidfeste når organisasjoner skal få orientering om dette vedtaket
hindrer det spørsmål og Arbeidsutvalget har en konkret tidsramme å
forholde seg til ved eventuelle klageprosesser. Vi kan gjerne sette en
annen tidsramme, men 7 virkedager burde være tilstrekkelig for at AU
skal kunne puste uten at organisasjonene må vente for lenge.

AUs innstilling

Ingen innstilling.

VEDTAK

Vedtatt

Forslag # 2

Dokument:

Handlingsplanen

Linje nr

977

Levert av:

Frida Rasmussen (AL)

Type

Endring

Sak 156-21/12 Revidering av kultur- og mediepolitiske kriterier
Opprinnelig

Arbeidsutvalget skal orientere skriftlig om Velferdstingets vedtak om

tekst

tildelinger til alle organisasjoner som søkte om støtte.

Ny tekst

Arbeidsutvalget skal orientere skriftlig om Velferdstingets vedtak om
tildelinger til alle organisasjoner som søkte om støtte senest 10
virkedager etter fattet vedtak.

Begrunnelse

Ved å tidfeste når organisasjoner skal få orientering om dette vedtaket
hindrer det spørsmål og Arbeidsutvalget har en konkret tidsramme å
forholde seg til ved eventuelle klageprosesser. Vi kan gjerne sette en
annen tidsramme, men 10 virkedager burde være tilstrekkelig for at AU
skal kunne puste uten at organisasjonene må vente for lenge.

AUs innstilling

Ingen innstilling.

VEDTAK

Falt
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Forslag # 3

Dokument:

Handlingsplanen

Linje nr

999

Levert av:

Frida Rasmussen (AL)

Type

Endring

Sak 156-21/12 Revidering av kultur- og mediepolitiske kriterier
Opprinnelig

Halvparten av støtten utbetales (innen?) 20. februar.

tekst
Ny tekst

Halvparten av støtten utbetales innen 20. februar.

Begrunnelse

Her må vi ta en beslutning. Hvis søkerorganisasjonene synes dette er for
sent bør vi ta det til orientering, men jeg synes innen 20. februar er et
godt utgangspunkt.

221
222
223

AUs innstilling

Ingen innstilling.

VEDTAK

Vedtatt

VEDTAK: Revideringen vedtatt med endringene som fremkom på møtet.
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REVIDERING AV TILDELINGSPROSESS FOR SEMESTERAVGIFTEN
Sak 157-21/12
Arbeidsutvalget v/Marius Torsvoll orienterer om saken.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Velferdstinget vedtar et veivalg for videre revidering av Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier og
tildelingsprosess.
Følgende forslag skal settes opp mot hverandre:
Alternativ 1: Mindre endringer fra dagens prosess.
Alternativ 2: Tildelingskontrakter på 2 år i tillegg til noen av endringene foreslått i alternativ 1.
Alternativ 3: Økonomiske samarbeidsavtaler.
Alternativ 4: Velferdstinget ønsker ingen endring i prosessen og ber arbeidsutvalget videreføre
dagens praksis.
Alternativ 5: Velferdstinget ber arbeidsutvalget finne andre forslag til veivalg enn det som er lagt
frem her.
Det var oppklarende spørsmål fra 14(I).
DEBATT AV SAKEN
14(I) – 51(R), 23(I) – 51(R), 50(I), 32(I), 14(I), 62(I), 56(I), 62(R), 32(I), 14(I), 62(I), 56(I) – 62(R), 997(I), 14(I), 32(I),
17(I), 50(I), 14(I), 62(I), 22(I).

VOTERING
Delegat nummer 50 fremmer forslag om å gi talerett til Svein-Erik Olsen.
VEDTAK: Svein-Erik Olsen får talerett og får delegatnummer 62.

VEDTAK: Alternativ 1 vedtatt.
Det var 35 stemmeberettigede til stede.
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SPONSORER FOR DET NYE STUDENTHUSET
Sak 014-22/02
Arbeidsutvalget v/Maika Marie Godal Dam orienterer saken. Arbeidsutvalget og styringsgruppen ønsker at
Velferdstinget diskuterer hvilke typer sponsorer og hvilke føringer de skal ha når de representerer
studentene mens de leter etter sponsorer.
DEBATT AV SAKEN
Fra debatten ble disse føringene nevnt:
- Ulike synspunkter både for og imot om SO23 skal ha avtaler med selskaper som driver olje- og
gassutvinning, eller som investerer i produksjon av fossilt brennstoff.
-

Ingen selskaper som assosieres med barnearbeid.

-

SO23 burde ikke bli sponset av et bemanningsbyrå, da studenter skal få faste hele stillinger etter
endt utdanning.

-

Tar man inn organisasjoner som for eksempel LO, burde man også ta inn NHO, slik at nøytralitet
skapes. Dette gjelder også politiske partier.

-

Samarbeid med for eksempel Fretex eller UFF, organisasjoner som fremmer brukthandel.

-

Hvis det skal være hobbyrom i SO23: Panduro.
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VEDTEKTSENDRINGER I SIO BARNEHAGE
Sak 015-22/02
Arbeidsutvalget v/Maika Marie Godal Dam orienterer om saken.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Endringen i vedtektene for SiO Barnehage vedtas.
Forslag til vedtak:
Forslaget til endring av § 8 Fastsettelse av oppholdsbetaling – femte ledd vedtas. Det forventes samtidig at
så snart økonomien i SiO Barnehage bedres, så prioriteres det å gjeninnføre gratis varmmat for alle barn
med studentforeldre som betaler semesteravgift til SiO.
Det var oppklarende spørsmål fra 42(I)
DEBATT AV SAKEN
23(I), 26(I) – 23(R) – 26(SR), 16(I) – 26(R), 48(I), 24(I) – 26(R). 32(I), 31(I) , 23(I), 55(I), 50(I), 14(I), 42(I), 16(I), 24(I),
22(I).

VOTERING
Velferdstinget stemmer over forslagene.
Det var 35 stemmeberettigede til stede.
Forslag # 1

Dokument:

Vedtektsendringer i SiO

Linje nr

1236

Type

Tillegg

Barnehage
Levert av:

Arbeidsutvalget

Sak 015-22/02 Vedtektsendringer i SiO Barnhage
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

Det skal kunne gjøres unntak på betalingsordningen på varmmat for
studenter som ikke har anledning eller økonomi til å betale egenandelen
for varmmat.

286

Begrunnelse

Ble gitt fra talerstolen.

AUs innstilling

Ingen innstilling.

VEDTAK

Vedtatt

VEDTAK: Arbeidsutvalgets innstilling vedtatt med de endringer som fremkom på møtet.
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ETTERGODKJENNING AV KULTURSTYREMEDLEM
Sak 016-22/02
Arbeidsutvalget v/Vemund H. Jernsletten orienterer om saken.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Velferdstinget godkjenner at Jostein Friis Bjerkeli rykker opp fra vara til fast plass i Kulturstyret.
Det var ingen oppklarende spørsmål til orienteringen.
DEBATT AV SAKEN
Ingen tegnet seg til debatten.

VOTERING
Velferdstinget stemmer over forslagene.
Det var 35 stemmeberettigede til stede.

VEDTAK: Jostein Friis Bjerkeli rykker opp til fast plass i Kulturstyret.
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MØTEDATOER FOR 2022
Sak 018-22/02
Arbeidsutvalget v/Maika Marie Godal Dam orienterer om saken.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Møteplanen blir vedtatt med de endringene som kommer frem på møtet.
Det var ingen oppklarende spørsmål til orienteringen.
DEBATT AV SAKEN
Det var ingen som tegnet seg til debatten.

VOTERING
Velferdstinget stemmer over forslagene.
Det var 35 stemmeberettigede til stede.

VEDTAK: Møtedatoer for 2022 er vedtatt.
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REVIDERING AV VELFERDSTINGETS BUDSJETT FOR 2022
Sak 019-22/02
Arbeidsutvalget v/Maika Marie Godal Dam orienterer om saken.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Forslaget vedtas.
Det var ingen oppklarende spørsmål til orienteringen.
DEBATT AV SAKEN
32(I) – 43(R).

VOTERING
Velferdstinget stemmer over forslagene.
Det var 35 stemmeberettigede til stede.

VEDTAK: Revidering av Velferdstingets budsjett for 2022 er vedtatt.
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RESOLUSJON: TILTAK FOR EN TRYGGERE SEKSUELL HELSE FOR OSLOS
STUDENTER!
Sak 020-22/02
Arbeidsutvalget v/Maika Marie Godal Dam orienterer om saken.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Ingen innstilling.
Det var ingen oppklarende spørsmål til orienteringen.
DEBATT AV SAKEN
23(I), 17(I) – 33(R), 19(I) – 33(R), 23(I), 32(I), 25(I) – 32(R) – 23(R), 19(I), 25(I), 21(I), 32(I) – 33(R), 22(I) – 33(R) –
22(SR), 32(I), 23(I), 56(I).

VOTERING
Velferdstinget stemmer over forslagene.
Det var 35 stemmeberettigede til stede.
Forslag # 2

Dokument:

Tryggere seksuell helse for Oslos

Linje nr

1614

Type

Strykning

studenter!
Levert av:

Frida Rasmussen

Sak 020-22/02 Resolusjon: Tiltak for en tryggere seksuell helse for Oslos studenter!
Opprinnelig

Man vet at den søte kløe ofte kan føre med seg den sure svie.

tekst
Ny tekst
Begrunnelse

Jeg ønsker å fjerne disse kommentarene for at det for meg skal være mer
seriøst.

AUs innstilling

Ingen innstilling.

VEDTAK

Vedtatt
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Forslag # 4

Dokument:

Tryggere seksuell helse for Oslos

Linje nr

1619

Type

Strykning

studenter!
Levert av:

Frida Rasmussen

Sak 020-22/02 Resolusjon: Tiltak for en tryggere seksuell helse for Oslos studenter!
Opprinnelig

Man vet også at det, blant unge i Oslo, jevnlig går epidemier av gonoré.

tekst

Dette ønsker vi å gjøre noe med!

Ny tekst
Begrunnelse

Jeg ønsker å fjerne disse kommentarene for at det for meg skal være mer
seriøst.

AUs innstilling

Ingen innstilling.

VEDTAK

Falt

Forslag # 6

Dokument:

Tryggere seksuell helse for Oslos

Linje nr

1631

Type

Strykning

studenter!
Levert av:

Camilla Langen (GL)

Sak 020-22/02 Resolusjon: Tiltak for en tryggere seksuell helse for Oslos studenter!
Opprinnelig

Det kan være ideelt å sørge for at man pakker inn pistolen istedenfor å

tekst

satse på å skyte på skuddsikker vest.

Ny tekst
Begrunnelse
AUs innstilling

Ingen innstilling.

VEDTAK

Vedtatt
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Forslag # 8

Dokument:

Tryggere seksuell helse for Oslos

Linje nr

1622

Type

Endring

studenter!
Levert av:

Lovise Meyer (OsloMet)

Sak 020-22/02 Resolusjon: Tiltak for en tryggere seksuell helse for Oslos studenter!
Opprinnelig

På Schultz studenthus har man et tilbud hvor beboerne kan hente

tekst

kondomer, som er det mest effektive prevensjonsmiddelet mot seksuelt
overførbare sykdommer, fra en postkasse.

Ny tekst

På Schultz studenthus har man et tilbud hvor beboerne kan hente
kondomer fra en postkasse, som er det eneste prevensjonsmiddelet som
beskytter mot både uønsket graviditet og seksuelt overførbare
sykdommer.

Begrunnelse

Viktig å presisere at kondom er er det eneste prevensjonsmiddelet som
beskytter mot seksuelt overførbare sykdommer

AUs innstilling

Ingen innstilling.

VEDTAK

Vedtatt

Forslag # 5

Dokument:

Tryggere seksuell helse for Oslos

Linje nr

1635

Type

Endring

studenter!
Levert av:

Camilla Langen (GL)

Sak 020-22/02 Resolusjon: Tiltak for en tryggere seksuell helse for Oslos studenter!
Opprinnelig

Prevensjon

tekst
Ny tekst

Kondomer og slikkelapp

Begrunnelse

Intensjonen var Kondomer og slikkelapp

AUs innstilling

Ingen innstilling.

VEDTAK

Vedtatt
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Forslag # 1

Dokument:

Tryggere seksuell helse for Oslos

Linje nr

1636

Type

Endring

studenter!
Levert av:

Karl Magnus Nyeng (OsloMet)

Sak 020-22/02 Resolusjon: Tiltak for en tryggere seksuell helse for Oslos studenter!
Opprinnelig
tekst

Det skal finnes egne kasser med tilgjengelige kondomer ved alle SiOs
studentboliger.

Ny tekst

Det skal finnes egne kasser med tilgjengelige kondomer og egnet
glidemiddel ved alle SiOs studentboliger.

Begrunnelse

Legge til "og egnet glidemiddel" i punktet. Fordi feil glidemiddel kan skade
kondomet.

AUs innstilling

Ingen innstilling.

VEDTAK

Vedtatt

Forslag # 3

Dokument:

Tryggere seksuell helse for Oslos

Linje nr

1635

Type

Endring

studenter!
Levert av:

Mats Ugland (OsloMet)

Sak 020-22/02 Resolusjon: Tiltak for en tryggere seksuell helse for Oslos studenter!
Opprinnelig
tekst

Det skal finnes egne kasser med tilgjengelige kondomer ved alle SiOs
studentboliger.

Ny tekst

Det skal finnes egne kasser med tilgjengelige kondomer ved alle SiOs
studentboliger og campus knyttet SiO.

Begrunnelse

Gjør det mulig å nå studenter som ikke bor i SIOs boliger.

AUs innstilling

Ingen innstilling.

VEDTAK

Vedtatt
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Forslag # 7

Dokument:

Tryggere seksuell helse for Oslos

Linje nr

1607

Type

Tillegg

studenter!
Levert av:

Karl Magnus Nyeng (OsloMet)

Sak 020-22/02 Resolusjon: Tiltak for en tryggere seksuell helse for Oslos studenter!
Opprinnelig
tekst
Ny tekst

Legge til "og glidemiddel" der kondomer/slikkelapp er nevnt.

Begrunnelse

355

AUs innstilling

Ingen innstilling.

VEDTAK

Vedtatt

VEDTAK: Resolusjonen i sin helhet vedtatt med de endringer som kom frem på møtet.
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RESOLUTION: A SWIFTER BUREACRATIC PROCESS FOR INTERNATIONAL
STUDENTS
Sak 021-22/02
Arbeidsutvalget v/Vemund H. Jernsletten orienterer om saken.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Resolusjonen vedtas.
Det var oppklarende spørsmål fra 17(I).
DEBATT AV SAKEN
55(I), 33(I), 6(I), 52(I).

VOTERING
Velferdstinget stemmer over forslagene.
Det var 34 stemmeberettigede til stede.

VEDTAK: Resolusjonen i sin helhet vedtatt.
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VALG TIL KONTROLLKOMITÉEN FOR SIO BARNEHAGE
Sak 022-22/02
Arbeidsutvalget v/Maika Marie Godal Dam orienterer om saken.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Velferdstinget velger 1 nytt medlem med personlig vara til Kontrollkomitéen for SiO Barnehage.
Det var ingen oppklarende spørsmål til orienteringen.
DEBATT AV SAKEN
7(I), 32(I).

VOTERING
Velferdstinget stemmer over forslagene.
Delegat nummer 7 har stilt som kandidat, med 32 som sin personlige vara.
Det var 34 stemmeberettigede til stede.

VEDTAK: Delegat nummer 7 er valgt, med 32 som sin personlige vara valgt ved akklamasjon.
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VALG TIL INTERNASJONAL KOMITÉ
Sak 023-22/02
Arbeidsutvalget v/Vemund H. Jernsletten orienterer om saken.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Velferdstinget velger opp til syv medlemmer.
Det var oppklarende spørsmål fra 50(I).
DEBATT AV SAKEN
34(I), 3(I), 13(I)

VOTERING
Velferdstinget stemmer over forslagene.
Delegate nummer 34, 3 og 13 blir fremmet som kandidater. En kandidat, Gabriella Elis, blir fremmet uten å
være delegat på vårseminaret.
Det var 34 stemmeberettigede til stede.

VEDTAK: Alle kandidater er valgt ved akklamasjon.
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SUPPLERINGSVALG TIL KONTROLLKOMITÉEN
Sak 024-22/02
Arbeidsutvalget v/Vemund H. Jernsletten orienterer om saken.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Velferdstinget velger et nytt medlem for ut årets periode.
Det var ingen oppklarende spørsmål til orienteringen.
DEBATT AV SAKEN
42(I).
VEDTAK: Ingen kandidater, AU skal finne ny kandidat som må ettergodkjennes på neste møte.
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EVENTUELT
Arbeidsutvalget v/Maika Marie Godal Dam åpner for en generaldebatt.
DEBATT AV SAKEN
62(I), 24(I), 17(I), 33(I), 32(I), 25(I), 42(I).

Møtet ble avsluttet med møtekritikk.
Møteslutt 16:57
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