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TIL: 
Velferdstingets arbeidsutvalg 
Alle valgte representanter i Velferdstinget  
Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget 
Studentdemokratiene ved:   
 
Universitetet i Oslo 
OsloMet – storbyuniversitetet 
Handelshøyskolen BI 
Høyskolen Kristiania 
Politihøgskolen 
MF vitenskapelig høyskole  
   for teologi, religion og samfunn 
Norges Idrettshøyskole 
Norges musikkhøgskole 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
Kunsthøgskolen i Oslo 
Oslo Nye Høyskole 
Bårdar Akademiet 
Fagskolen Oslo 

Norks fagskole for lokomotivførere 
Noroff Oslo 
NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 
Steinerhøyskolen 
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole 
Høgskolen for Ledelse og teologi 
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 
Atlantis Medisinske høgskole 
Musikkteaterhøyskolen 
Barratt Due musikkinstitutt 
Norges Dansehøyskole 
NSKI Høyskole 
Høyskolen for Dansekunst 
Einar Granum kunstfagskole 

 
 
KOPI: 
Hovedstyrets studentmedlemmer, Velferdstingets kontrollkomité, Velferdstingets valgkomité, Velferdstingets 
representanter i SiOs delstyrer, studentmediene, Kulturstyret, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Norsk 
Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig, ISU v/UiOs lokallag, Det Norske Studentersamfund v/Hovedstyret, 
Oslostudentenes Idrettsklubb v/ Hovedstyret, Jussbuss v/daglig leder, JURK v/daglig leder, Ordstyrer, Internasjonal 
komité 
 
 
 
INNKALLING TIL VELFERDSTINGETS MARSMØTE 7. MARS 2022 
 
Dette er innkalling til Velferdstingets marsmøte 7. mars, møtestart 16:00. 
Møtet finner sted på Ernst Hage ved Høyskolen Kristiania: Campus Kvadrauten. Adressen er Kirkegata 24, 
0107 Oslo.  Veibeskrivelse. 
 
Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærerstedene.  
 
Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din 
lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, 
hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. 
 
Representanter valgt via valgforsamlingen må ved forfall ta kontakt med Velferdstingets administrasjon, for 
å finne vara.  
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FORKORTELSER 
 
AU, VTAU: Arbeidsutvalget 
AL: Arbeiderbevegelsens studentliste 
BDM: Barrat Due musikkinstitutt 
BI: Handelshøyskolen BI 
BISO Oslo: BI studentorganisasjon Oslo 
DMI: De mindre utdanningsinstitusjonene 
DNS: Det Norske Studentsamfund 
GjL: Gjestelista 
GL: Grønn liste 
HK: Høyskolen Kristiania 
HTML: Henke og Thom-listen 
HS: Hovedstyret 
KK: Velferdstingets kontrollkomité 
KS: Velferdstingets Kulturstyre 
LL: Liberal liste 
MD: SiO Mat & Drikke 
MF: MF vitenskapelige høyskole 
ML: Moderat liste 
NIH: Norges idrettshøgskole 
 
 

 
NLA: NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 
NMH: Norges musikkhøyskole 
NSO: Norsk studentorganisasjon  
ONF: Organisasjonen for norske fagskoler 
ONH: Oslo Nye Høyskole 
OSI: Oslostudentenes idrettsklubb 
OsloMet: OsloMet – storbyuniversitetet 
PBE: Plan- og bygningsetaten 
PHS: Politihøgskolen 
RL: Realistlista 
SH: Studenthovedstaden 
SiO: Studentsamskipnaden SiO 
SIR: Velferdstingets studentidrettsråd 
SP-OsloMet: Studentparlamentet ved OsloMet 
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 
VA: Venstrealliansen 
VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité, NSO 
VK: Velferdstingets valgkomité  
VT, VTOA: Velferdstinget (i Oslo og Akershus)
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DAGSORDEN OG KJØREPLAN 
16:00 – 16:30 Registrering og matservering 
 

Tid: Saks nr.: Saker: Type sak: Kategori: 
16:30 025-22/03 Valg av ordstyrer og protkollfører Vedtakssak Møtekonstituering 
 026-22/03 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Møtekonstituering 
 027-22/03 Godkjenning av dagsorden og kjøreplan Vedtakssak Møtekonstituering 
 028-22/03 Godkjenning av protokoll Vedtakssak Møtekonstituering 
 029-22/03 Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak Møtekonstituering 
16:40 030-22/03 Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak Orienteringer 
 031-22/03 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 
 032-22/03 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 
17:10 Pause 10 min 
17:20 033-22/03 Revidering av Velferdstingets vedtekter Vedtakssak Organisasjon 
18:10 Pause 10 min 
18:20 034-22/03 Karrierepolitisk workshop Diskusjonssak Politikk 
19:05 Pause 10 min   
19:15  Karrierepolitisk workshop - oppsamling Diskusjonssak Politikk 
19:30 035-22/03 Innspill til bystyreprogram for 2023 - 2027 Diskusjonssak Politikk 
19:50 Pause 10 min 
20:00 036-22/03 Budsjettprioriteringer 2022 Vedtakssak Politikk 
20:20 037-22/03 Resolusjon: Kreditering for ekstra innsats 

«Experience Record» 
Vedtakssak Politikk 

20:40  Eventuelt   Eventuelt 
20:50  Møtekritikk   

 
21:00  Møteslutt og møtebrus! 
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VALG AV ORDSTYRER OG PROTOKOLLFØRER 1 
 2 
Saksnummer: 025-22/03 3 
Type sak: Vedtakssak 4 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 5 
 6 
 7 
Arbeidsutvalgets innstilling: 8 
Forslag til ordstyrer og protokollfører vedtas. 9 
 10 
 11 
Forslag til vedtak: 12 
Ordstyrer: Martine Gjerde og Markus Leira Asprusten 13 
Protokollfører: Victoria Langø 14 
 15 
 16 
 17 

GODKJENNING AV INNKALLING 18 
 19 
Saksnummer: 026-22/03 20 
Type sak: Vedtakssak 21 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 22 
 23 
 24 
Forslag til vedtak: 25 
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 26 
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GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 27 
 28 
Saksnummer: 027-22/03 29 
Type sak: Vedtakssak 30 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 31 
 32 
 33 
Arbeidsutvalgets innstilling: 34 
Dagsorden og kjøreplan godkjennes. 35 
 36 
 37 
Forslag til vedtak: 38 
Dagsorden og kjøreplan vedtas. 39 
 
 

GODKJENNING AV PROTOKOLL   40 
 41 
Saksnummer: 028-22/03 42 
Type sak: Vedtakssak 43 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 44 
 45 
 46 
Forslag til vedtak: 47 
Protokollen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 48 
 49 
Protokollen finner dere på www.studentvelferd.no 50 
 
 

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 51 
 52 
Saksnummer: 029-22/03 53 
Type sak: Vedtakssak 54 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 55 
 56 
 57 
Forslag til vedtak: 58 
Valgprotokoller godkjennes. 59 
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ORIENTERINGER 60 
 61 
Saksnummer: 030-22/03 62 
Type sak: Orienteringssak 63 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 64 
 65 
Forslag til vedtak: 66 
Saken tas til orientering. 67 
 68 
 69 

ARBEIDSUTVALGET: GENERELL ORIENTERING 70 
 71 
Denne orienteringen gjelder for perioden 6. februar 2022 - 7. mars 2022 72 
 73 
Dette er orientering fra arbeidsutvalget i fellesskap. 74 
 75 
Kontakt med SiO 76 
Arbeidsutvalget har jevnlig kontakt med både Hovedstyret og konsernledelsen i SiO. 77 

Vi har siden sist vært på en lunsj med konsernledelsen den 17. februar. Vi stilte spørsmål om hvordan SiO 78 
Helse fører kvalitetskontroll og jobber med kvalitetssikring av den psykiske helsetjenesten og til deres bruk 79 
av eksterne tjenester og tilbakemeldinger på denne. Vi har også hatt diskusjoner om endringene i SiOs 80 
reglement for tildeling av bolig og arbeidet med disse endringene, samt fremtidige utfordringer og 81 
endringer i SiO barnehage. I tillegg til disse spørsmålene snakket vi om resolusjonene som ble vedtatt på 82 
forrige møte og da særlig om studentenes seksuell helse.   83 

Vi møtte med studentrepresentantene i Hovedstyret (HS) før hovedstyremøtet 16. februar der vi ga våre 84 
kommentarer til sakene som skulle behandles. Møtet var både godt og konstruktivt og vi opplevde at 85 
Hovedstyret tok til seg innspillene våre. På hovedstyrets møte ble blant annet reglement for tildeling av 86 
bolig diskutert. Arbeidsutvalget har hatt en tett dialog med SiO om revideringen for å ivareta intensjonen i 87 
forslagene fra Velferdstinget etter tilbakemeldingene fra SiO bolig. 88 

Styreleder og leder av arbeidsutvalget har møttes alene to ganger der formålet med disse møtene er å 89 
holde en tettere dialog om hva som skjer i det daglige.  90 

Det er tradisjon for at arbeidsutvalget og studentrepresentantene i Hovedstyret går ut og spiser middag 91 
sammen noen ganger i semesteret for å bli bedre kjent. Vi har derfor vært og spist på «Der peppern gror» i 92 
slutten av februar.  93 

Ut over den faste kontakten har vi fremdeles en tett dialog med SiO om samarbeidet for det nye 94 
studenthuset i sentrum. Se punkt om Studenthuset. 95 

Velferdstingene i Norge 96 
Lederne i de ulike velferdstingene har hatt et møte der det ble valgt ny koordinator for samarbeidet. Ellinor, 97 
leder for VT-GÅT ble valgt. Her valgte vi også hvem som skal representere samarbeidet på Norsk 98 
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Studentorganisasjons landsmøte. Der ble Helena, leder for VT-Vest valgt. VT-OA er allerede godt 99 
representert på dette landsmøte ettersom både leder og samarbeidsansvarlig har tillitsverv i 100 
organisasjonen og dermed rett til å møte fra før av.  101 
 102 
Det har også blitt gjennomført et “ViN til alle”-møte der alle i de ulike velferdstingenes arbeidsutvalg er med. 103 
 104 
Studenthovedstaden 105 
Det har siden vårseminaret blitt avholdt et møte i studenthovedstadens den 21. februar. På møtet 106 
diskuterte vi SHoT-undersøkelsen som er ute nå, temaer til et dialogmøte vi ønsker med Oslo kommune og 107 
StudFest som kommer i oktober og som vi vil arrangere en liten smakebit av i mars. 108 
 109 
Råd for de mindre 110 
Grunnet sykdom ble møte i Råd for de mindre utsatt, men vil bli avholdt 28. februar. 111 
 112 
Kampanjer 113 
Arbeidsutvalget er godt i gang med en kampanje for å få studentene til å svare på SHoT-undersøkelsen. Målet 114 
her er å få så høy deltagelse som mulig. Vi har brukt både velferdstinget sine egne kanaler og andre steder 115 
som AU har tilgang til for å spre undersøkelsen gjennom jungeltelegrafen, og er også i samarbeid med andre 116 
for å nå ut til flest mulig.  117 
 118 
Studenthus SO23 119 
Rom og funksjonsprogrammet er nå ferdigstilt og innholdsfasen glir mer over i en fase for skisseprosjekt. 120 
Arbeidsutvalget deltar nå i møter for å utarbeide miljøambisjonen for huset og utvikle en usikkerhetsanalyse 121 
som kan være med å styre prosjektet. Husets mer konkrete detaljer skal prosjekteres ut og man skal finne 122 
løsninger på alt fra adgangskontroll til universell utforming.  123 
 124 
Politisk arbeid 125 
Det politiske arbeidet har blitt begrenset mellom vårseminaret og utsendelsen av disse sakspapirene på 126 
grunn av ferieavvikling og sykdom.  127 
 128 
Media 129 
Mediearbeidet har blitt begrenset mellom vårseminaret og utsendelsen av disse sakspapirene på grunn av 130 
ferieavvikling og sykdom. Det har likevel blitt jobbet med å få sitater i en sak om strømstøtte/studiestøtte og 131 
seksuell helse. 132 

Administrasjon og organisasjon 133 
Administrasjonen har lenge vært underbemannet etter en sykemelding høsten 2021, og det er nå igangsatt 134 
en prosess for å fylle de resterende 50 % med en ny vikariatstilling. Ettersom det har vært noe usikkert når, 135 
og om, vi kunne være tilbake til normal kapasitet i administrasjonen, og attpåtil vært utskiftning av 136 
administrasjonsleder, har vi avventet med å utlyse et vikariat. Det har vi nå gjort og er i full gang med å 137 
ansette en vikar frem til august. 138 

Foreningskontakt 139 
Siden sist har arbeidsutvalget videreført sin dialog med foreningsnettverker. Nestleder har vært i møte med 140 
studentidrettsrådet om revideringen av idrettspolitisk dokument og fulgt opp Kjellerpubnettverket ved UiO 141 
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sitt ønske om en utbedring av kurstilbudet til SiO Foreninger. Da spesifikt økonomikurset for større 142 
foreninger. Dette oppleves som gode fremskritt.  143 
 144 
Det skulle vært gjennomført et møte med Konsulatet om SO23, dette falt dessverre bort grunnet sykdom. 145 
Det ses på å gjennomføre dette ved en senere anledning.  146 
 
 
Internasjonal komité 147 
Internasjonal komité har ikke hatt aktivitet siden vårseminaret, utover at nye medlemmer har blitt kontaktet. 148 
 149 
Studfest 150 
Selve Studfest har offisielt blitt utsatt til høsten, men det vil bli arrangert 3 kveldsarrangementer i den uken 151 
det originalt var tiltenkt. Det ene arrangementet vil være et åpent møte om hva studenter trenger fra Oslo 152 
Kommunes Folkehelsestrategi, det andre arrangementet vil være et åpent møte om hva 153 
studentfrivilligheten trenger og hva Studfest kan gjøre for å hjelpe, og det tredje arrangementet vil 154 
presentere planene for det nye studenthuset i sentrum.  155 
 156 
Sosialt 157 
For å skape mer samhold i Velferdstinget på tvers av institusjoner ble det avholdt en spillkveld på Villa Eika 158 
fredag 25. februar. 159 
 160 
Promoteringsmateriale 161 
Som nevnt i forrige orientering hadde vi lite promoteringsmateriale igjen før jul, og i tillegg til rollupsene har 162 
det nå blitt anskaffet handlenett, kjøleskapsmagneter og gensere til stand. 163 
 164 

MEDIELOGG 165 
 166 
4. februar, 2022 167 
https://www.oslodebatten.no/ny-trikk-er-mindre-moro-for-den-som-nesten-ikke-har-rad-til-a-ga-om-168 
bord/o/5-131-4135 – Leserinnlegg i Oslodebatten om at Ruter ikke burde øke prisene for studenter, men i 169 
stedet ha en 50 % studentrabatt.  170 
 171 
3. februar 2022 172 
https://universitas.no/nyheter/69014/sio-skyter-seg-selv-i-foten/ – Universitas skriver om at SiO ikke har 173 
lyttet til Velferdstinget om å fjerne egenandel på psykisk helsehjelp, Maika kommenterer. 174 
 175 
1. februar 2022 176 
https://www.estatenyheter.no/slik-planlegges-det-nye-studenthuset-i-oslo-sentrum/324650 – Estate 177 
Nyheter skriver om studenthusprosjektet, og Maika kommenterer på prosjektets tilstand.  178 
 179 
28. januar 2022 180 
https://universitas.no/nyheter/68944/onsker-ikke-a-flytte-inn/ – Universitas-sak om utbyggingsplaner på 181 
Frederikkeplassen, Maika kommenterer at det er behov for flere møteplasser for studentene, og at flere 182 
ikke-konkurrerende tilbud er bra.  183 
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 184 
 185 
Saksnummer: 031-22/03 186 
Type sak: Orienteringssak 187 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 188 
 189 
 190 

SAKSOPPLYSNINGER 191 
 192 
Vi har siden sist avholdt både overlappstur med gamle og nye studentstyremedlemmer, og årets første 193 
styremøte. På styremøtet fikk vi konstituert styret med nestleder og representanter i SiO Mat og Drikke og 194 
Urbo. Vi behandlet også førsteutkastet av årsberetningen for 2021, hvor vi blant annet skal disponere et 195 
overskudd som følge av salget av studentboligene i Betzy Kjelsbergs Vei 10. Størrelse og tall på dette kan vi 196 
ikke gå ut med enda, og vi ber om respekt for det.  197 
 198 
Flere partier i Oslo driver i disse dager å utvikle nye programmer for den kommende perioden. Dette er 199 
arbeid som vi følger opp og gir innspill til der det er ønsket.  200 
 201 
Styreleder, nestleder, administrerende-, bolig-, og eiendomsdirektør skal delta på Boligmøte i regi av 202 
samskipnadsrådet 28. feb – 1. mars. Dette avholdes i Trondheim. Her skal det tas opp relevant problematikk 203 
rundt studentboligbygging. Oppdatering herfra gis i muntlig orientering. Program for møtet finner dere her: 204 
https://www.samskipnader.no/boligmotet-2022/  205 
 206 
Det er for tiden høyt sykefravær i SiO, men tross dette har driften vært opprettholdt i alle tjenesteområdene. 207 
 208 

SIO MAT OG DRIKKE 209 
 210 
Det har vært en jevn økning i salg og besøkende på spisestedene våre siden gjenåpning. For tiden holder 211 
SMD åpen 27 spisesteder, samme antall som i desember 2021. Det vurderes slik at det fortsatt er god 212 
kapasitet på stedene som er åpnet, og det gjøres fortløpende vurderinger for videre gjenåpning. 213 
 214 
Det er gjennomført noen tiltak og aktiviteter i perioden. I uke 3-5 ble det servert gratis frokost til de første 50 215 
studentene på 14 av spisestedene våre. Dette var svært populært og flere studenter benyttet anledningen til 216 
sosialisering på morgenkvisten. OL ble vist på Union Blindern, Kringsjå og Deiglig Fyrhuset i åpningstiden. 217 
 218 
1. februar ble MF kantinen gjenåpnet for en prøveperiode. Tilbudet vil bli fortløpende evaluert i denne 219 
perioden. 220 
 221 

SIO BOLIG 222 
 223 
Året har startet bra, med fulle hus. Det har vært arrangert en del aktiviteter rundt om i studentbyene. Det er 224 
gjort justeringer i hvordan semesterstart og innflytt gjøres. Det betyr at kundeservice nå vet når studentene 225 
faktisk kommer, ikke bare når de har kontraktstart, og legger nøkkel i nøkkelboks basert på dette. 226 
 227 
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Blant annet gjenbruksmarked, SiO Winter Games, og aktiviteter og arrangementer på Amatøren og Kringsjå 228 
ForeningsHUB. De to siste er arrangert av foreningene selv. 229 
 230 
Det jobbes med en pilot for beboerutvalg på Vestgrensa, hvor vi vil vurdere funksjon og videre etablering til 231 
de andre studentboligene etterhvert. 232 
 233 

SIO ATHLETICA 234 
 235 
Athletica er fult gjenåpnet og det er ikke lenger krav om booking for å bruke studio. Under korona og 236 
nedstengning er det blitt gjort noen organisatoriske endringer, hvor man blant annet har opprettet nye 237 
stillinger. Her ser man så langt positive resultater fra alle ledd. Disse endringene påvirker ikke studentene i 238 
stor grad, men vil hjelpe å effektivisere og utvikle tjenesten. 239 
 240 
I starten av februar ble det satt i gang en kampanje for å promotere tilbudet. «bitte liten regning, stort tilbud». 241 
Vi har brukt våre egne ansatte er som modeller. Del to av kampanjen omhandler venneverving, og settes i 242 
gang snarlig. 243 
 244 

SIO HELSE 245 
 246 
Ventetider: 247 
 248 
Tannlege: 6 virkedager 249 
Psykisk helse: 1 uke til inntak, 6 uker til oppstart hos behandler. 250 
Psykomotorisk fysioterapi: 150 på liste 251 
Rådgivning: 2 virkedager 252 
Fastlege: akutt-time på dagen, 4 dager i snitt til egen lege (15 dager er lengste ventetid) 253 
 254 

SIO FORENINGER 255 
 256 
Oppstart av kurs har vært godt mottatt med mange studenter og foreninger som melder seg på. Det er 257 
inngått dialog med studentkjellerne for å tilpasse økonimokurstilbudet, og avdelingen skal møte foreningene 258 
for å få innspill på deres behov. 259 
 260 
Student support (tidligere peer support) følges opp av SiO foreninger og de ansatte i avdelingen har hatt 261 
nettverksseminar med studentene i prosjektet. 262 
 263 
Vårens foreningsdager ble i utgangspunktet byttet ut med en foreningskampanje, pga. restriksjoner ved 264 
arrangementer, men det gjøres tiltak for at foreningsdagene nå skal kunne skje fysisk allerede i mars. 265 
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MIDLER TIL SOSIALE LAVTERSKELTILTAK 266 
 267 
SiO mottok 1. februar 2022 «Supplerende tilskuddsbrev til studentsamskipnadene til forebyggende tiltak 268 
rettet mot den psykiske helsen til studentene». SiO vil fra denne potten motta 15,45 mill. kroner.  269 
 270 
Vi har nå startet planleggingen for hvordan vi skal organisere bruken av midlene i 2022, hvor vi baserer oss 271 
på erfaringer fra KD-midlene i 2021. Planen er å fortsette å jobbe tett med studentene, og at studenter fortsatt 272 
skal være ansatt i dette arbeidet. Konkretiseringen av dette arbeidet vil bli jobbet videre med fremover. 273 
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ANDRE ORIENTERINGER 274 
 275 
Saksnummer: 032-22/03 276 
Type sak: Orienteringssak 277 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 278 
 279 

KULTURSTYRET 280 
 281 
Det foreligger ingen skriftlig orientering. 282 
 283 

UNIVERSITAS 284 
 285 
Kjære Velferdsting, 286 
 287 
Universitas har ansatt nye journalister og fotografer. Vi fortsetter å aktivt søke etter journalister med nynorsk 288 
kompetanse og det er opprettet en intern gruppe med journalister som skal jobbe med å øke kompetansen 289 
på nynorsk. Vi vil også fremover se på muligheten for å bruke engelsk tekster i avisen fra våre internasjonale 290 
journalister. 291 
 292 
 293 
med vennlig hilsen 294 
 295 
Jone Trovåg, daglig leder 296 
 297 

RADIO NOVA 298 
 299 
Radio Nova har siden vårseminaret mottatt første del av tilskuddet for 2022, og er i god gang 300 
med å gjøre innkjøp for å fikse de tekniske utfordringene som radioen har opplevd de siste 301 
årene. Per nå har mindre investeringer blitt gjort, men også nytt mixebord for utsendinger er 302 
kjøpt inn, slik at Radio Nova igjen kan produsere sendinger ute i felten. Dette gir oss gode 303 
muligheter til å komme nærmere studentene. 304 
 305 
Radio Nova er også godt i gang med planlegging av årets Novafest, en musikk-/kulturfestival 306 
Radio Nova normalt gjennomfører hvert år. Årets festival vil gå av stabelen 04. - 07. mai. I tillegg 307 
skal Radio Nova feire sin 40 årsdag 16 mars med en mindre seremoni på Last Train. Her håper 308 
vi at mange nåværende og tidligere medlemmer av Radio Nova tar turen tilbake for å mimre og 309 
sosialisere for å skape enda tettere bånd mellom generasjonene. 310 
 311 
10. - 13. mars reiser vår ansvarlig redaktør og fagsjef til Trondheim for å representere Radio 312 
Nova i samarbeidsorganisasjonen Norsk Lokalradioforbund. Dette er en mulighet for 313 
lokalradioer i hele Norge til å møtes, diskutere, veksle erfaringer og komme med innspill. Årets 314 
konferanse vil gi våre representanter en mulighet til å få innspill på for eksempel hvordan Radio 315 
Nova kan jobbe mer strategisk for å nå ut til flere lyttere. 316 
 317 
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Radio Nova er også i gang med å opprette dialog med Kantar, organisasjonen vi ønsker at skal 318 
utarbeide lytterundersøkelse for oss, slik Velferdstinget har ønsket. Det vil komme mer 319 
informasjon fra oss om hvordan dette arbeidet blir og når vi kan forvente å få vår første 320 
analyserapport. I Mellomtiden har vi opprettet en ny podcast-plattform som i større grad enn 321 
tidligere gir Radio Nova mulighet til å se hvor mange som lytter på våre podcaster, slik at vi kan 322 
se nærmere på hvilke grep vi kan ta fortløpende for å nå ut til flere. 323 
På vegne av Radio Nova ønsker jeg masse lykke til med møtet 07 mars! 324 
 325 
Med vennlig hilsen 326 
Aleksander Ramm, daglig leder (aleksanderramm@gmail.com) 327 
 328 

ARGUMENT 329 
 330 
Det foreligger ingen skriftlig orientering. 331 
 332 

URBO – URBAN BOLIGUTLEIE 333 
 334 
Det foreligger ingen skriftlig orientering. 335 
 336 

SIO BARNEHAGE 337 
 338 
Det foreligger ingen skriftlig orientering. 339 
 340 

STYRINGSGRUPPEN FOR SO23 341 
 342 
Styringsgruppen for Studenthuset har møttes én gang siden forrige orientering. På møtet godkjente gruppen 343 
foreløpig rom- og funksjonsprogram, godkjente at prosjektet kan gå videre med kontakt med kommersielle 344 
aktører for å skaffe sponsorer og velgjørere til huset, og ble deretter også enige om å legge noen 345 
grunnleggende verdier til grunn for fremtidig godkjenning av avtaler basert på innspillene fra Velferdstingets 346 
vårseminar.  347 
 348 
Det ble også godkjent at prosjektet kan gå videre med å finne leietakere til bygget. Styringsgruppen diskuterte 349 
også et forslag til intensjonsavtale med innovasjonsdistrikt sentrum, men ble enige om å sende den tilbake 350 
til arbeidsgruppa for videreutvikling. 351 
 352 
 353 
 354 
 355 
 356 
 357 
 358 
 359 
 360 
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REVIDERING AV VELFERDSTINGETS VEDTEKTER 361 
 362 
Saksnummer: 033-22/03  363 
Type sak: Vedtakssak 364 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Didrik Svellingen 365 
Vedlegg: Vedtektene for Velferdstinget i Oslo og Akershus 366 
 367 
Arbeidsutvalgets innstilling: 368 
Velferdstinget reviderer vedtektene. 369 
 370 
Forslag til vedtak: 371 
Velferdstinget reviderer vedtektene etter de endringer som fremkommer på møtet. 372 
 373 
 374 

SAKSOPPLYSNINGER 375 
 376 
Vedtektene er vårt viktigste organisatoriske dokument og legger hele grunnlaget for Velferdstinget som 377 
organisasjon. Vedtektene vedtas og endres av Velferdstinget med kvalifisert flertall (2/3). 378 
Vedtatte endringer gjelder fra møtets slutt med mindre Velferdstinget med 3/4 flertall vedtar noe annet. 379 
Endringer kan ikke tre i kraft før behandlingene av vedtektene er avsluttet. 380 
 381 
// English// 382 
 383 
The proposals are in Norwegian as the bylaws are in Norwegian. Ask if there are any suggestions you do not 384 
understand.   385 
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Forslag # 1 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linjenr 41 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 033-22/03 Revidering av Velferdstingets vedtekter 

Opprinnelig 
tekst 

Valgprotokoll skal være oversendt Velferdstingets Arbeidsutvalg senest en - 1 - uke før 
møtet og så snart som mulig for representanter og vararepresentanter valgt etter dette. 

Ny tekst Valgprotokoll skal være oversendt Velferdstingets Arbeidsutvalg senest tre - 3 - 
virkedager før møtet og så snart som mulig for representanter og vararepresentanter 
valgt etter dette. 

Begrunnelse Det går ofte mye tid på å få representanter til å melde seg på Velferdstingsmøtene, og 
dersom folk ikke gir beskjed innen en uke før bruker arbeidsutvalget mye tid på å sjekke 
om vararepresentantene har mulighet til å stille og eventuelt få ordnet med 
valgprotokoll til settevaraer der det trengs. 

AUs 
INNSTILLING 

Arbeidsutvalgets flertall v/ Vemund og Marius innstiller på at forslag # 1 vedtas. 
Mindretallsdissens fra Maika: Innstiller på dagens tekst. 
Mindretallsdissens fra Didrik: Innstiller på 1 virkedag. 

VEDTAK  
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Forslag # 2 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linjenr 357 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 033-22/03 Revidering av Velferdstingets vedtekter 

Opprinnelig 
tekst 

§ 9-4 Presentasjon av innstillinger 
Valgkomiteen skal legge frem innstillingen sin for Velferdstinget.  
 
  

Ny tekst § 9-4 Presentasjon av innstillinger 
Valgkomiteen skal legge frem sin innstillingen for Velferdstinget. Kandidater som ikke 
innstilles har mulighet til å trekke sitt kandidatur helt frem til valgtidspunktet. 

Begrunnelse Per dags dato eksisterer det en presedens for at alle kandidater som ikke blir innstilt får 
automatisk trukket sitt kandidatur og må benke under møtet for å kunne stille til valg. 
Arbeidsutvalget opplever at dette øker terskelen for å stille til valg og gir valgkomiteen 
mer makt over valgresultatet, og ønsker derfor å endre dette. 

AUs 
INNSTILLING 

Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag # 3 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linjenr 516 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 033-22/03 Revidering av Velferdstingets vedtekter 

Opprinnelig 
tekst 

Velferdstinget velger studentrepresentantene i Studentsamskipnaden SiOs Hovedstyre 
ved særskilt valg. 

Ny tekst Velferdstinget velger studentrepresentantene i Studentsamskipnaden SiOs Hovedstyre 
ved preferansevalg. 

Begrunnelse Vi ønsker at Velferdstinget vurderer å gjennomføre valg til, særlig Hovedstyret, på en 
annen måte enn i dag for å legge til rette for bedre valgkultur. 

AUs 
INNSTILLING 

Arbeidsutvalgets flertall v/ Maika, Vemund og Didrik innstiller på at forslag # 3 vedtas. 
Mindretallsdissens fra Marius: Innstiller på at forslaget ikke vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag # 4 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linjenr 528 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 033-22/03 Revidering av Velferdstingets vedtekter 

Opprinnelig 
tekst 

§ 12-6-3 Studentsamskipnaden SiOs øvrige organer og delstyrer 
Det velges ett - 1 - studentstyremedlem med personlig vara for en periode på to - 2 - år 
til følgende organer og delstyrer i Studentsamskipnaden SiO: 

a. Urban boligutleie (URBO) 
b. SiO Mat og Drikke 
c. Klagenemnda for tildeling av bolig 

 

Ny tekst § 12-6-3 Studentsamskipnaden SiOs øvrige organer og delstyrer 
Det velges ett - 1 - studentstyremedlem med personlig vara for en periode på to - 2 - år 
til følgende organer og delstyrer i Studentsamskipnaden SiO: 

a. Urban boligutleie (URBO) 
b. SiO Mat og Drikke 

Det velges to - 2 - studentstyremedlemmer, i ulike år, med personlig vara for en periode 
på to - 2 - år og ett - 1 - studentstyremedlem med personlig vara for en periode på ett - 1 
- år til følgende organ i Studentsamskipnaden SiO: 

c. Klageutvalget for tildeling av bolig 
 

Begrunnelse Basert på vedtak i Velferdstinget 8. november  

AUs 
INNSTILLING 

Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag # 5 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 
Akershus 

Linjenr 732 

Levert av: Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 033-22/03 Revidering av Velferdstingets vedtekter 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst § 15-3 Tilrettelegging 
Politiske dokumenter skal oversettes til engelsk. Oversatte dokumenter kan ikke tilføre 
eller endre meninger fra originaldokumentet. 

Begrunnelse For å gjøre det enklere for internasjonale studenter å ta del i Velferdstinget ser 
arbeidsutvalget det som hensiktsmessig at det finnes dokumenter tilgjengelig på 
engelsk. 

AUs 
INNSTILLING 

Vedtas 

VEDTAK  
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KARRIEREPOLITISK WORKSHOP 386 
 387 
Saksnummer: 034-22/03 388 
Type sak: Diskusjonssak  389 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Vemund H. Jernsletten 390 
 391 
 392 

SAKSOPPLYSNINGER 393 

Som del av handlingsplanen Velferdstinget har vedtatt skal arbeidsutvalget dette året jobbe for at: 394 

• Velferdstinget skal utvikle et karrierepolitisk dokument. 395 
 396 
Selv om et karrierepolitisk dokument har noen kjernepunkter av åpenbar relevans for Velferdstinget – en 397 
holdning til SiOs karriererådgiving, f.eks. – åpner dette også opp for et stort kreativt spillerom: 398 
‘Karrierepolitisk dokument’ er for øyeblikket et underdefinert begrep. Når Velferdstingets karrierepolitikk 399 
skal dokumentfestes, hva skal med? Hva skal ikke med? Avhengig av hva en tolker inn under 400 
‘karrierepolitikk’ – og hvordan en tolker Velferdstingets rolle – fins det mangfoldig politikk en kan vedta inn 401 
under dokumentet. Det gjør det like nødvendig å komme frem til avgrensninger. Arbeidsutvalget ønsker 402 
ikke å alene være definerende for denne prosessen – derfor legges det til rette for en karrierepolitisk 403 
workshop.  404 
 405 
Her vil dere gruppevis kunne idémyldre all slags politikk som Velferdstinget bør, og ikke bør, ha med som 406 
Arbeidsutvalget vil ta med seg inn mot å foreslå et karrierepolitisk dokument som voteringssak senere i 407 
semesteret. 408 
 409 
Her er noen eksempler på spørsmål man kan diskutere:  410 

• Hvordan ser et karrierveiledningstilbud ut?  411 
• Hva er relevant karriereveiledning for studenten på din institusjon, og hvordan ser en god 412 

karriereveiledning ut der?  413 
• Hva slags behov for karriereveiledning har deres studenter?  414 
• Hvis en skal ha karrieresenter, hva slags behov har studentene for lokalisering?  415 
• Er det ønskelig med politikk f.eks. på nasjonale prosesser rundt arbeidslivsrelevans, eller kommunal 416 

tilrettelegging for praksisplasser? Er det annen studentpolitikk relatert til karriere som bør med? 417 
• Og hva hører ikke hjemme i et karrierepolitisk dokument for Velferdstinget - er det avgrensninger 418 

som kun lokale institusjoner burde ha politikk på og VT bør holde seg unna? Hvor ligger i så fall 419 
disse? 420 

 421 
Om en har gode tanker og idéer som en vil dele med en gang – eller kjenner andre studenter som kan ha 422 
nytte for prosessen, alle studenter også hjertelig invitert til å komme med innspill utenfor workshoppen. 423 
Arbeidsutvalget jobber kontinuerlig med realisere handlingsplanspunktet, og tar gjerne imot gode ideer på 424 
mail. 425 
 
 
 426 



  
 

 
 22 

//English// 427 
 428 
As part of this year’s plan of action, the Welfare Council is to develop a career-political document. To include as 429 
much as possible of the organization in this process, a workshop is being held this meeting to discuss the 430 
possibilities, preparing a later meeting where the document will be proposed and voted on. 431 
 432 
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INNSPILL TIL BYSTYREPROGRAM FOR 2023 - 2027 433 
 434 
Saksnummer: 035-22/03 435 
Type sak: Diskusjonssak 436 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Vemund H. Jernsletten 437 
 438 
 439 

SAKSOPPLYSNINGER 440 
 441 
Bakgrunn for saken:  442 
I 2023 er det lokalvalg, og med dette åpnes en av Velferdstingets viktigste muligheter for å påvirke Oslos 443 
politikk. 444 
 445 
De fleste partier utarbeider det som ofte kalles bystyreprogram eller valgprogram i forkant av en ny 446 
valgperiode. De største partiene er i gang eller skal snart i gang med å lage program for perioden 2023-447 
2027, og Velferdstinget har derfor nå mulighet til å påvirke hva partiene i Oslo mener om studentpolitikk 448 
den kommende perioden. Jo tydeligere programmene er på studentpolitikk, dess bedre muligheter er det 449 
for å få gjennomslag i bystyret for god studentpolitikk. 450 
 451 
Velferdstinget har mye politikk som vi gjerne skulle sett at partiene implementerte i sine politiske 452 
programmer. Dessverre er det slik med lobbyarbeid at en sjelden får gjennomslag for alt – og for mye kan 453 
gå på bekostning av det meste. Som utgangspunkt for diskusjonen legger arbeidsutvalget opp til at antall 454 
innspill vi tar med til partiene bør være begrenset. 455 
 456 
Samtidig er ikke påvirkningsmuligheten identisk for de ulike partiene. Programprosessene er ulike, og 457 
partienes holdninger likeså. Politikken Velferdstinget kan få gjennomslag for hos FrP er antagelig ikke 458 
identisk med den vi kan få gjennomslag for hos SV. Selv om det er hensiktsmessig å velge kjernesaker og 459 
kjempe gjennom hos programkomiteene, kan disse sakene være litt ulike fra parti til parti. 460 
 461 
Diskusjonen bør også sees i sammenheng med sak 036-22/03: Budsjettprioriteringer til Oslo-Budsjettet for 462 
2023. Påvirkningsmulighetene er en del bredere i et bystyreprogram enn i et budsjett – det finnes mye 463 
politikk som i mindre grad er økonomisk, men i full grad gagner studentene. Politiske saker som ikke koster 464 
store økonomiske ressurser, men krever politisk vilje, passer godt til å bli fremmet i en programprosess. 465 
 466 
Som et utgangspunkt for diskusjonen foreslår arbeidsutvalget her tre saker som vi mener er aktuelle 467 
innspill til partienes programkomitéer. I tillegg kan Velferdstinget absolutt velge å diskutere andre og flere 468 
saker som en mener at arbeidsutvalget burde spille inn.  469 
 470 
Studenthus 471 
Sittende byråd har vært positivt innstilt til det nye studenthuset og har blant annet forpliktet seg til å støtte 472 
opprettelsen av huset i byrådserklæringen. Når det nye bystyret konstituerer seg i 2023, er det 473 
sannsynligvis ikke lang tid til huset åpner. Selv om huset snart står ferdig, er det fremdeles viktig å ha 474 
kommunen med på laget. Det at huset åpner endrer ikke behovet for videre samarbeid om for eksempel 475 
aktivitet i huset og om studentbyen Oslo som helhet. 476 
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Studentmelding 477 
Oslo er Norges klart største studentby, målt i antall studenter. Det er mindre klart at Oslo er Norges beste 478 
studentby. Oslo og omegn har til sammen over 80 000 studenter, og utgjør dermed mer enn en tiendedel 479 
av byens befolkning. Til tross for dette uteblir fortsatt studentpolitikk i de fleste partienes programmer. 480 
Bergen kommune er en av flere byer som har lansert en studentmelding. Meldingen er utført at Bergens 481 
Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig, og systematiserer kunnskap om studentsituasjonen i byen. En egen 482 
studentmelding for Oslo vil være et viktig steg i riktig retning for å få til en systematisk og målretta satsning 483 
på Oslo som studentby. 484 
 485 
Studentboliger 486 
Oslo ligger under landsgjennomsnittet for antall studentboliger per student – 13,46 % mot nasjonale 14,75 487 
%. Utfordringen her handler om mer enn bare penger og den økonomiske støtten til studentboligbygging 488 
og oppgradering av studentboliger. Det handler både om at hovedstaden har knapphet på tilgjengelige 489 
tomter og om langtrukne byråkratiske prosesser. Selv når SiO har en tilgjengelig tomt kan 490 
reguleringsprosesser og godkjenninger ta så lang tid at det tar flere år før byggingen er i gang. Dette er noe 491 
arbeidsutvalget mener at det er hensiktsmessig å adressere i møte med partiene om deres program. For å 492 
få ned tiden det tar å bygge nye studentboliger er det for eksempel mulig å foreslå tiltak som et kommunalt 493 
fast-track system for reguleringer og godkjenninger i av studentboligbyggesaker. 494 
 495 
Det er en tilbakevendende problemstilling at studentboligene er for dyre og har høyere leie enn det 496 
Velferdstinget mener er forsvarlig. En måte å få ned kostnadene på, og dermed redusere leia, er å unngå 497 
kostbare rekkefølgekrav som samskipnaden ofte blir pålagt å betale for når de får tillatelse fra kommunen 498 
til å bygge. Det kan for eksempel være at de må bygge parkeringskjeller, tråkke opp stier eller bygge lange 499 
sykkelveier. Et annet forslag for å redusere kostnadene er å øke tilskuddsrammen. Dette er krav 500 
studentbevegelsen har ment lenge, men som har potensiale til å være bedre forankra politikk hos partiene. 501 
 502 
Velferdstinget kan i tillegg til arbeidsutvalgets foreslåtte saker eksempelvis velge å diskutere: 503 

- Er det andre saker Velferdstinget bør spille inn til partienes bystyreprogram? 504 
- Hvilke type saker burde Velferdstinget prioritere til de ulike partiene? 505 
- Er det noen bestemte saker velferdstinget bør prioritere å spille inn til enkelte partier? 506 
- Hva slags forpliktelser til bystyreprogrammene for 2023-2027 skal velferdstinget foreslå når det 507 

kommer til studenthuset? 508 
 509 
//English// 510 
 511 
Before the 2023 local election, Oslo’s political parties will develop their politics for the coming 4-year period. The 512 
Welfare Council will work to ensure that student interests are reflected in these political programs – to that end 513 
the council is discussing which cases to prioritize for promoting to the parties. The suggestions grounding the 514 
discussion are to promote politics concerning the student house, a municipal student report, and student housing. 515 
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BUDSJETTPRIORITERINGER 2022 516 
 517 
Saksnummer: 036-22/03 518 
Type sak: Vedtakssak 519 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Maika Marie Godal Dam 520 
Vedlegg: Budsjettnotat til Oslo-budsjettet 2022 521 
 522 
Arbeidsutvalgets innstilling: 523 
Velferdstinget vedtar tre budsjettprioriteringer til Oslo-budsjettet 2023 i en ikke-prioritert rekkefølge. 524 
 525 
Forslag til vedtak: 526 
Velferdstinget vedtar budsjettprioriteringer med de endringer som fremkommer på møtet. 527 
 528 
 529 

SAKSOPPLYSNINGER 530 
 531 
Bakgrunn for saken: 532 
Hvert år vedtar Velferdstinget hvilke saker arbeidsutvalget skal ta med seg til de politiske representantene i 533 
bystyret når vi møter dem for å gi innspill til Oslo-budsjettet for neste år. Store deler av Oslo-budsjettet for 534 
2023 starter man å utarbeide nå på våren og det er derfor viktig at Velferdstinget tar stilling til dette 535 
allerede nå. 536 
 537 
Arbeidsutvalgets anbefaling: 538 
Det er mange som ønsker å få støtte i form av økonomiske ressurser fra Oslo-budsjettet. Det er derfor ofte 539 
fornuftig å være konkret om hva man ønsker seg. Jo tydeligere vi kan være på både hva ønsket handler om 540 
og hva det koster å gjennomføre, jo høyere er sannsynligheten for at politikerne finner plass til dette i 541 
budsjettet.  542 
 543 
Arbeidsutvalget mener at det ikke er hensiktsmessig å komme med alt for mange ønsker til budsjettet. 544 
Dette er fordi vi vurderer at sannsynligheten er lav for vi får gjennomslag for flere ting. Jo flere ønsker man 545 
kommer med, jo vanskeligere kan det være for politikerne å innfri. Politikere er travle folk og møtene 546 
mellom arbeidsutvalget og politikerne er ofte korte. For å ha god tid til å snakke om hvert av våre ønsker til 547 
budsjettet er det hensiktsmessig for arbeidsutvalget at det begrenses til, for eksempel, tre saker slik vi 548 
foreslår her.  549 
 550 
Arbeidsutvalget foreslår følgende tre saker som Velferdstingets budsjettprioriteringer for Oslo-budsjettet 551 
2023: 552 
 553 

1. Rabatt på kollektivtransport 554 
 555 

Oslo kommune skal i budsjettet for 2023 prioritere midler til redusert pris på kollektivtransport slik at alle 556 
heltidsstudenter får rabatt tilsvarende honnørpris slik at en kan ta grønne og bærekraftige valg også på 557 
studentbudsjett.  558 
 559 
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Dette vurderer arbeidsutvalget som et konkret forslag der også kostnadene er mulig å ca. beregne. 560 
Dette er også et ønske som er lett å argumentere for, samt en sak flere av bystyrepartiene kan ha 561 
interesse av å prioritere. Ønsket samsvarer også delvis godt med byrådserklæringen for 2019-2023 562 
som gjør det enklere for arbeidsutvalget å holde byrådspartiene ansvarlig.  563 
 564 
“Det skal alltid lønne seg å velge miljøvennlig, og derfor vil byrådet kutte billettprisene i samarbeid med 565 
Viken. I første omgang vil vi kutte prisene på enkeltbilletter “- Oslos byrådserklæring 2019-2023 s.18 566 

 567 
I dag koster et månedskort for Honnør og Ungdom 407 kr og tilsvarende for student 488 kr. 568 
Enkeltbillett for honnør koster 20 kr, mens tilsvarende for studenter er 39 kr. 569 
 570 
I Velferdstingets handlingsplan for 2021/2022, som arbeidsutvalget jobber etter, står det følgende 571 
under punkt 1 og punkt 4: 572 

1. Arbeidsutvalet skal arbeide for at det vert lagt til rette for at studentar kan leve grønt og 573 
berekraftig. 574 

4. Arbeidsutvalet skal arbeide for at studentar skal få rabatt tilsvarande honnør på 575 
kollektivtransport og at tilbodet vert tilgjengeleg for alle heiltidsstudentar. 576 

 577 
 578 

2. Studentenes psykiske helsetilbud 579 
 580 
Oslo kommune skal i budsjettet for 2023 prioritere midler til å styrke samskipnadens psykiske helsetilbud 581 
gjennom psykolog- og rådgivningstjenesten.  582 
 583 
Det har de siste årene blitt prioritert mer penger til studentenes psykiske helse, noe som er positivt. 584 
Arbeidsutvalget mener det er viktig å jobbe for at de ekstra midlene ikke nå forsvinner selv om 585 
pandemien har roet seg. Flere psykologer og rådgivere bidrar til flere konsultasjoner, samt 586 
minskning av ventetiden som betyr at man kan hjelpe flere. I samarbeid med SiO vil det være mulig 587 
å både legge frem konkrete tall og konkretisere en sum som trengs. I tillegg kommer resultatene fra 588 
SHoT-undersøkelsen rundt tida der de siste budsjettforhandlingene gjøres. Vi tror dette er et ønske 589 
med stort potensiale i år.  590 
 591 
I Velferdstingets handlingsplan for 2021/2022, som arbeidsutvalget jobber etter, står det følgende 592 
under punkt 11: 593 
 594 

Arbeidsutvalet skal saman med Studentsamskipnaden SiO, myndighetene og studentdemokratia 595 
arbeide for å forbetre situasjonen belyst av tilleggsundersøkinga Studentanes Helse- og 596 
Trivselsundersøking (SHoT). 597 
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3. Studenthus i sentrum 598 
 599 
Oslo kommune skal i budsjettet for 2023 prioritere 5 millioner kr. i midler til en styrking av Oslo som 600 
studentby gjennom renovering av det nye studenthuset i St. Olavs gate 23. Dette som en oppfølging av 601 
bevilgningen fra budsjettet for 2022 der første halvdel av midlene på til sammen 10 millioner kroner ble 602 
bevilget. 603 
 604 
Under budsjettforhandlingene for Oslo-budsjettet 2022 fikk arbeidsutvalget gjennomslag hos Rødt 605 
for penger til studenthuset. Ovenfor alle vi var i møter med var vi tydelig på at vi ønsket oss penger 606 
også i budsjettet for 2023. Arbeidsutvalget mener derfor at det er naturlig å følge opp dette ønsket i 607 
år.  608 
 609 
Også dette ønsket er lett for arbeidsutvalget å argumentere for. For Oslo kommune er 610 
Campusstrategien og innovasjonsdistrikt i sentrum et satsningsområde. Vi mener at det er en 611 
forutsetning for et vellykket innovasjonsdistrikt i sentrum at studentene har både tilknytning og et 612 
initiativ til å oppsøke området. Dette kan studenthuset være et sterkt bidrag til, da det ligger midt i 613 
det tiltenkte innovasjonsdistriktet. 614 
 615 
Studenthuset står også nevnt spesifikt i Byrådserklæringen: 616 
Bidra til at det etableres et nytt studenthus i sentrum med vekt på innovasjon og utvikling.- Oslos 617 
byrådserklæring 2019-2023 s.23 618 
 619 
I Velferdstingets handlingsplan for 2021/2022, som arbeidsutvalget jobber etter, står det følgende 620 
under punkt 18: 621 

Arbeidsutvalet skal i samarbeid med Studentsamskipnaden SiO og andre aktører arbeide for å 622 
realisere det nye studenthuset i sentrum fram mot 2024.  623 

 624 
//English// 625 
 626 
The yearly adapted Oslo-budgets have significant implication for student-welfare in Oslo. Some processes in the 627 
development of the 2023 are already starting, and it is important that the Welfare Council makes student interests 628 
part of the different parties’ political considerations. The working committee will be meeting the different parties 629 
later this spring to promote student politics. Which policies to focus on is decided by the Welfare Council. The 630 
Working Committee suggests a focus on a few key issues, to improve the chance of impact. The three suggested 631 
issues are: An increased student discount on collective transport, increased funding to SiO’s services for student 632 
mental health, and continued support to the student house project. 633 
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RESOLUSJON: KREDITERING FOR EKSTRA INNSATS “EXPERIENCE RECORD” 634 
 635 
Saksnummer: 037-22/03 636 
Type sak: Vedtakssak 637 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Vemund H. Jernsletten 638 
 639 
Arbeidsutvalgets innstilling: 640 
Arbeidsutvalget liker intensjonen bak resolusjonen, men mener at det er flere utfordringer med den. 641 
Arbeidsutvalget innstiller derfor på at resolusjonen avvises nå, og videreutvikles til neste møte i samarbeid 642 
med forslagstiller. 643 
 644 
Forslag til vedtak: 645 
Resolusjonen avvises. 646 
 647 
 648 

SAKSOPPLYSNINGER 649 
 650 
Saksfremlegg: 651 
Forslaget går ut på å tilby studentene en kvalitetssikret oversikt over engasjement opparbeidet i løpet av 652 
studentperioden. Målet er å gjøre det mer attraktivt å involvere seg som student. Det vil gjøre det lettere for 653 
studentene å dokumentere, samt øve seg på å uttrykke kompetansen de har fått gjennom student-relaterte 654 
verv, prosjekter og engasjementer de har hatt i løpet av studiet.  655 
 656 
Forslag til resolusjon: 657 
 658 

KREDITERING FOR EKSTRA INNSATS «EXPERIENCE RECORD»  659 

-  EN SAMLET OVERSIKT OVER ENGASJEMENTER OG EKSTRAINNSATS SOM STUDENT 660 
 661 
Innmeldt av: Lars Anvil og Charlotte Hjort (GL) 662 
 663 
Bakgrunn 664 
Forslaget går ut på å tilby studentene en kvalitetssikret oversikt over engasjement opparbeidet i løpet av 665 
studentperioden. Målet er å gjøre det mer attraktivt å involvere seg som student. Det vil gjøre det lettere for 666 
studentene å dokumentere, samt øve seg på å uttrykke kompetansen de har fått gjennom student-relaterte 667 
verv, prosjekter og engasjementer de har hatt i løpet av studiet.  668 
 669 
Noen universiteter tilbyr allerede dette, eksempelvis Wilfrid Laurier University i Canada. Den Canadiske 670 
skolen har laget et standardisert system for hvordan det gjøres effektivt I en online-portal kalt Laurier 671 
Experience Record (LER). De bruker systemet aktivt for å bevisstgjøre studentene om egen kompetanse og 672 
erfaring. LER gjør at studenter har større insentiv til å involvere seg og gjøre en ekstrainnsats. Samt å gjøre 673 
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det lettere å få god dokumentasjon på erfaringene, som da blir enklere å vise til senere. Wilfrid Laurier 674 
University beskriver selv experience record på denne måten:  675 
 676 

“Life as a Golden Hawk is far more than classes, essays and exams. There are going to be opportunities to 677 
learn and grow outside the classroom and through hands-on experiences in-class and on-campus. To make 678 
the most of your university education, you need a place to reflect on what you learn inside the classroom and 679 
connect it to meaningful experiences you have in other learning environments, then show potential employers 680 
how it rounds out your qualifications. This is where the Laurier Experience Record (LER) comes in.” 681 
 682 
I dag vil verv i SiO foreninger og annet engasjement forsvinne uten spor. Selv om du var leder, grunnlegger 683 
eller økonomi ansvarlig i flere år vil potensielt all dokumentasjon for dette bli borte.  684 
 685 
Velferdstinget i Oslo og Akershus mener at; 686 

• SiO skal utvikle et lignende system som Laurier Experience Record. 687 
 688 
Verv og annen student-aktivitet referer til: 689 

• Verv i studentforeninger og utvalg 690 
• Ikke-krediterte sertifikater og programmer 691 
• Arbeid gjort på universitetet/høyskolen 692 
• SiO kurs 693 
• Studentrelatert frivillighet 694 

 695 
 696 
//English// 697 
 698 
RESOLUTION ABOUT THE ESTABLISHMENT OF A COMPETENCE-AWARENESS PROGRAM INSPIRES BY THE 699 
LAURIER EXPERIENCE RECORD (LER) FROM, WLU IN CANADA 700 
 701 
The Welfare Council thus desires the following: 702 

• SiO should develop a similar system to the LER 703 
 704 
This to showcase student activities you’ve partaken in such as:  705 

• Non credited courses and programs 706 
• Engagements in student societies and similar organisations 707 
• Work done at the college/university 708 
• Student politics 709 
• Student related volunteering 710 

 711 
Kilder / Vedlegg 712 
https://www.wlu.ca/future-students/undergraduate/assets/resources/laurier-experience-record.html 713 


