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TIL: 
Velferdstingets arbeidsutvalg 

Alle valgte representanter i Velferdstinget  

Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget 

Studentdemokratiene ved:   

 

Universitetet i Oslo 

OsloMet – storbyuniversitetet 

Handelshøyskolen BI 

Høyskolen Kristiania 

Politihøgskolen 

MF vitenskapelig høyskole  

   for teologi, religion og samfunn 

Norges Idrettshøyskole 

Norges musikkhøgskole 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Kunsthøgskolen i Oslo 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,  

Campus Adamstuen 

Oslo Nye Høyskole 

NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 

Steinerhøyskolen 

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole 

Høgskolen for Ledelse og teologi 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole 

Atlantis Medisinske høgskole 

Musikkteaterhøyskolen 

Barratt Due musikkinstitutt 

Norges Dansehøyskole 

NSKI Høyskole 

Høyskolen for Dansekunst 

Einar Granum kunstfagskole 

 

 

KOPI: 
Hovedstyrets studentmedlemmer, Velferdstingets kontrollkomité, Velferdstingets valgkomité, Velferdstingets 

representanter i SiOs delstyrer, studentmediene, Kulturstyret, Internasjonal komité, Studentsamskipnaden i Oslo og 

Akershus, Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig, ISU v/UiOs lokallag, Det Norske Studentersamfund 

v/Hovedstyret, VID vitenskapelige høgskole i Oslo, Oslostudentenes Idrettsklubb v/ Hovedstyret, Jussbuss v/daglig leder, 

JURK v/daglig leder, Ordstyrer 

 

 

 

 

INNKALLING TIL VELFERDSTINGETS MAIMØTE 9. MAI 2022 
 

Dette er innkalling til Velferdstingets maimøte 9. mai, møtestart 16:00. 

Møtet finner sted på Domus Theologica ved Universitetet i 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.  

https://www.google.com/maps/place/Det+teologiske+fakultet,+Universitetet+i+Oslo/@59.9360684,10.7252515,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x4d97516a1d838d87?sa=X&ved=2ahUKEwiBuOa3rK_3AhV6QvEDHRT8AjYQ_BJ6BAhREAU
mailto:adm@studentvelferd.no
mailto:adm@studentvelferd.no
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FORKORTELSER 
 

AU, VTAU: Arbeidsutvalget 

AL: Arbeiderbevegelsens studentliste 

BDM: Barrat Due musikkinstitutt 

BI: Handelshøyskolen BI 

BISO Oslo: BI studentorganisasjon Oslo 

DMI: De mindre utdanningsinstitusjonene 

DNS: Det Norske Studentsamfund 

GjL: Gjestelista 

GL: Grønn liste 

HK: Høyskolen Kristiania 

HTML: Henke og Thom-listen 

HS: Hovedstyret 

KK: Velferdstingets kontrollkomité 

KS: Velferdstingets Kulturstyre 

LL: Liberal liste 

MD: SiO Mat & Drikke 

MF: MF vitenskapelige høyskole 

ML: Moderat liste 

NIH: Norges idrettshøgskole 

 

 

 

NLA: NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 

NMH: Norges musikkhøyskole 

NSO: Norsk studentorganisasjon  

ONF: Organisasjonen for norske fagskoler 

ONH: Oslo Nye Høyskole 

OSI: Oslostudentenes idrettsklubb 

OsloMet: OsloMet – storbyuniversitetet 

PBE: Plan- og bygningsetaten 

PHS: Politihøgskolen 

RL: Realistlista 

SH: Studenthovedstaden 

SiO: Studentsamskipnaden SiO 

SIR: Velferdstingets studentidrettsråd 

SP-OsloMet: Studentparlamentet ved OsloMet 

SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 

VA: Venstrealliansen 

VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité, NSO 

VK: Velferdstingets valgkomité  

VT, VTOA: Velferdstinget (i Oslo og Akershus)
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DAGSORDEN OG KJØREPLAN 
16:00 – 16:30 Registrering og matservering 

 

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

16:30 054-22/05 Valg av ordstyrer og protokollfører Vedtakssak Møtekonstituering 

 055-22/05 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Møtekonstituering 

 056-22/05 Godkjenning av dagsorden og kjøreplan Vedtakssak Møtekonstituering 

 057-22/05 Godkjenning av protokoll Vedtakssak Møtekonstituering 

 058-22/05 Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak Møtekonstituering 

16:40 059-22/05 Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 060-22/05 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 061-22/05 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 

17:00 Pause 10 min 

17:10 062-22/05 Godkjenning av rekneskap for 2021 Vedtakssak Organisasjon 

17:25 063-22/05 Karrierepolitisk dokument Vedtakssak Politikk 

18:10 Pause 10 min 

18:20 064-22/05 Økning av semesteravgiften Vedtakssak Politikk 

19:00 Pause 10 min   

19:10 065-22/05 Søknad om tilskuddsramme fra SiO Vedtakssak Politikk 

19:50 066-22/05 SiOs boligtilbud Diskusjonssak Politikk 

20:10 Pause 10 min 

20:20 067-22/05 SiOs budsjettprioriteringer Vedtakssak Politikk 

21:00  Eventuelt   Eventuelt 

21:10  Møtekritikk   

 

21:30  Møteslutt og møtebrus! 
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VALG AV ORDSTYRER OG PROTOKOLLFØRER 1 

 2 

Saksnummer: 054-22/05 3 

Type sak: Vedtakssak 4 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 5 

 6 

 7 

Arbeidsutvalgets innstilling: 8 

Forslag til ordstyrer og protokollfører vedtas. 9 

 10 

 11 

Forslag til vedtak: 12 

Ordstyrer: Kari Anne Andersen og Markus Leira Asprusten 13 

Protokollfører: Victoria Langø 14 

 15 

 16 

 17 

GODKJENNING AV INNKALLING 18 

 19 

Saksnummer: 055-22/05 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: 056-22/05 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: 057-22/05 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: 058-22/05 53 

Type sak: Vedtakssak 54 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 55 

 56 

 57 

Forslag til vedtak: 58 

Valgprotokoller godkjennes. 59 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentvelferd.no/
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ORIENTERINGER 60 

 61 

Saksnummer: 059-22/05 62 

Type sak: Orienteringssak 63 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 64 

 65 

Forslag til vedtak: 66 

Saken tas til orientering. 67 

 68 

ARBEIDSUTVALGET: GENERELL ORIENTERING 69 

 70 

Denne orienteringen gjelder for perioden 5. april–2. mai 71 

 72 

Kontakt med SiO 73 

Arbeidsutvalget har jevnlig kontakt med både Hovedstyret og konsernledelsen i SiO. 74 

Vi har siden sist vært på en lunsj med konsernledelsen 19. april. Vi stilte spørsmål om hvordan SiO jobber 75 

med å synliggjøre og styrke studentfrivilligheten fremover med særlig tanke på at det er frivillighetens år, 76 

hvordan det går med oppfølging av SiOs bærekraftstrategi i henhold til målene satt for sosial og økonomisk 77 

bærekraft frem mot 2025, om SiOs rutiner for videre henvisning innenfor psykisk helse til andre tjenester, og 78 

videre hvordan de gir veiledning for at studenter skal kunne navigere seg frem til riktig tjenestetilbud. Vi 79 

diskuterte også hva administrasjonen vektlegger når det innstilles på gjennomføring av dyre boligprosjekter 80 

som resulterer i høy husleie og hvordan SiO forbereder seg på kommunikasjon om slike prosjekter som 81 

gjentatte ganger høster kritikk for å være for dyre. 82 

Vi har møtt med studentrepresentantene i Hovedstyret (HS) før hovedstyremøtet 26. april for å gi våre 83 

kommentarer til sakene som skulle behandles. På dette møtet var vi særlig opptatt av å gi innspill om 84 

karrieretjenesten til SiO og la vekt på at tilbud som betales gjennom semesteravgiften skal komme alle 85 

studenter til gode, samt at saken om egenandel på psykisk helse og rådgivning skal opp igjen til behandling 86 

i Hovedstyret. 87 

Vi har spist middag med representantene i SiOs hovedstyre på Mela Cafe siden sist, det var veldig hyggelig!  88 

 89 

Leder og nestleder i henholdsvis SiO Hovedstyre og arbeidsutvalget har hatt et møte om bygging av 90 

studentboliger og forutsetninger for dette. Dette kom etter at Hovedstyret behandlet saken om nye 91 

studentboliger i Brenneriveien. På møtet ble vi enige om å løfte saken opp til Velferdstinget for diskusjon. 92 

Dette kan gi Hovedstyrets studentrepresentanter en bedre fornemmelse av hva vi studentene opplever er 93 

SiOs oppgave og ansvar når det kommer til bygging av nye boliger. 94 

 95 

Velferdstingene i Norge 96 

Vi har i ViN-samarbeidet hatt tett kontakt siden forrige VT-møte. Dette skyldes blant annet at vi har 97 

samarbeidet om å skrive og sende inn en resolusjon til NSOs landsmøte som fant sted 21.-24. april. 98 

Resolusjonen ble valgt ut blant flere til behandling på landsmøtet og vedtatt med gode tilleggsforslag fra 99 
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landsmøtet. Det endelige resultatet kan dere lese her: 100 

https://student.no/images/Resolusjon_psykisk_helse.pdf  101 

Vi synes det er veldig kult å se at samarbeidet med de andre velferdstingene gir konkrete resultater. 102 

 103 

Arbeidsutvalget ser på muligheten for å få til et samarbeid også i overlapp med det nye arbeidsutvalget 104 

som velges i slutten av mai. 105 

 106 

Studenthovedstaden 107 

Møte i studenthovedstaden ble avholdt 2. mai. På møtet snakket vi om Oslo kommunes folkehelsestrategi 108 

som kommer på høring i løpet av mai og studiestart til høsten. Byråden for Næring og Eierskap, Victoria 109 

Marie Evensen, kommer til oss på neste møte for dialog om diverse saker som studenthovedstadens 110 

arbeidsgruppe sammen er blitt enige om. Det ser vi frem til. 111 

 112 

Råd for de mindre 113 

Råd for de mindre skal ha møte mandag 2. mai for å komme med sine innspill til karrierepolitisk dokument. 114 

 115 

Foreningskontakt 116 

Nestleder har fortsatt arbeidet med å holde kontakt med foreningene. Siden sist har det blitt avholdt et 117 

foreningsmøte i nettverket Konsulatet på OsloMet, dessverre hadde ingen fra arbeidsutvalget anledning til 118 

å møte, men satser på kunne møte neste gang. Nestleder har kontakt med OSI om utfordringer i dialogen 119 

med SiO og andre aktører.  120 

 121 

I forbindelse med rammesøknaden som behandles på dette møtet, har nestleder vært i kontakt med 122 

søkerorganisasjonene for å høre hva de planlegger å søke for budsjettåret 2023. Arbeidsutvalget ved 123 

nestleder har også vært i dialog med DNS om koronapott-midler fra 2020 som DNS fikk tildelt, og som har 124 

stått fastlåst det siste året. Det er nå løst og DNS får lov til å bruke pengene igjen. 125 

 126 

Studenthus 127 

Arbeidsutvalget ved leder og nestleder jobber for tiden mye med det nye studenthuset.  128 

 129 

Vi har blant annet vært på et møte med flere som jobber med prosjektet deriblant hele prosjektgruppen og 130 

administrerende direktør i SiO samt styreleder i SiO, Stine.  131 

 132 

Prosjektleder Haavar og nestleder Marius, som også er delprosjektleder for innhold, hadde en befaring 133 

med finansutvalget fra Oslo bystyret. Fra finansutvalget møtte leder Andreas Halse, nestleder Per Trygve 134 

Hoff, Elin Horn Galtung, Arvid Ellingsen og Bjørn Revil. Bygget ble presentert og det ble snakket om videre 135 

samarbeid, ønsker og forventninger overfor kommunen. Deltakerne var interesserte og nysgjerrige på alle 136 

aspektene av prosjektet fra finansiering og verning, til fremtidig drift. Vi har også invitert 137 

byutviklingsutvalget til den samme befaringen, både via e-post og over telefon, men de har ikke respondert.   138 

 139 

https://student.no/images/Resolusjon_psykisk_helse.pdf
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Arbeidsutvalget jobber også med å komme i kontakt med nasjonale politikere med hjerte for Oslo. Vi har 140 

per nå hatt kontakt med Ine Marie Eriksen Søreide samt møtt Mathilde Tybring-Gjedde, begge fra Høyre. Vi 141 

har også vært i kontakt med Arbeiderpartiet, men ikke fått avtalt noe møte enda – men jobber med saken. 142 

De andre partiene kontaktes også fortløpende.  143 

  144 

Arbeidsutvalget sammen med prosjektmedarbeider for huset og SiO jobber både med de store 145 

utdanningsinstitusjonene for å få dem med på laget. Søknader på midler fra et par fond har dessverre blitt 146 

avslått, men det jobbes videre med å kartlegge mulige velgjørere av huset som kan tenke seg å putte 147 

penger inn i prosjektet.. 148 

 149 

Arbeidet med å sette opp en vei for en driftsorganisasjon som tar over huset når det står ferdig er i gang og 150 

styringsgruppen har diskutert et forslag fra prosjektgruppen på forrige gruppemøte den 28. april. Her er 151 

det planer om å involvere erfaringer fra blant annet DNS senere for å kunne lære av hvordan de har gjort 152 

det. 153 

 154 

Arbeidet med en nettside for å kunne følge prosjektet fortsetter og vi håper å ha den på plass snart, det er 155 

en del funksjoner på plass, men vi har fortsatt et stykke å gå. På denne nettsiden skal det være mulig å følge 156 

prosjektet på som en student, eller bare en som er interessert, og for eksterne aktører eller investorer.  157 

 158 

Leder har også vært til stede på ett møte mellom Tullin-samarbeidet og SiO for å snakke om Oslo Urban 159 

Week som finner sted nede ved studenthuset i september. 160 

 161 

Valg 162 

Det er ikke lenge igjen til valg og arbeidsutvalget har forsøkt å være tidlig ute med å få avklart frister for å 163 

stille, samt legge ut informasjon om valget og hvordan man stiller. Vi har brukt nettsiden vår, sosiale medier, 164 

oppfordret folk til å stille til valg og generelt lagt ned tid i å legge til rette for en god valgprosess fra vår side. 165 

Valgkomiteen har hatt muligheten til å uttale seg og har vært inkludert i det meste arbeidet, og vil selv 166 

orientere om deres prosess. Samarbeidet oppleves som positivt fra vår side og vi håper at mange stiller til 167 

valg for det kommende året.  168 

 169 

Det ble avholdt en sosial/infokveld på Chateau Neuf 8. april der det var mulighet for å stille spørsmål og/eller 170 

prate om det å stille til valg. Vi planlegger å avholde en sofaprat lik den som ble avholdt i høst, og håper dere 171 

alle vil holde av datoen 19. mai. Arbeidsutvalget opplever at det er god valgkultur i Velferdstinget og vi gleder 172 

oss masse til å se    hvordan neste arbeidsutvalg vil se ut. 173 

 174 

Frist for å stille til valg og bli vurdert av valgkomiteen er satt til 10. mai. Det har vært et aktivt valg fra 175 

arbeidsutvalget og valgkomiteens side da det er dagen etter siste Velferdstingsmøte før valgmøte. 176 

Valgkomiteen vil etter planen komme med sin innstilling én uke før valgmøtet, altså mandag 23. mai. 177 

 178 

Dersom du skulle være interessert i å stille til valg selv er arbeidsutvalget veldig tilgjengelige for en samtale. 179 

 180 
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Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 181 

SHoT-undersøkelsen er over for denne gang, og det er en glede  å kunne meddele at svarprosenten kom på 182 

35,1 % som da er høyere enn fjorårets rekord. Tusen takk til alle som har vært med på å spre ordet blant 183 

sine medstudenter! Arbeidsutvalget venter nå i spenning på å få se resultatene når de kommer til høsten. 184 

 185 

StudFest 186 

Nestleder har tatt over arbeidet med StudFest og er i gang med arbeidet mot en avvikling av prosjektet i 187 

oktober. Siden det skal velges et nytt arbeidsutvalg og kontinuitet er en betydelig utfordring planlegges det 188 

slik at det meste i prosjektet er klart før sommerferiestart. Mye av arbeidet for det originale prosjektet i 189 

februar skal gjenvinnes og det oppleves at prosjektet er på rett spor.  190 

 191 

Det ble avholdt et møte i prosjektgruppen den 19. april, dessverre var det en del frafall, men det ble fortsatt 192 

opplevd som et godt og produktivt møte. Vi fikk pratet en del om kontinuitet, overlapp og forventningene 193 

fremover siden det nå er nestleder som sitter med prosjektet. 194 

 195 

Politikk 196 

Arbeidsutvalget og SiO har i fellesskap hatt et møte med flere sentrale personer fra Oslo Arbeiderparti. Fra 197 

Arbeiderpartiet møtte varaordfører Abdullah Alsabeehg, fraksjonsleder i kultur- og utdanningsutvalget 198 

Ubah Aden, fraksjonsleder i miljø- og samferdselsutvalget, Kafia Hashi Mohamud, bystyrerepresentant, 199 

Mansoor Hussain, og leder for Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo, Victoria Chruickshank Langø. Blant flere 200 

saker som ble tatt opp var studenthusprosjektet. Møtet opplevdes som positivt og at de var engasjerte for 201 

prosjektet. 202 

 203 

Onsdag 6. april møtte politikk- og medieansvarlig Bjørn Revil som er gruppeleder i bystyret for Folkets parti 204 

FNB. 205 

Onsdag 8. april møtte politikk- og medieansvarlig og nestleder Eivind Trædal, gruppeleder i bystyret for 206 

MDG. Som for tidligere møter med bystyrepolitikere frontet en spesielt sakene støtte til 207 

studenthusprosjektet, studentenes psykiske helse, og kollektivrabatt for studenter. 208 

 209 

Torsdag 7. april hadde nestleder og politikk- og medieansvarlig en god diskusjon med Dorthea Enger, 210 

medlem av Oslo Senterparti sin programkomite, hvor en kom med innspill på politikk for bl.a. studenters 211 

psykiske helse, en egen studentmelding for Oslo, tilrettelegging for studentboliger og langsiktige 212 

kommunale samarbeidet med studenthuset i sentrum. 213 

 214 

Media 215 

Grunnet ferieavvikling hos både politikk- og medieansvarlig og leder har mediearbeidet falt bort.  Det har 216 

vært prioritert å legge arbeidstid i å få til politiske møter med bystyregruppene og partiprogramgruppene 217 

fremfor å komme på trykk.  218 

 219 

Representasjon 220 

Samarbeidsansvarlig fikk gleden av å være ordstyrer på Studentunionen ved Høyskolen Kristiania sin 221 

generalforsamling.  Samarbeidsansvarlig har også vært på årsmøtet til Argument den 26. april. Dette er et 222 

møte som normalt Velferdstinget skulle sendt to valgte representanter på, styreleder og styremedlem, men 223 

da det ene vervet har stått tomt siste året og styreleder har måttet trekke seg grunnet ny jobb, hadde 224 

Velferdstinget ikke lenger representasjon i styret. Om noen ønsker å være representant for Velferdstinget 225 
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inn i ulike studentmedier, som blant annet Argument, så vil det være mulig å stille til det på vårvalgmøtet 226 

30. mai.  227 

 228 

Sosialt og gøy 229 

Det har vist seg overraskende vanskelig og få til et forsinket julebord og nå nærmer det seg sommeren. Vi 230 

har startet planleggingen av en heidundrende sommerfest som nå vil bli hakket mer luksuriøst ettersom 231 

arbeidsutvalget har valgt å bruke pengene som VT overførte fra fjorårets budsjett til årets budsjett for 232 

arrangering av julebord på sommerfesten. Invitasjon sendes ut snart. Hold av 17. juni! 233 

 234 

Vi har i påsken arrangert en konkurranse på Instagram der alle våre følgere kunne vinne et påskeegg. 235 

Vinner ble kåret, egget ble sendt og kom frem i god behold. 236 

 237 

Administrasjon og organisasjon 238 

Siden sist har det skjedd oppdateringer på nettsiden vår, som sårt har trengt en kjærlig hånd lenge. Det 239 

arbeides videre fra administrasjonens side med å rydde opp i alle deler av nettsiden. Det er også blitt laget 240 

en oversikt over ofte brukte oversettelser av slikt som arbeidsutvalget, voteringsorden og lignende til 241 

engelsk slik at vi forhåpentligvis fremover kan være mer konsekvente i begrepsbruken også på engelsk. 242 

 243 

Ferie 244 

Flere av oss i arbeidsutvalget har hatt ferie den siste tiden. I henhold til arbeidsutvalgets medlemmers 245 

ansettelse har alle rett på 12,5 betalte feriedager mellom 1. januar og 1. juli. Som følger av dette har 246 

arbeidsutvalget også prioritert hardere hva vi har brukt tid på og ikke. 247 

 248 

//English// 249 

Contact with SiO 250 

The Student Welfare Council’s Executive Committee has had regular contact with the Executive Board and the SiO 251 

management group. 252 

 253 

We have  had lunch with the SiO management on April 19. We asked SiO for information on how they promote 254 

and strengthen student volunteering in the future. We also asked about the follow-up to their sustainability 255 

strategy with regard to the social and economic sustainability goals set by 2025; their routine referrals to other 256 

services within the mental health field, and how they provide guidance for students to choose the appropriate 257 

service. We also discussed what the administration emphasizes when recommending the implementation of 258 

expensive housing projects that result in high rent costs and how SiO prepares for communication about such 259 

projects that repeatedly garner criticism for being too expensive. 260 

 261 

We have met with the student representatives in the Executive Board (HS) before the Executive Board meeting on 262 

April 26 to give our comments on the matters that were going to be discussed in the board meeting. In this 263 

meeting, we were particularly interested in providing input on SiO’s career service and emphasized that services 264 
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paid through the semester fee should benefit all students, and that the issue of deductibles on mental health and 265 

counseling should be re-examined by The Executive Board. 266 

 267 

We had dinner with the representatives of SiO's Executive Board at Mela Cafe since last time, which was very 268 

pleasant. 269 

 270 

The chair and vice president of, respectively, SiO’s Executive Board and the Executive Committee have had one 271 

meeting concerning the construction of student housing and the prerequisites for this. This came after the 272 

Executive Board considered a case for new student housing in Brenneriveien. At the meeting, we agreed to raise 273 

the matter to The Welfare Council for discussion. This can give the Executive Board's student representatives a 274 

better sense of what we students feel is SiO's task and responsibility when it comes to building new housing. 275 

 276 

The Welfare Councils in Norway (ViN) 277 

In the ViN collaboration, we have had frequent contact since the previous Welfare Council meeting . This is partly 278 

because we have collaborated on writing and submitting a resolution to NSO's national meeting, which took place 279 

between April 21 and 24. The resolution was selected for consideration, and adopted with good amendments from 280 

the participants at the national meeting. You can read the result (in Norwegian) here: 281 

https://student.no/images/Resolusjon_psykisk_helse.pdf 282 

 283 

We think it is very cool to see that the collaboration with the other Welfare Councils gives specific results! 284 

 285 

The Executive Committee is looking at the possibility of having a collaboration in the overlap with the new 286 

executive committee that will be elected at the end of May. 287 

 288 

The Student Capital 289 

A meeting has been held on May 2, discussing Oslo municipality’s developing strategy for public health. The head 290 

of the Department of Business Development and Public Ownership is attending the coming meeting to discuss 291 

issues chosen by She Student Capital’s working committee. 292 

 293 

Council of Minor Institutions 294 

The Council is having a meeting on May 2. 295 

 296 

Contact with Student Associations 297 

The Vice President has continued networking with the associations. A meeting of OsloMet’s Konsulatet could 298 

unfortunately not be attended. The Vice President is sporadically discussing challenges Oslo Student Sports 299 

Association faces with SiO and other parties. One such meeting should be held before May 9. 300 

 301 

The applicant organizations for The Welfare Council’s grants have been contacted for an early estimate and 302 

discussion of intended application process. The Executive Committee has discussed with Norwegian Students' 303 

Society (DNS) some frozen grants they have received from SiO’s covid grants. 304 

https://student.no/images/Resolusjon_psykisk_helse.pdf
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 305 

Student house 306 

The Executive Committee’s president and vice-president are currently devoting much time to work on the new 307 

student house. They have attended an extended meeting with many of the active participants in the project. The 308 

Executive Committee has also been actively meeting groups of politicians about the project, collaborating with SiO 309 

to this end. The leader (Maika) has attended a meeting of the Tullin-cooperation in connection to Oslo Urban 310 

Week, an event that will be held in September in close proximity to the student house. 311 

 312 

The Executive Committee is collaborating with SiO and their student house project employee to develop an 313 

engaging solution for the larger educational institutions to enter the project. Applications for grants from a couple 314 

of funds have unfortunately been rejected, but the work to secure benefactors for the student project continues. 315 

The path towards an organization running the daily operations is being chartered, with the project group 316 

discussing it on April 28. DNS and other relevant actors will be involved to share their experience. A webpage for 317 

following the progress with the project is still under development, with some work still remaining. 318 

 319 

Elections 320 

The electoral committee and Executive Committee are working together to promote the upcoming election on May 321 

30h. The deadline for submitting one’s candidacy and have it be considered by the electoral committee is May 10, 322 

with the committees’ recommendation being planned for publishing within the 23rd. On April 8, a social event 323 

partially for informing about the election was held, and on May 19, a panel-conversation with candidates is 324 

planned. Anyone interested in running are encouraged to make contact for a conversation! 325 

 326 

Student Health and Wellbeing survey (SHoT) 327 

The SHoT-survey has finished its data collection for this year, with a record-high 35.1 % response rate. The findings 328 

will be published this autumn. 329 

 330 

StudFest 331 

The vice president is leading the work for hosting StudFest in October. Most of the planning is intended to be 332 

finished within the summer vacation, for ease of transfer between executive committees. A project group meeting 333 

was held on April 19. 334 

 335 

Politics 336 

The Executive Committee and SiO have met with a group of central politicians in the Oslo Labour Party for an 337 

extended meeting to discuss, among other things, the student house. A series of meetings with other politicians 338 

have been held to discuss the municipal budget for 2023 and election programs. 339 

 340 

Media 341 

Media representation has been one of the great casualties of the lobbying and vacations that have filled April. 342 

 343 

 344 
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Representation 345 

Head of Collaboration has enjoyed being moderator of Kristiania University College’s Student Union’s general 346 

assembly. He also attended Argument’s annual assembly on April 26. 347 

 348 

Social Activities 349 

Christmas has passed, and, sadly, it has become undeniable that the chance for a Christmas party has also 350 

passed. Instead, the summer party will be made even more impressive to compensate – save the date, 17th of June! 351 

 352 

An Easter competition was hosted on Instagram, and the winner has been visited by the Easter bunny. 353 

 354 

Administration and organization 355 

The administration is doing treasured work updating the website. We have created a list of Norwegian-English 356 

translations for common terms within The Welfare Council, so it will hopefully be easier to read these summaries 357 

going forward. 358 

 359 

Vacation 360 

Members of the Executive Council are entitled to 12.5 days of paid vacation. Quite a few of these have been 361 

conducted in April, and in combination with Easter vacation days, the remaining days have faced harder 362 

prioritization on tasks to be performed. 363 

 364 

 365 

MEDIELOGG 366 
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 367 

 368 

Saksnummer: 060-22/05 369 

Type sak: Orienteringssak 370 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 371 

 372 

 373 

SAKSOPPLYSNINGER 374 

 

Siden sist VT-møte har det vært påskeferie. På tross av dette har styret hatt to ekstraordinære møter og ett 375 

ordinært møte. Vi har med andre ord ikke ligget på latsiden. Det er normal, økende drift i alle 376 

tjenesteområder, men fortsatt høyt sykefravær i SiO generelt. 377 

 378 

Vi har også lansert årsrapporten for 2021, som vi anbefaler alle å lese. Denne finner dere på nettsidene våre.  379 

 380 

Det jobbes i herdig med SHoT-undersøkelsen for å gjøre klar tallene for lansering i september. 381 

Datainnsamlingen hadde en svarprosent på 35.1%, som er den høyeste noensinne for denne undersøkelsen.  382 

 383 

SIO BOLIG 384 

 385 

Årets første kvartal har vært bra. Vi har fulle hus og godt økonomisk belegg. Det er knapt flere søkere i år 386 

som i fjor, med ca 6% økning. Arbeidet med å planlegge semesterstart er i gang, og det er planlagt en 387 

videreføring av korttidshus på Sogn. Det skal også piloteres et slikt hus på Kringsjå. 388 

 389 

Det planlegges for åpning av en gjenbruksbutikk på Kringsjå i løpet av mai, og innsamlinger til både denne 390 

og den planlagte gjenbruksfestivalen i august starter innsamling nå. Innsamling til gjenbruksbutikken vil løpe 391 

kontinuerlig.  392 

 393 

SIO HELSE 394 

 395 

Det er et jevnt trykk hos den psykiske helsetjenesten. Hos psykologene er det 1 uke ventetid for førstegangs 396 

samtale og 6-7 uker for oppstart behandling. Rådgivningstjenesten ligger på måltall, som er gledelig å se da 397 

det har vært sterkt fokus på å øke kapasiteten. Psykologer på Campus er i full drift og er godt tatt i mot av 398 

både utdanningsinstitusjonene og studentene som nå kan få behandling ved sitt lærested. Studenter spør 399 

tjenesten har nå over 200.000 sidevisninger og vi er i gang med å innlemme andre samskipnader i tjenesten.   400 

 401 

Siden styremøtet i desember har det vært jobbet med å se på tiltak for å kutte egenbetaling på psykisk helse. 402 

Som nevnt ved forrige orientering har vi vært i dialog med VT-AU om budsjettprioriteringer for å se på 403 

refordeling av semesteravgift, men andre tiltak har også vært vurdert. Et førende prinsipp for styret har hele 404 

tiden vært å ikke kutte i tjenestens omfang, altså ikke redusere kapasiteten vi har i dag. Derfor har det tatt 405 

noe lenger tid å få landet denne saken. SiO får årlig tilskudd fra Helse Sør-Øst, og dette ble i 2022 internt 406 

budsjettert til å være ca. 8,5 millioner. I tildelingsbrevet vi mottok fra Helse Sør-Øst er ligger tildelingen på 407 

8,87 millioner, altså 370 000kr mer enn hva vi opprinnelig hadde budsjettert. Den økte tildelingen dekker 408 

bortfall av egenbetaling for høsten 2022. Vi er derfor svært glade for å meddele at egenbetaling for psykisk 409 
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helse avvikles fra semesterstart 2022. På lengre sikt må SiO vurdere alle tjenesteområdene som finansieres 410 

av semesteravgiften, og redusere kostnadene slik at omfanget av psykiske helsetjenester ikke reduseres selv 411 

om egenandelen bortfaller.  412 

 413 

SIO MAT OG DRIKKE 414 

 415 

Per 1. april har vi gjenåpnet 29 av 37 avdelinger, og det gjøres fortløpende vurderinger av gjenåpning ut fra 416 

omsetning og kundegrunnlag. Flere av våre leverandører har varslet ekstraordinære prisøkninger og redusert 417 

tilgang på enkelte varer som følge av krigen i Europa. Det arbeides med tiltak for å minimere konsekvensene 418 

av dette. 419 

 420 

Prøveperioden på serveringstilbud på MF er nå avsluttet. Evalueringen av perioden har vist at tilbudet ikke 421 

har fungert, slik vi ønsket. Det har ikke vært kundegrunnlag eller omsetning i nærheten av SMD forutsatte 422 

eller beregnet sammen med ledelsen på MF. Tilbudet blir derfor avviklet. SMD har oversendt et tilbud på å 423 

etablere trustshop. Dette vurderes nå av ledelsen ved institusjonen.    424 

 425 

SIO ATHLETICA 426 

 427 

Det er ikke så veldig mye nytt å rapportere fra SiO Athletica. Medlemsbasen vår har sett en jevnlig økning 428 

siden gjenåpning, og vi har pr 20. april ca 21.578 medlemmer hos oss. Dette er vi veldig glade for.  429 

 430 

Det vi ser er mest populært er egentreningsområdene og PT timer. Gruppetreningstilbudet har opplevd en 431 

liten nedgang ved starten av 2022, men dette ser også ut til å snu.  432 

 433 

SIO FORENINGER 434 

 435 

Foreningsdagene ble arrangert inne på UiO Blindern for første gang siden januar 2020. Her var det 62 ulike 436 

foreninger og over 500 besøkende. Foreningene som deltok var godt fornøyd med opplegget. 437 

 438 

Arrangementskalenderen har nå vært ute i ca. 1 måned og viser allerede mange forskjellige aktiviteter som 439 

er å finne rundt omkring. Det ble gjennomført en liten konkurranse hvor foreningene skulle ta i bruk 440 

kalenderen, og på en uke hadde over 50 foreninger brukt kalenderen for første gang.  441 

 442 

SiO foreninger har gjennomført workshops med beboerne på Vestgrensa for å vurdere å starte opp 443 

beboerutvalg på flere av studentbyene. Formålet med dette var å se på om man kan tilrettelegge for mer 444 

sosialt også på de mindre studentbyene. 445 

 446 

KARRIERESENTERET 447 

 448 

Mars har i all hovedsak vært preget av drift. Planleggingen av Karriereuka, som finner sted i september, er 449 

godt i gang og er nå fullbooket. Det har vært stor interesse for Karriereuka blant arbeidsgivere, og 450 

arrangementet var fullbooket før påmeldingsfrist. 451 
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ANDRE ORIENTERINGER 452 

 453 

Saksnummer: 061-22/05 454 

Type sak: Orienteringssak 455 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 456 

 457 

KULTURSTYRET 458 

 459 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 460 

 461 

UNIVERSITAS 462 

 463 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 464 

 465 

RADIO NOA 466 

 467 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 468 

 469 

ARGUMENT 470 

 471 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 472 

 473 

URBO – URBAN BOLIGUTLEIE 474 

 475 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 476 

 477 

SIO BARNEHAGE 478 

 479 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 480 

 481 

STYRINGSGRUPPEN FOR SO23 482 

 483 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 484 
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GODKJENNING AV REKNESKAP 2021 485 

Saksnummer: 062-22/05 486 

Type sak: Vedtakssak 487 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalet v/ Maika Marie Godal Dam 488 

Vedlegg: Uavhengig revisors beretning – 2021 Velferdstinget Oslo og Akershus, Årsregnskap 2021, 489 

Rekneskap 2021, Kulturstyret – økonomisk oversikt  490 

Arbeidsutvalets innstilling: 491 

Det er kontrollkomiteen som innstiller overfor Velferdstingets rekneskap og budsjett.   492 

Forslag til vedtak: 493 

Rekneskapet for 2021 godkjennast.   494 

SAKSOPPLYSNINGER 495 

Økonomisk skildring  496 

Resultatrekneskapet viser at Velferdstinget i 2021 hadde driftsinntekter på 16 054 554 kr. Driftskostnadane, 497 

inkludert Velferdstingets løyvingar, var på til saman 14 886 995 kr. Dette gjev eit positivt driftsresultat på 498 

1 168 106 kr, inkludert finansinntekter. 499 

Tilskotet frå Studentsamskipnaden SiO var på til saman 15 900 000 kr, kor 3 470 000 kr gjekk til 500 

Velferdstingets driftsbudsjett og 12 430 000 kr gjekk til Velferdstingets løyvingar. I tillegg får Velferdstinget 501 

150 000 kr frå Oslo Kommune for å holde i Studenthovudstaden. Annen driftsinntekt på 4 554 kr er kva vi har 502 

fakturert Studentparlamentet UiO for gjennom 2021 av felles kostnader knytt til bruk av Villa Eika. 503 

Velferdstinget løyver pengar til større studentmedium og kulturinstitusjonar som søkjer Velferdstinget 504 

direkte gjennom ein tildelingsprosess. I tillegg løyver Velferdstinget pengar til Kulturstyret, som igjen deler 505 

ut pengar til mindre studentforeiningar og studentmedium som søker dei. Kulturstyret hadde budsjettert å 506 

bruke 2 875 000 kr i 2021, men brukte berre 1 851 934 kr, og gjekk dermed i overskot med 1 023 066 kr. 507 

Dette viser at driftsresultatet består av eit overskot på 1 023 066 kr til Kulturstyret og 145 040 kr til 508 

Velferdstinget. Det gir til saman et overskot på 1 168 106 kr. 509 

Kulturstyret delte ut mindre pengar enn kva dei fekk løyvet, dette skyldast færre søkjarar enn vanlig. 510 

Studentsamskipnaden SiO fekk midlar frå Kunnskapsdepartementet grunna koronasituasjonen som dei 511 

kunne dele ut til foreiningar som søkte. Dette er nok ein stor del av grunnen til at Kulturstyret ikkje fekk 512 

fleire søknader. Velferdstingets overskot kjem av blant anna at det er brukt mindre pengar enn budsjettert, 513 

poster som har gått betydelig over eller under budsjettet er gjort greie for under. 514 

 Under er det redegjort for postar som har gått betydelig over eller under budsjett. 515 

Lønn til tilsette enda opp under budsjett, dette i stor grad fordi posten 5012-Honorar til tillitsvalgte går 47 524 516 

kr under budsjett. 5280-Annen fordel er en ny post i årets rekneskap og var budsjettert til 0 kr, under denne 517 

posten ligger utlegg til briller på 3 040 kr. Fast lønn enda opp litt over budsjett, dette skyldast i stor grad 518 

tilsetting av ny administrasjonsleiar og at det i desember var tilsett to administrasjonsleiarar, for å kunne ha 519 

ein overlappsperiode. 520 
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Kontorkostnader enda opp under budsjett, dette grunna at det vart brukt mindre pengar på kopiering og 521 

datakostnader enn budsjettert. Velferdstinget deler kjøkken med Studentparlamentet i underetasjen, 522 

utgifter til kjøkkenet ligg i 6811-innkjøp til kjøkkenet. Det var mykje heimekontor i 2021, dermed mindre folk 523 

på kontoret og lågare utgifter til felleskostnader. 524 

Under reisekostnader blir det budsjettert for ulike reiser i administrasjonen og arbeidsutvalet. 525 

Koronasituasjonen gjor at det ikkje blei mykje reising og sum reisekostnader gjekk dermed under budsjett. 526 

Post 7160-diettkostnader, ikkje oppgåvepliktig går derimot over budsjett fordi dagsatsar for digitale møter 527 

for både administrasjonen og arbeidsutvalget ligge her. 528 

Representasjon og markedsføring enda opp under budsjett. Det blei ikkje brukt pengar frå posten 7301-529 

aksjoner og markeringer, her var det tenkt eit julebord som dessverre måtte utsettast. Denne posten er lagt 530 

inn i budsjett for 2022, og det er planlagt ein større sommarfest. Det blei brukt mindre pengar på 7302-531 

Åpent hus, då Villa Eika var stengt for andre utanfor, store deler av året. I 2021 vart det ikkje gjennomført 532 

fysisk vårseminar, derfor er posten 7323-vårseminar/høstseminar under budsjett. 533 

Etter årets resultat har Velferdstinget ein eigenkapital på 2 902 532 kr, 1 315 547 kr av disse er Kulturstyret 534 

sin eigenkapital, som i 2022 budsjetterer med å bruke 1 100 000 kr av eigenkapitalen. Kulturstyrets 535 

egenkapital har vært og er planlagt å bygge ned. Eigenkapitalen til Velferdstingets drift er på 1 586 985 kr. 536 

Det har over tid blitt vurdert til at eigenkapitalen til Velferdstinget bør ligge på rundt 1 million kroner for å 537 

ha god likviditet. 538 

//English// 539 

The Student Welfare Council in Oslo and Akershus approves the organization's annual accounts each year. The 540 

annual accounts and the information are in Norwegian, but we encourage you to submit questions in advance to 541 

vt-au@studentvelferd.no. 542 

The key figures shows that The Welfare Council's profit was NOK 145,040 and The Cultural Board's profit was NOK 543 

1,023,066, which contributes to a combined profit of NOK 1,168,106. The annual accounts show that the 544 

organization holds equity totaling NOK 2,902,532. 545 
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KARRIEREPOLITISK DOKUMENT 546 

 547 

Saksnummer: 063-22/05 548 

Type sak: Vedtakssak 549 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll  550 

Vedlegg: Karrierepolitisk dokument 551 

 552 

Arbeidsutvalgets innstilling: 553 

Velferdstinget vedtar et karrierepolitisk dokument 554 

 555 

Forslag til vedtak: 556 

Velferdstinget vedtar karrierepolitisk dokument med de endringer som fremkommer på møtet.  557 

 558 

 559 

SAKSOPPLYSNINGER 560 

 561 

Bakgrunn for saken 562 

På velferdstingsmøtet 10.05.2021 ble det gjennomført en generaldebatt der det ble blant annet opplyst om 563 

at det var stor forskjell i karriereveiledningstilbudet for studentene på de ulike institusjonene. Dermed 564 

vedtok Velferdstinget på vårvalgmøtet 02.06.2021 at det skulle arbeides for å opprette et karrierepolitisk 565 

dokument, og dette ble bestemt at skulle ligge som en del av handlingsplanen for perioden 2021/2022. 566 

Høsten 2021 gikk primært til å få kompetanse om karrieretjenester og SiO sitt karrieretilbud. Dette arbeidet 567 

ble samlet til en workshop som var planlagt for vårseminaret, men som ble utsatt til møtet i mars. 568 

 569 

Siden denne workshopen har politikk- og medieansvarlig samlet innspill og forsøkt å produsere et helhetlig 570 

dokument. Arbeidsutvalgets samling av innspill og arbeid resulterte i det dokumentet som presenteres her. 571 

 572 

Situasjonen per dags dato 573 

I dag har SiO et karrieresenter lokalisert på Blindern, dette karrieresenteret er delvis finansiert av SiO og i 574 

stor grad av UiO. UiO har valgt å inngå en avtale med SiO for å utplassere karrieretjenestene sine til SiO. 575 

Denne praksisen er gammel og karrieresenteret på Blindern har tilbudt fagspesifikk veiledning til UiO 576 

studenter i mange år. 577 

 578 

Alle krediterte læresteder er pålagt å ha karrieretjenester og prosesser nasjonalt gjør bare dette tilbudet 579 

viktigere og til et større satsingsfelt. I dag operer SiO et karrieresenter på Blindern for UiO med et tilbud 580 

delvis rettet mot de som studerer på andre institusjoner. Dette senterets fagspesifikke tilbud er forbeholdt 581 

UiO studenter. 582 

 583 

Dokumentet som foreligger 584 

Dokumentet slik det foreligger tar for seg at SiO kan oppfylle forpliktelser slik de eksisterer i dag. Det legger 585 

opp til at institusjoner skal kunne bestille karrieretjenester fra SiO, men det legges noen ønskede 586 

begrensninger som at institusjonsspesifikke tjenester ikke skal finansieres over semesteravgift. Eventuelle 587 

kostnader til et overordnet karrieretilbud som alle SiO studenter kan benytte seg av skal også potensielt 588 

kunne delfinansieres av semesteravgiften da dette vil være et karrieretilbud som gagner alle som betaler 589 

semesteravgift. 590 
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Dokumentet inneholder også forslag til en omlokalisering av det overordnede tilbudet til SiO, det er ønsket 591 

fra arbeidsutvalgets side at dette er noe Velferdstinget tar stilling til. 592 

 593 

Det foreligger en dissens på dokumentet. 594 

 595 

Vi håper så mange som mulig sender inn endringsforslag! 596 

 597 

 598 

 599 

//English// 600 

 601 

The Executive Committee presents its proposal for a career political document, this document is the culmination 602 

of knowledge gathering last fall, workshops hosted this spring and dialogue with the current career center. Today's 603 

situation is that some of the center's offers are reserved for UiO students and some are not. The Welfare Council 604 

has expressed concerns about this and has requested a political document, which regulates the political position 605 

of the council. This document gives the working committee a clear political mandate and goals for the future. The 606 

document contains one possible location of where a career center could be located, which The Executive 607 

Committee encourage The Welfare Council to debate. 608 
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Forslag # 1 

(Dissens) 
Dokument: Karrierepolitisk dokument Linjenr 45 

Levert av: Arbeidsutvalget v/ Marius Torsvoll og 

Didrik Svellingen 
Type Strykning 

Sak 063-23/05 Karrierepolitisk dokument 

Opprinnelig 

tekst 
 Karrieresenteret skal lokaliseres i det nye studenthuset. 

Ny tekst  

Begrunnelse Vi (Marius og Didrik) mener det er uklokt å legge karrieresenteret til det nye 

studenthuset da dette kommer til å fortrenge andre ønskede funksjoner. I tråd med 

Velferdstingets innholdsvedtak for SO23 innstiller mindretallet på at forslaget avvises. 

 

Bygget er prosjektert slik at det ikke finnes et tiltenkt område som passer per nå. 

Kravene som et publikumsrettet karrieresenter må innfri vil fortrenge andre viktige 

funksjoner i bygget, som for eksempel verksted eller multimediarom. Dette er ugunstig 

og lokalene for et slikt senter burde vurderes nøye og legges på et mer egnet sted hvor 

senteret kan ha plass til å vokse. 

 

Hovedformålet er å lage et hus av og for studenter. Da det er flere studentforeninger 

som per dags dato står uten lokaler ønsker mindretallet i arbeidsutvalget at disse skal bli 

prioritert over SiO når arealene i bygget skal fordeles. Verken innholdsvedtaket til 

Velferdstinget fra høstseminaret eller dagens rom- og funksjonsprogram for bygget 

legger opp til at et karrieresenter i SO23. Av studentrettede tiltak mener vi det er langt 

mer gunstig å inkludere organisasjoner som City Studio Oslo som tiltrekker seg 

studenter og andre interessante aktører. Vi er redd for at et karrieresenter plassert i 

SO23 vil føre til at et betydelig areal i praksis forblir dødt og utilgjengelig da det låses til å 

være et tilholdssted for en karrieretjeneste som ikke nødvendigvis kommer til å passe 

inn i resten av husets profil. 

 

//English//: 

The Executive Committee’s minority, consisting of Marius and Didrik, does not want the career 

center located within the new student house, as we want the house to be more focused on 

student associations in line with the current building plans and the Welfare Council’s current 

established position from the fall seminar. 

 

This proposal, if accepted, will remove the line saying that the career center must be located 

at the new student house downtown. 

 

Mindretallets 

INNSTILLING 
Vedtas 
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ØKNING AV SEMESTERAVGIFTEN 609 

 610 

Saksnummer: 064-22/05 611 

Type sak: Vedtakssak 612 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Maika Marie Godal Dam 613 

 614 

 615 

Arbeidsutvalgets innstilling: 616 

Det foreligger ingen innstilling. 617 

 618 

Forslag til vedtak: 619 

 620 

1. Velferdstinget ønsker å behandle et forslag i løpet av høsten der en tar stilling til hvor mye 621 

semesteravgiften skal økes. 622 

 623 

2. Velferdstinget ønsker ikke på nåværende tidspunkt å behandle et forslag om økning av 624 

semesteravgiften. 625 

 626 

 627 

SAKSOPPLYSNINGER 628 

 629 

Semesteravgiften er en avgift som betales av alle studenter som studerer på en utdanningsinstitusjon 630 

tilknyttet studentsamskipnaden, i dette tilfellet SiO. Semesteravgiften er lik for alle som er knyttet til samme 631 

samskipnad og ligger i dag på 600 kr for studenter ved Studentsamskipnaden SiO. Pengene fra 632 

semesteravgiften går til å betale for velferdstjenester som ikke er selvfinansierende eller dekkes av andre 633 

tjenestetilbud som studentsamskipnaden har. Semesteravgiften utgjorde i 2021 totalt 89,3 millioner kr. I 634 

2020, for å ha et sammenligningsgrunnlag, utgjorde semesteravgiften 85,3 millioner kroner. Økningen 635 

skylles sannsynligvis økt antall studenter som er tilknyttet Studentsamskipnaden SiO. 636 

 637 

I dag finansierer semesteravgiften 6 ulike tjenester, prosentandelen gjelder for året 2021: 638 

 639 

1) Studentenes kontingent til NSO (5 %)  640 

2) Tildelingene til studentfrivilligheten, deriblant Velferdstinget (18 %) 641 

3) SiOs helsetilbud (42 %) 642 

4) SiOs karriæreveiledningstilbud (7 %) 643 

5) SiOs Foreningers tilbud (7 %) 644 

6) SiOs Arrangement og kundeservice (21 %) 645 
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 646 

 647 

 648 

 649 

 650 

 651 

 652 

 653 

 654 

 655 

 656 

 657 

 658 

 659 

 660 

 661 

 662 

 663 

 664 

 665 
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Bakgrunn for saken 666 

Vi ser et stadig økende behov for å finansiere tilbud/tjenester/goder som for eksempel studentfrivilligheten 667 

gjennom tildelingene Velferdstinget deler ut, SiOs helsetilbud og studenthus i sentrum.  Arbeidsutvalget 668 

ønsker å løfte saken til diskusjon slik at Velferdstinget får uttalt seg om hvorvidt semesteravgiften bør økes 669 

eller ikke, samt hva som er legitime grunner til å gjøre dette.  Arbeidsutvalget ønsker deretter at 670 

Velferdstinget tar stilling til om det skal legges frem en sak på et møte til høsten der Velferdstinget avgjør 671 

hvorvidt semesteravgiften økes, og eventuelt hvor mye og med hvilken intensjon. 672 

 673 

Semesteravgiften har ligget på samme nivå siden høsten 2016. Velferdstingets arbeidsutvalg planla sist å ta 674 

opp saken i april 2020, men diskusjonen ble imidlertid utsatt på grunn av pandemien. Det har ikke vært tid 675 

og sted for å ta denne diskusjonen de siste årene. 676 

 677 

Oslo har sammen med Trondheim og læresteder tilknyttet samskipnaden SiT den høyeste semesteravgiften 678 

i landet. Slik ser semesteravgiften ut utvalgte andre steder i landet: 679 

 680 

UiB (Sammen) 550 kr 

UiS (SiS) 460 kr 

UiT (NAS) 585 kr 

NTNU (SiT) 600 kr 

 681 

Når semesteravgiften er blitt økt tidligere i 2016 og i 2012 har den blitt satt opp med henholdsvis 50 kr fra 682 

550,- til 600,- i 2016 og 140 kr fra 410,- til 550,- i 2012. 683 

 684 

 685 

Spørsmål som utgangspunkt for saken: 686 

- Bør semesteravgiften økes? 687 

- Av hvilke grunner bør man øke semesteravgiften? 688 

- Av hvilke grunner bør man ikke øke semesteravgiften? 
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SØKNAD OM TILSKUDDSRAMME FRA SiO 689 

 690 

Saksnummer: 065-22/05 691 

Type sak: Vedtakssak 692 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Didrik Svellingen  693 

 694 

Arbeidsutvalgets innstilling: 695 

Arbeidsutvalget innstiller på at forslag 2 og 4 vedtas. 696 

 697 

Forslag til vedtak: 698 

1. Rammen for budsjettsøknaden til SiO settes til kr 17 250 000 kroner, en avrundet økning tilsvarende 699 

konsumprisindeksen. 700 

2. Justering ut fra KPI og antall studenter. Rammen for budsjettsøknaden til SiO settes til kr 17 500 000 701 

kroner, en avrundet økning fra økningen i konsumprisindeksen og antallet SiO-tilknyttede studenter 702 

3. Rammen for budsjettsøknaden til SiO settes til kr 17 850 000 kroner, en økning for å dekke behovet 703 

studentforeningene melder. 704 

4. Arbeidsutvalget gis myndighet til å utarbeide søknadstekst som følger søknaden. 705 

 706 

 707 

SAKSOPPLYSNINGER 708 

 709 

Informasjon om rammesøknaden 710 

Studentene betaler semesteravgift til SiO hvert semester. Rundt halvparten går til SiO Helse, mens den 711 

andre halvparten er fordelt mellom andre områder i SiO, NSO-kontingent og Velferdstingets tildeling.  712 

 713 

Hvert år søker Velferdstinget om en andel av semesteravgiften. Andelen Velferdstinget får tildelt fordeles på 714 

en rekke større studentforeninger og -medier, Kulturstyret og Velferdstingets egen drift.  715 

 716 

Denne andelen semesteravgift blir også kalt “tilskuddsrammen” eller “rammen”. Dette søkes i forkant av 717 

tildelingsmøtet og Velferdstinget har en satt sum å fordele når søknadene behandles. Summen 718 

Velferdstinget tildeles, etter søknad basert på hva Velferdstinget vedtar her, skal til høsten fordeles på 719 

større studentforeninger og -medier, Kulturstyret og Velferdstingets egen drift.  720 

 721 

På tildelingsmøtet, som vanligvis finner sted i oktober, søker de større studentforeningene, studentmediene 722 

og Kulturstyret om støtte, og Velferdstingets driftsbudsjett behandles.  723 

 724 

Utfordringen med å søke ramme før Velferdstinget har mottatt søknadene, er å beregne hvor mye midler 725 

som trengs. De som søkte Velferdstinget om støtte i fjor, leverte derfor et langtidsbudsjett med søknaden, i 726 

tillegg har alle søkerne fått mulighet til å sende oversikt over hvor mye de tror kommer til å bli søkt i år. 727 

Arbeidsutvalget har også satt en frist for at potensielle nye søkere skulle ha mulighet til å levere en 728 

kvalifiserende søknad, for å være med i vurderingen før rammen settes.  729 
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Informasjon om årets prosess 730 

Søknadsfrist for innlevering av rammesøknad til SiO er 1.juni.  731 

 732 

Alle søkerne har blitt kontaktet for å oppgi hvor mye de har planer om å søke i 2022, i tillegg har 733 

arbeidsutvalget brukt søknadene fra 2021 for å ta stilling til hvor mye vi skal søke i 2022. 734 

 735 

Det har ikke blitt levert noen kvalifiserende søknader, altså søknader om å få bli ny del av tildelingene.  736 

 737 

For driftsåret 2022 fikk Velferdstinget og Velferdstingets tilskuddsportefølje tildelt totalt kr 16 500 000. 738 

Arbeidsutvalget har sett på tre ulike alternativer: 739 

 Justert for konsumprisindeks (KPI) vil en videreføring av fjorårets ramme tilsvare               740 

 kr 17 248 691 for driftsåret 2023.  741 

 Om rammen justeres for både KPI og endringen i antallet studenter– som har økt fra 71 000 til 742 

72 000 semesterregistrerte studenter – vil en videreføring tilsvare kr 17 491 630. 743 

 Organisasjonene som får midler gjennom tildelingene har til sammen varslet at de kommer til å 744 

søke om en samlet sum på 17 860 000. 745 

 746 

 747 

Her er oversikten over hva søkerne har sagt de vil søke i årets tildelingsprosess.  748 

*Disse tallene er kun tentative og de kan komme til å søke mer eller mindre enn hva som står her.  749 

 750 

Studentmedier Hva de søkte om for 

2022 

Hva de fikk for 2022 Hvor mye de kommer 

til å be om for 2023* 

Argument 366 860 320 000 360 000 

Radio Nova 2 400 000 2 400 000 2 200 000 

Universitas 3 400 000 3 250 000 3 300 000 

    

Studentkulturen    

DNS 1 700 000 1 375 000 1 850 000 

Jurk 330 000 330 000 370 000 

JussBuss 350 000 350 000 400 000 

    

Studentidrett    

BI Atheltics 500 000 425 000 600 000 

OSI 2 350 000 2 150 000 2 350 000 

    

Kulturstyret 2 400 000 2 300 000 2 700 000 

    

Velferdstinget 3 600 000 3 600 000 3 700 000 

    

Sum 17 396 860 16 500 000 17 830 000 

 751 
For dem som ønsker mer informasjon:  752 
Søknadene fra høstens tildelingsmøte finner dere her:  753 
https://www.studentvelferd.no/soknader/  754 
og protokollen fra møtet finner dere her:  755 

https://www.studentvelferd.no/soknader/
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https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2021/10/Protokoll-tildelingsm%C3%B8te-2021.pdf  756 
Det kan også være relevant å ha sett på Velferdstingets kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier, da det er de kriteriene 757 
Velferdstinget tar utgangspunkt i når de vurderer søknader på tildelingsmøtet. Kriteriene finner dere her:  758 
https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2022/03/Kultur-og-mediepolitiske-tildelingskriterier-2022-1.pdf  759 
 760 

Arbeidsutvalget har valgt å videreføre ordningen med at NSO-kontingenten ikke lenger inkluderes i 761 

Velferdstingets budsjettsøknad, ettersom Velferdstinget ikke har noen påvirkning på hvorvidt 762 

studentdemokratier ved institusjoner tilknyttet SiO er medlem i NSO eller ikke. Myndigheten til å melde seg 763 

inn eller ut ligger hos studentdemokratiene selv.  764 
 765 

 766 

Arbeidsutvalgets vurdering  767 

De siste årene har Velferdstinget gjentatte ganger observert at det kan bli hard kamp om kronene fra 768 

semesteravgiften. Grunnet pandemien ble 2021 et annerledes år ettersom flere av foreningene hadde 769 

oppsparte midler etter perioder med lav aktivitet og diverse tiltakspakker. Årets tiltakspakke, som SiO har 770 

mottatt fra Kunnskapsdepartementet er noe mer moderat enn fjorårets. Det var også mindre press på 771 

fjorårets tildelingsmøte da BISO valgte å ikke søke tildelinger. 772 

 773 

2022 er frivillighetens år, og etter 2 år med pandemi ser det nå ut til å gå mot lysere tider. Det er forventet 774 

at aktivitetsnivået i studentforeningene dermed kan komme til å øke dette kommende året.  775 

 776 

Studentsamskipnaden SiO gikk i 2021 med et overskudd på 39,9 millioner kroner – om en trekker fra 777 

inntektene fra salget av Nydalen Studenthus gjenstår et overskudd på nærmere 4 millioner kroner. Da dette 778 

er bedre enn fjorårets underskudd så er kanskje mulighetsrommet noe større enn i fjor, men ikke 779 

nødvendigvis nevneverdig stort. Strømkrisen og invasjonen av Ukraina har generelt ført til at en god del 780 

varer og tjenester koster noe mer enn det det gjorde før. Det medfører at behovet for penger til 781 

studentforeningene sannsynligvis har økt en del, samtidig som økonomien til studentsamskipnaden er noe 782 

mer presset.  783 

 784 

Vi mener det er viktig at Oslo har en sterk studentfrivillighet, med plass til alle og et stort mangfold. 785 

Samtidig ser vi på det som kritisk at studentene har en sterk samskipnad i ryggen. Dette har derfor vært en 786 

vanskelig prioriteringssak og vi oppfordrer Velferdstinget til å tenke gjennom hvilke prioriteringer de ønsker 787 

å gjøre, både for rammesøknaden og budsjettprioriteringer til SiO.  788 

 789 

Behovet for midler blant studentfrivilligheten er større enn summen vi har innstilt på. Arbeidsutvalget 790 

mener at rammen for budsjettsøknad ikke kan fortsette å øke i det uendelige uten mer penger i potten. 791 

Derfor har arbeidsutvalget innstilt på en økning av rammen som sikrer at vi opprettholder samme nivå som 792 

fjorårets ramme, altså tilsvarende endringen i konsumprisindeksen for mars 2021 til mars 2022 og 793 

endringen i studentmassen. Dette tilsvarer når man runder opp til kr 17 500 000. 794 

 795 

//English// 796 

Each year, the Welfare Council receives through SiO a portion of the student semester fees, funding the Welfare 797 

Council’s grants and its organizational costs. The Welfare Council is deciding which sum to apply for this year. The 798 

proposed options are 17.3, 17.5, and 17.8 million NOK, corresponding to respectively an increase according to the 799 

consumer price index increase, the increase in both consumer price index and number of students, and the 800 

reported needs of the grant-applicant student organizations – or to give the Executive Committee mandate to 801 

develop the application. The committee’s recommended action is to apply for 17.5 million NOK. 802 

https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2021/10/Protokoll-tildelingsm%C3%B8te-2021.pdf
https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2022/03/Kultur-og-mediepolitiske-tildelingskriterier-2022-1.pdf
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SIOs BOLIGTILBUD 803 

 804 

Saksnummer: 066-22/05 805 

Type sak: Diskusjonssak 806 

Saksansvarlig: Hovedstyret ved styreleder Stine Johannessen 807 

 808 

 809 

SAKSOPPLYSNINGER 810 

 811 

Som hovedstyret orienterte kort om på forrige VT-møte står vi nå i en svært utfordrende situasjon når det 812 

kommer til bygging av nye studentboliger.   813 

 814 

Det blir dyrere og dyrere for SiO å bygge og drifte studentboligene våre, noe som blant annet fører til at 815 

husleienivået øker. Det er dyrere å få tak i tomter, dyrere å holde boligene i en viss standard, og 816 

konsumprisindeksen og prisjusteringer i samfunnet stiger. Vi får ikke signalisert fra myndighetene om at det 817 

i nærmeste fremtid vil komme noe støtte når det kommer til strømprisen, og kostnadsrammen for tilskudd, 818 

som er en øvre grense man må holde seg under for å få finansiell støtte fra staten, forblir den samme inntil 819 

videre.  820 

 821 

Oslo er i en særskilt vanskelig situasjon på grunn av høye tomtekostnader og høye levekostnader generelt i 822 

samfunnet. Hovedstyret ser med bekymring på kostnadsutviklingen som har vært i bolig- og 823 

eiendomssektoren, hvor tomtekostnader, byggekostnader, trevare og drift gjør at husleienivået blir så høyt 824 

og at det er studentene som står igjen som taperne. 825 

 826 

Det er flere ting som påvirker hvor høy husleia blir. For eksempel prisen SiO betaler for å kjøpe tomten 827 

boligene bygges på. Tomtene i sentrum koster som regel mer en tomter som ligger mindre sentralt. Det 828 

påvirker også leia hvor dyrt det er å bygge selve boligene. Det å bygge ett-roms der alle har eget bad og 829 

kjøkken er for eksempel dyrere enn å bygge færre bad og kjøkken. Det koster også mer å bygge miljøvennlig, 830 

dessverre. Det betyr at det er en direkte sammenheng mellom å bygge miljøvennlig og hvor høy husleia blir.  831 

 832 

Hovedstyret ønsker at VT diskuterer og tar stilling til noen overordnede spørsmål vedrørende SiOs boligtilbud 833 

og fremtidig bygging. Spørsmålene går på hva slags strategi SiO skal ha når de utvikler sitt boligtilbud, samt 834 

hvordan SiO skal eller ikke skal ta i bruk tiltak som kan bidra til å redusere husleia.  835 

 836 

Vi vil i møtet presentere spesifikke eksempler fra tidligere byggeprosjekter, samt nåværende byggeprosjekter 837 

vi ser på som utfordrende for oss og for at vi skal kunne levere på vårt mandat som studentsamskipnad. Her 838 

vil vi presentere tall for å gi VT en bedre oversikt, slik at grunnlaget for diskusjon blir bredere. Vi ber derfor 839 

om at møtet lukkes under denne saken, og at informasjonen som deles behandles fortrolig. 840 

 841 

Spørsmål til diskusjon: 842 

- Hvor skal boligene til SiO ligge, sentralt eller mindre sentralt? 843 

- Hvordan skal boligmiksen se ut? Hva slags boliger skal SiO bygge? 844 

- I hvilken grad skal SiO vektlegge miljøtiltak ved studentboligbygging?  845 

- Skal man vurdere tiltak som prisdifferensiering/husleie-utjevning? 846 
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SiOs BUDSJETTPRIORITERINGER 847 

 848 

Saksnummer: 067-22/05 849 

Type sak: Vedtakssak 850 

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget ved Vemund H. Jernsletten 851 

 852 

Arbeidsutvalgets innstilling: 853 

Arbeidsutvalget innstiller på at semesteravgiftsprioriteringer og budsjettprioriteringer satt opp i “forslag til 854 

vedtak” vedtas. 855 

 856 

Forslag til vedtak: 857 

 858 

Semesteravgiftsprioriteringer 859 

Velferdstinget vedtar følgende prioriteringer for bruk av semesteravgiften.  860 

Listen er satt opp i prioritert rekkefølge: 861 

 862 

1. Velferdstingets rammesøknad 863 

Rammesøknaden legger grunnlaget for Velferdstingets drift og for Velferdstingets tildelingsprosess. I 864 

2023 skal gjenoppbyggingen av studentkulturen fortsette, og studentforeningene som driver denne 865 

gjenoppbygningen trenger trygge og gode økonomiske forutsetninger for å få til dette. Det er derfor viktig 866 

at hele den søkte rammen innvilges. 867 

 868 

2. SiO Helse  869 

SiO Helse vil i 2023 fortsette å gjøre et viktig arbeid for studentene helse. Særlig studentenes psykiske 870 

helse skal være en sentral del av SiOs helsetilbud. Det er et kjernetiltak for studentenes velferd at 871 

kvaliteten på SiOs Helsetilbud opprettholdes, og at ventetidene kortes ned. Selv om aktører som 872 

kommunen har et ansvar for studentenes helsetilbud, er SiO sitt tilbud essensielt fordi de har en helt 873 

unik kompetanse på studenthelse og en særskilt mulighet til å nå studentene. Situasjonen i dag tillater 874 

ikke en reduksjon i midlene fra semesteravgiften som går til SiO Helse. Det er en forutsetning for å 875 

redusere andelen finansiering gjennom semesteravgiften uten å redusere tilbudet, at kommunene bidrar 876 

med midler til SiO helse, som også i stor grad avlaster det kommunale tilbudet.  877 

 878 

3. SiO Foreninger 879 

SiO Foreninger har en viktig rolle som støtteapparat for studentforeningslivet. Det er viktig at også de kan 880 

utføre denne rollen effektivt i 2023. Velferdstinget ønsker at tekniske løsninger utvikles for at SiO 881 

Foreninger kan ha et krediteringssystem for verv, som vil kreve ressurser. Det bør unngås at 882 

utviklingsprosessen kommer i veien for ordinær drift. 883 

 884 

4. SiOs Arrangementer 885 

SiO bør i 2023 fortsette å prioritere lavterskel arrangementer som er åpne for alle studenter, slik som 886 

ute-kino, klesbyttedag, speed-friending, gåturer, badeturer, pepperkakebaking, sykkelreparasjonsdager 887 

og gratis frokoster. Dette bør skje i samarbeid med studentenes foreninger. 888 
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5. Karrieretjenester 889 

Over tid burde det unngås at midler fra semesteravgiften brukes på institusjonsspesifikke tjenester. 890 

Det er rom for å utvide karrieresenterets virksomhet ved økt finansiering gjennom 891 

semesteravgiften, men bare om denne utvidelsen er rettet mot å realisere et tilbud for helheten av 892 

SiOs tilknyttede studenter.   893 

 894 

6. SiOs Kundeservicetilbud 895 

Det pågår flere oppdateringer av SiOs kundeservicesystemer. At systemene som studentene benytter 896 

i kontakt med for eksempelvis SiO Helse eller SiO Bolig utformes på en brukervennlig, og enkel måte 897 

som er universelt utformet er en nødvendighet. SiOs systemer skal sikre en effektiv behandling, 898 

mindre administrativt arbeid og komme studentene til gode ved at SiOs tjenester blir enklere å ta i 899 

bruk. En prioritering av SiOs kundeservicetilbud skal ikke føre til et økt behov for ressurser fra 900 

semesteravgiften.  901 

 902 

7. SiO Marked 903 

For at SiOs tjenestetilbud skal kunne imøtekomme studentenes behov på en effektiv måte, er det 904 

nødvendig at studentene gjøres kjent med SiOs tjenester. SiO Marked må drive et effektivt samarbeid 905 

med SiOs andre avdelinger for å skape synlighet for disse. Det er viktig at SiO Marked også når ut til 906 

studenter ved mindre institusjoner, og spesielt viktig at SiO Helses tilbud synligjøres på en 907 

hensiktsmessig og klar måte. Bruken av semesteravgiftspenger bør imidlertid holdes til et minimum 908 

da SiO selv bør kunne finansiere promotering av eget tjenestetilbud. Det bør være i SiOs interesse, så 909 

vel som studentenes, å promotere og informere om egne tjenester. Unntaket for bruken av 910 

semesteravgiftspenger for promotering av SiOs tjenester er i tilfeller der SiO promoterer sine 911 

gratistjenester. 912 

 913 

 914 

Øvrige prioriteringer  915 

Under følger en liste over øvrige prioriteringer som angår SiOs områder som ikke finansieres gjennom 916 

semesteravgiften. Dette er spesifikke områder og tiltak Velferdstinget ønsker at SiO skal satse på.  917 

De er delt inn i hovedprioriteringer og prioriteringer.  918 

 919 

Hovedprioriteringer:  920 

 921 

Et bærekraftig og miljøbevisst SiO  922 

Klimaendringene er studentgenerasjonenes største utfordring, og SiO har også et ansvar for hvordan 923 

Samskipnaden imøtekommer utfordringen. I sine vedtatte bærekraftsambisjoner har SiO sagt noe om 924 

hvordan samskipnaden skal møte disse utfordringene, g det er viktig at ambisjoner etterleves av handling. 925 

Det er derfor en hovedprioritet at SiO vier nok ressurser til å realisere denne utviklingen av samskipnaden i 926 

en miljøvennlig retning. 927 

 928 

Oppgradering av SiO Athleticas kunstgressbane 929 

Studentidretten har lenge uttrykt behov for en oppgradering av kunstgressbanen ved Domus Athletica, og 930 

Velferdstinget vil på det sterkeste oppfordre SiO til å sette av ressurser til dette i budsjettet for 2023. 931 

 932 

 933 

 934 
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Tillitsutvalg i SiOs boliger 935 

Etter at Velferdstinget i fjor oppfordret til å opprette tillitsutvalg for de som bor i SiO Bolig har et prøveprosjekt 936 

blitt igangsatt på Vestgrensa. Det er viktig at tillitsutvalg blir en varig ordning og at det opprettes ved flere av 937 

SiOs studenthus/Studentbyer. Velferdstinget vil legge vekt på at tilstrekkelige ressurser må komme fra SiOs 938 

side for å gi beboerutvalgene gode forutsetninger. Tillitsutvalgene er til for å reelt kunne påvirke hvordan 939 

studenter bor og midler til tillitsutvalgene skal gis med formål om å sikre reell beboermedvirkning. 940 

 941 

Utvikling av SiOs digitale tjenester  942 

Det at SiOs digitale tjenester fungerer godt og er lette å ta i bruk er utrolig viktig for å sikre tilgjengeliggjøring 943 

av SiOs tjenestetilbud. Digitale tjenester som SiO Helse og SiO Bolig benytter for å ta imot henvendelser, 944 

behandle søknader og lignende har stort forbedringspotensial og er helt avgjørende for den opplevelsen 945 

brukerne av disse tilbudene sitter igjen med, samt hvor høy terskel det oppleves som å benytte disse.  SiO 946 

har det siste året utviklet og sluppet en arrangementkalender som alle foreninger i Oslo på tvers av 947 

utdanningsinstitusjon kan ta i bruk. For at kalenderen skal tas i bruk er det avgjørende at SiO fortsetter å 948 

utvikle og tilpasse kalenderen etter foreningenes behov og tilbakemeldinger. Det er i tillegg ønskelig at SiO 949 

videreutvikler og utvider sine digitale tjenester i SiO foreninger slik at det blir mulig å kreditere frivillig innsats 950 

og verv som ellers hadde vært udokumentert.  951 

 952 

Prioriteringer: 953 

 954 

Et variert, billig og sosialt SiO Mat og drikke 955 

Velferdstinget mener det er viktig at SiO prioriterer å ha et åpent serveringstilbud nær så mange 956 

utdanningsinstitusjoner som mulig. SiOs oppgave er å levere et bredt og student-billig mattilbud, samtidig 957 

som en legger til rette for at spisestedet er en naturlig sosial møteplass for studentene. Satsningen på 958 

miljøvennlig og etisk mat på SiOs spisesteder må fortsette, og utvidingen av tilbudet på bærekraftige og 959 

plantebaserte alternativer bør være en prioritet.  960 

 961 

Økt velferdstilbud også utenfor Oslo  962 

SiO er tilknyttet flere utdanningsinstitusjoner utenfor Oslo. Disse stedene har ikke de samme tilbudene som 963 

studenter i indre by. Budsjettet for 2023 bør sikre at også disse studentene har et godt tilbud ved deres 964 

institusjoner. 965 

 966 

Verning om studentgodene i SiO Barnehage 967 

SiO Barnehage har skilt seg ut som et godt tilbud for studenter med barn ved å ha unike tilbud som; utvidet 968 

barnehage både på lørdager og i eksamenstid, samt tilbyr de gratis måltider for barn med studentforeldre. 969 

Velferdstinget mener det er viktig at SiO prioriterer å fortsette disse tilbudene slik at studiehverdagen til 970 

studenter med barn blir enklest mulig. 971 

 972 

Alle kurs SiO gir skal tilbys på engelsk 973 

Det er viktig å tilrettelegge for at studenter som ikke har norsk som 1. språk også har muligheten til å benytte 974 

seg av SiOs tilbud. Alle SiOs kurs innenfor eksempelvis SiO Foreninger, SiO Helse og SiO Karriere skal tilbys 975 

på engelsk. 976 
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SAKSOPPLYSNINGER 977 

 978 

Hvert år leverer Velferdstinget en oversikt over sine budsjettprioriteringer til SiO. Budsjettprioriteringene 979 

sier noe om hvilke områder Velferdstinget mener at samskipnaden burde prioritere midler fra 980 

semesteravgiften til, men det har også vært kutyme for å inkludere noen prioriteringer angående de øvrige 981 

områdene også. Dette er Velferdstingets mulighet til å legge konkrete føringer for hvordan det er ønskelig 982 

at SiO disponerer midlene sine i budsjettet for 2023. Denne muligheten kommer bare en gang i året og det 983 

oppfordres sterkt til å sette seg inn i sakspapiret på forhånd og ta kontakt med arbeidsutvalget på vt-984 

au@studentvelferd.no dersom dere har noen spørsmål eller usikkerheter. 985 

 986 

Arbeidsutvalget oppfordrer Velferdstinget til å være oppmerksomme på at semesteravgiften er en satt sum, 987 

så om det prioriteres mer midler ett sted, vil det påvirke hvor mye semesteravgiftsmidler som kan gå til 988 

andre tilbud.  Arbeidsutvalget har foreslått å sette opp en prioritert liste av områder i SiO, vi mener bør få 989 

semesteravgift. Begrunnelse for hver prioritering står kort under hvert enkelt punkt. De korte 990 

begrunnelsene vil bli del av vedtaket, og Velferdstinget oppfordres til å komme med endringer dersom de 991 

ikke er enige i begrunnelsene skissert under “forslag til vedtak”. Det er ikke mulig å levere endringer til 992 

sakspapiret.  993 

 994 

Semesteravgiftsprioriteringer 995 

Velferdstinget oppfordres spesielt til å tenke på om det er områder som ikke får semesteravgift i dag som 996 

burde få det, eller motsatt, i tillegg til å ta stilling til den prioriterte listen arbeidsutvalget har foreslått. 997 

Prioriteringene er relativt like det som har vært tidligere år, og baserer seg i stor grad på å gi 998 

semesteravgiftsmidler til tilbud som ikke har en egen inntekt. 999 

 1000 

Øvrige prioriteringer  1001 

Velferdstingets politiske dokumenter adresserer allerede hva det ønskes at SiO skal fokusere på, innenfor 1002 

de forskjellige virkeområdene. Arbeidsutvalget har foreslått noen mer konkrete prioriteringer under 1003 

“forslag til vedtak”, men Velferdstinget står fritt til å vedta mer overordnede prioriteringer om de ønsker.  1004 

 1005 

Som for semesteravgiftsprioriteringene er det skrevet korte begrunnelser under hver prioritering, som vil 1006 

bli del av vedtaket. Velferdstinget oppfordres derfor til å endre begrunnelsene dersom de ikke er enige i det 1007 

som står. Arbeidsutvalget minner om at dette er Velferdstingets kanskje største mulighet til å påvirke 1008 

hvordan SiO bruker pengene sine og vi håper dere benytter muligheten godt. 1009 
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 1010 

Forslag # 1 Dokument: SiOs Budsjettprioriteringer Linjenr 45-48 

Levert av: Arbeidsutvalgets mindretall v/ Maika 

Marie Godal Dam 
Type Endring 

Sak 067-23/05 SiOs budsjettprioriteringer 

Opprinnelig 

tekst 
5. Karrieretjenester 

Over tid burde det unngås at midler fra semesteravgiften brukes på 

institusjonsspesifikke tjenester. Det er rom for å utvide karrieresenterets virksomhet 

ved økt finansiering gjennom semesteravgiften, men bare om denne utvidelsen er rettet 

mot å realisere et tilbud for helheten av SiOs tilknyttede studenter.   

Ny tekst 6. Karrieretjenester 

Over tid burde det unngås at midler fra semesteravgiften brukes på institusjonsspesifikke 

tjenester. SiOs karriereveiledningstilbud som finansieres gjennom semesteravgiften skal 

utelukkende gå til tilbud som helheten av SiOs tilknyttede studenter drar nytte av. 

 

Begrunnelse Mindretallet mener at SiO i dag bruker nok penger på sitt karriereveiledningstilbud og 

heller bør omdisponere bruken av disse pengene slik at de kommer alle studenter til gode 

fremfor å bruke mere penger på å finansiere tilbudet.  

I tillegg er dette prioriteringer som gjelder kun for det neste året. Mindretallet mener at 

det trolig ikke vil skje noen endring eller flytting av SiOs karrieresenter/tilbud før utgangen 

av 2023. 

 

Mindretallet mener også at karrieresentret bør legges ned på prioriteringslisten slik at 

punkt 6. SiOs Kundeservicetilbud prioriteres over Karrieretjenester. 

Mindretallets 

INNSTILLING 
Vedtas 

VEDTAK  
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//English// 1011 

The student semester fee provides funding for many of SiO's services - and for the Welfare Council. Each year, the 1012 

Welfare Council votes on what the student interests are in how SiO should channel these funds. The executive 1013 

committee has recommended this as a prioritized list for how posts should be adjusted: 1014 

 1015 

 1. The Welfare Council's budget application  1016 

 2. SiO Health 1017 

 3. SiO Associations 1018 

 4. SiO events 1019 

 5. SiO Career 1020 

 6. SiO Customer Service 1021 

 7. SiO Market 1022 

 1023 

There is one dissent, favoring SiO Career below SiO Customer Service, preferring to maintain SiO Career's budget 1024 

for 2023. 1025 

 1026 

In addition voting on how the semester fee ought to be spent, the Welfare Council also provides feedback on how 1027 

resources should be prioritized in SiO's other operations. Here, recommended by the executive committee as high 1028 

priorities are: 1029 

 • A sustainable and environmentally conscious SiO 1030 

 • Upgrading f SiO Athletica's artificial turf pitch  1031 

 • Trust committee in SiO's student housing 1032 

 • Development of SiO's digital services 1033 

 1034 

Other recommend priorities are: 1035 

 • A varied, cheap and social SiO food and beverages 1036 

 • Increased welfare-services also outside of Oslo 1037 

 • Protecting the student-benefits of SiO Barnehage 1038 

• Making all SiO-courses accessible in English 1039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


