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PROTOKOLL FRA HØSTSEMINARET 
 

Dato:   07. november 2022 

Tid:  klokken 17:00 

Sted:  Domus Theologica: Auditorium U40 

 

 

Møtet satt d. 7. november 2022 kl. 17:45. Ved opprop var det 25 stemmeberettigede til stede. 

DELEGATAR: 

 

 

DE MINDRE HØGSKOLENE 
1 Forfall ingen vara 

2 Mia Cecilie Welten (MF) 

3 Celine Lyngås Sataøen (ONH) 

4 Eirik Knutsen (ONH) 

5 Jostein Friis Bjerkeli (MF) 

 

POLITIHØGSKOLEN 
6 Forfall ingen vara  

 

HØYSKOLEN CAMPUS KRISTIANIA 
7 Kristoffer Egset  

8 Forfall ingen vara 

9 Forfall ingen vara 

10 Daniel Bloch 

 

HANDELSHØYSKOLEN BI 
11 Forfall ingen vara 

12 Constance Thuv 

13 Armin Braimi 

14 Iben Nesset 

 

OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 
15 Forfall ingen vara 

16  Henriette Bø 

17 Rolf Martin Aspenes 

18 Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng 

19 Forfall ingen vara 

20 Forfall ingen vara 

21 Forfall ingen vara 

22 Mikkel Frydenlund Sibe 

23 Forfall ingen vara 

24 Åse Berg Dybvik 

 

UNIVERSITETET I OSLO 

 

Arbeidsutvalget 

25 Robert Granlund 

 

Grønn liste 

26 Charlotte Hjort 

27 Sigurd Graarud 

 

Venstrealliansen 

28 Malena Tjensvold Reese 

29 Sondre Klungland 

30 Øystein Fossbraaten Wennersgaard 

 

Liberal liste  

31 Sivert Arntzen 

 

A-lista 

32 Hans-Marksu Jensvold Kverneng 

33 Kristine Vilde Sandtrøen 

 

Moderat liste 

34 Nora Marie Hager (settevara) 

35 Polina Malinina 

 

Henke og Thom-listen 

36 Eirik Sagedal 

 

Gjestelista 

37  Trym Fjeldheim Karlsen 
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TALE- OG FORSLAGSRETT: 

Møteplikt med tale- og forslagsrett 

 

DELSTYRER 

38 Isak Grov Diesen – Urbo  

39 Barathy Pirabahar - Kulturstyreleiar  

40 Didrik Svellingen – Valkomiteen 

42 Silje Willhelmsen – SiO Mat og Drikke 

 

KONTROLLKOMITÈEN 

43 Max Henrik Arvidsson 

44 William Giffen Sæbø 
 

HOVEDSTYRET 

46 Kristine Berg Heggelund 

48 Martine Hoseth Myklebust 

49  Eva Strømme Moshuus 

 

ARBEIDSUTVALGET  

50 Marius Torsvoll, leder 

51 Frida Rasmussen, nestleder 

52 Jon Aleksander Prøitz, politikk- og medieansvarlig 

53 Andrine Breiner Johansen, samarbeidsansvarlig 

 

 

OBSERVATØRER: 
Med talerett 

Jone Trovåg – Universitas 

Trond Morten Trondsen - SiO 

 

 

OBSERVATØRER: 
Uten talerett 
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FORKORTELSER 

 

AU, VTAU: Arbeidsutvalget 

BDM: Barrat Due musikkinstitutt 

BI: Handelshøyskolen BI 

DMI: Dei mindre utdanningsinstitusjonane 

DNS: Det Norske Studentsamfund 

GL: Grønn liste 

HK: Høyskolen Kristiania 

HTML: Henke og Thom-lista 

HS: Hovedstyret 

KD: Kunnskapsdepartementet 

KK: Velferdstingets kontrollkomité 

KS: Velferdstingets Kulturstyre 

LL: Liberal liste 

SiO MD: SiO Mat & Drikke 

MF: MF vitenskapelige høyskole 

ML: Moderat liste 

NIH: Norges idrettshøgskole 

UiO: Universitetet i Oslo  

NLA: NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 

NSO: Norsk studentorganisasjon  

ONF: Organisasjonen for norske fagskoler 

 

 

ONH: Oslo Nye Høyskole 

OSI: Oslostudentenes idrettsklubb 

OsloMet: OsloMet – storbyuniversitetet 

PHS: Politihøgskolen 

RL: Realistlista 

SH: Studenthovedstaden 

SHK: Studentunionen Høyskolen Kristiania 

SHoT: Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 

SiO: Studentsamskipnaden SiO 

SIR: Velferdstingets studentidrettsråd 

SO23: St. Olavs Gate 23 

SP-OsloMet: Studentparlamentet ved OsloMet 

SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 

StudFest: Studentfrivillingetskonferansen 

VA: Venstrealliansen 

ViN: Velferdstinga i Noreg 

VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité, NSO 

VK: Velferdstingets valkomité  

VT,GAT: Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 

VT, VTOA: Velferdstinget (i Oslo og Akershus) 
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Permisjonssøknad fra Mia Cecilie Welten (MF): Søker permisjon fra 17:56 og ut møtet. 

VEDTAK: Permisjon innvilget.  1 

Permisjonssøknad fra Kristoffer Egseth (HK): Søker permisjon fra 18:20 og ut møtet. 

VEDTAK: Permisjon innvilget.  2 

 

Klokken 17:47 

VALG AV ORDSTYRER OG PROTOKOLLFØRER 
Sak 117-22/11 

Arbeidsutvalget innstilte på følgende personer: 3 
Aleksander Gjøsæter og Ola Gimse Estenstad som ordstyrere. 4 
Henriette Seim som protokollfører. 5 
 

 

VEDTAK: AUs innstilling ble vedtatt. 6 

 

 

Klokken 17:48 

GODKJENNING AV INNKALLING 
Sak 118-22/11 

Arbeidsutvalgets innstilling: 7 
Innkalling godkjennes. 8 
 

Merknad fra representant: 26. 

 

VEDTAK: Innkallingen ble godkjent med merknad fra representant 26.  9 
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GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 
119-22/11 

Arbeidsutvalget innstilte på følgende dagsorden og kjøreplan:   

Tid Saksnr. Saker Type sak Kategori 

16:30  Registrering og matservering   

17:00  Offisiell møtestart   

 117-22/11 Valg av ordstyrer og protokollfører Vedtakssak Møtekonstituering 

 118-22/11 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Møtekonstituering 

 119-22/11 Godkjenning av dagsorden og 

kjøreplan* 

Vedtakssak Møtekonstituering 

 120-22/11 Godkjenning av protokoll Vedtakssak Møtekonstituering 

 121-22/11 Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak Møtekonstituering 

 122-22/11 Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 123-22/11 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 124-22/11 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 

17:45 Pause 15 min 

18:00 125-22/11 Suppleringsvalg til 

Kontrollkomiteen 

 

Valgsak Valg 

18:05 126-22/11 Valg til styringsgruppen for prosjekt 

studenthus 

Valgsak  Valg  

18:15 127-22/11 Valg av medlemmer til 

internasjonal komite 

Valgsak Valg  

18:20 128-22/11 Ettergodkjenning av medlem til 

Kulturstyret 

Valgsak Valg  

18:25 129-22/11 Revidering av karrierepolitisk 

dokument 

Vedtakssak Politikk 

19:00 Pause 15 min 

19:15 129-22/11 Forts. karrierepolitisk dokument Vedtakssak  Politikk  

19:30 130-22/11 Revidering av Kulturstyret Vedtakssak Organisasjon 

20:00 Pause 10 min 

20:10 131-22/11 Revidering av vedtekter for 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Vedtakssak Organisasjon 

 132-22/11 Revidering av økonomireglementet 

for Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Vedtakssak Organisasjon 

 133-22/11 Revidering av mandat for 

Velferdstinget i Oslo og Akershus' 

arbeidsutvalg 

Vedtakssak Organisasjon 

 134-22/11 Revidering av mandat for 

Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 

kulturstyre 

Vedtakssak Organisasjon 

 135-22/11 Revidering av Kulturstyrets 

tildelingskriterier 

Vedtakssak Organisasjon 

21:10 136-22/11 Eventuelt  Eventuelt 

21:15  Møtekritikk   

21:30  Møteslutt og møtebrus!    

* Sak 115/22-10 Helsepolitisk dokument er lagt ved i sakspapirene i tilfelle det blir tid til å behandle 10 
den. 11 
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VEDTAK: Dagsorden og kjøreplan ble godkjent. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL 
Sak 120-22/11 

Det ble innstilt på at protokollen godkjennes. 13 
 

VEDTAK: Protokollen ble godkjent. 14 

  

 

 

 

 
Klokken 11:11 

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 
Sak 121-22/11 

 

Arbeidsutvalgets innstilling: 15 
Innsendte valgprotokoller godkjennes. 16 
 

Kontrollkomitéens innstilling: 17 
Alle innkomne valgprotokoller godkjennes. 18 
 

Kontrollkomiteen v/ William Sæbø innstiller på at settevara Nora Marie Hager ikke blir godkjent. 19 
 

  

 

VEDTAK: Nora Marie Hager får delegatstatus for UiO, for dette møtet.  20 
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Klokken 17:54 

ORIENTERINGER 
Sak 122-22/11 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 21 
Arbeidsutvalget orienterer i fellesskap om hva de har gjort i perioden 10. oktober til 7. november.   22 
 

Det var ingen spørsmål til orienteringen.  23 
 

Sak 123-22/11 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 24 
Hovedstyret v/ Kristine Berg Heggelund orienterte om Studentsamskipnaden SiO og deres arbeid. 25 
 

Det var ingen spørsmål til orienteringen.  26 
 

 

 

 Sak 124-22/11 
 

ANDRE ORIENTERINGER 27 
Didrik Svellingen, leder av valgkomiteen orienterte. 28 
Det var spørsmål til orienteringen fra 51 

 

Barathy Pirabahar, leder av Kulturstyret orienterte. 29 
Det var ingen spørsmål til orienteringen. 30 
 

Isak Diesen, medlem av URBO orienterte.  31 
Det var ingen spørsmål til orienteringen. 32 
 

Jone Trovåg, medlem av Universitas orienterte.  33 
Det var ingen spørsmål til orienteringen. 34 
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Klokken 17:55 

SUPPLERINGSVALG TIL KONTROLLKOMITEEN 
 Sak 125-22/11 

Arbeidsutvalget v/ Andrine orienterte om saken. 35 
 

Det var ingen spørsmål til orienteringen. 36 
 

Arbeidsutvalgets innstilling: 37 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i valgsaken.  38 
 

Forslag til vedtak: 39 
Velferdstinget velger et nytt medlem til kontrollkomiteen ut perioden. Valgperioden er fra 7. november 2022 40 
til 30. juni 2023. 41 
 

Kandidater som stiller:  42 
Stellan Hjerpset-Østlie 43 
 

VOTERING 44 
Velferdstinget går til votering.  45 
 

Det var 25 stemmeberettigede til stede.   46 
 

VEDTAK: Stellan Hjerpset-Østlie blir valg ved akklamasjon til kontrollkomiteen med valgperiode 7. 47 
november 2022 til 30. juni 2023.  48 
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VALG TIL STYRINGSGRUPPEN FOR PROSJEKT STUDENTHUS 
Sak 126-22/11 

Arbeidsutvalget v/ Marius Torsvoll orienterte om saken. 49 
 

Det var ingen spørsmål til orienteringen. 50 
 

Arbeidsutvalgets innstilling: 51 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i valgsaken.  52 
 

Forslag til vedtak: 53 
Velferdstinget velger én person til styringsgruppen for prosjekt studenthus. Valgperioden er fra 7. 54 
november 216 2022 til 31. desember 2022. 55 
 

Kandidater som stiller:  56 
Ingen kandidater stilte.  57 
 

Saken ble åpnet igjen under eventuelt fordi det kom inn en kandidat.  58 
Kandidat Celine Lyngås Sataøen holder valgtale.  59 
 

VOTERING 60 
Velferdstinget går til votering.  61 
 

Det var 25 stemmeberettigede til stede.     62 
 

VEDTAK: Følgende personer blir valgt til å sitte i styringsgruppen for prosjekt studenthus etter saken 63 
ble åpnet igjen: 64 
 Celine Lyngås Sataøen 65 
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Klokken 18:03 

VALG AV MEDLEMMER TIL INTERNASJONAL KOMITE  
Sak 127-22/11 

Arbeidsutvalget v/ Jon Aleksander Prøitz orienterte om saken. 66 
 

Det var ingen spørsmål til orienteringen. 67 
 

Arbeidsutvalgets innstilling: 68 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i valgsaken.  69 
 

Forslag til vedtak: 70 
Velferdstinget supplerer opptil seks medlemmer til internasjonal komite. Valgperioden er fra og med 236 71 
møteslutt og til og med utgangen av semesteret. 72 
 

Kandidater som stiller:  73 
Mariell Simone Mjøen  74 
 

 

VOTERING 75 
Velferdstinget går til votering. 76 
 

Det var 25 stemmeberettigede til stede.      77 
 

Vedtak: Følgende personer ble valgt til internasjonal komite:  

Mariell Simone Mjøen  

 

 

Klokken 18:06 

ETTERGODKJENNING AV MEDLEM TIL KULTURSTYRET 
Sak 128-22/11 

Arbeidsutvalget v/ Andrine Breiner Johannesen orienterer om saken.   78 
 

Arbeidsutvalgets innstilling: 79 
Velferdstinget godkjenner at Jostein Friis Bjerkeli rykker opp fra vara til fast medlem i Kulturstyret. 80 
 

Forslag til vedtak: 81 
Velferdstinget godkjenner at Jostein Friis Bjerkeli rykker opp fra vara til fast medlem i Kulturstyret, med 260 82 
funksjonstid frem til 30. juni 2023. 83 
 

VOTERING 84 
Velferdstinget går til votering.  85 
 

Det var 25 stemmeberettigede til stede.     86 
 

VEDTAK:  

Velferdstinget godkjenner at Jostein Friis Bjerkeli rykker opp fra vara til fast medlem i Kulturstyret, 

med funksjonstid frem til 30. juni 2023.  

 

 

Klokken 18:07 
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REVIDERING AV KARRIEREPOLITISK DOKUMENT   
Sak 129-22/11 

Arbeidsutvalget v/ Marius Torsvoll orienterer om saken.  87 
 

Det var ingen spørsmål til orienteringen.  88 
 

Det ble åpnet for å stille spørsmål til representant fra SiO, Trond Morten Trondsen 89 
 

Det var spørsmål fra: 18, 26, 25 og 18.  90 
 

Arbeidsutvalets innstilling: 91 
Velferdstinget vedtar enten endringsforslag 1 eller 2 92 
 

Forslag til vedtak: 93 
Velferdstinget reviderer karrierepolitisk dokument med de endringer som kommer frem på møtet. 94 
  

DEBATT 95 
32 (I), 18 (I), 17 (I) 96 
 

VOTERING 97 
Velferdstinget går til votering 98 
 

Det var 25 stemmeberettigede til stede.     99 
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Forslag nr. 1 Dokument Karrierepolitisk dokument Linje  32 

  Levert av Arbeidsutvalget  Type Endring 

 

Opprinnelig tekst SiO skal gå mot en styrt nedleggelse av sine karrieretjenester. 

Ny tekst Karriereveiledningstjenester som digital kursing og generelle CV-kurs har åpenbare 

stordriftsfordeler hvor SiO effektivt kan dekke et behov felles for tilknyttede 

institusjoner. Samskipnaden kan også være leverandør av institusjonstilpassede 

tjenester for institusjoner som bestiller dette.  

Studentsamskipnaden er en av aktørene i Oslo og Akershus flest studenter har daglig i 

kontakt med. Studentene har en rett til å motta og benytte gode karrieretjenester, og 

studentene mener at SiO har en supplerende rolle når det kommer til å sikre 

karriereveiledningstilbudet til alle sine tilknyttede studenter. Velferdstinget mener 

derfor at: 

 SiO skal arbeide for å synliggjøre og markedsføre sitt karrieretjenestetilbud 

mot alle studenter slik at det helhetlige karrieretilbudet er kjent for alle 

studenter. 

 SiO skal på sikt ha et sentralisert karrieresenter plassert utenfor 

utdanningsinstitusjonene. Karrieresenteret her skal tilby digitale og fysiske 

tjenester. 

 SiO karrieretjeneste sin hovedfunksjon er å tilby et overordnet og generelt 

karriereveiledningstilbud via kurs og digitale tjenester som er rettet mot alle 

SiO-tilknyttede studenter. 

 SiOs karrieretjeneste skal være et knutepunkt for studentene som kan henvise 

til riktig fagspesifikke kompetanse innenfor institusjonenes 

veiledningstjenester. 

 SiOs karrieretjeneste kan også gjennomføre kurs om karriererelevante 

rettigheter – rettigheter som jobbsøker, arbeidsrettigheter som funksjons-

/legnings-/etnisk minoritet. 

 Samskipnadens tilbud skal ikke være konkurrerende med eller erstatte 

lærestedenes fagspesifikke tilbud, men være supplerende. 

 

Begrunnelse Begrunnelsen er redegjort for i sakspapiret. Dette er forslaget som åpner for 

bruk av semesteravgift. 

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. 2 Dokument Karrierepolitisk dokument Linje  32 

  Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

 

Opprinnelig tekst SiO skal gå mot en styrt nedleggelse av sine karrieretjenester. 

Ny tekst Karriereveiledningstjenester som digital kursing og generelle CV-kurs har åpenbare 

stordriftsfordeler hvor SiO effektivt kan dekke et behov felles for tilknyttede 

institusjoner. Samskipnaden kan også være leverandør av institusjonstilpassede 

tjenester for institusjoner som bestiller dette. 

Studentsamskipnaden er en av aktørene i Oslo og Akershus flest studenter har daglig i 

kontakt med. Studentene har en rett til å motta og benytte gode karrieretjenester, og 

studentene mener at SiO har en supplerende rolle når det kommer til å sikre 

karriereveiledningstilbudet til alle sine tilknyttede studenter. Velferdstinget mener 

derfor at: 

 SiO skal arbeide for å synliggjøre og markedsføre sitt karrieretjenestetilbud 

mot alle studenter slik at det helhetlige karrieretilbudet er kjent for alle 

studenter. 

 SiO skal på sikt ha et sentralisert karrieresenter plassert utenfor 

utdanningsinstitusjonene. Karrieresenteret her skal tilby digitale og fysiske 

tjenester. 

 SiO karrieretjeneste sin hovedfunksjon er å tilby et overordnet og generelt 

karriereveiledningstilbud via kurs og digitale tjenester som er rettet mot alle 

SiO-tilknyttede studenter. 

 SiOs karrieretjeneste skal være et knutepunkt for studentene som kan henvise 

til riktig fagspesifikke kompetanse innenfor institusjonenes 

veiledningstjenester. 

 SiOs karrieretjeneste kan også gjennomføre kurs om karriererelevante 

rettigheter – rettigheter som jobbsøker, arbeidsrettigheter som funksjons-

/legnings-/etnisk minoritet. 

 Samskipnadens tilbud skal ikke være konkurrerende med eller erstatte 

lærestedenes fagspesifikke tilbud, men være supplerende. 

 SiO skal ikke bruke semesteravgiftsmidler på karrieretjenester. 

 

Begrunnelse Begrunnelsen er redegjort for i sakspapiret. Dette er forslaget som stenger for 

bruk av semesteravgift. 

VEDTAK Vedtatt 
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Klokken 18:49 

REVIDERING AV KULTURSTYRET 
Sak 130-22/11 

Arbeidsutvalget v/ Frida Rasmussen orienterer om saken.  100 
 

Det var spørsmål til orienteringen fra: 25 101 
 

Arbeidsutvalgets innstilling: 102 
Kulturstyret i Velferdstinget i Oslo og Akershus revideres. 103 
 

Forslag til vedtak: 104 
Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker å revidere Kulturstyret. Revideringene av Kulturstyret som er vedtatt 105 
på dette møtet trer i kraft fra 01.01.2023. 106 
 

DEBATT 107 
12 (I) 108 
 

VOTERING 109 
Velferdstinget går til votering 110 
 

Det var 26 stemmeberettigede til stede.     111 
 

Vedtak: Velferdstinget vedtar å revidere Kulturstyret. Revideringene av Kulturstyret som er vedtatt 

på dette møtet trer i kraft fra 01.01.2023.  

 

Klokken 19:00 

REVIDERING AV VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 
Sak 131-22/11 

Arbeidsutvalget v/ Frida Rasmussen orienterer om saken. 112 
 

Det var ingen spørsmål til orienteringen. 113 
 

Arbeidsutvalgets innstilling: 114 
Velferdstingets vedtekter revideres med hensikt å revidere Velferdstingets kulturstyre 115 
  

Forslag til vedtak: 116 
Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus revideres med de endringer som fremkommer på møtet. 117 
 

DEBATT AV SAKEN 118 
12 (I) – 51 (R), 32 (I), 51 (I) – 32 (R) – 51 (SR), 35 (I), 51 (I), 16 (I) – 33 (R) – 16 (SR), 26 (I) – 51(R),   119 
 

VOTERING 120 
Velferdstinget går til votering.  121 
 

Det var 25 stemmeberettigede til stede. 122 
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Forslag nr. 1 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linje  300 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 131/22-11: Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus  

Opprinnelig 
tekst 

Nytt punkt d. 

Ny tekst d. Nestleder av Velferdstingets Kulturstyre 

Begrunnelse I sammenheng med forslaget om å gi nestleder i Kulturstyret mer 
ansvar og ansvarsoppgaver i tillegg til fast stillingsprosent ønsker 
derfor arbeidsutvalget å foreslå at valg av kulturstyrets nestleder 
forankres i Velferdstinget, ikke kun i Kulturstyret.  
Henger sammen med forslag 5, 7, 9 og 10 
Hvis forslaget avvises har arbeidsutvalget innstilt på at forslag 5, 7, 9 
og 10 til vedtektene, forslag 3 og 4 til økonomireglementet, og 5, 7, 9 
og 12 til Kulturstyrets mandat avvises.  

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. 2 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linje  301 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 131/22-11: Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 
tekst 

Nytt punkt e. 

Ny tekst e. Medlemmer av Kulturstyret 

Begrunnelse For å sikre overlapp i Kulturstyret samtidig som arbeidsutvalget 
foreslår å minske funksjonstiden til et år foreslår vi derfor at tre 
medlemmer velges to ganger i året. Dette er foreslått etter 
inspirasjon fra Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheims 
ordning. Antall medlemmer i Kulturstyret og funksjonstid er hjemlet i 
§12-6-8 som også er foreslått endret.  
Henger sammen med forslag 3, 11, 12 og 13 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. 3 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linje  308 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 131/22-11: Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 
tekst 

b. Medlemmer til Velferdstingets Kulturstyre 

Ny tekst b. Medlemmer og varaer til Velferdstingets Kulturstyre 

Begrunnelse Hvor mange medlemmer og varaer som skal velges er hjemlet i §12-
6-8. Denne endringen påpeker kun at det også skal velges varaer på 
vårvalgmøtet. Dette er for å presisere når det skal velges varaer, 
ettersom at det ikke er presisert i §12-6-8 
Henger sammen med forslag 2, 11, 12 og 13 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. 4 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linje  336-337 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 131/22-11: Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 
tekst 

Gjennom Velferdstingets tilskudd fra semesteravgiften disponerer 
Kulturstyret øremerkede midler til kulturelle og sosiale tiltak i 
studentmiljøet. 

Ny tekst Gjennom Velferdstingets tilskudd fra semesteravgiften disponerer 
kulturstyret øremerkede midler i henhold til Kulturstyrets 
tildelingskriterier. 

Begrunnelse Dette markerer tydelig hvordan midlene skal deles ut og hjemles i 
tildelingskriteriene.  
 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. 5 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linje  343 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 131/22-11: Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 
tekst 

Kulturstyret består av leder og ti medlemmer. 

Ny tekst Kulturstyret består av leder, nestleder og seks medlemmer.  

Begrunnelse På bakgrunn av utfordringer med vedtaksdyktighet og i sammenheng 
med forslaget om at Kulturstyret som helhet behandler færre 
søknader foreslå arbeidsutvalget å senke antallet medlemmer i 
kulturstyret til totalt 6 medlemmer. Kulturstyret vil da totalt bestå av 
8 personer.  
Arbeidsutvalget anbefaler å sende inn nytt endringsforslag på antall 
medlemmer i Kulturstyret hvis forslag 1 avvises.  

Innstilling Vedtas, dersom forslag 1 avvises innstiller arbeidsutvalget på at dette 
forslaget avvises som konsekvens.  

VEDTAK Falt som konsekvens da F1 ble avvist. 
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Forslag nr. 6 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linje  338-341 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak 131/22-11: Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 
tekst 

§ 10-3 Handlingsplan  
Kulturstyret vedtar årlig en handlingsplan for sitt arbeid som legger 
føringer på skjønnsutøvelse og angir hva slags prosjekter som vil bli 
prioritert. Handlingsplanen skal forelegges Velferdstinget for 
godkjenning. 

Ny tekst  

Begrunnelse Arbeidsutvalget foreslår å innlemme handlingsplanen til kulturstyret i 
en ny formålsparagraf i kulturstyrets mandat.  
Henger sammen med forslag 6, 10 og 11 til Kulturstyrets mandat  

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Avvist 

  



 
 

21 
 

Forslag nr. 7 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linje  343-346 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type strykning 

Sak 131/22-11: Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 
tekst 

Kulturstyret velger nestleder blant sine faste medlemmer med 
funksjonstid fra Kulturstyrets vårseminar til neste vårseminar.  

Ny tekst   

Begrunnelse Dette forslaget henger sammen med forslag 1 om at nestleder skal 
velges av Velferdstinget og ikke internkonstitueres av Kulturstyret. 
Funksjonstid og valgperiode for nestleder foreslås hjemlet i §12-6-8 
hvor funksjonstiden og valgperioden til kulturstyreleder er fastslått.  
Henger sammen med forslag 1, 5, 9 og 10 

Innstilling Vedtas, dersom forslag 1 avvises innstiller arbeidsutvalget på at dette 
forslaget avvises som konsekvens. 

VEDTAK Falt som konsekvens da F1 ble avvist. 
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Forslag nr. 8 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linje  350-358 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak 131/22-11: Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 
tekst 

§10-5 Delegering 
Kulturstyret er ansvarlig overfor Velferdstinget og fatter vedtak i 
følgende saker:  

a. Bevilgninger til studentaktiviteter innenfor eget rammebudsjett. 
b. Bevilgninger til publikasjoner og andre medier innenfor eget 

rammebudsjett 
c. Årsmelding fra Kulturstyret over foretatte bevilgninger og annen 

virksomhet.  
d. Årlig handlingsplan for Kulturstyret som skal godkjennes av 

Velferdstinget i Oslo og Akershus.  
e. Internt budsjett med fordeling mellom kategorier av søknader.  

Ny tekst  

Begrunnelse Som nevnt i forslag 6 ønsker vi i arbeidsutvalget å innlemme 
handlingsplanen i en formålsparagraf i mandatet. I tillegg er dette 
oppgaver kulturstyreleder ikke gjør lenger eller må gjøre for å kunne 
søke penger fra tildelingene på vegne av kulturstyret. Årsmelding må 
Kulturstyret levere for å få innvilget søknaden sin i 
tildelingsprosessen, internt budsjett blir som regel ikke brukt og 
Kulturstyret opererer ikke med eget rammebudsjett, de opererer 
med det budsjettet de leverer til Velferdstinget i tildelingene.  

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. 9 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linje  411 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 131/22-11: Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 
tekst 

Nytt punkt h. 

Ny tekst h. Nestleder av Kulturstyre 

Begrunnelse Nå når nestleder er foreslått å få en større rolle i kulturstyret med 
mer ansvar fra administrasjonen og arbeidsutvalgets side mener vi 
det er lurt at det å være nestleder i kulturstyret kombineres med 
andre viktige verv i Velferdstinget.  
Henger sammen med forslag 1, 5, 7 og 10 

Innstilling Vedtas, dersom forslag 1 avvises innstiller arbeidsutvalget på at dette 
forslaget avvises som konsekvens. 

VEDTAK Falt som konsekvens da F1 ble avvist. 
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Forslag nr. 10 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linje  437 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 131/22-11: Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 
tekst 

Nytt punkt c. 

Ny tekst c. Nestleder av Velferdstingets Kulturstyre 

Begrunnelse Arbeidsutvalget foreslår at dersom nestleder av Kulturstyre skal 
velges av Velferdstinget burde hen ha samme funksjonstid som leder. 
Dette er praksis i dag ved at nestleder skal sitte fra vårseminar til 
vårseminar.  
Henger sammen med forslag 1, 5, 7 og 9 

Innstilling Vedtas, dersom forslag 1 avvises innstiller arbeidsutvalget på at dette 
forslaget avvises som konsekvens 

VEDTAK Falt som konsekvens da F1 ble avvist. 
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Forslag nr. 11 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linje  437 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 131/22-11: Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 
tekst 

Nytt punkt d.  

Ny tekst d. Tre faste medlemmer av Kulturstyret 

Begrunnelse Dette forslaget henger sammen med forslag 2, 3, 12 og 13 og handler 
om funksjonstid for medlemmer av Kulturstyret. 
Siden kulturstyremedlemmer er foreslått og velges på to ulike 
tidspunkt med perioder på et år må dette også redigeres i 
Vedtektene.  
Dersom forslag 13 endres med flere medlemmer må det sendes inn 
nytt forslag på denne linjen. 

Innstilling Vedtas, dersom forslag 13 avvises innstiller arbeidsutvalget på at 
dette forslaget avvises som konsekvens. 

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. 12 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linje  439 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 131/22-11: Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 
tekst 

d. Kulturstyret 

Ny tekst d. Tre faste medlemmer av Kulturstyret og varaene  

Begrunnelse Dette forslaget henger sammen med forslag 2, 3, 11 og 13 og handler 
om funksjonstid for medlemmer av Kulturstyret. Siden 
kulturstyremedlemmer er foreslått og velges på to ulike tidspunkt 
med perioder på et år må dette også redigeres i Vedtektene. 
Dersom forslag 13 endres med flere medlemmer må det sendes inn 
nytt forslag på denne linjen. 

Innstilling Vedtas, dersom forslag 13 avvises innstiller arbeidsutvalget på at 
dette forslaget avvises som konsekvens. 

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. 13 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linje  497-500 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 131/22-11: Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 
tekst 

Leder av Velferdstingets kulturstyre velges for en periode på ett år. 
Medlemmer av Kulturstyret velges for en periode på to år, der det 
velges fem medlemmer annethvert år. Det velges seks 
varamedlemmer i prioritert rekkefølge hvert år, for en periode på ett 
år. Ved ekstraordinære behov kan varalisten suppleres med ett eller 
flere varamedlemmer ut perioden. 

Ny tekst Leder og nestleder av Velferdstingets kulturstyre velges for en 
periode på ett år. Medlemmer av Kulturstyret velges for en periode 
på ett år, der det velges tre medlemmer to ganger i året. Det velges 
seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge hvert år, for en periode 
på ett år. Ved ekstraordinære behov kan varalisten suppleres med ett 
eller flere varamedlemmer ut perioden.  

Begrunnelse Arbeidsutvalget og administrasjonen opplever at det i noen tilfeller 
har vært utfordrende at faste medlemmer av Kulturstyret sitter i 2 år. 
Fremfor å oppfordre til at kulturstyremedlemmer  trekker seg foreslår 
arbeidsutvalget å korte ned perioden. I tillegg ønsker vi en kortere 
periode for å kunne gi nye engasjerte fast plass i Kulturstyret uten å 
måtte stille til vara først. Dette er som nevnt i begrunnelsen til forslag 
2 etter inspirasjon fra hva Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og 
Trondheim gjør. 
Henger sammen med forslag 2, 3, 12 og 13 

Innstilling Vedtas, dersom forslag 1 avvises innstiller arbeidsutvalget på at dette 
forslaget avvises som konsekvens. 

VEDTAK Falt som konsekvens da F1 ble avvist. 
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Forslag nr. 14 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i 
Oslo og Akershus 

Linje  497-500 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 131/22-11: Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 
tekst 

Leder av Velferdstingets kulturstyre velges for en periode på ett år. 
Medlemmer av Kulturstyret velges for en periode på to år, der det 
velges fem medlemmer annethvert år. Det velges seks 
varamedlemmer i prioritert rekkefølge hvert år, for en periode på ett 
år. Ved ekstraordinære behov kan varalisten suppleres med ett eller 
flere varamedlemmer ut perioden. 
 

Ny tekst Leder av Velferdstingets kulturstyre velges for en periode på ett år. 
Medlemmer av Kulturstyret velges for en periode på ett år, der det 
velges tre medlemmer to ganger i året. Det velges seks 
varamedlemmer i prioritert rekkefølge hvert år, for en periode på ett 
år. Ved ekstraordinære behov kan varalisten suppleres med ett eller 
flere varamedlemmer ut perioden.  
 

Begrunnelse Dette forslaget omhandler Kulturstyremedlemmenes funksjonstid, 
men uten nestleder. Hvis forslag 1 om at Velferdstinget velger 
nestleder av Kulturstyret kan ikke forslag 13 vedtas. Arbeidsutvalget 
anbefaler Velferdstinget å korte ned kulturstyremedlemmers 
funksjonstid. Derfor er dette forslaget et alternativ til forslag 13. 

Innstilling Avvises, dersom forslag 13 avvises innstiller arbeidsutvalget på at 
dette forslaget vedtas.  

VEDTAK Falt som konsekvens da F1 ble avvist. 

 

 

VEDTAK: Det ble ikke gjort noen endringer i Velferdstinget i Oslo og Akershus vedtekter. 123 
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REVIDERING AV ØKONOMIREGLEMENTET FOR VELFERDSTINGET I OSLO 

OG AKERSHUS 
Sak 132-22/11 

Arbeidsutvalget v/ Frida Rasmussen orienterer om saken. 124 
 

Arbeidsutvalgets innstilling: 125 
Velferdstingets økonomireglement revideres med hensikt å revidere Velferdstingets kulturstyre 126 
  

Forslag til vedtak: 127 
Økonomireglementet for Velferdstinget i Oslo og Akershus revideres med de endringer som fremkommer 128 
under møtet. 129 
 

DEBATT AV SAKEN 130 
 

 

VOTERING 131 
Velferdstinget går til votering. 132 
Det var 25 stemmeberettigede til stede.     133 
 

Under eventuelt: Kontrollkomiteen vil åpne sak 132-22/11 Revidering av økonomireglementet for 134 
Velferdstinget i Oslo og Akershus 135 
 

VEDTAK: Saken åpnes for å kunne votere over F3 og F4 

 

DEBATT AV SAKEN 136 
51 (I), 33 (I) – 51 (R), 32 (I) – 51 (R) – 32 (SR)  137 
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Forslag nr. 1 Dokument Økonomireglement for 
Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Linje  81-82 

  Levert av Arbeidsutvalget Type  Endring 

Sak 132/22-11: Revidering av Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 
tekst 

Kulturstyrets leder honoreres etter timesats opp til 30% i henhold til 

lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativ. 

Ny tekst Kulturstyrets leder lønnes med 40% av lønnstrinn 20 etter statens 

lønnsregulativ. 

Begrunnelse Vi arbeidsutvalget ser at “opp til” 30% skaper for lite forutsigbarhet 
for søkerforeningene, arbeidsutvalget og administrasjonen. Med de 
endringene arbeidsutvalget foreslår vil det også være nødvendig å 
jobbe 40%. Hvordan disse 30% skal jobbes kan gjennomføres etter 
avtale mellom Kulturstyreleder og administrasjonen.  Dette er for å 
tilrettelegge for at studenter fra utdanningsprogram med praksis 
også kan bli Kulturstyreledere.  
Henger sammen med forslag 2 i dette dokumentet.  

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 2 Dokument Økonomireglement for 
Velferdstinget i Oslo og Akershus  

Linje  83 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 132/22-11: Revidering av Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 
tekst 

- 

Ny tekst Feriepenger utbetales i tråd med ferielovens bestemmelser.  
 

Begrunnelse Referansen til feriepenger ble fjernet da man gikk fra fast stilling til 
timebetalt. Hvis man går tilbake til fast stilling er man lovpålagt å 
betale ut feriepenger.  
Henger sammen med forslag 1 i dette dokumentet. 

Innstilling Vedtas, dersom forslag 1 avvises innstiller arbeidsutvalget på at dette 
forslaget avvises som konsekvens. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 3 Dokument Økonomireglement for 
Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Linje  84 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Endring  

Sak 132/22-11: Revidering av Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 
tekst 

Kulturstyrets nestleder honoreres etter timesats i henhold til 
lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativ. 
 

Ny tekst Kulturstyrets nestleder lønnes med 20% av lønnstrinn 20 etter 
statens lønnsregulativ. 
 

Begrunnelse Vi ser et behov for å ansette nestleder i 20% for at Kulturstyret skal 
kunne gjøre den jobben som forventes av dem uten at 
arbeidsutvalget tar en større rolle. Dette er blant annet på grunn av 
de søknadene som vi foreslår at kulturstyreleder, -nestleder og 
samarbeidsansvarlig skal behandle sammen.  
Henger sammen med forslag 1, 5, 7, 9 og 10 i endringsforslag til 
Velferdstingets vedtekter.    

Innstilling Vedtas, dersom forslag 1 til Velferdstingets vedtekter avvises 
innstiller arbeidsutvalget på at dette forslaget avvises som 
konsekvens 

VEDTAK Vedtatt 

  



 
 

33 
 

Forslag nr. 4 Dokument Økonomireglement for 
Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Linje  84 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Tillegg  

Sak 132/22-11: Revidering av Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Tilstedeværelse på kulturstyremøtene holdes utenfor 
stillingsprosenten til kulturstyreleder og nestleder, men godtgjøres 
med 0,2% av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativ.  

Begrunnelse Arbeidsutvalget ønsker at deltakelse på kulturstyremøtene skal 
honoreres likt for alle som er til stede på kulturstyremøtene. 
Forberedelse til kulturstyremøtene vil ligge i kulturstyreleders og 
nestleders stillingsprosent.  
Henger sammen med forslag 3. 

Innstilling Vedtas, dersom forslag 1 til Velferdstingets vedtekter avvises 
innstiller arbeidsutvalget på at dette forslaget avvises som 
konsekvens 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 5 Dokument Økonomireglement for 
Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Linje  84 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Tillegg  

Sak 132/22-11: Revidering av Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Tilstedeværelse på kulturstyremøtene holdes utenfor 
stillingsprosenten til kulturstyreleder, men godtgjøres med 0,2% av 
lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativ.  

Begrunnelse Arbeidsutvalget ønsker at deltakelse på kulturstyremøtene skal 
honoreres likt for alle som er til stede på kulturstyremøtene. 
Forberedelse til kulturstyremøtene vil ligge i kulturstyreleders 
stillingsprosent. Dette forslaget er sendt inn sånn at forslaget kan 
vedtas hvis VT vedtar at nestleder ikke skal få fast stillingsprosent. 
Henger sammen med forslag 3. 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt 

 138 
 

VEDTAK: Økonomiregelementet til Velferdstinget i Oslo og Akershus ble revidert med de vedtatte 139 
endringene.  140 
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REVIDERING AV MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS’ 

ARBEIDSUTVALG 
Sak 133-22/11 

Arbeidsutvalget v/ Frida Rasmussen orienterer om saken. 141 
 

Det var ingen spørsmål til orienteringen. 142 
 

Arbeidsutvalgets innstilling: 143 
Mandat for Velferdstingets arbeidsutvalg revideres med den hensikt å revidere Velferdstingets kulturstyre.  144 
  

Forslag til vedtak: 145 
Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ arbeidsutvalg revideres med de endringer som fremkommer 146 
under møtet.  147 
 

DEBATT AV SAKEN 148 
Det var ingen som tegnet seg til debatt.  149 
 

VOTERING 150 
Velferdstinget går til votering.  151 
Det var 25 stemmeberettigede til stede.     152 
 

Forslag nr. 1 Dokument Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus’ arbeidsutvalg 

Linje  117-118 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak 133/22-11: Revidering av Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
arbeidsutvalg 

Opprinnelig 
tekst 

Har ansvar for arbeidsutvalgets koordinering og oppfølging av 
Velferdstingets kulturstyre og dets ledelse 
 

Ny tekst  

Begrunnelse Arbeidsutvalget foreslår å flytte ansvaret for Kulturstyret fra 
nestleder til samarbeidsansvarlig. Mye av årsaken til dette er 
arbeidsmengden nestleder har med dagens mandat. Ved å flytte 
ansvaret til samarbeidsansvarlig kan kulturstyret få en mer 
kontinuerlig og bedre oppfølging fra arbeidsutvalget. 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 2 Dokument Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus’ arbeidsutvalg 

Linje  133-134 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 133/22-11: Revidering av Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
arbeidsutvalg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst §4-5 k. Skal sammen med kulturstyrets leder og nestleder lese alle 
søknader og rådgi i bevilgningsprosessen.  

Begrunnelse For å gi kulturstyreleder og -nestleder en sparringspartner i 
behandling av søknader opp til 25 000 kr foreslår vi i arbeidsutvalget 
at samarbeidsansvarlig skal lese alle søknadene og rådgi i 
bevilgningsprosessen. Samarbeidsansvarlig sine råd er på ingen måte 
bindende for kulturstyret eller dets ledelse. 

Innstilling Vedtas, dersom forslag 1 til Velferdstingets vedtekter avvises 
innstiller arbeidsutvalget på at dette forslaget avvises som 
konsekvens 

VEDTAK Falt som konsekvens av at F1 til Velferdstinget i Oslo og Akershus 
vedtekter ble avvist. 
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Forslag nr. 3 Dokument Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus’ arbeidsutvalg 

Linje  133-134 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 133/22-11: Revidering av Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 
arbeidsutvalg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst §4-5 I. Samarbeidsansvarlig har sammen med administrasjonen 
ansvar for kommunikasjonen mellom arbeidsutvalget og kulturstyret 

Begrunnelse For å klargjøre hva som er arbeidsutvalgets ansvar og hva som er 
administrasjonens ansvar har arbeidsutvalget foreslått en ny 
formulering på ansvaret vi har overfor Kulturstyret. 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt. 

 

 

VEDTAK: Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ arbeidsutvalg ble revidert med de vedtatte 

endringene.  
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Klokken 19:53 

REVIDERING AV MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS’ 

KULTURSTYRET 
Sak 134-22/11 

Arbeidsutvalget v/ Frida Rasmussen orienterer om saken. 153 
 

Det var ingen spørsmål til orienteringen. 154 
 

Arbeidsutvalgets innstilling: 155 
Kulturstyrets mandat revideres med den hensikt å revidere Velferdstingets kulturstyret. 156 
  

Forslag til vedtak: 157 
Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akerhus’ kulturstyre revideres med de endringer som fremkommer 158 
under møtet.  159 
 

DEBATT AV SAKEN 160 
32 (I) – 51 (R) – 31 (SR),  

 

VOTERING 161 
Velferdstinget går til votering. 162 
Det var 25 stemmeberettigede til stede.     163 
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Forslag nr. 1 Dokument Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus’ kulturstyre 

Linje  5 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 134/22-11: Revidering av Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ kulturstyre  

Opprinnelig 
tekst 

Nytt kapittel 1  

Ny tekst Kapittel 1 Formål og myndighet 
§1-1 Formål 
Kulturstyret har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbudet 
til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden SiO.  
Kulturstyret skal jobbe for at deres tilbud er kjent på alle studiesteder 
tilknyttet Samskipnaden SiO og være tilgjengelig for foreningene som 
søker. 
I sine tildelinger skal Kulturstyret jobbe aktivt med å se helhetlig på 
studentmiljøet i Oslo og Akershus og bidra til å opprettholde og 
utvikle bredden i studentkulturen. 
 
§1-2 Myndighet 
Gjennom Velferdstingets tilskudd fra semesteravgiften disponerer 
Kulturstyret øremerkede midler til kulturelle og sosiale tiltak i 
studentmiljøet. Dette er regulert i Velferdstingets vedtekter § 10-1 og 
§ 10-2. Utover dette skal Kulturstyret drøfte og avgi uttalelser om 
saker som forelegges av SiO Foreninger, hovedstyret i 
Studentsamskipnaden SiO, eller Velferdstinget. 

Begrunnelse For å veie opp for forslaget om å fjerne Kulturstyrets handlingsplan 
har arbeidsutvalget foreslått å legge til en formålsparagraf som er 
mer utdypende enn den som står i Velferdstingets vedtekter, men 
fortsatt fanger opp intensjonen fra handlingsplanen. Dette er for at 
Kulturstyret skal ha færre dokumenter, men også gjøre at 
kontrollkomiteen kan følge opp formålet med Kulturstyret i større 
grad. 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt. 
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Forslag nr. 2 Dokument Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus’ kulturstyre 

Linje  6-12 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak 134/22-11: Revidering av Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ kulturstyre  

Opprinnelig 
tekst 

§1-1 Myndighet 
Velferdstinget i Oslo og Akershus’ kulturstyre (heretter Kulturstyret) 
har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbudet til studenter 
tilknyttet Studentsamskipnaden SiO. Gjennom Velferdstingets 
tilskudd fra semesteravgiften disponerer Kulturstyret øremerkede 
midler til kulturelle og sosiale tiltak i studentmiljøet. Dette er regulert 
i Velferdstingets vedtekter § 10-1 og § 10-2. 
Utover dette skal Kulturstyret drøfte og avgi uttalelser om saker som 
forelegges det av SiO Foreninger, hovedstyret i Studentsamskipnaden 
SiO, eller Velferdstinget. 

Ny tekst - 

Begrunnelse Flytte det til kapittel 1 formål 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt. 
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Forslag nr. 3 Dokument Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus’ kulturstyre 

Linje  40 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 134/22-11: Revidering av Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ kulturstyre  

Opprinnelig 
tekst 

Nytt punkt c.  

Ny tekst c. En representant fra arbeidsutvalget 

Begrunnelse Arbeidsutvalget (AU) foreslår talerett til den fra AU som møter på 
kulturstyremøtene.  Dette ønsker vi på bakgrunn av den rådgivende 
rollen vi foreslår å gi samarbeidsansvarlig i AU sitt mandat. Årsaken til 
at det står "representant fra arbeidsutvalget" er for at andre 
medlemmer av arbeidsutvalget skal kunne møte for 
samarbeidsansvarlig hvis hen ikke har anledning til å møte på et 
møte. Den vil ikke få oppgavene til samarbeidsansvarlig uten avtale 
med Kulturstyret, kun møte som ledd mellom AU og Kulturstyret. 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Avvist. 
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Forslag nr. 4 Dokument Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus’ kulturstyre 

Linje  51 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak 134/22-11: Revidering av Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ kulturstyre  

Opprinnelig 
tekst 

Gi søknadsberettigede informasjon om Kulturstyrets 
tildelingskriterier og søknadssystem. 

Ny tekst Gi søknadsberettigede informasjon om Kulturstyrets 
tildelingskriterier. 

Begrunnelse SiO Foreninger er de som har ansvar for søknadssystemet til 
Kulturstyret. 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt. 
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Forslag nr. 5 Dokument Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus’ kulturstyre 

Linje  61-63 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 134/22-11: Revidering av Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ kulturstyre  

Opprinnelig 
tekst 

For hvert møte føres protokoll som skal vise hvem som var tilstede, 
hvilke saker som ble drøftet og hvilke vedtak som ble fattet. 
Protokollen godkjennes av leder. Protokollen er deretter offentlig. 

Ny tekst For hvert møte føres protokoll som skal vise hvem som var tilstede, 
hvilke saker som ble drøftet og hvilke vedtak som ble fattet. Dette 
gjelder også behandlingsmøtene til kulturstyreleder, 
kulturstyrenestleder og samarbeidsansvarlig. Disse protokollene skal 
sendes til kulturstyrets medlemmer så fort de er klare.  
Protokollene godkjennes av kulturstyreleder. Protokollen er deretter 
offentlig. 

Begrunnelse Arbeidsutvalget mener at møtene der kulturstyreleder, 
kulturstyrenestleder og samarbeidsansvarlig behandler søknader 
opptil 25 000 kr bør protokollføres slik at Kulturstyret kan komme 
med sine tilbakemeldinger. Disse protokollene mener vi at 
Kulturstyret må godkjenne når de samles. 
Henger sammen med forslag 7 og 9. 

Innstilling Vedtas, dersom forslag 1 til Velferdstingets vedtekter avvises 
innstiller arbeidsutvalget på at dette forslaget avvises som 
konsekvens 

VEDTAK Falt som konsekvens av at F1 til Velferdstinget i Oslo og Akershus 
vedtekter ble avvist. 
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Forslag nr. 6 Dokument Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus’ kulturstyre 

Linje  70 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak 134/22-11: Revidering av Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ kulturstyre  

Opprinnelig 
tekst 

Kulturstyrets handlingsplan 

Ny tekst  

Begrunnelse Arbeidsutvalget foreslår å fjerne Kulturstyrets handlingsplan og heller 
inkorporere det i et formålskapittel, se forslag 1 til dette dokumentet.  
Henger sammen med forslag 10 og 11, og forslag 6 til VTs Vedtekter. 

Innstilling Vedtas, dersom forslag 6 til Velferdstingets vedtekter avvises 
innstiller arbeidsutvalget på at dette forslaget avvises som 
konsekvens. 

VEDTAK Falt som konsekvens av at F6 til Velferdstinget i Oslo og Akershus 
vedtekter ble avvist. 
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Forslag nr. 7 Dokument Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus’ kulturstyre 

Linje  74-75 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 134/22-11: Revidering av Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ kulturstyre  

Opprinnelig 
tekst 

medlemmer plikter å møte og utarbeide innstillinger i de nedsatte 
gruppene til de saker der det kreves av dem 

Ny tekst medlemmer plikter å møte og utarbeide innstillinger for søknader fra 
nye søkere og søknader over 25 000 kr. 

Begrunnelse For å skape en kontinuerlig behandling av mindre søknader ønsker 
arbeidsutvalget å foreslå at kulturstyreleder, kulturstyrenestleder og 
samarbeidsansvarlig sammen behandler alle innkomne søknader opp 
til 25 000 kr. Vi presiserer at samarbeidsansvarlig har en rådgivende 
rolle i dette arbeidet og at rådene ikke er bindende. Det vil si at alle 
søknader over 25 000 kr, i tillegg til søknader fra nye søkere, vil bli 
behandlet av Kulturstyret som en helhet. 
Henger sammen med forslag 5 og 9. 

Innstilling Vedtas, dersom forslag 1 til Velferdstingets vedtekter avvises 
innstiller arbeidsutvalget på at dette forslaget avvises som 
konsekvens 

VEDTAK Falt som konsekvens av at F1 til Velferdstinget i Oslo og Akershus 
vedtekter ble avvist. 
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Forslag nr. 8 Dokument Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus’ kulturstyre 

Linje  74-75 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 134/22-11: Revidering av Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ kulturstyre  

Opprinnelig 
tekst 

medlemmer plikter å møte og utarbeide innstillinger i de nedsatte 
gruppene til de saker der det kreves av dem. 

Ny tekst medlemmer plikter å møte og utarbeide innstillinger i de nedsatte 
gruppene til de saker der det kreves av dem. Innstillingene skal 
sendes til administrasjonen senest en virkedag før møtet. 

Begrunnelse For å sikre at medlemmene i kulturstyret forbereder seg foreslår 
arbeidsutvalget at de må sende inn sine individuelle innstillinger til 
administrasjonen senest en virkedag før møtet. Dette er for å få en 
effektiv og god saksbehandling under selve møtet. 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt. 
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Forslag nr. 9 Dokument Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus’ kulturstyre 

Linje  86 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 134/22-11: Revidering av Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ kulturstyre  

Opprinnelig 
tekst 

utarbeide innstillinger til alle søknader 

Ny tekst Behandler og bevilger søknader opp til 25 000 kr sammen med 
kulturstyrenestleder og samarbeidsansvarlig. Samarbeidsansvarlig har 
en rådgivende rolle i denne behandlingen. 

Begrunnelse For å skape en kontinuerlig behandling av mindre søknader ønsker 
arbeidsutvalget å foreslå at kulturstyreleder, kulturstyrenestleder og 
samarbeidsansvarlig sammen behandler alle innkomne søknader opp 
til 25 000 kr. Vi presiserer at samarbeidsansvarlig har en rådgivende 
rolle i dette arbeidet og at rådene ikke er bindende. Det vil si at alle 
søknader over 25 000 kr, i tillegg til søknader fra nye søkere, vil bli 
behandlet av Kulturstyret som en helhet.  
Henger sammen med forslag 5 og 7. 

Innstilling Vedtas, dersom forslag 1 til Velferdstingets vedtekter avvises 
innstiller arbeidsutvalget på at dette forslaget avvises som 
konsekvens. 

VEDTAK Falt som konsekvens av at F1 til Velferdstinget i Oslo og Akershus 
vedtekter ble avvist. 
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Forslag nr. 10 Dokument Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus’ kulturstyre 

Linje  89 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak 134/22-11: Revidering av Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ kulturstyre  

Opprinnelig 
tekst 

ha det overordnede ansvaret for å følge opp Kulturstyrets vedtatte 
handlingsplan 

Ny tekst  

Begrunnelse Arbeidsutvalget foreslår å fjerne Kulturstyrets handlingsplan og heller 
inkorporere det i et formålskapittel, se forslag 1.  
Henger sammen med forslag 6 og 11, og forslag 6 til VTs Vedtekter. 

Innstilling Vedtas, dersom forslag 6 til Velferdstingets vedtekter avvises 
innstiller arbeidsutvalget på at dette forslaget avvises som 
konsekvens. 

VEDTAK Falt som konsekvens av at F6 til Velferdstinget i Oslo og Akershus 
vedtekter ble avvist. 
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Forslag nr. 11 Dokument Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus’ kulturstyre 

Linje  94 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak 134/22-11: Revidering av Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ kulturstyre  

Opprinnelig 
tekst 

ha det overordnede ansvaret for utarbeidelse av årlig handlingsplan 

Ny tekst  

Begrunnelse Arbeidsutvalget foreslår å fjerne Kulturstyrets handlingsplan og heller 
inkorporere det i et formålskapittel, se forslag 1.  
Henger sammen med forslag 6 og 10, og forslag 6 til VTs Vedtekter. 

Innstilling Vedtas, dersom forslag 6 til Velferdstingets vedtekter avvises 
innstiller arbeidsutvalget på at dette forslaget avvises som 
konsekvens. 

VEDTAK Falt som konsekvens av at F6 til Velferdstinget i Oslo og Akershus 
vedtekter ble avvist. 
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Forslag nr. 12 Dokument Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus’ kulturstyre 

Linje  98 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 134/22-11: Revidering av Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ kulturstyre  

Opprinnelig 
tekst 

Ny §3-3 

Ny tekst §3-3 Nestleders oppgaver 
Kulturstyrenestleder skal:  
a. Være leders stedfortreder i ledelsen av kulturstyret, jf. §10-4 i 
Velferdstingets vedtekter. 
b. Tar over leders oppgaver når kulturstyreleder er fraværende over 
en lengre periode. Alle innkomne søknader vil i denne perioden 
behandles av Kulturstyret i sin helhet. 

Begrunnelse I sammenheng med at arbeidsutvalget foreslår at 
kulturstyrenestleder velges av Velferdstinget foreslår vi å utvide og 
formalisere mandatet til nestleder. Dette er for å hindre at AU tar en 
større rolle og gir KS litt mer autonomi og ansvar. De vil fortsatt følges 
opp av AU og administrasjonen. Skape noen rammer for hva 
nestleder må gjøre hvis leder blir syk/trekker seg. 
Dette forslaget henger sammen med forslag 1, 5, 7, 9 og 10 til 
Velferdstingets Vedtekter.  

Innstilling Vedtas, dersom forslag 1 til Velferdstingets vedtekter avvises 
innstiller arbeidsutvalget på at dette forslaget avvises som 
konsekvens 

VEDTAK Falt som konsekvens av at F1 til Velferdstinget i Oslo og Akershus 
vedtekter ble avvist. 
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Forslag nr. 13 Dokument Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus’ kulturstyre 

Linje  74 

  Levert av  Hans-Markus Jensvold Kverneng Type Endring 

Sak 134/22-11: Revidering av Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ kulturstyre  

Opprinnelig 
tekst 

medlemmer plikter å møte og utarbeide innstillinger i de nedsatte 
gruppene til de saker der det kreves av dem. 

Ny tekst Medlemmer plikter å møte og utarbeide innstillinger for søknader fra 
nye søkere og søknader over 10 000kr. 

Begrunnelse 25k er veldig mye, og flesteparten av søknadene er under denne 
summen. for å sikre bredde i behandling av flest mulig saker burde 
Kulturstyrets representanter være delaktig. 

Innstilling  

VEDTAK Avvist 

 

Forslag nr. 14 Dokument Mandat for Velferdstinget i Oslo 
og Akershus’ kulturstyre 

Linje  74 

  Levert av  Hans-Markus Jensvold Kverneng Type Endring 

Sak 134/22-11: Revidering av Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ kulturstyre  

Opprinnelig 
tekst 

medlemmer plikter å møte og utarbeide innstillinger i de nedsatte 
gruppene til de saker der det kreves av dem. 

Ny tekst Medlemmer plikter å møte og utarbeide innstillinger for søknader fra 
nye søkere og søknader over 15 000kr. 

Begrunnelse 25k er veldig mye, og flesteparten av søknadene er under denne 
summen. for å sikre bredde i behandling av flest mulig saker burde 
Kulturstyrets representanter være delaktig. 

Innstilling  

VEDTAK Avvist. 

 

VEDTAK: Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ kulturstyre ble revidert med de vedtatte 

endringene.  
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Klokken 19:53 

REVIDERING AV TILDELINGSKRITERIER 
Sak 135-22/11 

Arbeidsutvalget v/ Frida Rasmussen orienterer om saken. 164 
 

Det var ingen spørsmål til orienteringen. 165 
 

Arbeidsutvalgets innstilling: 166 
Kulturstyrets tildelingskriterier revideres med hensikt å revidere Velferdstingets kulturstyret. 167 
  

Forslag til vedtak: 168 
Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger Velferdstingets kulturstyre revideres med de endringer 169 
som fremkommer under møtet.  170 
 

DEBATT AV SAKEN 171 
51 (I) 

 

VOTERING 172 
Velferdstinget går til votering.  173 
 

Det var 25 stemmeberettigede til stede.     174 

Forslag nr. 1 Dokument Tildelingskriterier for støtte til 
studentforeninger 
Velferdstingets Kulturstyre 

Linje  - 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 135/22-11: Revidering av Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger 
Velferdstingets kulturstyre 

Opprinnelig 
tekst 

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger Velferdstingets 
Kulturstyre 

Ny tekst Kulturstyret i Velferdstinget i Oslo og Akershus' tildelingskriterier 

Begrunnelse Tittelen henger litt sammen og dette gir et tydeligere bilde av at 
tildelingskriteriene gjelder kulturstyrets tildelinger (jfr. AUs mandat 
med lignende tittel) 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 2 Dokument Tildelingskriterier for støtte til 
studentforeninger 
Velferdstingets Kulturstyre 

Linje  6 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 135/22-11: Revidering av Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger 
Velferdstingets kulturstyre 

Opprinnelig 
tekst 

Rapport om aktiviteten siste periode 

Ny tekst Rapport om aktiviteten siste periode, spesielt hvordan tildelte penger 
fra Kulturstyret har blitt brukt. 

Begrunnelse Det er i større grad behov for å følge opp hva pengene foreningene 
får av Kulturstyret faktisk blir brukt til, spesielt hvis det er 
tilbakemeldinger om hva pengene IKKE skal brukes til. Da er det også 
viktig at det er tydelig hvem dette skal sendes til. 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 3 Dokument Tildelingskriterier for støtte til 
studentforeninger 
Velferdstingets Kulturstyre 

Linje  205-2012 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak 135/22-11: Revidering av Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger 
Velferdstingets kulturstyre 

Opprinnelig 
tekst 

8.3 Kulturstyret kan stille betingelser for utbetaling av støtte. Spesielt 
kan Kulturstyret kreve: 
a. Endring av budsjettforslag, der Kulturstyret eller dets sekretariat og 
søkeren sammen går gjennom budsjettet for å gjøre det mer 
realistisk. 
b. At søkeren oppfyller krav fra Kulturstyret når det gjelder 
regnskapsførsel, økonomistyring og økonomiforvaltning. 
c. Regnskapskontroll, jfr. Kulturstyrets eget reglement. 
d. Medlemskontroll, jf. Kulturstyrets eget reglement. 

Ny tekst  

Begrunnelse Vi i arbeidsutvalget mener at innholdet i denne paragrafen er 
opprettholdt i de øvrige tildelingskriteriene til Kulturstyret, særlig §6. 
Vi opplever også at Kultstyret har en høy standard på søknad og 
økonomi hos de som søker og mener derfor dette punktet er 
ivaretatt. Medlemskontroll er ikke alltid like lett å få til hvis man ikke 
har medlemssystemer. 
Henger sammen med endringsforslag 5. 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 4 Dokument Tildelingskriterier for støtte til 
studentforeninger 
Velferdstingets Kulturstyre 

Linje  214-15 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 135/22-11: Revidering av Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger 
Velferdstingets kulturstyre 

Opprinnelig 
tekst 

Det er uoverensstemmelse mellom opplysninger gitt i søknaden og de 
reelle forhold. 

Ny tekst Det er uoverensstemmelse mellom opplysninger gitt i søknaden, de 
reelle forholdene og regnskapsrapporten. 

Begrunnelse For å involvere regnskapsrapporten. 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 5 Dokument Tildelingskriterier for støtte til 
studentforeninger 
Velferdstingets Kulturstyre 

Linje  217-219 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak 135/22-11: Revidering av Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger 
Velferdstingets kulturstyre 

Opprinnelig 
tekst 

Søkeren nekter Kulturstyret å gjennomføre regnskaps- eller 
medlemskontroll eller ikke har levert nødvendig underlagsmateriale 
til regnskaps- eller medlemskontroll innen fristen 

Ny tekst  

Begrunnelse Henger sammen med endringsforslag 3 om §8.3 

Innstilling Vedtas, dersom forslag 3 avvises innstiller arbeidsutvalget på at dette 
forslaget avvises som konsekvens. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 6 Dokument Tildelingskriterier for støtte til 
studentforeninger 
Velferdstingets Kulturstyre 

Linje  223-224 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 135/22-11: Revidering av Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger 
Velferdstingets kulturstyre 

Opprinnelig 
tekst 

Kulturstyret kan fatte hastevedtak i søknader om prosjektstøtte uten 
å komme sammen til ekstraordinært møte. 

Ny tekst Kulturstyret kan fatte hastevedtak i søknader om prosjektstøtte og 
driftsstøtte uten å komme sammen til ekstraordinært møte. 

Begrunnelse En tilbakemelding fra Kulturstyreleder har vært at det er vanskelig for 
foreninger å få hastevedtak på driftsstøtte. Dette er en gjentakende 
problemstilling. 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 7 Dokument Tildelingskriterier for støtte til 
studentforeninger 
Velferdstingets Kulturstyre 

Linje  229 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 135/22-11: Revidering av Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger 
Velferdstingets kulturstyre 

Opprinnelig 
tekst 

For søknader om prosjektstøtte innstiller Kulturstyrets leder på 
vedtak 

Ny tekst For søknader om prosjektstøtte og driftsstøtte innstiller Kulturstyrets 
leder og nestleder på vedtak. 

Begrunnelse Vi ønsker å involvere kulturstyrenestleder i hastevedtakene og legger 
ved at det også kan fattes hastevedtak på driftsstøtte. 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 8 Dokument Tildelingskriterier for støtte til 
studentforeninger 
Velferdstingets Kulturstyre 

Linje  232-235 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak 135/22-11: Revidering av Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger 
Velferdstingets kulturstyre 

Opprinnelig 
tekst 

9.4 For søknader om driftsstøtte for nye søkere kan Kulturstyrets 
leder og nestleder bevilge inntil kr 3 000. Søknaden skal deretter 
behandles på første møte i Kulturstyret. Tildelingen kan da økes, men 
Kulturstyret har ikke anledning til å trekke tilbake støtte utdelt av 
gruppen. 

Ny tekst  

Begrunnelse I sammenheng med endringsforslag 7 til Kulturstyrets mandat om at 
alle nye søknader skal behandles av Kulturstyret som helhet vil dette 
forslaget være motstridende. Vi foreslår derfor å stryke denne 
paragrafen. 
Henger sammen med forslag 5, 7 og 9 til Kulturstyrets 
tildelingskriterier. 

Innstilling Vedtas, dersom forslag 1 til Velferdstingets vedtekter avvises 
innstiller arbeidsutvalget på at dette forslaget avvises som 
konsekvens 

VEDTAK Falt som konsekvens av at F1 til Velferdstinget i Oslo og Akershus 
vedtekter ble avvist. 
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Forslag nr. 9 Dokument Tildelingskriterier for støtte til 
studentforeninger 
Velferdstingets Kulturstyre 

Linje  237-238 

  Levert av  Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak 135/22-11: Revidering av Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger 
Velferdstingets kulturstyre 

Opprinnelig 
tekst 

Disse bestemmelsene er revidert av Velferdstinget 11.10.2018. 
Endringene trer i kraft umiddelbart. 

Ny tekst  

Begrunnelse Det er kutyme at endringer i dokumenter trer i kraft etter behandling. 
Når dokumentet sist ble revidert står i oversikten øverst i 
dokumentet 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt 

 

VEDTAK: Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger Velferdstingets Kulturstyre ble revidert 175 
med de vedtatte endringene.  176 
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Klokken 20:04 

EVENTUELT 
 

DEBATT AV SAKEN 177 
Marius (50) foreslår å åpne dagsorden for å ta inn sak 115/22-10 Helsepolitisk dokument.  178 
 

VEDTAK: Saken blir ikke tatt inn på dagsorden 

 

 

Møtet ble avsluttet med møtekritikk. 179 

Møteslutt 20:18 


