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PROTOKOLL FRA HØSTVALGMØTE 
 

Dato:   05. desember 2022 

Tid:  klokken 17:00 

Sted:  VID Vitenskaplige høgskole 

 

 

 

Møtet satt d. 5. desember 2022 kl. 17:26. Ved opprop var det 25 stemmeberettigede til stede. 

DELEGATAR: 

 

 

DE MINDRE HØGSKOLENE 

1 Forfall ingen vara 

2 Birtha Kristine Riseng Engebretsen (settevara) 

3 Celine Lyngås Sataøen (vara) 

4 Forfall ingen vara 

5 Jostein Friis Bjerkeli (vara) 

 

POLITIHØGSKOLEN 

6 Forfall ingen vara  

 

HØYSKOLEN CAMPUS KRISTIANIA 

7 Daniel Bloch (vara) 

8 Muna Guleid 

9 Petter Hittnes-kjærnsbeck 

10 Astrid Gjetrang 

 

HANDELSHØYSKOLEN BI 

11 Forfall ingen vara 

12 Constance Thuv 

13 Forfall ingen vara 

14 Forfall ingen vara 

 

OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 

15 Forfall ingen vara 

16  Henriette Bø 

17 Forfall ingen vara 

18 Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng 

19 Lovise Meyer 

20 Forfall ingen vara 

21 Thomas Finnøy Trouiller (vara) 

22 Forfall ingen vara 

23 Forfall ingen vara 

24 Åse Berg Dybvik 

 

UNIVERSITETET I OSLO 

 
Arbeidsutvalget 

25 Robert Granlund 

 

Grønn liste 

26 Mathias Dale (settevara) 

27 Sigurd Graarud 

 

Venstrealliansen 

28 Malena Tjensvold Reese 

29 Sondre Klungland 

30 Nora Marie Hager (vara) 

 

Liberal liste  

31 Sivert Arntzen 

 

A-lista 

32 Karl Henrik Storhaug Reinås (vara) 

33 Kristine Vilde Sandtrøen 

 

Moderat liste 

34 Arthur S. Kleins (vara) 

35 Polina Malinina 

 

Henke og Thom-listen 

36 Kaia Jinling Utheim Surland 

 

Gjestelista 

37  Trym Fjeldheim Karlsen 
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TALE- OG FORSLAGSRETT: 

Møteplikt med tale- og forslagsrett 

 

DELSTYRER 

38 Isak Grov Diesen – Urbo  

40 Didrik Svellingen - Valgkomiteen 

 

KONTROLLKOMITÈEN 

44 William Giffen Sæbø 
 

HOVEDSTYRET 
46 Stine Johannessen 

48 Martine Hoseth Myklebust 

59  Elsa Kuvene Skaret 

54 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 

 

 

OBSERVATØRER: 
Uten talerett 

Christina Eide 

Kotryna Zubkeviciute 

Eilif Tanberg 

Dorthea Enger 

Simen Tjølsen Oftedahl  

Jone Trovåg  
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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 Jostein Friis Bjerkeli (MF): Søker permisjon fra 18:00 og ut møtet. 

VEDTAK: Permisjon innvilget.  1 

Permisjonssøknad fra Charlotte Hjort (MF): Søker permisjon fra 18:20 og ut møtet. 

VEDTAK: Permisjon innvilget.  2 

 

Klokken 17:27 

VALG AV ORDSTYRER OG PROTOKOLLFØRER 
Sak 137-22/12 

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 17:27 

GODKJENNING AV INNKALLING 
Sak 138-22/12 

Arbeidsutvalgets innstilling: 7 
Innkalling godkjennes. 8 
 

 

VEDTAK: Innkallingen ble godkjent med merknad fra representant 26.  9 
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GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 
139-22/12 

Arbeidsutvalget innstilte på følgende dagsorden og kjøreplan:   

Tid Saksnr. Saker Type sak Kategori 

16:30  Registrering og matservering   

17:00  Offisiell møtestart   

 137-22/12 Valg av ordstyrer og protokollfører Vedtakssak Møtekonstituering 

 138-22/12 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Møtekonstituering 

 139-22/12 Godkjenning av dagsorden og 

kjøreplan 

Vedtakssak Møtekonstituering 

 140-22/12 Godkjenning av protokoll Vedtakssak Møtekonstituering 

 141-22/12 Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak Møtekonstituering 

 142-22/12 Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 143-22/12 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 144-22/12 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 

17:45 Pause 15 min 

18:00 145-22/12 Revidering av vedtektene til SiO 

barnehage 

Valgsak Valg 

18:45 Pause 15 min 

19:00 146-22/12 Arbeidsinstruks for funksjonstid for 

nestleder av Kulturstyret  

Valgsak  Valg  

 147-22/12 Revidering av vedtekter for 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Valgsak Valg  

 148-22/12 Revidering av mandat for 

Velferdstinget i Oslo og Akershus’ 

kulturstyre 

Valgsak Valg  

19:20 149-22/12 Valg til hovedstyret i SiO Vedtakssak Politikk 

19:50 150-22/12 Valg av styreleder i SiOs hovedstyre Vedtakssak  Politikk  

20:00 Pause 10 min 

20:15 151-22/12 Valg av leder av Kulturstyre Vedtakssak Organisasjon 

20:25 152-22/12 Valg av studentrepresentanter til 

Styringsgruppen for Prosjekt 

studenthus 

Vedtakssak Organisasjon 

20:35 153-22/12 Valg til SiOs klageutvalg for tildeling 

av bolig 

Vedtakssak Organisasjon 

20:45 154-22/12 Valg til kontrollkomiteen for SiO 

barnehage 

Vedtakssak Organisasjon 

20:50 155-22/12 Valg til styret i Urban boligutleie 

(URBO) 

Vedtakssak Organisasjon 

20:55 156-22/12 Eventuelt  Eventuelt 

21:10  Møtekritikk   

21:25  Møteslutt og møtebrus!    
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Forslag nr. 1 Dokument Dagsorden og kjøreplan Linje   

  Levert av Arbeidsutvalget 

 

Type Ny 

Sak 139-22/12 Godkjenning av dagsorden og kjøreplan  

Opprinnelig 

tekst 

Legge til en sak på dagsorden 

Ny tekst 157-22/12 Godkjenning av valgforsamling 

 

Begrunnelse Det ble avholdt Valgforsamling for de mindre institusjonene 

30.november. grunnet manglende valgprotokoller må dette godkjennes 

av Velferdstinget. 

Innstilling 
 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. 2 Dokument Dagsorden og kjøreplan Linje   

  Levert av Arbeidsutvalget 

 

Type Ny 

Sak 139-22/12 Godkjenning av dagsorden og kjøreplan // nedsettelse av tellekorps 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Velferdstinget velger Simen Tjølsen Oftedahl og Jone Trovåg til 

supplerende tellekorps  

Begrunnelse 
 

Innstilling 
 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. 3 Dokument Dagsorden og kjøreplan Linje   

  Levert av Arbeidsutvalget 

 

Type Stryke 

Sak 139-22/12 Godkjenning av dagsorden og kjøreplan  

Opprinnelig 

tekst 

Sak 154-22/12 Valg til kontrollkomiteen for SiO barnehage 

Ny tekst 
 

Begrunnelse Etter endring i vedtekene til SiO Barnehage gjort på dette møtet blir 

denne saken fjernet. 

Innstilling 
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VEDTAK Vedtatt 

 

VEDTAK: Dagsorden og kjøreplan ble godkjent med endringene 10 

 

 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL 
Sak 140-22/12 

Det ble innstilt på at protokollen godkjennes. 11 
 

VEDTAK: Protokollen ble godkjent. 12 

  

 

 
Klokken 17:30 

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 
Sak 141-22/12 

 

Arbeidsutvalgets innstilling: 13 
Innsendte valgprotokoller godkjennes. 14 
 

Kontrollkomitéens innstilling: 15 
Alle innkomne valgprotokoller godkjennes. 16 
 

Kontrollkomiteen v/ William Sæbø innstiller på at settevara Birtha Kristine Riseng Engebretsen og Marthias 17 
Dale ikke blir godkjent 18 
 

DEBATT 19 
32 20 
 

VOTERING 21 
Velferdstinget går til votering 22 
 

Det var 25 stemmeberettigede til stede.     23 

VEDTAK: Birtha Kristine Riseng Engebretsen får delegatstatus for VID Vitenskapelige høgskole, og 24 
Mathias Dale får delegatstatus for UiO, for dette møtet.  25 
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Klokken 17:32 

ORIENTERINGER 
Sak 142-22/12 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 26 
Arbeidsutvalget orienterer i fellesskap om hva de har gjort i perioden 7. november til 22. november.   27 
 

Det var spørsmål til orienteringen fra:  28 
32, 3 29 

 

Sak 143-22/12 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 30 
Hovedstyret v/ Stine Johannessen orienterte om Studentsamskipnaden SiO og deres arbeid. 31 
 

Det var spørsmål til orienteringen fra:  32 
32  33 
 

 Sak 144-22/12 
 

ANDRE ORIENTERINGER 34 
Isak Diesen, medlem av URBO orienterte.  35 
Det var ingen spørsmål til orienteringen. 36 
 

Didrik Svellingen fra valgkomiteen orienterte.  37 
Det var spørsmål til orienteringen fra:  38 
38, 32, 46 39 
 

GODKJENNING AV VALGFORSAMLING 
 Sak 157-22/12 

Arbeidsutvalget v/ Andrine Breiner Johansen orienterte om saken. 40 
 

Det var ingen spørsmål til orienteringen.  41 
 42 
Arbeidsutvalgets innstilling: 43 
Arbeidsutvalget innstiller på å godkjenne Velferdstingets valgforsamling. 44 
 

Forslag til vedtak: 45 
Velferdstinget godkjenner valgforsamlingen med de delegatene som ble valgt fra de mindre institusjonene 46 
 

DEBATT 47 
Ingen tegnet seg til debatt 48 
 

VOTERING 49 
Velferdstinget går til votering 50 
 

Det var 25 stemmeberettigede til stede.     51 

VEDTAK: Velferdstinget godkjenner valgforsamling med de delegatene som ble valgt fra de mindre 52 
institusjonene.  53 

 

 

Klokken 18:01 
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REVIDERING AV VEDTEKTENE TIL SIO BARNEHAGE 
 Sak 145-22/12 

Arbeidsutvalget v/ Marius Torsvoll orienterte om saken. 54 
 

Det var spørsmål til orienteringen fra: 55 
32 56 
 

Arbeidsutvalgets innstilling: 57 
Arbeidsutvalget vedtar innstilling til nye vedtekter for SiO Barnehage 58 
 

Forslag til vedtak: 59 
Velferdstinget innstiller på reviderte vedtekter for SiO Barnehage med de endringene som kommer frem på 60 
møtet. 61 
 

DEBATT 62 
21, 24, 32, 50, 37 63 
 

VOTERING 64 
Velferdstinget går til votering 65 
 

Det var 25 stemmeberettigede til stede.     66 
  

 

 

 

 

Forslag nr. 1 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage 

 

Type Ny 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage  

Opprinnelig 

tekst 

(finnes ikke i dag) 

Ny tekst §1 Eierforhold  

Eilert Sundt SiO Barnehage AS, Bamsebo SiO Barnehage AS, Lille Bamsebo 

SiO Barnehage AS, Blindernveien SiO Barnehage AS, Skogly SiO Barnehage 

AS, Studentens Småbarnestue SiO Barnehage AS, Almelia SiO Barnehage AS, 

Frydenhaug SiO Barnehage AS, Klossen SiO Barnehage AS, Lille Bislett SiO 

Barnehage AS og Bislettbekken SiO Barnehage AS eies og drives av 

Studentsamskipnaden SiO 

Begrunnelse Nytt punkt om eierforhold følger av vedtatte lovendringer for private 

barnehager hvor hver barnehage blir et selvstendig rettssubjekt fra 

01.01.2023. Dagens paragraf om formål forskyves og foreslås endres, se 

forslag 2. 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 2 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage  Type Endring 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

§ 1 Formål 

SiO Barnehage eies og drives av Studentsamskipnaden SiO. Formålet er å 

bidra til lik rett til utdanning gjennom å gi studenter med barn et trygt og 

pedagogisk godt barnehagetilbud med lek, læring og opplevelser i sentrum. 

SiO Barnehage skal ha et studenttilpasset tilbud. 

Ny tekst §2 Formål 

Barnehagen drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og 

forskrifter for barnehagevirksomhet. Formålet er å bidra til lik rett til 

utdanning gjennom å gi studenter med barn et trygt og pedagogisk godt 

barnehagetilbud med lek, læring og opplevelser i sentrum.  

SiO Barnehage skal tilby et studenttilpasset tilbud. 

 

SiO Barnehage utarbeider årsplan for de enkelte barnehagene. I årsplanene 

fremkommer barnehagenes pedagogiske arbeid. 

Begrunnelse Setning angående eierforhold er flyttet til ny paragraf 1. Lagt til linje om 

å følge gjeldende lover og forskrifter først, samt lagt inn setning fra 

formålsparagraf i Lov om barnehager. Dette for å tydeliggjøre formålet 

med barnehagedrift. Formålet i vedtekter må følge formålet i Lov om 

barnehager. 

 

Punkt om årsplan satt inn fra tidligere paragraf 14. 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 3 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage 

 

Type Endring 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

§ 2 Definisjoner 

Med «student» menes person med studieplass ved et av 

Studentsamskipnaden SiO sine læresteder som har betalt semesteravgift til 

SiO for inneværende semester. Også personer som planlegger å studere kan 

søke, og det forutsettes at studentstatus dokumenteres før oppstart. 

Studenter som er sykmeldte eller i permisjon omfattes. 

Foreldre i turnustjeneste eller praksisplass tilknyttet SiOs læresteder regnes 

også som studenter. 

Ny tekst § 3 Definisjon og avklaringer 

Med «student» menes person med betalt semesteravgift for inneværende 

semester til lærested tilknyttet Studentsamskipnaden SiO. Personer som 

planlegger å studere kan også søke, og det forutsettes at studentstatus 

dokumenteres før oppstart. 

 

Studenter som er sykemeldte, i permisjon, i turnustjeneste eller i praksis, 

regnes også som studenter. Det kan stilles krav til dokumentasjon. 

Begrunnelse Dagens paragraf 2 forskyves og foreslås endret. Forenkling og 

tydeliggjøring av studentstatus. 

Innstilling Vedtas  

VEDTAK Vedtatt 

  



 
 

12 
 

 

Forslag nr. 4 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage Type Endring 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

§ 3 Opptakskriterier 

Tildeling av barnehageplass skjer etter rutiner utarbeidet av Oslo kommune 

som følge av at SiO Barnehage er med i Samordna opptaksprosess (Jfr. 

Barnehageloven §12) 

Det er styrer som på vegne av eier foretar det formelle opptaket. En 

forutsetning for å få tildelt plass er at det kan dokumenteres at barnet er 

vaksinert tilsvarende Folkehelseinstituttets barnevaksinasjonsprogram. 

Unntak fra dette kravet gis hvis barnet, av medisinske grunner, ikke kan ta 

vaksine. Årsaken til manglende vaksinering må dokumenteres av lege. 

 

Studenter som har betalt semesteravgift til SiO kan få tildelt barnehageplass. 

 

For hovedopptaket i august må søknaden være mottatt innen 1. mars. Det 

kan søkes om plass 

gjennom hele året og opptak skjer fortløpende. 

 

Dette skjer i henhold til følgende kriterier: 

SiO-studenter - § 13 i barnehageloven ang. lovfestet rett til prioritet for barn 

med nedsatt funksjonsevne. Barn det er fattet vedtak om etter lov om 

barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. 

SiO-studenter- Søsken til barn med plass 

SiO-studenter – enslige forsørgere 

SiO-studenter- internasjonale studenter 

Øvrige studenter tilknyttet SiO 

Studenter ikke tilknyttet SiO 

Phd/Doktorgradsstipendiater ved ett av SiO sine læresteder 

Andre søkere 

Ny tekst § 4 Opptak 

Opptaksmyndighet 

Tildeling av barnehageplass skjer etter rutiner utarbeidet av Oslo kommune 

ved bydel som følge av at SiO Barnehage er med i Samordna opptaksprosess 

(Jfr. Barnehageloven §12). Kommunen er også klageinstans ved avslag på 

søknad. 

 

SiO Barnehage praktiserer også løpende opptak av barn. 

Barnet beholder barnehageplass til skolestart. 

 

Det er styrer i barnehagen som foretar det formelle opptaket. 

 

Prioritering for opptak: 
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1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak for etter lov 

om barnevernstjenester, dette følger av Lov om barnehage §13. Medfører 

krav til dokumentasjon. 

2. Søsken av barn med plass i SiO Barnehage 

2.1. Søsken av barn til studentforeldre 

2.2. Søsken av barn til ikke-studentforeldre 

3. Studenter ved lærested tilknyttet SiO 

3.1. Internasjonale studenter 

3.2. Enslige forsørgende studenter 

3.3. Øvrige studenter 

4. Øvrige studenter uten betalt semesteravgift til SiO 

5. Ansatte ved lærested tilknyttet SiO 

5.1. Ph.d./doktorgradsstipendiater 

5.2. Øvrige ansatte 

6. Øvrige søkere 

Begrunnelse Forenklinger og tydeliggjøringer, samt endringer av 

prioriteringsrekkefølge. 

 

Fremhevning av konkurransefortrinn med løpende opptak og at barn 

beholder plass til skolealder. 

 

Kommunen kommer til å fungere som både søknadsinstans og 

klageinstans som følge av at barnehagene har kommet inn under 

Samordna opptaksprosess. Prioriteringene og studentperspektiv vil 

fortsatt være gjeldene, ettersom kommunen også forholder seg til 

vedtektenes prioriteringsliste når de gjør opptak eller behandler klage. 

Prioriteringslisten: Justeres for å møte lovverk og nødvendige 

prioriteringer. Synliggjort at det er reell prioritering, ikke bare opplisting.  

Forklaring til punktene i prioriteringslisten: 

1. Punktet følger av lovverk 

2. Punktet følger av behov for konkurransefortrinn ved rekruttering 

av barn, stabilitet for barnehagen og forutsigbarhet for foresatte 

som har barn i barnehagen. 

3. Underpunktet 3.1 gir internasjonale gitt prioritet foran andre 

studentgrupper. 

Innstilling Vedtas  

VEDTAK Vedtatt  
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Forslag nr. 5 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage 

 

Type Endring 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

§4 Opplysningsplikt 

Søker plikter å gi riktige og fullstendige opplysninger som har betydning for 

vurderingen av søknaden. 

Uriktige og ufullstendige opplysninger i søknaden, herunder opplysninger om 

helse og vaksinasjonsstandard, kan medføre avslag eller senere tap av plass. 

Ny tekst § 5 Opplysningsplikt og helseerklæring  

Søker plikter å gi riktige og fullstendige opplysninger som har betydning for 

vurderingen av søknaden.  

 

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets 

helse, jf. Lov om barnehage § 23. Dersom barnet har møtt til de ordinære 

undersøkelser på helsestasjon og fulgt vaksinasjonsprogrammet, kan slik 

erklæring gis av barnets foresatte. 

Begrunnelse Tydeliggjøring/redaksjonell 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt  
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Forslag nr. 6 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage 

 

Type Strykning 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

§ 5 Klage og anke 

Alle avslag på søknad om barnehageplass kan klages inn for 

Kontrollkomiteen for tildeling av 

barnehageplass. Klagen må sendes inn til SiO Barnehage senest to uker etter 

at avslaget er mottatt, Klagen må begrunnes og dokumenteres. 

Ny tekst (ingen ny, foreslås fjernet) 

Begrunnelse Foreslås fjernet ettersom klageinstans er Oslo kommune følge av at SiO 

Barnehage er med i Samordna opptaksprosess. Studentperspektiv og 

prioriteringer ivaretatt ettersom kommunen må forholde seg til 

vedtektenes prioriteringsliste. 

Innstilling Vedtas  

VEDTAK Vedtatt  
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Forslag nr. 7 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage 

 

Type Strykning 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

§ 6 Kontrollkomiteen for tildeling av barnehageplasser. 

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer oppnevnt av Simos Hovedstyre 

etter innstilling fra Velferdstinget i Oslo og Akershus. Kontrollkomiteens 

hovedoppgave er å påse at barnehageplassene tildeles i henhold til 

vedtektene. 

 

Medlemmene skal undertegne taushetserklæring og skal behandle alle 

personopplysninger konfidensielt. Kontrollkomiteen skal få tilgang til all 

relevant informasjon. 

Ny tekst (ingen ny, foreslås fjernet) 

Begrunnelse Foreslås fjernet ettersom klageinstans er Oslo kommune følge av at SiO 

Barnehage er med i Samordna opptaksprosess. Studentperspektiv og 

prioriteringer ivaretatt ettersom kommunen må forholde seg til 

vedtektenes prioriteringsliste. 

Innstilling Vedtas  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 8 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage 

 

Type Endring 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

§ 7 Kontrakt 

Alle som tildeles plass skal inngå kontrakt med SiO Barnehage. Kontrakt 

inngås ved at tilbudet takkes ja til. Barn som er tildelt plass, beholder 

barnehageplassen frem til skolestart selv om foreldrene ikke lenger er 

student. Ved aksept av tilbud om plass forplikter forsørger seg til å følge 

folkehelseinstituttets barnevaksinasjonsprogram. 

Ny tekst § 6 Aksept av plass  

Ved aksept av barnehageplass bekrefter foreldre/foresatte at de har godkjent 

barnehagens vedtekter. 

Begrunnelse Endring og tydeliggjøring. 

Det inngås ikke lenger kontrakt direkte med SiO følge av at SiO 

Barnehage er med i Samordna opptaksprosess. 

 

Barn beholder plass til skolealder gjelder fortsatt, og er dekket av 

paragraf 4. 

 

Vaksinasjonsprogram er dekket av ny paragraf 5. 

Innstilling Vedtas  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 9 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage 

 

Type Endring 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

§ 8 Fastsettelse av oppholdsbetaling 

Hovedstyret fastsetter betaling for opphold i barnehage. Satsen beregnes ut 

fra husholdningens samlede personinntekt i henhold til skattelovens kapittel 

12. 

 

Som husholdning regnes gifte, registrerte partnere og samboende. 

 

Som samboende regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og 

som har bodd i 

ekteskapslignende forhold i minst 1 år eller har felles barn. 

 

Dersom foresatte er separert eller skilt og bor alene er beregningsgrunnlaget 

kun dennes inntekt. I de tilfeller der barnet bor fast hos begge foreldrene, f. 

eks en uke hos hver, beregnes oppholdsbetalingen ut fra inntekten til den 

foresatte som har samme folkeregisteradresse som barnet. 

 

Alle barn med studentforeldre som betaler semesteravgift til SiO, betaler 

redusert pris for lunsj. Det skal kunne gjøres unntak på betalingsordningen 

på varmmat for studenter som ikke har anledning eller økonomi til å betale 

egenandelen for varmmat. 

Satsene kan endres med 6 ukers varsel. 

Ny tekst § 7 Fastsettelse av oppholdsbetaling og betaling kost 

Oppholdsbetalingen følger maksimalgrensen som fastsettes i Stortingets 

årlige budsjettvedtak. Normalt skjer prisreguleringen med virkning fra 1. 

januar hvert år. Betalingen fordeles på 11 måneder i året og juli er 

betalingsfri måned. Faktura sendes foresatte forskuddsvis. Nye barn betaler 

for plassen fra den oppstartdatoen som kommer frem i det kommunale 

opptakssystemet IST. 

Har man flere barn i SiO Barnehage som bor på samme adresse, betaler 

man 70% av maksimalgrensen for oppholdsbetaling og 50% av 

maksimalgrensen for barn nummer tre eller flere. Eventuelt gjelder 

prosentsatser fastsatt av Stortinget eller kommune. 

Det betales i tillegg for kost i henhold til gjeldende satser. Alle barn med 

studentforeldre med betalt semesteravgift til SiO, betaler redusert pris for 

kost. Det skal kunne gjøres unntak på betalingsordningen for kost for 

studenter som ikke har økonomi til å betale egenandelen for kost, se §8. 

Pris for kost kan endres med 6 ukers varsel. 

Begrunnelse Endring og forenkling.  

 

Det er ikke lenger SiOs hovedstyre som fastsetter oppholdsbetaling.  

Definisjoner er dekket hos kommunen som søknadsinstans. 

Søskenmoderasjon flyttet til denne paragrafen. 
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Innstilling Vedtas  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 10 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage 

 

Type Endring 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

§ 9 Dokumentasjon og endring av sats 

Foresatte skal ved tildeling av plass levere søknadsskjema og sist leverte 

selvangivelse innen fastsatt frist. Dersom dette ikke er levert innen denne 

fristen settes høyeste betalingssats. Hvis søknadsskjema og siste leverte 

selvangivelse leveres etter den fastsatte frist eller det meldes inn 

endring som gir lavere betalingssats, vil oppholdsbetalingen endres fra 

påfølgende måned. Dersom endringen gir høyere betalingsgrunnlag vil den 

bli beregnet med tilbakevirkende kraft. 

 

Foresatte plikter å melde om vesentlig og varig endring i inntekt som kan ha 

betydning for oppholdsbetalingen. 

 

NB! Alle må søke senest 30.juni hvert år for å få redusert pris! Det er ikke 

nødvendig å levere dokumentasjon for inntektsforhold hvis samlet person- 

og kapitalinntekter er over øvre inntektsgrense. Høyeste sats vil bli satt. 

 

Søskenmoderasjon: har du flere barn i barnehage som er bosatt på samme 

adresse, betaler du 70 % av prisen for det andre barnet og 50 % av prisen for 

barn nummer tre (eller flere barn). 

 

Gratis kjernetid vil fra august 2019 bli gitt til 2,3,4 og 5 åringer, hvor 

inntektsgrensen er satt til kr. 548 500. 

Ny tekst § 8 Reduksjon av oppholdsbetaling og betaling kost 

 

Foresatte som har krav på redusert oppholdsbetaling og reduksjon på 

betaling av kost på bakgrunn av inntekt må søke om dette direkte til 

kommunen.  Det er kommunen som fatter vedtak om redusert 

oppholdsbetaling, og det må søkes senest 30. juni. 

 

Foresatte plikter å melde om vesentlig og varig endring i inntekt som kan ha 

betydning for oppholdsbetalingen. 

 

Endring av oppholdsbetaling gjelder fra oppstart nytt barnehageår, eller fra 

påfølgende måned etter vedtak er fattet av kommunen. 

Begrunnelse Endring 

Oslo kommune er søknadsinstans, og SiO Barnehage kan ikke definere 

deres rutiner og frister gjennom egne vedtekter. 

Søskenmoderasjon flyttet til paragraf 8 som omhandler fastsettelse av 

ulike betalinger. 

Gratis kjernetid: Bestemmes av kommunen, og er ikke noe SiO 

Barnehage kan påvirke eller vedtektsfeste. 
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Innstilling Vedtas  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 11 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage 

 

Type Endring 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

§10 Betaling 

Betalingsfristen er 14 dager etter fakturadato. Den årlige betalingen fordeles 

over 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. 

 

Det betales for ubenyttet plass om denne ikke er sagt opp og 

oppsigelsestiden ikke er utløpt. Det gis ikke betalingsfritak ved sykdom, reiser 

eller lignende. 

 

Ved opptak i perioden 1.-15. i en måned betales full pris for denne måneden. 

Ved opptak fra den 16. betales halv pris for denne måneden. 

 

Tre dager etter forfall mottar du en sms-påminnelse. 

 

Syv dager etter forfall sendes en purring uten gebyr pr. e-post. Ved fortsatt 

manglende betaling sendes saken til et inkassofirma for videre oppfølging. 

Ny tekst § 9 Betaling 

Betalingsfrist er 14 dager etter fakturadato. 

 

Det gis ikke betalingsfritak ved sykdom, reiser eller lignende. Ved opptak 

i perioden 1.–15. i en måned betales full pris for denne måneden. Ved 

opptak fra den 16. betales halv pris for denne måneden. 

Begrunnelse Endring.  

Fjernet interne fakturarutiner da de ikke skal omtales i vedtekter. 

Innstilling Vedtas  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 12 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage 

 

Type Redaksjonell 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

§11 Oppsigelse 

Barnehageplassen sies opp med minimum to måneders varsel før den 1. 

eller 15. i måneden. 

Oppsigelse av barnehageplass må skje elektronisk på Oslo Kommune sine 

sider. 

 

Det betales for oppsigelsestiden enten barnet benytter plassen eller ikke. 

Oppsigelsen av barnehageplass må skje elektronisk. 

Ny tekst § 10 Oppsigelse 

Barnehageplassen sies opp med minimum to måneders varsel før den 1. 

eller 15. i måneden. Oppsigelse av barnehageplass må skje elektronisk 

på Oslo kommunes hjemmesider. Det betales for oppsigelsestiden enten 

barnet benytter plassen eller ikke. 

Begrunnelse Redaksjonell 

Innstilling Vedtas  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 13 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage 

 

Type Ny 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

(Ny paragraf, finnes ikke i dag) 

Ny tekst §11 Permisjon  

Søknad om permisjon fra barnehageplass sendes til barnehagen senest den 

første i måneden, og minst en måned før permisjonen skal gjelde. Permisjon 

kan ikke gis før barnet har begynt i barnehagen. 

Søknad om permisjon kan innvilges med betalingsfritak dersom plassen kan 

tildeles et annet barn i permisjonstiden. 

Begrunnelse Tydeliggjøring. 

Dagens vedtekter omtaler ikke permisjonsmuligheter. Ønske om 

tydelighet for både søkere, foresatte og administrasjonen. 

Innstilling Vedtas  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 14 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage 

 

Type Endring 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

§12 Åpningstider 

Åpningstiden er fra kl 07.30 til kl 17.00 alle virkedager. 

Påske: onsdag før skjærtorsdag er barnehagenes åpningstid fra kl.07:30 til 

kl.13:00 

 

SiO Barnehage holder stengt 4 uker i juli. 

 

SiO Barnehage har inntil fem planleggingsdager pr år. På disse dagene 

holder SiO Barnehage stengt. 

Planleggingsdager skal varsles i god tid. 

Ny tekst § 12 Åpningstider 

Åpningstiden er fra kl. 07.30 til kl. 17.00 alle virkedager. 

I perioder kan enkelte av barnehagene ha endret åpningstider. Dette 

vurderes og varsles særskilt. 

Særskilte åpningstider: 

 Barnehagen holder stengt på offentlige høytidsdager. 

 Påske: Onsdag før skjærtorsdag er barnehagenes åpningstid fra kl. 

07.30 til kl. 13.00. 

 Romjulen: 08.30–16.00. Stengt julaften og nyttårsaften. 

 Sommer: SiO Barnehage holder stengt fire uker i juli. 

 Planleggingsdager: SiO Barnehage har inntil fem planleggingsdager 

pr barnehageår. På disse dagene holdes barnehagene stengt. 

Begrunnelse Tydeliggjøring og redaksjonell. 

 

Åpner for bedre muligheter for endringer i åpningstider. 

 

Avklaring på hvilke dager hvor det holdes stengt. 

Innstilling Vedtas  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 15 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage 

 

Type Endring 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

§13 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen og 

sammen med samarbeidsutvalget skal det fremme fellesinteressene til 

foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og 

foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. (§4 i Barnehageloven) 

Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget (SU). Ved 

avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn. Vedtak fattes 

med alminnelig flertall. 

 

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik 

at hver gruppe er likt representert. Samarbeidsutvalget skal være et 

rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Representantene kan 

komme med råd og innspill og arrangere dugnader, temakvelder og andre 

arrangementer som kan skape kontakt mellom hjemmene og barnehagen. 

 

Det skal være minimum to, maksimalt fire representanter fra hver av 

gruppene foreldre/ansatte. Styrer kommer i tillegg, har ikke stemmerett og 

fungerer som utvalgets sekretær. 

 

Foreldrerådet og samarbeidsutvalget skal bli forelagt, og har rett til å uttale 

seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold i barnehagen. 

Samarbeidsutvalget skal vedta en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 

Ny tekst § 13 Foreldreråd og Samarbeidsutvalg 

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. 

Samarbeidsutvalget består av valgte foreldre/foresatte og ansatte i 

barnehagen med lik representasjon. Minst én i Samarbeidsutvalget må være 

student. 

Representantene i Foreldrerådet og i Samarbeidsutvalget kan komme med 

råd og innspill, samt gjennomføre arrangementer som skal skape samarbeid 

mellom hjemmene og barnehagen. Øvrige oppgaver og ansvar for 

Foreldrerådet og Samarbeidsutvalget fremkommer av Lov om barnehage § 4. 

Begrunnelse Tydeliggjøring og forenkling, samt sikre studentrepresentasjon i 

Samarbeidsutvalg. 

Behov for å gjøre tekst mer generell da oppgaver og ansvar allerede er 

detaljert beskrevet i lovverk.  

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 16 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage 

 

Type Flytting 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

§ 14 Verdiplan og årsplan 

SiO Barnehage skal ha en felles verdiplan og det utarbeides en årsplan for 

den enkelte barnehage. 

Verdiplanen og årsplan er overordnet pedagogisk styringsverktøy og gir 

rammer for virksomheten. (§2 i Barnehageloven) 

Ny tekst (ingen, foreslås flyttes) 

 

Begrunnelse Årsplan pr. barnehage flyttet til paragraf 2 Formål. Verdiplan inngår i 

årsplan. 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 17 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage 

 

Type Endring 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

§ 15 Arealnorm 

Leke – og oppholdsareal skal være ca. 4 kvm pr. barn. 

Ny tekst § 14 Barnehagens leke- og oppholdsareal  

Netto leke- og oppholdsareal per barn er 4 kvadratmeter for barn over 3 

år og 5,3 kvadratmeter for barn under 3 år. 

Totalt leke- og oppholdsareal framkommer i den enkelte barnehages 

godkjenning. 

Begrunnelse Presisering. 

 

SiO Barnehage skal følge veiledende normer fra lovverk. 

Innstilling Vedtas  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 18 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage Type Flytting 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

§ 16 Taushetsplikt 

Reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13f gjelder tilsvarende. 

Ny tekst (ingen, foreslås flyttes) 

Begrunnelse Flyttes til ny paragraf 16. Se forslag 21. 

Innstilling Vedtas  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 19 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage 

 

Type Flytting 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

§ 17 Politiattest 

Ansatte i SiO Barnehage skal legge frem politiattest. 

Ny tekst (ingen, foreslås flyttes) 

Begrunnelse Flyttes til ny paragraf 16. Se forslag 21. 

 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 20 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage 

 

Type Redaksjonell 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

§ 18 Internkontroll 

Det er utarbeidet et kvalitetsikringssystem for helse, miljø og sikkerhet etter 

Lov om barnehager og forskrift om miljøretta helsevern. 

Ny tekst § 15 Internkontroll 

Det er utarbeidet et kvalitetssikringssystem for helse, miljø og sikkerhet etter 

Lov om barnehage og Forskrift om miljøretta helsevern i barnehage og skole. 

Begrunnelse Redaksjonell  

Endring som følge av endret navn på lov. 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 21 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage 

 

Type Nytt / 

flytting 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

Se paragraf 16 og 17 i dagens vedtekter. 

Ny tekst § 16 Taushetsplikt og politiattest 

Reglene om taushetsplikt i Lov om forvaltning § 13 til § 13f gjelder for alle 

ansatte og andre som skal oppholde seg i barnehagen over tid. 

Ansatte i SiO Barnehage skal fremlegge politiattest. 

Begrunnelse Nytt punkt og presisering av taushetsplikt for flere. 

Sammenslåing av to paragrafer fra dagens vedtekter, samt ønske om at 

alle som skal jobbe midlertidig i barnehagene også dekkes av 

taushetsplikt. 

Innstilling  Vedtas  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 22 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage 

 

Type Endring 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

§ 19 Endringer 

Disse vedtektene kan endres av Hovedstyret i SiO etter innstilling fra 

Velferdstinget. Redaksjonelle endringer foretas fortløpende av 

administrasjonen. 

Ny tekst §17 Endring av vedtektene  

Vedtektene vedtas av hovedstyret i SiO etter innstilling fra Velferdstinget 

i Oslo og Akershus. 

 

Foreldre/foresatte skal skriftlig varsles om vedtektsendringer senest 6 

uker før disse iverksettes. 

Redaksjonelle endringer eller endringer som følge av lov- eller 

forskriftsendringer foretas fortløpende av administrasjonen. Alle 

endringer skal varsles til Velferdstinget i Oslo og Akershus. 

Begrunnelse Endring. 

Lagt til varslingsfrist ved endringer. 

Lagt til mulighet for at endringer som følger av endringer i lov og 

forskrift også legges inn under administrasjonens fullmakter, men at alle 

endringer skal varsles Velferdstinget. 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 23 Dokument Vedtekter SiO Barnehage Linje   

  Levert av SiO Barnehage 

 

Type Endring 

Sak 145-22/12 Revidering av vedtekter for SiO Barnehage 

Opprinnelig 

tekst 

§ 20 Ikrafttredelse 

Vedtektene trer i kraft fra 1. juli 2019 

Ny tekst §18 Ikrafttredelse og sist endret 

 

Vedtektene trådte i kraft 01.02.2023 

Vedtektene er sist endret: (Oppdateres etter første endring etter 

01.02.2023) 

Begrunnelse Tydeliggjøring / redaksjonell 

Ønske om synliggjøring av når vedtektene sist ble endret etter 

ikrafttredelse. 

Datoen 1. februar 2023 er satt som første mulig dato etter behandling i 

både VT og hovedstyret med etterfølgende varsling. På grunn av full 

revidering settes ny dato, ikke bare at vedtektene er endret. 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt 

 

VEDTAK: Velferdstinget vedtar nytt forslag til vedtekter for SiO Barnehage, med de endingene som ble 67 
vedtatt i møtet.  68 
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Klokken 18:13 

ARBEIDSINSTRUKS OG FUNKSJONSTID FOR NESTLEDER AV 

KULTURSTYRET 
Sak 146-22/12 

Arbeidsutvalget v/ Jon Aleksander Prøitz orienterte om saken. 69 
 

Det var ingen spørsmål til orienteringen. 70 
 

Arbeidsutvalgets innstilling: 71 
Nestleder av Kulturstyrets funksjonstid og arbeidsinstruks revideres. 72 
 

Forslag til vedtak: 73 
Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker å revidere nestleder av Kulturstyrets funksjonstid og 74 
arbeidsinstruks. Endringene trer i kraft 01.02.2023.  75 
 

DEBATT 76 
Ingen tegnet seg til debatt.  77 
 

 

VOTERING 78 
Velferdstinget går til votering.  79 
 

Det var 25 stemmeberettigede til stede.     80 
 

VEDTAK: Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker å revidere nestleder av Kulturstyrets funksjonstid 81 
og arbeidsinstruks. Endringene trer i kraft 01.02.2023  82 
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REVIDERING AV VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 
Sak 147-22/11 

Arbeidsutvalget v/ Jon Aleksander Prøitz orienterte om saken. 83 
 

Det var ingen spørsmål til orienteringen. 84 
 

Arbeidsutvalgets innstilling: 85 
Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akerhus revideres med hensikt å revidere nestleder av Kulturstyrets 86 
funksjonstid. 87 
 

Forslag til vedtak: 88 
Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus revideres med de endringer som fremkommer under møtet. 89 
 

DEBATT 90 
44 91 
 

VOTERING 92 
Velferdstinget går til votering. 93 
 

Det var 25 stemmeberettigede til stede.     94 
Forslag nr. 1 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje  343–346 

  Levert av Arbeidsutvalget Type  Endring 

Sak 147-22/12 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 Kulturstyret velger nestleder blant sine faste medlemmer med 

funksjonstid fra 15. februar til 1. februar påfølgende år. 

Begrunnelse Som arbeidsgiver må Velferdstinget ha datoer til en kontraktfestet 

periode. Ettersom Kulturstyrets nestleder skal ansettes er det derfor 

gunstig å vedtektsfeste en funksjonstid som kan brukes i 

ansettelsesforholdet. 

Datoene 15. februar og 1. februar er valgt for å gjenspeile dagens 

praksis med å velge Kulturstyrets nestleder på Kulturstyrets vårseminar, 

og gi handlingsrom for vårseminarets tidspunkt. 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. 2 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje  414 

  Levert av Kontrollkomiteen Type  Endring 

Sak 147-22/12 Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

Nytt punkt i. 

 

Ny tekst i. Nestleder av Kulturstyret 

Begrunnelse Legger til en paragraf over verv man ikke kan inneha samtidig. Etter at 

Velferdstinget i november vedtok å lønne nestleder av Kulturstyret med 

en fast stillingsprosent mener kontrollkomiteen at det er hensiktsmessig 

at også dette vervet inkluderes i denne oversikten for å unngå eventuelle 

habilitetsspørsmål som følge av at en ansettelse er en mye mer formell 

sak enn timeshonorering slik det var før. 

Innstilling Vedtas  

VEDTAK Vedtatt  

 

Forslag nr. 3 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje  180 

  Levert av Kontrollkomiteen Type  Endring 

Sak 147-22/12 Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

Nytt punkt m. 

Ny tekst m. Nestleder av Kulturstyret 

Begrunnelse Hvis forslag 2 går gjennom mener kontrollkomiteen at det er 

hensiktsmessig at Kulturstyrets nestleder får fortsette å ha møte-, tale- 

og forslagsrett i Velferdstinget siden Kulturstyrets nestleder mister 

representantstatus i Velferdstinget. 

Innstilling Vedtas  

VEDTAK Vedtatt  

  

 

Vedtak: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus reviders med de endringer som ble vedtatt 

under møtet.  
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Klokken 18:25 

REVIDERING AV MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS’ 

KULTURSTYRE 
Sak 148-22/12 

Arbeidsutvalget v/ Jon Aleksander Prøitz orienterer om saken.   95 
 

Det var ingen spørsmål til orienteringen. 96 
 

Arbeidsutvalgets innstilling: 97 
Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ kulturstyre revideres med hensikt å konkretisere nestleder av 98 
Kulturstyrets arbeidsoppgaver i sin stilling.  99 
 

Forslag til vedtak: 100 
Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus revideres med de endringer som fremkommer på møtet.  101 
 

DEBATT 102 
51 (I), 33 (I), 32 (I) – 51 (R),  103 
 

VOTERING 104 
Velferdstinget går til votering.  105 
 

Det var 25 stemmeberettigede til stede.     106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

Forslag nr. 1 Dokument Mandat for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus’ kulturstyre 

Linje  104 

  Levert av Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 148-22/12 Revidering av Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ kulturstyre 

Opprinnelig 

tekst 

Ny § 4-3 

Ny tekst § 4-3 Nestleders oppgaver 

 

Kulturstyrets nestleder skal: 

a. Være leders stedfortreder 

b. Utarbeide innstillinger til alle søknadene sammen med 

Kulturstyrets leder i forkant av kulturstyremøtene. 

c. Bistå Kulturstyrets leder i utarbeidelsen av årlig handlingsplan. 

d. Bistå Kulturstyrets leder og administrasjonen i øvrige oppgaver 

relevant for Kulturstyret. 

 

Begrunnelse Ved ansettelse av nestleder for Kulturstyret i 20 % stilling må det 

defineres en bredere arbeidsinstruks enn det som eksisterer i dag. For å 

hindre detaljstyring fra arbeidsutvalget av Kulturstyrets nestleder sine 

arbeidsoppgaver foreslår arbeidsutvalget å legge inn 

kulturstyrenestleders arbeidsoppgaver i Kulturstyrets mandat. 

Forslaget vil i all hovedsak mandatsfeste dagens praksis, og sørge for at 

nestleder av Kulturstyrets mandatfestede arbeidsoppgaver kan fylle den 

vedtatte 20 %-stillingen. 

Innstilling Vedtas 

VEDTAK Vedtatt 

 

VEDTAK:  

Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus kulturstyre revideres med de endringer som ble vedtatt 

under møtet.  
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Klokken 18:44 

VALG TIL HOVEDSTYRET SIO    
Sak 149-22/11 

Arbeidsutvalget v/ Marius Torsvoll orienterer om saken.  107 
 

Det var ingen spørsmål til orienteringen.  108 
 

Valgkomiteen ved Didrik Svellingen legger frem innstillingen til valgkomiteen 109 
 

Arbeidsutvalets innstilling: 110 
Valgkomiteen får mulighet til å presentere helheten i innstillingen før de enkelte valgene. Deretter 111 
redegjøres det for hver kandidat. Alternative forslag (benkekandidater) presenteres etter at valgkomiteen 112 
har holdt sin redegjørelse til det enkelte verv. Alle kandidater kan holde en valgtale på opptil tre minutter. 113 
Det åpnes ikke for støttetaler.  114 
 

Forslag til vedtak: 115 
Det velges to styremedlemmer for to år til SiOs hovedstyre, m/ personlig vara med funksjonstid fra og med 116 
01.01.2023 til og med 31.12.2024 117 
 

Valgkomiteens innstilling: 118 
Kotryna Zubkeviciute (spørsmål fra: 32, 37) 119 
Eilif Tanberg (spørsmål fra: 32, 37) 120 
 

Alternative kandidater: 121 
Dorthea Enger (spørsmål fra: 32, 37) 122 
Christina Eide (spørsmål fra: 32, 37, 18)  123 
 

VOTERING 124 
Velferdstinget går til votering 125 
 

Det var 25 stemmeberettigede til stede.     126 

VEDTAK:  

Følgende personer ble valgt som styremedlemmer i SiOs hovedstyre for to år med funksjonstid 

01.01.2023 til og med 31.12.2024: 

Kotryna Zubkeviciute 

Eilif Tanberg 
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Klokken 19:49 

VALG AV STYRELEDER I SIOS HOVEDSTYRE   
Sak 150-22/12 

 

Valgkomiteen ved Didrik Svellingen legger frem innstillingen til valgkomiteen. 127 
 

Arbeidsutvalets innstilling: 128 
Valgkomiteen får mulighet til å presentere helheten i innstillingen før valget. Deretter redegjøres det for 129 
hver kandidat. Alternative forslag (benkekandidater) presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin 130 
redegjørelse. Alle kandidater kan holde en valgtale på opptil tre minutter. Det åpnes ikke for støttetaler. 131 
 

Forslag til vedtak: 132 
Det velges en styreleder blant de allerede valgte styrerepresentantene for ett år og en funksjonsperiode fra 133 
og med 01.01.2023 til og med 31.12.2023. 134 
 

Valgkomiteens innstilling: 135 
Stine Johannessen (spørsmål fra: 32, 3) 136 
 

Alternative kandidater: 137 
Eva Moshuus (spørsmål fra: 32, 3 16) 138 
 

VOTERING 139 
Velferdstinget går til votering 140 
 

Det var 25 stemmeberettigede til stede.     141 

VEDTAK:  

Følgende personer ble valgt som styreleder i SiOs hovedstyre for ett år med funksjonstid 01.01.2023 

til og med 31.12.2023: 

Stine Johannessen 
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Klokken 20:12 

VALG AV LEDER AV KULTURSTYRET  
Sak 151-22/12 

Arbeidsutvalget v/ Frida Rasmussen orienterer om saken.  142 
 

Det var ingen spørsmål til orienteringen.  143 
 

Valgkomiteen ved Didrik Svellingen legger frem innstillingen til valgkomiteen 144 
 

Arbeidsutvalets innstilling: 145 
Valgkomiteen får mulighet til å presentere innstillingen før valget. Alternative forslag (benkekandidater) 146 
presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse. Alle kandidater kan holde en valgtale på opptil 147 
tre minutter. Det åpnes ikke for støttetaler. 148 
 

Forslag til vedtak: 149 
Det velges en leder for Velferdstingets kulturstyre for ett år med funksjonstid fra og med 01.01.2023 til og 150 
med 31.12.2023. 151 
 

Valgkomiteens innstilling: 152 
Polina Malinina (spørsmål fra: 35, 32) 153 
 

 

VOTERING 154 
Velferdstinget går til votering 155 
 

Det var 25 stemmeberettigede til stede.     156 

VEDTAK:  

Følgende personer ble valgt som leder av Velferdstingets kulturstyret med funksjonstid fra og med 

01.01.2023 til og med 31.12.2023: 

Polina Malinina 
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VALG AV STUDENTREPRESENTANTER TIL STYRINGSGRUPPEN FOR 

PROSJEKT STUDENTHUS    
Sak 153-22/12 

Arbeidsutvalget v/ Marius Torsvoll orienterer om saken.  157 
 

Det var ingen spørsmål til orienteringen.  158 
 

 

Arbeidsutvalets innstilling: 159 
Det velges tre representanter til styringsgruppen fra ulike utdanningsinstitusjoner. 160 
 

Forslag til vedtak: 161 
1. Én plass tildeles en representant fra Det Norske Studentersamfund. 162 
2. Kandidater til ledige plasser velges med funksjonstid fra og med 01.01.2023 til og med 31.12.2023. 163 
3. Velferdstingets arbeidsutvalg får myndighet til å oppnevne representanter. Disse ettergodkjennes 164 
av Velferdstinget. 165 
 

Kandidater som stiller i møtet: 166 
Lisbeth Mangen 167 
Christina Eide 168 
Celine Lyngås 169 
 

Åpner for debatt på forsag 1. til vedtak 170 
37, 33, 50, 51, 32  171 
 

VOTERING 172 
Velferdstinget går til votering 173 
 

Det var 25 stemmeberettigede til stede.     174 
 

VEDTAK:  

Følgende personer ble valgt som studentrepresentanter til styringsgruppen for prosjekt studenthus 

med funksjonstid 01.01.2023 til og med 31.12.2023: 

Èn plass tildeles en representant fra Det Norske Studentersamfund 

Christina Eide  

Celine Lyngås 
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VALG TIL SIOS KLAGEUTVALG FOR TILDELING AV BOLIG    
Sak 153-22/12 

Valgkomiteen ved Didrik Svellingen legger frem innstillingen til valgkomiteen. 175 
 

Det var ingen spørsmål til orienteringen.  176 
 

 

Arbeidsutvalets innstilling: 177 
Valgkomiteen får mulighet til å presentere innstillingen før valget. Alternative forslag (benkekandidater) 178 
presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse. Alle kandidater kan holde en valgtale på opptil 179 
tre minutter. Det åpnes ikke for støttetaler. 180 
 

Forslag til vedtak: 181 
Det velges ett styremedlem for to år med funksjonstid fra og med 01.01.2023 til og med 31.12.2024 til SiOs 182 
klageutvalg for tildeling av bolig, m/ personlig vara, og det velges ett styremedlem for ett år med 183 
funksjonstid fra og med 01.01.2023 til og med 31.12.2023 til SiOs klageutvalg for tildeling av bolig, m/ 184 
personlig vara. 185 
 

Valgkomiteens innstilling: 186 
Christopher Viken  187 
 

VOTERING 188 
Velferdstinget går til votering 189 
 

Det var 25 stemmeberettigede til stede.     190 
  

 

VEDTAK:  

Følgende personer ble valgt som styremedlem for to år i SiOs klageutvalg for tildeling av bolig med 

funksjonstid 01.01.2023 til og med 31.12.2024: 

Christopher Viken 
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VALG TIL STYRET I URBAN BOLIGUTLEIE (URBO) 
Sak 155-22/12 

Valgkomiteen ved Didrik Svellingen legger frem innstillingen til valgkomiteen. 191 
 

Det var ingen spørsmål til orienteringen.  192 
 

Arbeidsutvalets innstilling: 193 
Valgkomiteen får mulighet til å presentere innstillingen før valget. Alternative forslag (benkekandidater) 194 
presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse. Alle kandidater kan holde en valgtale på opptil 195 
tre minutter. Det åpnes ikke for støttetaler. 196 

Forslag til vedtak: 197 
Det velges ett medlem for to år med funksjonstid fra og med 01.01.2023 til og med 31.12.2024 til styret i 198 
Urban Boligutleie, m/ personlig vara. 199 
 

Valgkomiteens innstilling: 200 
Ingen. 201 
 

Alternative kandidater: 202 
Daniel Bloch 203 
 

VOTERING 204 
Velferdstinget går til votering 205 
 

Det var 25 stemmeberettigede til stede.     206 
  
 

VEDTAK:  

Følgende personer ble valgt som medlem av styret til Urban Boligutleie (URBO) funksjonstid 

01.01.2023 til og med 31.12.2024: 

Daniel Bloch 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTUELT 
 

DEBATT AV SAKEN 207 
Ingen tegnet seg til eventuelt.  208 
 

 

Møtet ble avsluttet med møtekritikk. 209 

Møteslutt 20:50 


