
telefon      228 44 389  Velferdstinget i Oslo og Akershus 

e-post       post@studentvelferd.no  Villa Eika, Problemveien 5, 0313 Oslo 

nettside    www.studentvelferd.no  Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo 
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INNKALLING OG SAKSPAPIRER 

 

Innkalling til Velferdstingets vårseminar 2023 

Lørdag 4. februar fra kl 0900  

Søndag 5. februar til kl 1500 

 

Sted: Thon Hotel Vettre  

http://www.studentvelferd.no/
https://www.google.com/maps?q=thon+hotel+vettre&rlz=1C1GCEA_enNO982NO982&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwj20YyN6dX8AhVCif0HHQQPAZsQ_AUoAXoECAEQAw
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TIL: 

Velferdstingets arbeidsutvalg 

Alle valgte representanter i Velferdstinget  

Studentdemokratiene ved:   

 

Universitetet i Oslo 

OsloMet – storbyuniversitetet 

Handelshøyskolen BI 

Høyskolen Kristiania 

Politihøgskolen 

MF vitenskapelig høyskole  

Norges Idrettshøyskole 

Oslo Nye Høyskole 

Fagskolen Kristiania AS 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Norges musikkhøgskole 

Fagskolen Oslo 

NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 

Kunsthøgskolen i Oslo 

NOROFF Fagskole AS 

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole 

Norsk fagskole for lokomotivførere 

Høgskolen for ledelse og teologi 

Steinerhøyskolen 

NSKI Høyskole AS 

Stiftelsen Einar Granum kunstfagskole 

Atlantis Medisinske høgskole 

Barratt Due musikkinstitutt 

Høyskolen for Dansekunst 

Centric IT Academy AS 

KOPI: 

Hovedstyrets studentmedlemmer, Velferdstingets kontrollkomité, Velferdstingets valgkomité, Velferdstingets 

representanter i SiOs delstyrer, studentmediene, Kulturstyret, Studentsamskipnaden SiO, Norsk Studentorganisasjon 

v/velferdsansvarlig, ISU v/UiOs lokallag, Det Norske Studentersamfund v/Hovedstyret, Velferdstingene i Norge, 

Oslostudentenes Idrettsklubb v/ Hovedstyret, Internasjonal komité, Jussbuss v/daglig leder, JURK v/daglig leder.  
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INNKALLING TIL VELFERDSTINGETS VÅRSEMINAR 4.-5. FEBRUAR 2023 

Dette er innkalling til Velferdstingets vårseminar, lørdag 4. og søndag 5. februar 2023 fra klokken 0900. 

Seminaret finner sted på Thon Hotel Vettre.  

Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. 

Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din 

lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, 

hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. 

Representanter valgt via valgforsamlingen må ved forfall ta kontakt med Velferdstingets administrasjon for 

å finne vara. 

https://www.google.com/maps/place/Thon+Hotel+Vettre/@59.8298459,10.468493,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x464115060077d6cb:0x180e22613443dd33!5m2!4m1!1i2!8m2!3d59.8298432!4d10.4706817
mailto:adm@studentvelferd.no
mailto:adm@studentvelferd.no
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FORKORTELSER 

AU, VTAU: Arbeidsutvalget 

AL: Arbeiderbevegelsens studentliste 

BDM: Barrat Due musikkinstitutt 

BI: Handelshøyskolen BI 

BISO Oslo: BI studentorganisasjon Oslo 

DMI: De mindre utdanningsinstitusjonene 

DNS: Det Norske Studentersamfund 

GjL: Gjestelista 

GL: Grønn liste 

HK: Høyskolen Kristiania 

HTML: Henke og Thom-listen 

HS: Hovedstyret 

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 

NMH: Norges musikkhøyskole 

NSO: Norsk studentorganisasjon  

ONF: Organisasjonen for norske fagskoler 

ONH: Oslo Nye Høyskole 

OSI: Oslostudentenes idrettsklubb 

OsloMet: OsloMet – storbyuniversitetet 

PHS: Politihøgskolen 

RL: Realistlista 

SH: Studenthovedstaden 

SiO: Studentsamskipnaden SiO 

SiR: Velferdstingets studentidrettsråd 

SP-OsloMet: Studentparlamentet ved OsloMet 

SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 

VA: Venstrealliansen 

VK: Velferdstingets valgkomité  

VT, VTOA: Velferdstinget (i Oslo og Akershus) 

VT-GAT: Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og 

Trondheim 

StudFest. Studentfrivillighetskonferansen 

ViN: Velferdstingene i Norge  

SO23: St. Olavs Gate 23 

KD: Kunnskapsdepartementet 

SHoT: Studentenes Helse- og 

Trivselsundersøkelse 

SHK: Studentunionen Høyskolen Kristiania
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DAGSORDEN OG KJØREPLAN 

LØRDAG 
Tid Saksnr. Saker Type sak Kategori 

09:00  Registrering og enkel matservering   

09:30  Opplæring av nye og gamle representanter   

10:20 Pause 15 min 

10:30  Opplæring av nye og gamle representanter   

11:20  Registrering og matservering   

11:30  Offisiell møtestart   

 001-23/02 Valg av ordstyrer og protokollfører Vedtakssak Møtekonstituering 

 002-23/02 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Møtekonstituering 

 003-23/02 Godkjenning av dagsorden og kjøreplan Vedtakssak Møtekonstituering 

 004-23/02 Godkjenning av protokoll Vedtakssak Møtekonstituering 

 005-23/02 Konstituering (herunder forretningsorden) Vedtakssak Møtekonstituering 

 006-23/02 Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 007-23/02 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 008-23/02 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 

 009-23/02 Halvårsrapport Orienteringssak Orienteringer 

 010-23/02 Fastsette mandat, medlemmer og leder av 

redaksjonskomite 

Vedtakssak Møtekonstituering 

12:30 Lunsj 1 time 

13:30 011-23/02 Debatt: Revidering av boligpolitisk dokument Vedtakssak Politikk 

14:15 Pause 15 min 

14:30 012-23/02 Debatt: Revidering av vedtekter for 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Vedtakssak Organisasjon 

15:15 Pause 10 min – lesing av voteringsorden boligpolitisk dokument 

15:30  Votering: Boligpolitisk dokument   

15:50 013-23/02 Debatt: Revidering av helsepolitisk 

dokument 

Vedtakssak Politikk 

16:15 Pause 15 min 

 014-23/02 Debatt: Politisk grunndokument Vedtakssak  Politikk  

17:30 Pause 15 min 

17:45  Votering: Helsepolitisk dokument   

18:00  Møtet avsluttes for dagen   

19:00  Middag og sosialt   
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SØNDAG 
Tid Saksnr. Saker Type sak Kategori 

  Frokost fra kl. 07.30 og utsjekk innen kl. 

12.00 

  

09:00-

09:30 

 Lese voteringsorden for Velferdstingets 

vedtekter og redaksjonskomiteens 

innstilling til endringsforslag på politisk 

grunndokument 

  

09:30  Møtestart søndag   

  Votering: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

  

  Votering: Politisk grunndokument   

 015-23/02 Vurdering av internasjonal komite Vedtakssak Organisasjon 

10:30 Pause 15 min 

 016-23/02 Debatt: Revidering av handlingsplan for 

2022/2023 

Vedtakssak Politikk 

 017-23/02 Møtedatoer 2023 Vedtakssak Organisasjon 

11:45 Lunsj kl. 12.00 (mulighet for å sjekke ut av hotellrommet mellom 11.45–12.00) 

12:45 018-23/02 Semesteravgift  Vedtakssak Politikk 

13:30 Pause 15 min 

13:45  Votering: Revidering av handlingsplan for 

2022/2023 

  

 019-23/02 Revidering av økonomireglementet for 

Velferdstinget i Oslo og Akershus  

Vedtakssak Organisasjon 

 020-23/02 Revidering av Velferdstingets driftsbudsjett 

for 2023 

Vedtakssak Organisasjon 

 021-23/02 Ettergodkjenning av medlemmer til 

Kulturstyret 

Valgsak Valg 

 022-23/02 Ettergodkjenning av suppleringsvalg til 

kulturstyrevaraer 

Valgsak Valg 

14:45  Eventuelt   Eventuelt  

14:50  Møtekritikk   
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VALG AV ORDSTYRER OG PROTOKOLLFØRER 1 

Saksnummer 001-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 2 

Forslag til ordstyrer og protokollfører vedtas. 3 

Forslag til vedtak: 4 

Ordstyrer: Johannes Saastad og Kari Anne Andersen  5 

Protokollfører: Henriette Seim  6 
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GODKJENNING AV INNKALLING 7 

Saksnummer 002-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 8 

Innkallingen godkjennes. 9 

Forslag til vedtak: 10 

Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  11 
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GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 12 

Saksnummer 003-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 13 

Dagsorden og kjøreplan godkjennes. 14 

Forslag til vedtak: 15 

Dagsorden og kjøreplan vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.  16 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL 17 

Saksnummer 004-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 18 

Ingen innstilling. Det er kontrollkomiteen som innstiller på godkjenning av protokoll. 19 

Forslag til vedtak: 20 

Protokollen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 21 

SAKSOPPLYSNINGER 22 

Protokollen finnes på https://www.studentvelferd.no/vt-dokumenter/sakspapirer/.  23 

https://www.studentvelferd.no/vt-dokumenter/sakspapirer/
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KONSTITUERING (HERUNDER FORRETNINGSORDEN)  24 

Saksnummer 005-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Frida Rasmussen 

Vedlegg Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Arbeidsutvalgets innstilling: 25 

Forretningsorden vedtas med de endringer som fremkommer under møtet. 26 

Kontrollkomiteens innstilling til konstituering:  27 

Alle valgprotokoller sendt innen fristen godkjennes automatisk jf. § 2-1 linje 34–35 i Velferdstingets vedtekter. 28 

Forslag til vedtak: 29 

Forretningsorden vedtas med de endringer som fremkommer under møtet. 30 

SAKSOPPLYSNINGER 31 

Forslag til ny forretningsorden er lagt ved som vedlegg. Tidligere versjon av forretningsorden finner dere her.  32 

Forretningsorden skal ifølge Velferdstingets vedtekter § 3-2, behandles under konstitueringen av et nytt 33 

velferdsting. Dette gjøres på det første møtet i Velferdstinget for perioden. 34 

Forretningsordenen er regler for hvordan Velferdstingets møter skal gjennomføres. Eksempelvis presiserer 35 

den regler for taletid, votering og personvalg. Forretningsorden ble laget slik at man ikke lenger behøver å 36 

overstyre egne vedtekter underveis i møtet. 37 

Arbeidsutvalget har lagt inn tre endringer i forslag til ny forretningsorden. Vi har lagt inn mulighet for valgtaler 38 

på opptil tre minutter til kandidater på valg og en regulering av antall spørsmål til hver kandidatene på valg. 39 

Endringene om valg er for å tydeligere forankre gjennomføringen av valg på selve møtet i forretningsorden.  40 

Vi har endret § 4-4 om språk med en omformulering og lagt til at det skal tilrettelegges for saksbehandling 41 

på engelsk ved behov. Arbeidsutvalget mener vi skal tilrettelegge for engelskspråklige til å kunne delta i 42 

Velferdstinget, men vi finner det veldig ressurskrevende å gjennomføre dersom det ikke foreligger et aktivt 43 

behov for det. Derfor har vi endret §4-4 om språk. I dag er språkteknologien så god at den kan oversette 44 

dokumenter med god kvalitet. Derfor foreslår vi å endre at arbeidsutvalget skal skrive sakspapirer på engelsk 45 

til at vi kan gjøre det ved behov. 46 

English 47 

According to the Welfare Council's regulations § 3-2, the order of business are revised during the constitution 48 

of a new Welfare Council. This is done at the first meeting of the Welfare Council for the period. 49 

https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2022/11/05-Forretningsorden-for-Velferdstinget-i-Oslo-og-Akershus-1.pdf
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The order of business contains rules for how the Welfare Council's meetings are to be conducted. For 50 

example, it specifies rules for talk time, voting and election of candidates. The order of business document 51 

was prepared to eliminate the need to override the regulations during the council meetings. 52 

The Executive Committee has submitted three proposals for a new order of business. We have added the 53 

possibility for election speeches of up to three minutes for candidates in the election, specified the number 54 

of questions to the candidates in the election and proposed a change to § 4-4 on language with a rewording 55 

and added that discussion documents should be made accessible in English only if necessary. 56 

The changes regarding elections are to clarify the conduct of elections in the order of business. The Executive 57 

Committee believes that we should make arrangements for English-speakers to be able to participate in the 58 

Welfare Council, but we see it as very resource-intensive to carry out if there is no active need for it, which is 59 

why we have changed § 4-4 regarding language. Today, the automatic translation technology is fluent enough 60 

to translate documents with fairly good quality. Therefore, we propose to change that the Executive 61 

Committee should not write discussion papers in English unless it is necessary.  62 
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ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 63 

Saksnummer 006-23/02 

Type sak Orientering 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 64 

Saken tas til orientering. 65 

Forslag til vedtak: 66 

Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker. 67 

GENERELL ORIENTERING 68 

Denne orienteringen dekker perioden 5. desember til 17. januar. Alt som omtales til å skje etter 17. januar er 69 

planlagt, men ikke gjennomført når orienteringen skrives. Øvrig relevant orientering om perioden 17. januar 70 

til vårseminaret 4. februar vil bli orientert om muntlig på møtet. 71 

Internt 72 

Arbeidsutvalget har gjennomført en internevaluering med søkelys på arbeidsmåter, internkommunikasjon, 73 

sosiale medier og lignende. Internevalueringen var nyttig, og vi ser frem til å prøve ut noen nye idéer som ble 74 

fremmet for å styrke arbeidsmiljøet og arbeidsutvalgets interne prosesser. Vi evaluerte alt av arbeid, møter 75 

og gikk gjennom handlingsplanen. Dette er en viktig prosess for å kunne prioritere tid og arbeid utover våren. 76 

Arbeidsutvalget tok ut ferie i julen. Dette har medført at man ikke har fått gjort like mye i dette tidsrommet 77 

som man ellers ville gjort.  Vi er nå klare for, og ser frem til, kommende semester. 78 

Studentsamskipnaden SiO 79 

Siden sist møte har vi hatt jevnlig kontakt med ledelsen i SiO om studenthusprosjektet, politisk påvirkning og 80 

løfting av semesteravgiftsregulering til Velferdstinget. Vi hadde en konsernlunsj med SiO sin konsernledelse 81 

den 16. desember. Dette var et omfattende møte der vi blant annet diskuterte semesteravgift, 82 

leieprisøkninger i SiO Bolig, eksamensboost-tilbudet til SiO Mat og drikke, finansiering av 83 

studenthusprosjektet og studentengasjement i studenthusprosjektet. 84 

Studenthus 85 

Siste styringsgruppemøte før jul ble avholdt 12. desember. Her diskuterte styringsgruppen hvordan 86 

prosjektet skal forholde seg til studentgruppen i etableringsfasen. Herunder diskuterte styringsgruppen 87 

hvilke oppgaver som burde falle inn under studentgruppas ansvar, blant annet profil, merkevarebygging, 88 

påvirkning og rolle i prosjektet. Konklusjonen ble at man over tid ønsket å bygge opp studentgruppas ansvar 89 
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og utvide rollen i prosjektet. Ellers vedtok også styringsgruppemøtet oppnevning av de nyvalgte 90 

studentrepresentantene. 91 

Mandag 12. desember var nestleder invitert til CityStudio Oslo (CSO) sin prosjektutstilling. CSO er et 92 

tverrinstitusjonelt studieprogram for studenter ved UiO, OsloMet og NMBU som samarbeider med Oslo 93 

kommune og andre aktører i Oslo om bærekraftutfordringene Oslo har. Det finnes mer informasjon om CSO 94 

her. CSO er på jakt etter nye lokaler og har uttrykt ønske om å flytte inn i det nye studenthuset. Nestleder ble 95 

invitert på prosjektutstillingen for å få et bedre innblikk i hva CSO gjør og hvordan organisasjonen fungerer i 96 

praksis. Onsdag 14. desember hadde nestleder et møte med daglig leder i CSO Jennifer Vallee om leie av 97 

lokaler i studenthuset når det er klart. Siden studenthuset ikke står ferdig til 2024 snakket vi også om hvordan 98 

samtalen kunne fortsette frem til bygget sto klart. Det ble også tatt opp muligheten for at 99 

studenthusprosjektet kan brukes som en problemstilling for studentene som skal ta faget til høsten. 100 

Tirsdag 10. januar ble det gjennomført et frokostmøte med Velferdstinget, Tullinsamarbeidet og SiO for 101 

medlemmene i Tullinsamarbeidet. Frokostmøtet ble arrangert for å vise frem og snakke om studenthuset for 102 

næringslivet i området rundt studenthuset. Det er viktig for arbeidsutvalget og SiO at vi har god 103 

kommunikasjon med området rundt studenthuset frem til bygget står ferdig, slik at studentene som tar over 104 

kan fortsette samarbeidet og kommunikasjonen med næringslivet som finnes rundt studenthuset. 105 

Interesserte kan lese mer om Tullinsamarbeidet her. 106 

Politisk påvirkning 107 

Arbeidsutvalget har hatt et møte med Oslo Høyre for å diskutere studentboligsituasjonen i Oslo. Møtet var 108 

konstruktivt, og resulterte i et samarbeid om et medieutspill omhandlende vårt felles ønske om å bygge 109 

studentboliger på Ullevål sykehus-tomten etter nedleggelse av sykehusdriften på tomten. 110 

Tidligere samtaler med Lillestrøm kommune har medført til et skriftlig spørsmål fra Turid Kristensen til 111 

statsråd for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe, omhandlende Lillestrøm som pressområde. 112 

Statsrådens svar ble dessverre ikke oppfattet som positivt for vårt arbeid med å få Lillestrøm til å regnes som 113 

et pressområde for studentboliger, og derfor fortsetter arbeidet med å få fokus på dette. Noen veier videre 114 

er media og arbeid opp mot andre stortingspolitikere.  115 

Representasjon 116 

Arbeidsutvalget er invitert til en innspillskonferanse om Oslo kommunes handlingsplan mot selvmord og 117 

selvskading torsdag 19. januar. Arbeidsutvalget vil på konferansen representeres ved leder og politikk- og 118 

medieansvarlig. 119 

Sosialt 120 

Arbeidsutvalget og administrasjonen har gjennomført et julebord for det avtroppende Velferdstinget 16. 121 

desember. Det ble servert julemat fra SiO Catering, arrangert underholdning av arbeidsutvalget og noen 122 

holdt flotte taler. 123 

https://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/miljohovedstaden/citystudio-oslo.html
https://www.tullin.no/
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Arbeidsutvalget har laget julekort og sender de til en rekke samarbeidspartnere, samt representanter i det 124 

avtroppende Velferdstinget. Vi har fremdeles noen julekort igjen så om du ønsker en hyggelig, om enn litt 125 

forsinket julehilsen, er det bare å si ifra. 126 

Velferdstingene i Norge (ViN) 127 

Det er planlagt en fysisk ViN-samling 13.–15. februar i Trondheim. Arbeidsutvalgets fokusområder under 128 

samlingen vil være å utveksle faglig relevant informasjon, hente idéer fra de andre velferdstingene som 129 

potensielt kan anvendes i Oslo og Akershus samt bygge videre på relasjonene til de andre velferdstingene i 130 

Norge slik beskrevet i handlingsplanen.  131 
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 132 

Saksnummer 007-23/02 

Type sak Orienteringssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 133 

Saken tas til orientering. 134 

Forslag til vedtak: 135 

Saken tas til orientering. 136 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 137 

Generelt 138 

Oppstarten av året har for styret hovedsakelig bestått av styreopplæring og overlapp. Vi hadde et todagers-139 

seminar hvor hele styret var samlet for gjennomgang av viktige saker, prosesser og forventningsavklaring. 140 

Studentene i styret hadde også en egen, tredje, dag, hvor vi var både nye og gamle styremedlemmer. Her 141 

gikk vi gjennom tjenesteområdene og fasiliterte erfaringsutveksling. Første styremøte i SiO er 15. februar 142 

hvor vi blant annet setter styret og gjennomfører konstituering. 143 

20. januar får vi besøk fra dem som tildeler miljøsertifisering og målet er at hovedkontoret til SiO i etterkant 144 

av dette besøket vil være miljøfyrtårnsertifisert, etter dette vil man kjøre pilotering av underliggende enheter 145 

for å sertifisere hele organisasjonen. 146 

SiO Bolig og Eiendom 147 

Semesterstart har gått veldig bra med ca. 1200 studenter som har flyttet inn så langt medio januar. Det 148 

gjenstår ca. 200 innflyttinger for resten av januar og vi har fulle hus. 149 

En gladnyhet er at SiO har gjennomført kjøp av ny tomt sentralt på Lillestrøm, Kvartal 11. Dermed fortsetter 150 

utviklingen på Lillestrøm med forhåpentligvis 210 nye boliger.  151 

Det jobbes med forberedelser til overføring av eiendomsdrift fra Toma til Coor. 152 

SiO Studentliv 153 

Ventetid hos psykolog er medio januar 10 uker til oppstart av behandling. 2 uker over SiOs måltall. 154 

Helsetjenesten mottar store kutt i tilskudd, noe vi ser på med stor bekymring. 155 

SiO Foreninger gjennomfører foreningsdager i uke 4 med utvidet kapasitet. 140 foreninger fordelt på UiO og 156 

OsloMet. Det er også satt ny rekord over antall arrangement som er lagt i Eventkalenderen. Vi opplever at 157 

denne er mye brukt og at flere ser nytten av den. 158 
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Karriere har hatt høyere besøkstall nå i januar sammenlignet med tidligere år. De har også bistått til 159 

karrieredag på UV hvor 8 arbeidsgivere fra Oslo og Viken var invitert inn.  160 

SiO Campustjenester  161 

Hos SiO Mat og Drikke er 33 av 36 avdelinger er gjenåpnet pr. 16 januar. De tre som ikke er gjenåpnet er 162 

Deiglig Abels hus, KUTT Gourmet og Diggbar. Alle tre er spesialkonsepter som befinner seg på Blindern i kort 163 

avstand til andre steder. Deiglig omgjøres til midlertidig kursrom i påvente av oppussing av SiOs kursrom på 164 

Frederikke, mens de to andre avdelingene har åpnet sitteområdene til fri bruk for studentene. 165 

Ved utgangen av januar har vi 498 barn i våre barnehager og vi opplever god pågang ifm opptak til 166 

barnehagene. Søknadsfrist er 1. mars. Det skal arrangeres åpen dag 10. februar og i sammenheng med dette 167 

lanseres det også ny markedskampanje.  168 

Hos Athletica fortsetter medlemsbasen å vokse og det forventes å være i overkant av 24.000 medlemmer ved 169 

utgangen av januar. Det er implementert energisparingstiltak for å redusere strømforbruket i Athletica og 170 

medlemmene våre vil merke noen av disse tiltakene.   171 
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ANDRE ORIENTERINGER 172 

Saksnummer 008-23/02 

Type sak Orienteringssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 173 

Saken tas til orientering. 174 

Forslag til vedtak: 175 

Saken tas til orientering. 176 

KULTURSTYRET 177 

Overlapp 178 

Onsdag 13. januar 2023 tok Polina Malinina offisielt over som leder av Kulturstyret. Dagen besto av overlapp 179 

mellom Kulturstyrets tidligere leder Barathy Pirabahar og nåværende leder sammen med Kulturstyrets 180 

sekretariat. Dagen ble markert med en hyggelig lunsj. 181 

Interne rutiner 182 

Kulturstyrets sekretariat har sammen med leder opprettet et rapporteringssystem for oppfølging av alle 183 

søknader som har blitt innvilget med tilleggskrav. I tillegg har lederen vært i kontakt med alle medlemmer 184 

angående fortsettelse i KS. Vi har fått tre nye varaer. 185 

Møte med SiO foreninger 20. januar 186 

Møte med leder og administrasjonen til SiO Foreninger der vi blant annet skal snakke om våre forventninger 187 

til hverandre og et bedre samarbeid. 188 

SiO foreningsdager på OsloMet og UiO 189 

24. og 27. januar foregår foreningsdagene på OsloMet og UiO hvor KS leder og en av representantene skal 190 

stå på stand og informere foreningen om muligheten til å søke midlene til nye arrangementer. 191 

Vårseminar 28. januar  192 

Forberedelse til vårseminaret var fokuset i denne perioden. På vårseminaret skal det velges nestleder. Også 193 

handlingsplan for 2023 står på møteplanen. 194 

Vi har fått inn 27 søknader på til sammen 706 187 kroner til møtet. 195 
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UNIVERSITAS 196 

Universitas er en av Europas største studentaviser, med rundt 30 utgivelser i året. Vi dekker i dag alle 197 

læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden SiO. Universitas er skrevet av og for studenter i Oslo, og vi er 198 

stolte av å tilby de viktigste nyhetene og de beste studentrelaterte leseropplevelsene i Norge.  199 

Den første papiravisa i 2023 ble publisert torsdag 19.januar og vi planlegger å publisere 17 utgaver denne 200 

våren. Siden nyttår er Universitas i full gang med å rekruttere flere bidragsytere inn i avisa. Vi gjennomfører 201 

for tiden intervjuer med nye journalister, og merker stor interesse og mange søkere. Vi har også opprettet 202 

en stilling som annonseselger på nettsiden. Dette er for å sikre god tilstedeværelse på nett samt å skaffe flere 203 

inntektskilder. Videre har vi opprettet nye satsninger på gravejournalistikk og feature-journalistikk. Vi har en 204 

ambisjon om at den økte satsningen på dybdestoff, vil gjøre at vi kan avdekke flere kritikkverdige forhold i 205 

sektoren samt dykke inn i nye studentrelaterte tematikker.  206 

Universitas har fått en varsling fra trykkeriet vårt om at trykkostnadene kommer til å øke som følge av den 207 

høye prisutviklingen til papir.  Vi beregner dermed at utgiftene per trykte avis vil øke med omtrent 6,5 prosent. 208 

Det kan også forventes at utgifter knyttet til f.eks distribusjon og likende også kan øke som følge av 209 

prisveksten vi ellers ser i samfunnet. Universitas forbereder seg derfor på at det vil bli dyrere å lage avis 210 

fremover.  211 

Med vennlig hilsen  212 

Ansvarlig redaktør Guro Aasaaren og Daglig Leder Ingvild Garmo Nilsson  213 

RADIO NOVA 214 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 215 

ARGUMENT 216 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 217 

URBO – URBAN BOLIGUTLEIE 218 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 219 
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SIO BARNEHAGE 220 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 221 

STYRINGSGRUPPEN FOR PROSJEKT STUDENTHUS 222 

Det foreligger ingen skriftlig orientering.  223 
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HALVÅRSRAPPORT 224 

Saksnummer 009-23/02 

Type sak Orientering 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll 

Vedlegg Halvårsrapporten Høsten 2022 

Arbeidsutvalgets innstilling: 225 

Saken tas til orientering. 226 

Forslag til vedtak: 227 

Saken tas til orientering. 228 

SAKSOPPLYSNINGER 229 

Arbeidsutvalget skal levere halvårsrapporter til vårseminaret og årsrapporter til vårvalgmøtet. For å følge opp 230 

forpliktelsene vi har så leverer arbeidsutvalget en halvårsrapport for evaluering av Velferdstinget. Rapporten 231 

skal ikkje vedtas, kun forelegges Velferdstinget.  232 

Rapporten skal gi et innblikk i det politiske og organisatoriske arbeidet som har skjedd foregående semester. 233 

Det er en rapport som gir innblikk i hvordan handlingsplanen ligger an, hvordan vi har prioritert ressursene 234 

våre og hvordan vi har arbeidet.  235 

Vi oppfordrer til å sende oss spørsmål på vt-au@studentvelferd.no. 236 

English:  237 

 238 

Attached is the annual half-year-report for 2021/2022. The report includes a resume of the working 239 

committees meetings, the organisations operations, our cooperations, campaigns, political activity and a 240 

comments on the action plan. The intention of color codes, used to review the action plan, is to make it 241 

readable for the colorblind. The annual report is in Norwegian, but we encourage you to ask questions and 242 

want to remind you that there is an opportunity to send in questions in advance to vt-au@studentvelferd.no. 243 

 

mailto:vt-au@studentvelferd.no
mailto:vt-au@studentvelferd.no
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FASTSETTELSE AV MANDAT, MEDLEMMER OG LEDER FOR 244 

REDAKSJONSKOMITE 245 

Saksnummer 010-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget v/ Andrine Breiner Johansen 

Vedlegg Mandat for redaksjonskomiteen 

Arbeidsutvalgets innstilling: 246 

Velferdstinget i Oslo og Akershus vedtar regler og mandat for redaksjonskomiteen og velger denne etter 247 

fastsatte retningslinjer. 248 

Forslag til vedtak: 249 

 Mandatet for redaksjonskomiteen vedtas med de endringene som forekommer under møtet. 250 

 Kandidater til redaksjonskomiteen fremmes og velges under møtet. 251 

SAKSOPPLYSNINGER 252 

I år vil redaksjonskomiteens arbeid foregå etter møteslutt lørdag 5. februar og kun behandle endringsforslag 253 

til politisk grunndokument. Velferdstinget vedtar mandatet for redaksjonskomiteen (se tidligere etablerte 254 

mandat i vedleggene) og velger medlemmer til redaksjonskomiteen. Redaksjonskomiteens rolle er å 255 

sammenstille og presentere innkomne forslag for Velferdstinget – komiteen kan også få mandat til å foreslå 256 

bedre ordlyd og å innstille på forslag. Hver delegasjon er oppfordret til å stille med ett medlem hver til 257 

redaksjonskomiteen. 258 

English 259 

Since the spring seminar is a two-day seminar, the Executive Committee wants the Welfare Council to appoint 260 

an editorial committee to make recommendations on the suggested changes to the political charter. 261 

The committee should consist of representatives from the different delegations in the Welfare Council and 262 

their proposed task is to propose a voting order and possibly set or redo recommendations for the 263 

documents mentioned above. They can set the recommendations as “adopted”, “rejected” or “not 264 

substantiated”. 265 

The committee is suggested to consist of a maximum of seven representatives from at least three educational 266 

institutions. Each educational institution can appoint one member each. The rest are elected by the Welfare 267 

Council. 268 
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REVIDERING AV BOLIGPOLITISK DOKUMENT 269 

Saksnummer 011-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget v/ Jon Aleksander Prøitz 

Vedlegg Forslag til nytt boligpolitisk dokument 

Arbeidsutvalgets innstilling: 270 

Arbeidsutvalgets helhetlige endringsforslag til boligpolitisk dokument vedtas.  271 

Forslag til vedtak: 272 

Velferdstinget i Oslo og Akershus reviderer boligpolitisk dokument med de endringer som fremkommer 273 

under møtet. 274 

SAKSOPPLYSNINGER 275 

Helhetlig endringsforslag til nytt boligpolitisk dokument er lagt ved som vedlegg. Nåværende versjon av 276 

boligpolitisk dokument finner dere her. 277 

Velferdstingets boligpolitiske dokument ble vedtatt i 2021, og har vært Velferdstingets gjeldende poltikk siden 278 

da. I handlingsplanen for 2022/2023 står det at arbeidsutvalget skal utvikle ny politikk for studenter som bor 279 

på det private leiemarkedet. Arbeidsutvalget har tatt kontakt med flere relevante aktører for å samle 280 

informasjon og gjennomført en workshop der Velferdstinget kunne komme med innspill. 281 

Det ble ansett som hensiktsmessig å bryte ned mange av skillene mellom SiO og andre aktører i dagens 282 

boligpolitiske dokument for å stille likere krav til aktørene. Dette medførte at arbeidsutvalget har lagt frem et 283 

helhetlig endringsforslag til boligpolitisk dokument. Forslaget til nytt boligpolitisk dokument er delt opp i fire 284 

temaer og tar blant annet for seg hvilke meninger Velferdstinget har om utforming av studentboliger, 285 

uavhengig av om de er eid av SiO eller andre aktører, og Velferdstingets meninger om Oslo og Lillestrøm 286 

kommunes rolle når det kommer til studentboliger og studenter i leiemarkedet. 287 

Arbeidsutvalget finner det hensiktsmessig å trekke frem deler av dokumentet til diskusjonen: 288 

 Hvordan skal boliger utformes og plasseres? Se punktene på linje 30 og 36. 289 

 Hvilke krav skal settes til tilgjengeliggjøring av informasjon om boliger, da spesielt med tanke på SiO? 290 

Se punktene på linje 44, 46 og 115. 291 

 Hvordan skal Velferdstinget gå frem mot kommunene for å sikre kvalitet og flere boliger til studenter? 292 

Se punktene på linje 113, 115, 117, 129 og 132. 293 

 Hvordan skal Velferdstinget forholde seg til statlige reguleringer? Se punktene på linje 143 og 152. 294 

https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2022/06/Boligpolitisk-dokument.pdf
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English 295 

The proposal for a new housing policy document is included as an attachment. You can find the current 296 

housing policy document here. 297 

The Welfare Council’s housing policy document was adopted in 2021 and has been the Welfare Council's 298 

policy since then. In the action plan for 2022/2023, it is stated that the Executive Committee will develop a 299 

new policy for students living on the private rental market. The Executive Committee has been in contact with 300 

several relevant actors to collect information and conducted a workshop where the Welfare Council could 301 

provide input. 302 

It was considered appropriate to break down many of the divisions between SiO and other involved parties 303 

in the current housing policy document to make more equal demands towards everyone. This implies that 304 

the Executive Committee has put forward a full revision for the housing policy document. The proposal for a 305 

new housing policy document is divided into four themes and addresses, among other things, the 306 

requirements the Welfare Council has for student housing, regardless of whether they are owned by SiO or 307 

other involved parties, and the Welfare Council's opinions on the role of Oslo and Lillestrøm municipality 308 

when it comes to student housing and students in the rental market.  309 

https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2022/06/Boligpolitisk-dokument.pdf
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DISSENSER 

Dissens 1 Dokument  Forslag til nytt boligpolitisk 

dokument 

Linje   148 

   Levert av  Mindretallets dissens ved Jon 

Aleksander Prøitz 

Type  Tillegg  

Sak 011-23/02 Revidering av boligpolitisk dokument  

Opprinnelig 

tekst  

 

Ny tekst   Ubrukte midler fra tilskuddsrammen skal kunne anvendes av 

andre aktører enn samskipnadene såfremt bygg med boliger 

som får tilskudd følger Velferdstingets meninger om 

studentboliger.  

Begrunnelse  Oslo er i en boligkrise som svært mange studenter kjenner på. Det lave 

antallet leieboliger i byen presser prisene opp. I dag er det for mange 

som må ta til takke med boliger av lav kvalitet, siden de ikke har andre 

alternativer. I en boligkrise som den vi har i dag er det uforsvarlig å ikke 

sørge for at midlene som er satt av til å bygge studentboliger nettopp 

brukes til å gi studentene et sted å bo. 

Samskipnadene er, og skal være, førstevalget når det skal bygges nye 

studentboliger, og når tilskuddsrammen fordeles. Men dersom 

samskipnadene av forskjellige grunner ikke bruker hele tilskuddspotten 

for studentboliger må vi ha et sikkerhetsnett som sørger for at midlene 

ikke forsvinner, men heller brukes til å bygge boliger som kan legge en 

demper på det store trykket vi ser i dag.  

Dersom andre aktører skal bruke av midlene som er satt av til 

samskipnadene må vi naturlig nok sette strenge krav til at de bygger 

boliger studentene ønsker å bo i. Dissensen har derfor tatt 

utgangspunkt i at boliger som bygges med tilskudd skal følge punktene 

nevnt under kapittelet om studentboliger. 

VEDTAK   
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Dissens 2 Dokument  Forslag til nytt boligpolitisk 

dokument 

Linje   79 

   Levert av  Mindretallets dissens ved Marius 

Torsvoll  

Type  Endring 

Sak 011-23/02 Revidering av boligpolitisk dokument  

Opprinnelig 

tekst  

 SiO skal etterstrebe at deres boligprosjekter ikke overskrider 

kostnadsrammen. 

 

Ny tekst   SiO skal etterstrebe at deres boligprosjekter kommer godt 

innenfor kostnadsrammen og at de er så rimelige som mulig å 

leie for studentene som skal bo der.  

Begrunnelse  Mindretallet mener det er fundamentalt viktig at Velferdstinget stiller 

klare og tydelige krav til boligprosjektene til SiO og at dette er nedfelt i 

boligpolitisk dokument. Mindretallet mener det helhetlige forslaget har 

en for svak formulering som åpner for at man aksepterer litt slappere 

kostnadskontroll. 

Ved en slik formulering som det er tatt dissens på så stiller man et 

tydelig krav om at man skal alltid kjempe for rimeligst mulig leie og 

byggeprosjekter. Ved en slik formulering håper mindretallet at man 

unngår situasjoner som f.eks. Nydalen studenthus der leien oversteg 

støtten fra lånekassen hver måned. 

Mindretallet vil presisere at dette er noe AU har mandat for å jobbe for 

uansett, men at det med dette ikke er et tolkningsspørsmål og heller blir 

bindende for fremtidige arbeidsutvalg. 

VEDTAK   
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REVIDERING AV VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 310 

Saksnummer 012-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Frida Rasmussen 

Vedlegg Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Arbeidsutvalgets innstilling: 311 

Vedtektene til Velferdstinget i Oslo og Akershus revideres. 312 

Forslag til vedtak: 313 

Vedtektene for Velferdstinget i Oslo og Akershus revideres med de endringene som fremkommer under 314 

møtet. 315 

SAKSOPPLYSNINGER 316 

Vedtektene er vårt viktigste organisatoriske dokument og legger hele grunnlaget for Velferdstinget som 317 

organisasjon. I løpet av høsten har både kontrollkomiteen og arbeidsutvalget blitt gjort bevisste på mangler 318 

ved vedtektene. Disse er her foreslått utbedret. 319 

Arbeidsutvalget har to endringsforslag som går på håndtering av suppleringsvalg til ulike verv som skal velges 320 

av Velferdstinget. Forslagene som omhandler supplering er F4, F5, F6, F10 og F14. Forslag 4 og 5 omhandler 321 

hvem arbeidsutvalget ikke kan supplere hvorav forskjellen mellom forslagene ligger på muligheten til at 322 

arbeidsutvalget kan supplere til kontrollkomiteen. Forslag 6 sier at arbeidsutvalget kan supplere med fullmakt 323 

fra Velferdstinget (med unntak av vervene nevnt i F4 og F5). Forslag 14 gir arbeidsutvalget plikt til å orientere 324 

Velferdstinget om alle suppleringer som er gjort, og mulighet til å omgjøre suppleringen. Forslagene er 325 

skrevet på bakgrunn av arbeidsmengden som suppleringer har ført til. Velferdstinget har selv uttrykt at det 326 

ønsket å bruke mindre tid på tekniske vedtak, for eksempel opprykk og suppleringer til Kulturstyret. 327 

Videre har arbeidsutvalget levert noen forslag som går på hvilke verv man ikke kan ha samtidig. Blant annet 328 

gjelder dette at en ikke kan være medlem av Kulturstyret og kontrollkomiteen samtidig (forslag 8). 329 

Medlemmer av Kulturstyret kan sitte i budsjettkomiteen (forslag 2) med unntak av leder og nestleder i 330 

Kulturstyret (forslag 16). Til slutt har vi lagt til «medlem av Norsk studentorganisasjons arbeidsutvalg» i § 12-331 

1 som sier hvilke verv en ikke kan ha samtidig. 332 

På bakgrunn av utfordringen med vedtaksdyktigheten i høst har arbeidsutvalget foreslått to likelydende 333 

endringsforslag på vedtaksdyktigheten til Velferdstinget og Kulturstyret. Forslag 12 foreslår å endre 334 

vedtaksdyktigheten til både Velferdstinget og Kulturstyret fra 2/3-flertall til at forsamlingene er 335 

vedtaksdyktige når 50% av de stemmeberettigede representantene er til stede. Forslag 13 foreslår å kun 336 

endre vedtaksdyktigheten til Kulturstyret, dette er fordi Kulturstyret selv ved leder har uttrykt at dette er noe 337 

de ønsker for å lettere kunne behandle søknader. 338 
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Deretter har arbeidsutvalget sendt inn et forslag om å innføre foreldelsesfrist på resolusjoner, se forslag 15. 339 

Dette er vanlig praksis i andre politiske organisasjoner da resolusjoner ofte er dagsaktuelle politiske uttalelser 340 

og kan risikere å gå ut på dato. Arbeidsutvalget har også sendt inn et endringsforslag på at Velferdstinget skal 341 

opprette et eget dokument med retningslinjer for preferansevalg, se forslag 11. 342 

Arbeidsutvalgets siste forslag er å stryke paragrafen i vedtektene som sier at alle politiske dokumenter skal 343 

oversettes til engelsk (forslag 1). Dette henger sammen med endringsforslaget til forretningsorden hvor det 344 

tar mye arbeidskapasitet å skulle oversette våre politiske dokumenter. Arbeidsutvalget har også levert inn et 345 

endringsforslag på hvor ofte politisk grunndokument skal behandles. Dette er gjort etter organisatorisk punkt 346 

3 i handlingsplanen 22/23 (se forslag 17). Til slutt kom det inn et endringsforslag til vedtektene i høst som er 347 

en omformulering av paragrafen som angår å trekke sitt kandidatur etter at valgkomiteens innstilling er lagt 348 

frem. 349 

Vedtektene vedtas og endres av Velferdstinget med kvalifisert flertall (2/3). Vedtatte endringer gjelder fra 350 

møtets slutt med mindre Velferdstinget med 3/4 flertall vedtar noe annet. Endringer kan ikke tre i kraft før 351 

behandlingene av vedtektene er avsluttet. 352 

English 353 

Our regulations are our most important organizational document and lay the entire foundation for the 354 

Welfare Council as an organization. During the autumn, both the Control Committee and the Executive 355 

Committee were made aware of shortcomings in the statutes. The following suggestions are made to improve 356 

them. 357 

The regulations are adopted and amended by the Welfare Council with a qualified majority (2/3). Adopted 358 

changes apply from the end of the meeting unless the Welfare Council decides otherwise with a 3/4 majority. 359 

Changes cannot come into force before the processing of the regulations have been completed.  360 
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ENDRINGSFORSLAG 361 

Forslag nr. 1 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 674–676 

 Levert av Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak 012-23/02 Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

§ 15-3 Tilrettelegging 

Politiske dokumenter skal oversettes til engelsk. Oversatte dokumenter 

kan ikke tilføre eller endre meninger fra originaldokumentet. 

Ny tekst - 

Begrunnelse Arbeidsutvalget mener at vi burde tilrettelegge for engelskspråklige til å 

kunne delta i Velferdstinget, men vi ser det som veldig ressurskrevende å 

gjennomføre dersom det ikke foreligger et aktivt behov for det. I dag er 

språkteknologien så god at den kan oversette dokumenter. Arbeidsutvalget 

foreslår derfor å fjerne paragrafen som sier at alle dokumenter skal foreligge 

på engelsk. Vårt arbeidsspråk er norsk, i tillegg er ikke Velferdstinget 

tilrettelagt for at internasjonale utvekslingsstudenter skal kunne stille til 

arbeidsutvalget. Internasjonale gradsstudenter vil tilegne seg norsk etter 

hvert. 

Arbeidsutvalget har tilrettelagt for at behovet for bruk av engelsk i VT-møtene 

er ivaretatt i arbeidsutvalgets forslag til forretningsorden. 

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag nr. 2 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 414–415 

 Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 012-23/02 Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

c. En kan ikke inneha verv i arbeidsutvalget eller budsjettkomiteen 

dersom man samtidig er medlem av Kulturstyret eller 

styremedlem i et studentmedium. 

Ny tekst c. En kan ikke inneha verv i arbeidsutvalget dersom man samtidig er 

medlem av Kulturstyret eller styremedlem i et studentmedium. 

Begrunnelse Medlemmene i Kulturstyret er ikke de som skriver søknaden til 

Velferdstingets tildelingsprosess. Det er det hovedsakelig leder av 

Kulturstyret og administrasjonen som gjør. Medlemmer av Kulturstyret er 

en stor ressurs for budsjettkomiteen med sin erfaring fra Kulturstyret. 

Arbeidsutvalget mener derfor at disse burde få være medlemmer av 

budsjettkomiteen dersom de ønsker det. 

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag nr. 3 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 424 

 Levert av Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 012-23/02 Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

Nytt punkt j. 

Ny tekst j. Medlem av Norsk studentorganisasjons arbeidsutvalg.  

Begrunnelse Det har vært tilfeller hvor det har dukket opp spørsmål om man fortsatt 

er valgbar dersom en har visse verv i Velferdstinget. Denne 

vedtektsendringen er en fastsettelse av presedens både for 

Velferdstinget og Norsk studentorganisasjon. 

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag nr. 4 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 318–320 

 Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 012-23/02 Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

§ 9-3-3 Suppleringsvalg 

Valgkomiteen innstiller ved suppleringsvalg til verv valgt av Velferdstinget 

etter § 9-3-1 og § 9-3-2. Valgkomiteen innstiller ikke på suppleringsvalg til 

valgkomiteen. 

Ny tekst § 9-3-3 Suppleringsvalg  

Valgkomiteen innstiller ved suppleringsvalg til  

a. Medlemmer av arbeidsutvalget 

b. Styrerepresentanter og styreleder til Studentsamskipnaden SiO 

c. Leder av Kulturstyret 

Begrunnelse Arbeidsutvalget har tatt Velferdstingets tilbakemeldinger til orientering og 

fremmet et forslag som minsker de administrative delene av 

Velferdstingsmøtene. Dette forslaget innebærer at valgkomiteen kun 

innstiller på de nevnte vervene, fremfor alle suppleringsvalg som er 

praksis i dag. 

Sett i sammenheng med forslag 6 er det viktig å påpeke at i dette forslaget 

gir dere myndighet til arbeidsutvalget om å supplere inn medlemmer av 

kontrollkomiteen etter at valget har vært gjennomført i Velferdstinget. Det 

har arbeidsutvalget ikke myndighet til med forslag 5. 

Innstilling Avvises til fordel for forslag 5. 

VEDTAK  
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Forslag nr. 5 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 318–320 

 Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 012-23/02 Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

§ 9-3-3 Suppleringsvalg 

Valgkomiteen innstiller ved suppleringsvalg til verv valgt av Velferdstinget 

etter § 9-3-1 og § 9-3-2. Valgkomiteen innstiller ikke på suppleringsvalg til 

valgkomiteen. 

Ny tekst § 9-3-3 Suppleringsvalg  

Valgkomiteen innstiller ved suppleringsvalg til  

a. Medlemmer av arbeidsutvalget  

b. Medlemmer av kontrollkomiteen 

c. Styrerepresentanter og styreleder til Studentsamskipnaden SiO 

d. Leder av Kulturstyret 

Begrunnelse Se begrunnelse for forslag 4. 

Sett i sammenheng med forslag 6 vil ikke dette forslaget gi 

arbeidsutvalget myndighet til å supplere inn medlemmer av 

kontrollkomiteen etter at valget har vært gjennomført i Velferdstinget. Det 

har arbeidsutvalget myndighet til i forslag 4. 

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag nr. 6 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 457–461 

 Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 012-23/02 Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

§ 12-5-1 Ordinær supplering  

Velferdstinget skal supplere valg gjort av Velferdstinget, etter innstilling 

fra Valgkomiteen i henhold til § 9-3-3. Arbeidsutvalget kan supplere til valg 

gjort av Velferdstinget, dersom det av tungtveiende årsaker ikke lar seg 

gjøre å vente til neste møte i Velferdstinget. Arbeidsutvalgets suppleringer 

skal ettergodkjennes av Velferdstinget. 

Ny tekst § 12-5-1 Ordinær supplering  

Velferdstinget kan ved alminnelig flertall gi fullmakt til arbeidsutvalget for 

å foreta suppleringsvalg til valg gjort av Velferdstinget med unntak av 

vervene nevnt i § 9-3-3. Velferdstinget skal orienteres om alle 

suppleringer gjennomført av arbeidsutvalget på førstkommende møte 

etter fattet valg. Om minimum tre representanter krever det må 

suppleringen ettergodkjennes av Velferdstinget. 

Arbeidsutvalget kan ikke supplere til medlemmer og leder av 

valgkomiteen. 

Begrunnelse Arbeidsutvalget har tatt Velferdstingets tilbakemeldinger til orientering og 

fremmet et forslag som minsker de administrative delene av 

Velferdstingsmøtene. Dette forslaget innebærer at arbeidsutvalget, etter 

vedtak fra Velferdstinget, har myndighet til å supplere alle verv ikke nevnt 

i forslaget til ny § 9-3-3, uten at Velferdstinget trenger å ettergodkjenne 

suppleringen. Men forslaget åpner fremdeles for at Velferdstinget kan 

ettergodkjenne suppleringer gjort av arbeidsutvalget dersom de ønsker å 

gjøre det. 

Bakgrunnen for forslaget er at Velferdstinget har gitt tilbakemeldinger på 

at suppleringsaker tar for lang tid og er lite engasjerende. Arbeidsutvalget 

har derfor fremmet et forslag som gjør at Velferdstinget ikke trenger å 

ettergodkjenne alle suppleringer, men kun de suppleringene 

Velferdstinget ønsker. 

Innstilling Vedtas. 
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VEDTAK  

 

Forslag nr. 7 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 326–328 

 Levert av Universitetet i Oslo - Grønn liste  Type Endring 

Sak 012-23/02 Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

Kandidater som ikke innstilles regnes fortsatt som gyldige og har mulighet 

til å trekke sitt kandidatur helt frem til valgtidspunktet. 

Ny tekst Kandidater som ikke innstilles regnes fortsatt som gyldige. Alle kandidater 

har mulighet til å trekke sitt kandidatur helt frem til valgtidspunktet.  

Begrunnelse Det føles litt som om kandidater som ikke blir innstilt på blir oppfordret 

til å trekke seg siden bare deres rettighet til å trekke seg nevnes. Dersom 

det er snakk om rettigheter skal hele forklaringen frem, og helst i en mer 

nøytral tone. 

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag nr. 8 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 421 

 Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 012-23/02 Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

f. Medlem av kontrollkomiteen 

Ny tekst f. Medlem av kontrollkomiteen 

i. En kan ikke være medlem av Kulturstyret eller andre 

interne styrer, komiteer og utvalg i Velferdstinget dersom 

man er medlem av kontrollkomiteen. 

Begrunnelse Kontrollkomiteen er kontrollorganet for hele Velferdstinget. Dagens 

praksis ved at medlemmer av kontrollkomiteen kan sitte i Kulturstyret og 

andre av Velferdstingets interne organer oppfattes derfor som 

demokratisk uryddig. Et eksempel er dersom to av kontrollkomiteens 

medlemmer er i samme organ vil ikke kontrollkomiteen kunne behandle 

saker fra eller om dette organet, ettersom 2/3 av kontrollkomiteen vil 

være inhabile i saken. 

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag nr. 9 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 561 

 Levert av Arbeidsutvalget Type Strykning 

Sak 012-23/02 Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

§ 14-2 Endringer av vedtekter, politiske og organisatoriske 

grunndokumenter 

Ny tekst § 14-2 Endringer av vedtekter 

Begrunnelse Det står i § 13-2 at vedtak fattes ved alminnelig flertall dersom ikke annet 

er bestemt. Kapittelet § 14-2 henger igjen fra en totalrevidering av 

vedtektene som ble gjort i 2020/2021 hvor det tidligere var bestemt at alle 

politiske og organisatoriske dokumenter skulle behandles over to møter. 

Ettersom paragrafen ikke omhandler politiske og organisatoriske 

dokumenter lenger synes arbeidsutvalget at det er naturlig at dette 

fjernes, men gjør det ikke som en redaksjonell endring fordi vi mener 

Velferdstinget skal vedta det selv. 

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag nr. 10 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 513–515 

 Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 012-23/02 Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

Dersom et varamedlem rykker opp til fast plass skal dette 

ettergodkjennes av Velferdstinget. 

Ny tekst Dersom et varamedlem rykker opp til fast plass skal Velferdstinget 

orienteres. Om minimum tre representanter krever det må opprykk 

ettergodkjennes av Velferdstinget, jf. § 12-5-1. 

Begrunnelse Se begrunnelse for forslag 6. 

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag nr. 11 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 429–430 

 Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 012-23/02 Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

Ved personvalg med flere enn to kandidater til samme verv benyttes 

preferansevalg basert på NSOs retningslinjer for preferansevalg. 

Ny tekst Ved personvalg med flere enn to kandidater til samme verv benyttes 

preferansevalg basert Velferdstingets retningslinjer for preferansevalg, 

som vedtas og vedlikeholdes av arbeidsutvalget. 

Begrunnelse Arbeidsutvalget oppfatter det som hensiktsmessig å ha egne 

retningslinjer for preferansevalg. Arbeidsutvalgets foreslåtte 

retningslinjer for preferansevalg vil være en kopi av NSOs retningslinjer 

for preferansevalg, men Velferdstinget vil ha myndighet over endringene 

som gjøres i dokumentet fremfor at denne myndigheten ligger hos en 

annen organisasjon uten direkte påvirkning fra Velferdstinget. 

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag nr. 12 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 548–550 

 Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 012-23/02 Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

§ 13-3 Beslutningsdyktighet 

Velferdstinget, arbeidsutvalget, Kulturstyret og komiteer nedsatt av 

Velferdstinget er beslutningsdyktige når minst 2/3 av dets representanter 

eller medlemmer er til stede. 

Ny tekst § 13-3 Vedtaksdyktighet  

§ 13-3-1 Velferdstinget 

Velferdstinget er vedtaksdyktige når minst 50% av dets 

stemmeberettigede representanter er til stede. 

§ 13-3-2 Arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget er vedtaksdyktige når minst 2/3 av dets medlemmer er til 

stede. 

§ 13-3-3 Kulturstyret 

Kulturstyret er vedtaksdyktige minst når 50% av dets medlemmer er til 

stede. 

§ 13-3-4 Øvrige komiteer 

Øvrige komiteer nedsatt av Velferdstinget er vedtaksdyktige når minst 2/3 

av dets medlemmer er til stede. 

Begrunnelse Arbeidsutvalget foreslår å bruke «vedtaksdyktighet» fremfor 

«beslutningsdyktighet» da vedtaksdyktighet er begrepet som brukes 

ellers. Vi foreslår også å endre vedtaksdyktigheten for Velferdstinget og 

Kulturstyret fra 2/3-deler til 50 %. Dette er fordi Velferdstinget sliter med 

oppmøte om høsten og arbeidsutvalget bruker enorme ressurser på å bli 

vedtaksdyktige til møter. Ofte er vi ikke vedtaksdyktige før et par timer før 

møtestart. I de verste tilfellene er vi ikke vedtaksdyktige til møtestart.  

Arbeidsutvalget ønsker å gjøre Velferdstinget oppmerksomme på at 

denne vedtektsendringen kan gi stor påvirkningsmulighet til de større 

delegasjonene ettersom det nye tallet for vedtaksdyktighet vil være 19 

representanter. 
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Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag nr. 13 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 548–550 

 Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 012-23/02 Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

§ 13-3 Beslutningsdyktighet 

Velferdstinget, arbeidsutvalget, Kulturstyret og komiteer nedsatt av 

Velferdstinget er beslutningsdyktige når minst 2/3 av dets representanter 

eller medlemmer er til stede. 

Ny tekst § 13-3 Vedtaksdyktighet  

§ 13-3-1 Velferdstinget 

Velferdstinget er vedtaksdyktige når minst 2/3 av dets 

stemmeberettigede representanter er til stede. 

§ 13-3-2 Arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget er vedtaksdyktige når minst 2/3 av dets medlemmer er til 

stede. 

§ 13-3-3 Kulturstyret 

Kulturstyret er vedtaksdyktige minst når 50 % av dets medlemmer er til 

stede. 

§ 13-3-4 Øvrige komiteer  

Øvrige komiteer nedsatt av Velferdstinget er vedtaksdyktige når minst 2/3 

av dets medlemmer er til stede. 

Begrunnelse Se begrunnelse for forslag 12. 

I dette forslaget er vedtaksdyktigheten for Kulturstyret satt ned til 50 %, 

men vedtaksdyktigheten til Velferdstinget er ikke forandret fra 2/3, slik er 

tilfellet i dag. 

Innstilling Avvises til fordel for forslag 12. 

VEDTAK  
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Forslag nr. 14 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 528 

 Levert av Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 012-23/02 Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Velferdstinget skal orienteres om alle valg gjennomført av arbeidsutvalget 

på førstkommende møte etter fattet valg. Om minimum tre 

representanter krever det må suppleringen ettergodkjennes av 

Velferdstinget. Arbeidsutvalget kan ikke få myndighet til å gjennomføre 

valg til vervene nevnt i § 9-3-3 eller medlemmer og leder av valgkomiteen. 

Begrunnelse Dersom det gjennomføres valg uten at alle plasser fylles, eller ingen 

velges kan Velferdstinget fatte vedtak om at arbeidsutvalget kan velge 

hvem som inntar vervet. Av samme bakenforliggende årsaker som i 

forslag 6 vil Velferdstinget da ikke trenge å aktivt ta stilling til valget fattet 

av arbeidsutvalget med mindre de selv ønsker det. 

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag nr. 15 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 676 

 Levert av Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 012-23/02 Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

Ny § 15-4 

Ny tekst § 15-4 Foreldelse 

Velferdstingets enkeltvedtak og resolusjoner har en gyldighet på til og 

med tre år fra dagen de er vedtatt. 

Velferdstinget skal orienteres skriftlig om at enkeltvedtak og resolusjoner 

nærmer seg foreldelse, helst før tre år har passert etter at dokumentet 

sist ble vedtatt. 

Et vedtatt politisk dokument regnes som gyldig helt frem til skriftlig 

orientering om foreldelse er lagt frem for Velferdstinget, selv om tre år 

har passert. 

Om Velferdstinget ikke ber om ny behandling av den aktuelle politikken 

før foreldelsesfristen, og de har blitt orientert om foreldelsen, er 

politikken ikke lenger gyldig. 

Foreldede resolusjoner skal arkiveres. 

Begrunnelse Resolusjoner og enkeltvedtak er ofte ment som politiske uttalelser som 

gjenspeiler situasjonen i øyeblikket. Som regel eldes ikke disse uten 

regelmessige revideringer, og arbeidsutvalget finner det derfor lite 

hensiktsmessig å ivareta situasjonsavhengig politikk over lengre 

tidsperioder. 

Organisasjoner som NSO og SP-UiO har liknende ordninger. 

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag nr. 16 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 422 

 Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 012-23/02 Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

g. Leder av Kulturstyret 

Ny tekst g. Leder og nestleder av Kulturstyret 

i. En kan ikke være medlem av budsjettkomiteen dersom 

man samtidig er leder eller nestleder av Kulturstyret eller 

styremedlem i en søkerorganisasjon til Velferdstingets 

tildelinger. 

Begrunnelse Nå som både leder og nestleder i Kulturstyret er ansatt av Velferdstinget 

i tillegg til å skrive Kulturstyrets søknad til Velferdstinget er det viktig for 

arbeidsutvalget at disse ikke kan være representanter i Velferdstinget 

eller ha mulighet til å sitte i budsjettkomiteen, jf. endringsforslag 2. 

Endringsforslaget hindrer også styremedlemmene i 

søkerorganisasjonene å sitte i budsjettkomiteen for å unngå inhabilitet i 

hele søknadsbehandlingen. Er du inhabil for én søkerorganisasjon til 

tildelingene blir du inhabil i hele behandlingen fordi det påvirker helheten 

i resultatet. 

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag nr. 17 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 99–100 

 Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 012-23/02 Revidering av Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

På vårseminaret behandler Velferdstinget politisk grunndokument og 

revidering av handlingsplan, etter innstilling fra arbeidsutvalget. 

Ny tekst På vårseminaret behandler Velferdstinget revidering av handlingsplan 

hvert år og politisk grunndokument hvert oddetallsår, etter innstilling fra 

arbeidsutvalget. 

Begrunnelse Arbeidsutvalget har gjort en vurdering på hvor ofte politisk 

grunndokument skal behandles av Velferdstinget i sammenheng med 

revideringen av dokumentet, jf. organisatorisk punkt 3 i handlingsplanen. 

I arbeidet har arbeidsutvalget kommet frem til at slik dokumentet er 

fremmet nå kan det stå seg i en toårsperiode før det må revideres på nytt. 

Likevel vil vi presisere at dokumentet kan revideres tidligere dersom det 

er nødvendig. Dette forslaget legger til grunn at politisk grunndokument 

fortsetter å være en generell oversikt over Velferdstingets prinsipielle 

politiske standpunkt. Dersom det legges inn spesifikk politikk i 

dokumentet, vil det være nødvendig å revidere dokumentet oftere. 

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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REVIDERING AV HELSEPOLITISK DOKUMENT 362 

Saksnummer 013-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Jon Aleksander Prøitz 

Vedlegg Forslag til nytt helsepolitisk dokument, Studenter og rus 

Arbeidsutvalgets innstilling: 363 

Forslaget til nytt helsepolitisk dokument vedtas og dokumentet «Studenter og rus» oppheves. 364 

Forslag til vedtak: 365 

1. Velferdstinget i Oslo og Akershus reviderer helsepolitisk dokument, med de endringer som 366 

fremkommer under møtet. 367 

2. Velferdstinget i Oslo og Akershus opphever det politiske dokumentet «Studenter og rus». 368 

SAKSOPPLYSNINGER 369 

Forslag til nytt helsepolitisk dokument er lagt ved som vedlegg. Nåværende versjon av helsepolitisk dokument 370 

finner dere her og dokumentet «Studenter og rus» finner dere her. 371 

Velferdstingets helsepolitiske dokument ble sist revidert i 2019, og har vært Velferdstingets gjeldende politikk 372 

siden da.  I handlingsplanen for 2022/2023 står det at vi skal revidere dokumentet «Studenter og rus» med 373 

hensikt om å se på struktur og om dokumentet kan innlemmes i andre dokumenter. Siden helsepolitisk 374 

dokument sist var oppe for revidering hos Velferdstinget, har det kommet nye tall fra både Studentenes 375 

Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) og levevilkårsundersøkelsen som gjør det nødvendig å helhetlig 376 

revidere dokumentet. I tråd med handlingsplanen innlemmer vi derfor dokumentet «Studenter og rus» i 377 

helsepolitisk dokument. 378 

Arbeidsutvalget legger derfor frem et helhetlig endringsforslag. Forslaget tar utgangspunkt i helsepolitisk 379 

dokument fra 2019 hvor dokumentet «Studenter og rus» fra 2016 har blitt innarbeidet. Det helhetlige 380 

endringsforslaget er omstrukturert og delt opp i fire overordnede temaer: fysisk helse, psykisk helse, seksuell 381 

helse, og rus og avhengighetsproblematikk, med relevant aktørs ansvar underlagt for hvert tema. Dette er 382 

med intensjon om å gjøre dokumentet mer oversiktlig og for å gjøre det til et bedre oppslagsverk.  Av større 383 

endringer har vi i arbeidsutvalget lyst til å trekke frem noen kulepunkter: 384 

 De statlige og kommunale overføringene til SiOs arbeid via helseregionen og direkte tilskudd skal 385 

økes, slik at SiO kan opprettholde og videreutvikle dagens tilbud til studenter som trenger det uten å 386 

måtte innføre egenandel eller drastisk øke semesteravgiften. 387 

 Det skal finnes tilbud for studenter med tyngre psykiske plager. Tilbudene skal legge til rette for at 388 

personer med psykiske plager kan studere. Tilbudene skal finansieres av det offentlige, og de skal 389 

samarbeide med utdanningsinstitusjonene og studentsamskipnaden. 390 

https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2022/06/Helsepolitisk-dokument.pdf
https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2018/06/Studenter-og-rus-2016.pdf
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 SiO skal opprette et psykisk helsetilbud som ivaretar de studentene som faller utenfor det offentlige 391 

tilbudet. 392 

 Studenter skal ha mulighet til å få behandling for kjønnsinkongruens der de selv ønsker, uten at dette 393 

skal gå på bekostning av kvaliteten på behandlingen. 394 

 SiO skal satse på rådgivningstjenester som forebygger, og hjelper mennesker utsatt for uønsket 395 

seksuell omgang og voldtekt. 396 

 Studenter med rus- og avhengighetsproblemer skal behandles med verdighet, og ivaretas av 397 

helsevesenet. 398 

 SiO skal ha kompetanse på gamblingavhengighet og annen avhengighetsproblematikk. 399 

Det forekommer flere forandringer i hele dokumentet, og det må sees i sin helhet. 400 

English 401 

The proposal for the new health political document is added as an attachment. You can find the current 402 

version of the health political document and Students and dependency problems on the Welfare Council’s 403 

website. Direct hyperlinks can be found in the Norwegian part of these discussion papers. 404 

The Welfare Council’s health policy document was last revised in 2019 and has been the Welfare Council's 405 

current policy since then. The action plan for 2022/2023 states that we will revise the document "Students 406 

and Drugs" with the intention of looking at the structure and whether the document can be incorporated into 407 

other documents. Since the health policy document was last up for revision in the Welfare Council, new 408 

figures have come from both the Student Health and Well-Being Survey (SHoT) and the living conditions 409 

survey, which makes it necessary to revise the document comprehensively. In line with the action plan, we 410 

are therefore incorporating the document "Students and drugs" into the health policy document. 411 

One of the bullet points in the Executive Committee's plan of action for 2022/2023 is to revise or incorporate 412 

the students and dependency problems document. The Executive Committee has found it to be appropriate 413 

to incorporate the current document into the health political document, leading to a full revision of the latter. 414 
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POLITISK GRUNNDOKUMENT  415 

Saksnummer 014-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Andrine Breiner Johansen 

Vedlegg Forslag til nytt politisk grunndokument 

Arbeidsutvalgets innstilling: 416 

Forslag til nytt politisk grunndokument vedtas. 417 

Forslag til vedtak: 418 

Velferdstinget i Oslo og Akershus reviderer politisk grunndokument med de endringer som fremkommer 419 

under møtet. 420 

SAKSOPPLYSNINGER 421 

Forslag til nytt politisk grunndokument er lagt ved som vedlegg. Nåværende versjon av politisk 422 

grunndokument finner dere her. 423 

Politisk grunndokument er det øverste politiske dokumentet til Velferdstinget, og er en overordnet, og kortere 424 

oversikt over Velferdstingets viktigste politikk på forskjellige områder. Arbeidsutvalget har revidert politisk 425 

grunndokument på bakgrunn av punkt 3 under «Organisatoriske punkter» i handlingsplanen. Under 426 

revideringen kom arbeidsutvalget frem til at det var mest hensiktsmessig å legge frem et helhetlig 427 

endringsforslag. 428 

Politisk grunndokument skal være et overordnet innblikk i Velferdstingets prinsipielle og grunnleggende 429 

politikk. Derfor har arbeidsutvalget forsøkt å gjøre kulepunktene i dokumentet mer generelle og heller 430 

innledningsvis referere til de mer spesifikke politiske dokumentene for mer konkret politikk. Vi har slått 431 

sammen noen avsnitt som kunne generaliseres ytterligere og lagt til et nytt avsnitt om internasjonale 432 

studenter. 433 

Det er meningen at grunndokumentet skal være kort og lettfattelig, så tilleggs- eller endringsforslag bør 434 

formuleres presist og kort. I tillegg oppfordres en til å reflektere over hvorvidt det en ønsker å sende inn er 435 

viktig nok til å inkluderes i dette dokumentet, eller om det bør innordnes i et annet av Velferdstingets mer 436 

detaljerte politiske dokumenter på andre felter. 437 

English 438 

A proposal for a new political charter can be found in the meeting attachments. You can find the current 439 

version of the political charter here. 440 

The political charter is the supreme political document of the Welfare Council and is an overarching and 441 

shorter overview of the Welfare Council's most important policies in various fields. The Executive Committee 442 

https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2022/12/Politisk-grunndokument-for-Velferdstinget-i-Oslo-og-Akershus.pdf
https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2022/12/Politisk-grunndokument-for-Velferdstinget-i-Oslo-og-Akershus.pdf
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has revised the political charter on the basis of point 3 under "Organisational points" in the action plan. 443 

During the revision, the Executive Committee came to the conclusion that it was most appropriate to present 444 

a comprehensive amendment proposal. 445 

The political charter must be an overall insight into the Welfare Council’s principled and fundamental policy. 446 

Therefore, the Executive Committee has tried to make the bullet points in the document more general and 447 

rather initially refer to the more specific political documents for more concrete policy. We have combined 448 

some sections that could be further generalized and added a new section on international students. 449 

It is intended that the political charter should be short and easy to understand, so additional or amendment 450 

proposals should be formulated precisely and briefly. Please consider whether your proposal is important 451 

enough for inclusion in this document, or whether it should be included in one of the Welfare Council's more 452 

detailed political documents. 453 
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VURDERING AV INTERNASJONAL KOMITE 454 

Saksnummer 015-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Jon Aleksander Prøitz 

Vedlegg Retningslinjer for Velferdstingets internasjonale komite 

Arbeidsutvalgets innstilling: 455 

Internasjonal komite avvikles, altså forslag 1.  456 

Forslag til vedtak: 457 

Velferdstinget vedtar ett av følgende foreslåtte alternativer:  458 

 

1. Velferdstingets internasjonale komite avvikles.  459 

2. Velferdstinget viderefører komiteen. Revidering av dokumentet «Retningslinjer for Velferdstingets 460 

internasjonale komite» og valg til internasjonal komite vil gjennomføres på førstkommende møte. 461 

SAKSOPPLYSNINGER 462 

Retningslinjene for Velferdstingets internasjonale komite § 4-1 sier at internasjonal komite nå skal opp til 463 

evaluering i Velferdstinget.  464 

 

Bakgrunnen for arbeidsutvalgets innstilling ligger i at høstsemesteret 2022, var det kun valgt inn to av syv 465 

medlemmer, og at det kun ble gjennomført ett møte.  466 

 

Arbeidsutvalget er av den oppfatning at internasjonal komite ikke har hatt mulighet til å utrette det arbeidet 467 

vi ønsket. Å videreføre komiteen vil da kreve at arbeidsutvalget legger inn økte ressurser som kan være med 468 

å prioritere ned andre satsningsområder. Derfor anses det som hensiktsmessig å avvikle internasjonal 469 

komite, for så å utforske andre måter de internasjonale studentenes interesser kan ivaretas i Velferdstinget.  470 

 

Det er arbeidsutvalgets oppfatning at Velferdstinget ikke er stedet som engasjerer eller tiltrekker seg flest 471 

internasjonale studenter, men det er mange andre organisasjoner som gjør det. En god og produktiv dialog 472 

med disse vil kunne oppnå mye av det som var intensjonen bak internasjonal komite. Arbeidsutvalget mener 473 

internasjonale studenters perspektiv er enormt viktig og vi skal ivareta det på den beste mulige måten, men 474 

vi mener også at det finnes bedre og mindre ressurskrevende måter å gjøre dette på.  475 

 

Det vil ikke gjennomføres valg til internasjonal komite da dokumentet «Retningslinjer for internasjonal 476 

komite» ikke lenger er gyldig og må revideres. Arbeidsutvalget anser det derfor som tryggest for kandidatene 477 

at vurdering og eventuell revidering av dokumentet gjennomføres før eventuelle valg.  478 
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English  479 

The guidelines for the Welfare Council's International Committee § 4-1 state that the International Committee 480 

must now be evaluated by the Welfare Council.  481 

 

The Executive Committee is of the opinion that the International Committee does not have the opportunity 482 

to carry out the work we want from them. If the committee is maintained, the Executive Committee will have 483 

to allocate more resources away from other priorities. Therefore, we considered it to be appropriate to 484 

disband the International Committee, and then explore other ways in which the international students' 485 

interests can be safeguarded by the Welfare Council.  486 

 

There will not be an election for the International Committee as the guidelines no longer are valid and must 487 

be revised.  488 
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REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2022/2023 489 

Saksnummer 016-23/02 

Type sak Vedtak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll 

Vedlegg Handlingsplan 2022/2023 

Arbeidsutvalgets innstilling: 490 

Handlingsplan for 2022/2023 revideres. 491 

Forslag til vedtak: 492 

Handlingsplan for 2022/2023 revideres med de endringene som fremkommer på møtet. 493 

SAKSOPPLYSNINGER 494 

Handlingsplanen er Velferdstingets bestilling til arbeidsutvalget og det mest førende dokumentet for hva 495 

arbeidsutvalget prioriterer å jobbe med politisk og organisatorisk. Ved hvert valgmøte på våren vedtar 496 

Velferdstinget en handlingsplan med punkter som arbeidsutvalget skal arbeide etter og for. Denne planen 497 

skal som følge av vedtektene revideres på vårseminaret. 498 

Dagens handlingsplan er omfattende og krever en prioritering av arbeidsutvalgets tid og ressurser. Med de 499 

foreslåtte revideringene ønsker arbeidsutvalget å realitetsorientere handlingsplanen opp mot politiske 500 

realiteter og reflektere fremgang. Velferdstinget står fritt til å fremme, fjerne og endre punkter. Hvordan 501 

handlingsplanen forvaltes faller inn under arbeidsutvalgets mandat. 502 

Arbeidsutvalget har valgt å ikke fjerne fullførte punkter fordi arbeidsutvalget synes det er viktig at helheten 503 

fortsatt reflekteres i handlingsplanen og for at årsrapportene og henvisningene til handlingsplanen i 504 

årsrapportene arbeidsutvalget skal levere før vi går av gir mening. 505 

English 506 

The action plan is the Welfare Councils’ primary priorities for political and organizational work. The plan is 507 

decided upon in the same meeting as the Welfare Council elects a new Executive Committee. This plan is then 508 

revised during the spring seminar. The revised plan proposed by the Executive Committee today is a political 509 

and organizational orientation of the practical situation we see today.  510 
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ENDRINGSFORSLAG 511 

Forslag nr. 1 Dokument Handlingsplan 2022/2023 Linje 56–58 

  Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 016-23/02 Revidering av handlingsplan for 2022/2023 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Endre organisatorisk punkt 1 til generelt punkt med uendret ordlyd.  

Begrunnelse Dette er et punkt som alltid kan jobbes med og vi mener reflekteres best 

som et generelt punkt. Dette vil være et arbeid som aldri kan fullstendig 

realiseres og det å ha en generell påminnelse om å arbeide med det vil 

være viktig. 

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag nr. 2 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 48–50 

  Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 016-23/02 Revidering av handlingsplan for 2022/2023 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Endre politisk punkt 13 til generelt punkt med uendret ordlyd 

Begrunnelse Studenthuset er også et punkt som er vanskelig å realiseres på kort sikt, 

slik prosjektet er i dag vil det være et kombinert organisatorisk og politisk 

punkt og det vil igjen reflekteres bedre som et generelt punkt. 

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag nr. 3 Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 72 

  Levert av Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 016-23/02 Revidering av handlingsplan for 2022/2023 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Nytt organisatorisk punk; Arbeidsutvalget skal utrede hvordan ivareta 

internasjonale studenters perspektiver i Velferdstingets arbeid gjennom 

dialog med andre organisasjoner.  

Begrunnelse Siden arbeidsutvalget foreslår å legge ned internasjonal komite og erfarer 

at Velferdstinget ikke er stedet der flest internasjonale studenter 

engasjerer seg. Det er mange andre velfungerende organisasjoner som 

det er lettere å ha en dialog med enn å ha en egen internasjonal komite. 

Vi mener dette er en god måte å ivareta internasjonale studenter på og 

det er gunstig av oss å spille på andres kompetanse. 

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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MØTEDATOER 2023 512 

Saksnummer 017-23/02 

Type sak Vedtakssak  

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 513 

Velferdstinget i Oslo og Akershus vedtar møteplan for 2023. 514 

Forslag til vedtak: 515 

Velferdstinget i Oslo og Akershus vedtar møteplan for 2023 med de endringer som fremkommer under 516 

møtet. 517 

SAKSOPPLYSNINGER 518 

I vedtektenes § 3-1 er det regulert at Velferdstinget skal vedta en årlig møteplan på vårseminaret, som kan 519 

revideres på høstseminaret. Møteplanen tar hensyn til de største og viktigste feriene og alle oppfordres til å 520 

komme med endringsforslag dersom dette krasjer med egne arrangementer eller møter. De eneste datoene 521 

som er helt fastlåste er seminarene da vi har avtaler med hoteller om datoene Alle datoer med unntak av 522 

seminarene er på mandager. 523 

English 524 

To make it easier for the representatives to schedule their semester ahead of time, we have developed a 525 

meeting schedule that we think goes well with other planned meetings, events, political processes, holidays, 526 

and vacations. A meeting date can be changed if it turns out that all or large parts of a delegation are not able 527 

to meet on the proposed dates. Our recommendation is therefore that the meeting schedule be adopted 528 

with the changes that the Welfare Council decides at the meeting. The fall schedule will be revised at the fall 529 

seminar.  530 
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FORESLÅTT MØTEPLAN FOR 2023 531 

Dato Type møte 

6. mars Ordinært møte 

24. april  Ordinært møte 

5. juni  Vårvalgmøte 

2. september Høstseminar 

9. oktober Tildelingsmøte 

6. november Ordinært møte 

4. desember Høstvalgmøte 
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SEMESTERAVGIFT 

Saksnummer 018-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget v/ Frida Rasmussen 

Vedlegg Bruk av semesteravgift 2021–2024 

Arbeidsutvalgets innstilling: 532 

Flertallet i arbeidsutvalget innstiller på forslag 1. 533 

Mindretallets innstilling ved Jon Aleksander Prøitz: 534 

Mindretallet i arbeidsutvalget innstiller på forslag 2. 535 

Forslag til vedtak: 536 

Velferdstinget vedtar ett av følgende foreslåtte alternativer: 537 

1. Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker å øke semesteravgiften fra 600 kr til 690 kr. 538 

2. Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker å øke semesteravgiften fra 600 kr til 665 kr. 539 

3. Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker ikke å øke semesteravgiften. 540 

SAKSOPPLYSNINGER 541 

Semesteravgiften er en avgift som betales av alle studenter som studerer på en utdanningsinstitusjon 542 

tilknyttet studentsamskipnaden SiO. Semesteravgiften er lik for alle som er knyttet til samme samskipnad og 543 

ligger i dag på 600 kr for studenter tilknyttet SiO. Pengene fra semesteravgiften går til å betale for 544 

velferdstjenester som ikke er selvfinansierende eller dekkes av andre tjenestetilbud som 545 

studentsamskipnaden har. Semesteravgiften for 2022 er estimert til å utgjøre ca. 90 millioner kroner 546 

sammenlignet med 89,3 millioner kroner i 2021 og i budsjettet for 2023 vil den legges opp til å utgjøre 97,5 547 

millioner kroner. I vedlegget til sakspapirene ser dere hvordan semesteravgiftsmidlene har blitt brukt i 2021 548 

og 2022, budsjettert bruk av semesteravgift for 2023 og estimert bruk for 2024. Budsjettet for 2023 og 549 

estimatet for 2024 legger til grunn en økning av semesteravgiften fra 600 kr til 690 kr fra og med høsten 2023. 550 

Slik vist i vedlegget ønsker SiO fra 2024 å bruke 25 kr av økningen i semesteravgiften på å nedbetale renter 551 

for kjøpet av studenthuset i sentrum. 552 

I dag finansierer semesteravgiften seks ulike tjenester. Prosentandelen gjelder 2021 og er hentet fra SiOs 553 

årsrapport for 2021: 554 

 Studentenes kontingent til NSO (5 %)  555 

 Tildelingene til studentfrivilligheten, deriblant Velferdstinget (18 %) 556 

 SiOs helsetilbud (42 %) 557 

 SiOs karriereveiledningstilbud (7 %) 558 

 SiOs Foreningers tilbud (7 %) 559 
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 SiOs Arrangement og kundeservice (21 %) 560 

Oslo har sammen med lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SiT) den 561 

nest høyeste semesteravgiften i landet, 25 kr bak lærestedene tilknyttet Norges Arktiske Samskipnad. Slik ser 562 

semesteravgiften ut i utvalgte steder av landet: 563 

Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) 550 kr  

Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS) 535 kr 

Norges Arktiske Samskipnad (NAS) 625 kr  

Samskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SiT) 600 kr 

Bakgrunn for saken  564 

Sist Velferdstinget diskuterte semesteravgift var i mai 2022. Da vedtok Velferdstinget at de ikke ønsket å 565 

behandle et forslag om å øke semesteravgiften. Bakgrunnen for saken i mai 2022 var at arbeidsutvalget så 566 

et behov for økt finansieringen av SiOs tilbud, tjenester og goder, som for eksempel tildelingene 567 

Velferdstinget deler ut, SiO Helse og studenthuset i sentrum. 568 

Før mai 2022 var det planlagt av et tidligere arbeidsutvalg å ta opp saken om økning av semesteravgift i april 569 

2020, men diskusjonen ble utsatt på grunn av pandemien. Nå har SiOs hovedstyre bedt om at Velferdstinget 570 

diskuterer saken på nytt og fatter et vedtak i lys av prisveksten, manglende finansiering, videreføring av 571 

studenttiltakene og finansiering til studenthuset. Arbeidsutvalget er enig med hovedstyret om at diskusjonen 572 

må tas på nytt og løfter derfor saken for Velferdstinget nå. 573 

I Velferdstingets politiske grunndokument står det at det er viktig at semesteravgiften holdes på et nivå som 574 

opprettholder et godt velferdstilbud og at endringer må gjøres etter vedtak i Velferdstinget. I takt med at 575 

studenttilværelsen blir vanskeligere er det derfor viktig med et godt og tilstedeværende tilbud fra SiO – det 576 

krever en økning i semesteravgiften. Studenter har behov for helsehjelp de ikke nødvendigvis får av det 577 

offentlige og ikke har råd til å søke på det private markedet, da er SiO en viktig aktør. Et annet tilbud som har 578 

betydd mye for mange studenter er de studentdrevne tiltakene SiO startet med som resultat av tildelingene 579 

gjennom studentenes tiltakspakke. Dette har hatt positiv effekt for både nye og gamle studenter og er noe 580 

studentene kommer til å savne dersom det forsvinner. Nå skal studentenes tiltakspakke avvikles, da må også 581 

disse tiltakene finansieres. Et siste poeng som vi ønsker å gjøre Velferdstinget oppmerksomme på er 582 

Velferdstingets tilskuddsramme som kommer fra semesteravgiften. Det er mange studentforeninger som 583 

har søkt flere år på rad uten å få full støtte og dette begynner foreningene å merke på sin egen drift. Hvis det 584 

skulle komme nye søkere som gjør fordelingen enda vanskeligere vil dette gå ut over foreninger som er veldig 585 

avhengig av Velferdstingets tilskuddsramme for å fungere. Arbeidsutvalget ser derfor et behov for å søke 586 

ytterligere rammetilskudd fra SiO som, hvis ikke semesteravgiften økes, vil gå ut over de andre tilbudene som 587 

finansieres over semesteravgift. 588 
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Arbeidsutvalget erkjenner at å øke semesteravgiften i en tid hvor studentene sliter mer økonomisk enn til 589 

vanlig er mye å be om av studentene. Nå som matvareprisene, husleieprisene og strømprisene er så høye 590 

trenger studentene hver krone de får til overs av sitt stipend og sin lønning på å overleve. Ved å øke 591 

semesteravgiften tar det en del av den økte studiestøtten som kommer i januar og august. I en dyrtid hvor 592 

alt blir dyrere vil det derfor være en belastning for studenter å skulle betale mer i obligatorisk semesteravgift 593 

for å fortsette sin utdanning. Arbeidsutvalget vil derfor gjøre Velferdstinget oppmerksomme på at det er 594 

mulig å sette ned foten for endringer eller å vedta en annen sum som kan være mer overkommelig for 595 

studentmassen. 596 

Selv om det er mange argumenter for at Velferdstinget ikke skal øke semesteravgiften er det fortsatt gode 597 

argumenter at den bør økes, men kanskje ikke med 90 kr. Velferdstinget kan velge å øke den med 50 kr, 75 598 

kr, 90 kr eller noe helt annet. Som nevnt er det en periode hvor det er mindre økonomisk støtte til SiO Helse, 599 

ingen ekstern økonomisk støtte til studenthuset i sentrum og avvikling av studentenes tiltakspakke. Da er det 600 

naturlig at semesteravgiften må tette kuttene i finansieringen av SiO sine tjenester, men det behøver ikke 601 

være den økningen SiO anbefaler. Studentenes økonomiske situasjon er alvorlig og skal behandles deretter, 602 

derfor kan en erkjenne at en økning er nødvendig, men ikke en som så tydelig vil gå ut over studentenes 603 

økonomi. Velferdstinget kan vedta akkurat den økningen de ønsker, selv om SiO og arbeidsutvalgets flertall 604 

har foreslått at den økes med 90 kr. 605 

Semesteravgiften har ikke vært økt siden 2016 da den økte fra 550 kr til 600 kr. I 2016 ble det også foreslått 606 

at semesteravgiften skulle indeksreguleres, men det ble avslått av Kunnskapsdepartementet. Det er 607 

Kunnskapsdepartementet som godkjenner økninger i semesteravgiften. Dersom forslaget hadde blitt 608 

godkjent i 2016 ville semesteravgiften ligget på 750 kr i 2023-kroner. Bruker man studentstøtten som indeks 609 

ville semesteravgiften vært enda høyere. 610 

Kilde: VG, SSB 611 
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Begrunnelse for mindretallets dissens  612 

Studenter har lenge hatt et svakt økonomisk handlingsrom, og i dag står vi overfor høye ekstrakostnader 613 

innen alle deler av livene våre. Prisene i samfunnet vokser dramatisk, og studentene som allerede stiller svakt 614 

er ekstra utsatt. Selv om det er nødvendig å øke semesteravgiften noe, er forslaget fremmet av SiO for høyt. 615 

Vi må verne om studentenes sårt trengte kronestykker for at studietiden skal være tolererbar. 616 

Velferdstinget vedtok forrige vår at semesteravgiften ikke skulle økes. Siden den gang har studiestøtten over 617 

statsbudsjettet for 2023 fått en økning på 7 prosent fra kommende høstsemester. En økning i 618 

semesteravgiften på 15 prosent er da ikke holdbart med Velferdstingets tidligere vedtak i mente. Denne 619 

dissensen legger derfor de 25 kronene som settes av til det nye studenthuset i sentrum til grunn, og øker 620 

videre dagens semesteravgift med ca. 7 prosent tilsvarende økningen i studiestøtte for 2023. 621 

English 622 

The semester fee is a fee paid by all students studying at an educational institution associated with the 623 

student association, in this case SiO. The semester fee is the same for everyone who is connected to the same 624 

student welfare organization and is currently 600 NOK for students connected to SiO. The money from the 625 

semester fee goes to pay for welfare services that are not self-financed or are covered by other services 626 

offered by the student association. The semester fee for 2022 is estimated to be approximately 90 million 627 

NOK compared to 89.3 million NOK in 2021 and in the budget for 2023 it’s estimated to amount to NOK 97.5 628 

million. In the appendix to the discussion papers, you can see how the semester fee funds have been used 629 

in 2021 and 2022, budgeted use for the semester fee in 2023 and estimated use in 2024. The budget for 2023 630 

and the estimate for 2024 expects an increase in the semester fee from NOK 600 to NOK 690 from and 631 

including autumn 2023. 632 

Today, the semester fee finances six different services. The percentage applies to 2021 and is taken from 633 

SiO's annual report for 2021: 634 

 Students' dues to NSO (5%) 635 

 The allocations to student volunteering, including the Welfare Council (18%) 636 

 SiO's health services (42%) 637 

 SiO's career guidance offer (7%) 638 

 SiOs Associations' offer (7%) 639 

 SiO's Event and customer service (21%) 640 

Oslo, together with the educational institutions affiliated with the Students' Association in Gjøvik, Ålesund 641 

and Trondheim (SiT), has the second highest semester fee in the country, 25 NOK behind the educational 642 

institutions affiliated with The Norwegian Arctic Student Welfare Organisation. This is how the semester fee 643 

looks like in selected parts of the country: 644 

Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) 550 NOK 

Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS) 535 NOK 
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The Norwegian Arctic Student Welfare Organisation 

(NAS) 

625 NOK 

Samskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SiT) 600 NOK 

Background 645 

The last time the Welfare Council discussed semester fees was in May 2022. At that time, the Welfare Council 646 

decided that they did not want to process a proposal to increase the semester fee. The background for the 647 

agenda matter in May 2022 was that the Executive Committee recognized a need for the increased funding 648 

of SiO's offers, services and benefits, such as the allocations handed out by the Welfare Board, SiO Health 649 

and the student house in the city center. 650 

Prior to May 2022, a previous Executive Committee had plans to discuss the issue of increasing semester fees 651 

in April 2020, however the discussion was postponed due to the pandemic. Now SiO's Executive Board has 652 

requested that the Welfare Council discuss the matter again considering the recent increase in costs, lack of 653 

funding, continuation of student initiatives and funding for the student house. The Executive Committee 654 

agrees with SiO that the matter must be reevaluated and is therefore taking the matter to the Welfare Council. 655 

In the Welfare Council's political charter, it is stated that it is important that the semester fee is kept at a level 656 

that maintains good welfare services for students and that changes can only be made after a decision in the 657 

Welfare Council. As student life becomes more difficult, it is therefore important to have a good welfare 658 

offering from SiO – this requires an increase in the semester fee. Students need healthcare that they do not 659 

necessarily get from the public sector and cannot afford to get from the private market, in which case SiO 660 

has an important role. Another service that has meant a lot to many students is the student-run measures 661 

SiO started as a result of allocations through the Student Initiative Grant. This has had a positive effect for 662 

both new and old students and is something the students will miss if it disappears. Now the Student Initiative 663 

Grant is to be discontinued, so these measures must also be financed. A final point that we would like to draw 664 

attention to is the Welfare Council's subsidiary framework, which comes from the semester fee. There are 665 

many student associations that have applied several years in a row without receiving full grants, and the 666 

associations are now noticing this in their daily operations. If there were to be new applicants who would 667 

make the distribution even more difficult, this would affect associations that are very dependent on the 668 

Welfare Council to function. The Executive Committee therefore sees a need to apply for additional funds 669 

from SiO which, if the semester fee is not increased, will influence the funding of the other offers that are 670 

financed by semester fees. 671 

The Executive Committee recognizes that increasing the semester fee at a time when students are struggling 672 

financially more than usual is a lot to ask of the students. Now that food prices, rent and electricity prices are 673 

extraordinarily high, students need every penny they can have left from their student loan and salary to 674 

survive. By increasing the semester fee, it takes a part of the increased student loans that comes in January 675 

and August. Students will find it burdensome to pay more in compulsory semester fees during a time when 676 

everything is becoming more expensive. 677 
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Although there are many arguments for the Welfare Council not to increase the semester fee, there are still 678 

good arguments that calls for it to be increased, but perhaps not by NOK 90. The Welfare Board can choose 679 

to increase it by 50 NOK, 75 NOK, 90 NOK or more. As mentioned, there is a period when there is little financial 680 

support for SiO’s health services, no financial support for the student house in the city center and the 681 

discontinuation of the Student Initiative Grant. It is then natural that the funding from the semester fee must 682 

be increased, however it does not have to be the amount that SiO has recommended. The students' financial 683 

situation is serious and must be treated accordingly, therefore one can recognize that an increase is 684 

necessary, but not one that will so clearly affect the students' finances. The Welfare Council can adopt the 685 

increase they decide, even though SiO and the majority in the Executive Committee have proposed that it be 686 

increased by 90 NOK. The Executive Committee will therefore make the Welfare Council aware that it is 687 

possible to stop for any changes to the semester fee or to adopt another sum that may be more affordable 688 

for the student body. 689 

The semester fee has not been increased since 2016, when it was increased from 550 NOK to 600 NOK. In 690 

2016, it was also proposed that the semester fee should be KPI-regulated, but this was rejected by the 691 

Ministry of Education. It is the Ministry of Education that approves increases to the semester fee. If the 692 

proposal had been approved in 2016, the semester fee would have been 750 NOK in 2023. If the student 693 

grant is used as an index, the semester fee would be even higher than SiOs suggestion. 694 
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REVIDERING AV ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG 695 

AKERSHUS 696 

Saksnummer 019-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll 

Vedlegg Økonomireglement for Velferdstinget I Oslo og Akershus  

Arbeidsutvalgets innstilling: 697 

Økonomireglementet for Velferdstinget i Oslo og Akershus revideres. 698 

Forslag til vedtak: 699 

Økonomireglementet for Velferdstinget i Oslo og Akershus revideres med de endringer som fremkommer 700 

under møtet. 701 

SAKSOPPLYSNINGER 702 

Økonomireglementet er dokumentet som bestemmer hvordan tillitsvalgte i Velferdstinget honoreres, 703 

hvordan vi kan bruke pengene våre og hvordan Velferdstinget skal forvalte økonomien sin. Reglementet er 704 

viktig for organisasjonen da det bestemmer hvordan vi kan økonomisk drifte Velferdstinget. 705 

Eksempler på bestemmelser i reglementet er at arbeidsutvalget lønnes etter lønnstrinn 25, at Velferdstinget 706 

ikke kan bruke penger på alkohol, eller at alle reiser skal være billigst mulig. 707 

Endringene arbeidsutvalget foreslår i økonomireglementet handler om å realitetsorientere reglementet til 708 

Velferdstingets nåværende drift, i tillegg til å effektivisere den. Dessuten er det gjort en del endringer i 709 

hvordan vi opererer økonomisk; vi har blant annet byttet regnskapssystem som endrer hvordan bilag skal 710 

føres. 711 

Det er administrasjonsleder og arbeidsutvalgets leder som sammen tegner for organisasjon og er økonomisk 712 

ansvarlige og strafferettslig ansvarlige for den økonomiske driften av organisasjonen. Dette inkluderer også 713 

Kulturstyret. 714 

English 715 

The economy regulations need a revision due to a change of accounting software and to further implement 716 

current practice in the written document. Among these are changes are the need for attestation and rules 717 

for attending seminars at hotels. 718 

The economy regulations are the governing document for the Welfare Council’s economy and how we spend 719 

our money.  720 
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ENDRINGSFORSLAG 721 

Forslag nr. 1 Dokument Økonomireglement for 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Linje 34 

  Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 019/23-02 Revidering av økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

10 000 kroner 

Ny tekst 20 000 kroner 

Begrunnelse Dette er en sum som ikke har blitt endret på en god stund og har behov 

for oppgradering. Dette er en sum som fort kan tvinge oss til å innhente 

flere tilbud på arrangementer eller innkjøp der vi har eksisterende 

forpliktelser eller det ikke er meningen at denne regelen skal gjelde.  

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag nr. 2 Dokument Økonomireglement for 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Linje 38–39 

  Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 019/23-02 Revidering av økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

Medlemmer av Velferdstingets arbeidsutvalg kan under ingen 

omstendighet selv attestere regninger på innkjøp gjort i eget navn. 

Ny tekst Ingen kan under noen omstendighet selv attestere regninger på innkjøp 

gjort i eget navn. 

Begrunnelse Dette er en endring som vi mener er veldig fornuftig. Dette er en regel 

som burde gjelde for hele organisasjonen og er sunn fornuftig praksis. 

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag nr. 3 Dokument Økonomireglement for 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Linje 43 

  Levert av Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 019/23-02 Revidering av økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

Ny setning 

Ny tekst Utbetalinger på vegne av Kulturstyrets tildelinger trenger ikke å 

attesteres. 

Begrunnelse I dag attesterer administrasjonsleder og leder av arbeidsutvalget alle 

utbetalinger av støtte fra Kulturstyret. Dette ser vi som overflødig da 

disse utbetalingene allerede er attestert i referatet til KS. 

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag nr. 4 Dokument Økonomireglement for 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Linje 42–43 

  Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 019/23-02 Revidering av økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

Administrasjonen har ansvar for at alle bilag blir attestert. 

Ny tekst Administrasjonen har ansvar for at alle bilag over 2 000 kroner blir 

attestert. 

Begrunnelse Vi ser det ikke som nødvendig at det attesteres alle mindre innkjøp. I dag 

må alle bilag attesteres og dette betyr også at innkjøp på for eksempel 

melk til kontoret eller pizza til mindre møter må attesteres, dette skaper 

unødvendig merarbeid for AU og administrasjonen. 

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  

  



  

 

 

 
70 

Forslag nr. 5 Dokument Økonomireglement for 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Linje 63–64 

  Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

Sak 019/23-02 Revidering av økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

Regning for reiser på vegne av Velferdstinget skal skrives på eget skjema 

og originale bilag må følge med. 

Ny tekst Regning for reiser på vegne av Velferdstinget skal skrives på 

bilagsskjema og originale bilag må følge med. 

 

Begrunnelse Dette er en endring som reflekterer at vi har byttet regnskapssystem og 

at vi endrer praksis. Dette har ingen andre konsekvenser enn hvordan vi 

selv fører kostnader på reise. 

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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Forslag nr. 6 Dokument Økonomireglement for 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Linje 66  

  Levert av Arbeidsutvalget Type Tillegg 

Sak 019/23-02 Revidering av økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

Ny § 5-5 og § 5-6  

Ny tekst § 5-5 Oppmøte på møter og arrangementer 

Dersom deltakere har mer enn 25 % ugyldig fravær under perioden den 

enkelte deltaker er påmeldt på møter eller arrangementer der 

Velferdstinget har kostnader relatert til deltakerens reise eller opphold 

fraskriver Velferdstinget seg sin forpliktelse til å dekke reise og 

oppholdskostnader. Tilstedeværelse på arrangementer registreres av 

kontrollkomiteen og ordstyrere. 

 

Reiser og oppholdskostnader som er bestilt regnes som bindende 

påmelding. Dersom den enkelte deltaker ikke gjennomfører deltakelse 

eller reise, fraskriver Velferdstinget sin selvpålagte plikt til å dekke reise 

og/eller opphold. 

 

§ 5-6 Unntak fra oppmøte 

Administrasjonsleder og leder av arbeidsutvalget kan gi unntak for alle 

bestemmelser i § 5-5. 

Begrunnelse Vi ser det som hensiktsmessig å ha en formulering som omhandler at 

man faktisk må delta på arrangementene avholdt av VT når vi er på 

arrangementer der vi har utgifter relatert til gjennomføringen. Det er 

ugunstig at vi har deltakere som melder seg på seminarer og pålegger 

kostnader for økonomien og ikke deltar eller kun deltar delvis på 

arrangementet. Dette forslaget vil gjelde hele organisasjonen. Dette er 

vanlig hos andre organisasjoner.  

Innstilling Vedtas. 

VEDTAK  
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REVIDERING AV VELFERDSTINGETS DRIFTSBUDSJETT FOR 2023 722 

Saksnummer 020-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll 

Vedlegg Velferdstingets ER21-RBV23, noter til budsjett, Kulturstyrets økonomi 

Arbeidsutvalgets innstilling: 723 

Revidert driftsbudsjett for Velferdstinget i Oslo og Akershus 2023 vedtas. 724 

Forslag til vedtak: 725 

Revidert forslag til Velferdstinget i Oslo og Akershus’ driftsbudsjett for 2023 vedtas med de endringer som 726 

fremkommer under møtet. 727 

SAKSOPPLYSNINGER 728 

Bakgrunn for saken 729 

Velferdstinget pleier rutinemessig å revidere budsjettet på første møte hvert år, primært fordi vi vet mer om 730 

resultatene fra året før og de forventede utgiftene og inntektene i inneværende år enn vi kan forutse i 731 

oktober. Denne gangen er det også gjort en endring i å ansette leder og nestleder av Kulturstyret i 732 

henholdsvis 40 % og 20 % stilling som det må tas hensyn til i revidert budsjett 2023. 733 

Saksopplysninger 734 

Velferdstinget fikk tildelt 3 700 00 kroner i tilskudd for budsjettåret 2023. 735 

Driftsinntektene til Velferdstinget består hovedsakelig av tilskuddet man får fra SiO på 17 500 000 kroner. 736 

13 800 000 kroner av disse er øremerket tildelingsordningen, og 3 700 000 kroner er tildelt Velferdstingets 737 

eget driftstilskudd hvorav 1 289 000 kroner er øremerket personalkostnader til administrasjonen. Av andre 738 

driftsinntekter får Velferdstinget 150 000 kroner i året for å koordinere Studenthovedstaden, og så fakturerer 739 

vi Studentparlamentet ved UiO for fellesutgifter knyttet til lunsjordning og daglig drift av Villa Eika. 740 

I revidert budsjett legger vi frem et forslag om å gå i underskudd med 175 715 kroner, som er 104 714 kroner 741 

mer enn vedtatt budsjett for 2023. Denne økningen i underskudd skyldes i stor grad overgangen fra honorert 742 

til ansatt leder og nestleder av Kulturstyret som vil koste Velferdstinget mer i lønnsutgifter. Vi ser ikke på 743 

dette som noe problem da en ansatt leder og nestleder av Kulturstyret vil kunne ta arbeidsbelastning vekk 744 

fra administrasjonen, som vil kunne få mer kapasitet til å drive med andre ting. 745 

Ny administrasjonsleder har vært ansatt i litt over ett år nå, og vi prøver stadig å finne nye løsninger og måter 746 

å gjøre ting på. I 2023 skal vi bytte regnskapssystem fra Visma eAccounting til Tripletex. Dette vil kreve en del 747 

ressurser i oppstartsperioden. Post 6720 Regnskapstjenester og 6791 Annen fremmed tjeneste, oppgavepliktig er 748 

opprettholdt økt fra 2022 da det forventes å bruke rådgivere i Tripletex i oppstartsfasen. Dette er poster vi 749 

forventer å justere ned i 2024 når overgangen er fullendt. I dag bruker vi en tredjepart som fører lønn. Denne 750 



  

 

 

 
73 

avtalen er i januar 2023 sagt opp da administrasjonsleder skal overta dette arbeidet gjennom Tripletex, noe 751 

som fører til kostnadsbesparelser. 752 

Velferdstinget vedtok å betale for arbeidsutvalgets lunsjordning, samtidig som det er gjort litt endringer i 753 

hvordan vi fører utgifter for lunsjordning og andre ting til kantinekostnader. Post 5990 omfatter 754 

lunsjordningen og andre personalkostnader. Post 6811 Innkjøp til kjøkkenet er utelukkende lunsjordningen, 755 

og denne må sammen med post 5910 sees i sammenheng med det vi fakturerer Studentparlamentet ved UiO 756 

for på inntektssiden. 757 

6510 Teknisk utstyr er nedjustert til 10 000 kroner, da vi ikke forventer å måtte gjøre større tekniske innkjøp i 758 

2023. 6540 Inventar er derimot oppjustert til 25 000 kroner da administrasjonen trenger nye kontorstoler. 759 

6815 Kopiering er satt opp til 12 000 kroner da vi forventer at prisene vil stige noe i 2023. 6823 Datakostnader 760 

er nedjustert til 10 000 kroner da vi har sagt opp noen utdaterte webavtaler i forbindelse med Velferdstingets 761 

nettsted. Posten inneholder nå blant annet betaling for drift av studentvelferd.no og for bruk av Slack. 762 

Arbeidsutvalget har foreslått å begynne arbeidet med et nytt nettsted, kostnader knyttet til dette vil føres på 763 

denne posten. 764 

English 765 

The Executive Committee hereby proposes a revised operational budget for 2023. 766 

The Welfare Council receives 17.5 million kroner in funding from SiO and 3.7 million kroner of this funding 767 

will be utilized to run the Welfare Council itself, whereas 13.8 million kroner are allocated to fund the major 768 

student organizations who apply directly to the Welfare Council for funding. The Welfare Council receives 769 

additional operational funding from Oslo Municipality for the Student Capital board, and from SP-UiO for 770 

shared costs at Villa Eika. The total operational budget is thus 3.89 million kroner and includes the operational 771 

cost of The Welfare Council, The Cultural Board, and the Student Capital. 772 

The revised operational budget consists primarily of minor changes. The biggest change is concerned with 773 

the employment of the Cultural Board's leader and deputy leader. All proposed changes are presented in the 774 

meeting attachments. 775 
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ETTERGODKJENNING AV MEDLEMMER TIL KULTURSTYRET 776 

Saksnummer 021-23/02 

Type sak Valgsak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget v/ Jon Aleksander Prøitz 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 777 

Velferdstinget i Oslo og Akershus godkjenner at Didrik Svellingen og Vemund Jernsletten rykker opp fra vara 778 

til faste medlemmer i Kulturstyret. 779 

Forslag til vedtak: 780 

Velferdstinget i Oslo og Akershus godkjenner at Didrik Svellingen og Vemund Jernsletten rykker opp fra vara 781 

til faste medlemmer i Kulturstyret, med funksjonstid frem til 30. juni 2023. 782 

SAKSOPPLYSNINGER 783 

Da to medlemmer av Kulturstyret har trukket seg, har to varamedlemmer rykket opp. Didrik Svellingen og 784 

Vemund Jernsletten har som henholdsvis 1. og 2. vara derfor rykket opp til faste medlemmer, med 785 

funksjonstid frem til 30. juni 2023. 786 

Velferdstingets vedtekter sier at: «Dersom et medlem eller varamedlem trekker seg kan varamedlemmene 787 

rykke opp. Dersom et varamedlem rykker opp til fast plass skal dette ettergodkjennes av Velferdstinget». 788 

Opprykket av varamedlem til faste medlemmer legges derfor med dette frem til godkjenning av 789 

Velferdstinget. 790 

English 791 

As two members of the Cultural Board have resigned, two deputy members have been moved up. Didrik 792 

Svellingen and Vemund Jernsletten have therefore been promoted to permanent members, with a term of 793 

office until June 30, 2023. 794 
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ETTERGODKJENNING AV SUPPLERINGSVALG TIL KULTURSTYREVARAER 795 

Saksnummer 022-23/02 

Type sak Valgsak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Jon Aleksander Prøitz 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 796 

Velferdstinget i Oslo og Akershus godkjenner oppnevningen av Sara Oline Olsen som 4. vara, Arya Shadkam 797 

som 5. vara, og Omar Farah som 6. vara til kulturstyret. 798 

Forslag til vedtak: 799 

Velferdstinget i Oslo og Akershus godkjenner oppnevningen av Sara Oline Olsen som 4. vara, Arya Shadkam 800 

som 5. vara, og Omar Farah som 6. vara i kulturstyret. 801 

SAKSOPPLYSNINGER 802 

Kulturstyret fordeler midler fra semesteravgiften som går til studentforeninger og studentarrangementer. 803 

Kulturstyret består av ti faste medlemmer og én leder, samt seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge. 804 

Ettersom tre av de faste medlemmene av Kulturstyret har måttet trekke seg, har tre varamedlemmer rykket 805 

opp som faste medlemmer. Som følge av dette, var det tre ledige varaplasser i Kulturstyret. For at Kulturstyret 806 

skulle være vedtaksdyktige under sitt vårseminar, så arbeidsutvalget det som nødvendig å supplere varalisten 807 

i henhold til vedtektenes § 12-5-1. Arbeidsutvalget har i AU-møte 17. januar 2023 supplert inn Sara Oline 808 

Olsen, Arya Shadkam og Omar Farah som henholdsvis 4., 5. og 6. vara i Kulturstyret. Varaene skal 809 

ettergodkjennes av Velferdstinget i henhold til vedtektenes § 12-5-1. 810 

English 811 

The Cultural Board distributes funds from the semester fee that goes to student associations and student 812 

events. The Cultural Board consists of ten permanent members and one leader, as well as six deputy 813 

members in prioritized order. 814 

As three of the permanent members of the Cultural Board have had to resign, three deputies have moved 815 

up as permanent members. As a result of this, there were three vacant deputy positions in the Cultural Board. 816 

For the Cultural Board to be able to reach a quorum during its spring seminar, the Executive Committee saw 817 

it as necessary to supplement three deputy members in accordance with § 12-5-1 in the regulations. During 818 

the Executive Committee meeting on January 17, 2023, the Executive Committee decided to supplement Sara 819 

Oline Olsen, Arya Shadkam and Omar Farah as the 4th, 5th, and 6th deputy members of the Cultural Board. 820 

This must be approved by the Welfare Council in accordance with § 12-5-1 of the regulations. 821 

 


