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RETNINGSLINJER FOR VELFERDSTINGETS 

INTERNASJONALE KOMITE 

KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 

§ 1-1 Formål 2 

Velferdstingets internasjonale komite skal arbeide for best studentvelferd for 3 

internasjonale studenter i Oslo og Akershus. Den internasjonale komiteen skal være et 4 

organ for samarbeid og dialog mellom internasjonale studenter og Velferdstinget i Oslo 5 

og Akershus (VT). 6 

Arbeidet i komiteen skal være preget av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 7 

§ 1-2 Organisasjon 8 

Internasjonal komite er et felles organ for alle internasjonale studenter tilknyttet 9 

Velferdstinget. Alle studenter ved et SiO-registrert studiested er tilknyttet Velferdstinget. 10 

Komiteens retningslinjer vedtas av Velferdstinget, og revideres etter behov. Endringer 11 

av retningslinjer krever ⅔ flertall. 12 

§ 1-3 Oppgaver 13 

Internasjonal komite skal: 14 

a. Synliggjøre internasjonale studenters tilstedeværelse i Oslo og omegn. 15 

b. Være et bindeledd mellom internasjonale studenter og Velferdstinget. 16 

c. Være høringsinstans i saker som spesifikt gjelder internasjonale studenter. 17 

d. Være en saksforberedende og arbeidende komite som utvikler politikk for 18 

internasjonale studenter i samarbeid med Velferdstingets arbeidsutvalg. For at 19 

denne politikken skal være gjeldende må den vedtas av Velferdstinget. 20 

e. Lage en årlig handlingsplan for sin periode i samarbeid med arbeidsutvalget. 21 

Handlingsplanen er dynamisk og kan endres ved behov. Velferdstinget skal 22 

orienteres om hva handlingsplanen inneholder.  23 



 

2 

 

KAPITTEL 2 INTERNASJONAL KOMITE 24 

§ 2-1 Sammensetning 25 

Komiteen består av opptil åtte internasjonale studenter, med en leder (fortrinnsvis 26 

tospråklig) som har møteplikt på Velferdstingets møter. Komiteen kan åpnes for norske 27 

studenter som er svært engasjert i problemstillinger for internasjonale studenter. 28 

Arbeidsutvalget deltar administrativt gjennom en person som har sekretærfunksjon i 29 

komiteen. 30 

Videre bestemmelser for internasjonal komites sammensetning er regulert i § 6-2 31 

Sammensetning og funksjonstid i Velferdstingets vedtekter. 32 

Det bør etterstrebes å ha en jevn kjønnsbalanse og studiestedstilknytning blant 33 

representanter. 34 

§ 2-2 Valgmåte 35 

Alle delegasjoner får mulighet til å oppnevne en representant til godkjenning av 36 

Velferdstinget. Øvrige medlemmer velges. Velferdstinget velger øvrige medlemmer og 37 

leder til komiteen, som det er beskrevet i Velferdstingets vedtekter kapittel 12. 38 

Velferdstingets valgkomite innstiller på komiteleder. 39 

Dersom komiteen trenger å suppleres, gjøres det slik det er beskrevet i § 12 i 40 

Velferdstingets vedtekter. 41 

Valgperiode for leder av Velferdstingets internasjonale komite er fra høstseminar til 42 

høstseminar. Valgperiode for øvrige medlemmer er på et halvt år, med valg på 43 

høstseminar og vårseminar.  44 
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KAPITTEL 3 MØTER 45 

§ 3-1 Komiteens møter 46 

Internasjonal komite møter minst tre ganger hvert semester, og alle medlemmer har 47 

møteplikt. Det er opp til komiteen å velge hvordan de vil gjennomføre møtene sine for å 48 

oppfylle handlingsplanen. 49 

⅔ av komiteens medlemmer må være til stede for å være vedtaksdyktige. Vedtak gjøres 50 

ved alminnelig flertall.  51 
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KAPITTEL 4 GENERELLE BESTEMMELSER 52 

§ 4-1 Prøveperiode 53 

Internasjonal komite opprettes for en prøveperiode på to år og disse retningslinjene er 54 

gjeldende til og med høsten 2022. Etter perioden på to år skal komiteen opp til 55 

evaluering i Velferdstinget og Velferdstinget vil da få muligheten til å ta en avgjørelse på 56 

om komiteen skal fortsette å eksistere eller ikke. 57 


