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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 MARSMØTE 6. MARS 2023 

Dette er innkalling til Velferdstingets marsmøte, mandag 6. mars 2023 fra klokken 16.30. 

Seminaret finner sted i Stensberggata 26-28, Natalie Rogoff Ramsøys hus: X158 Bjørnson  

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/search/Stensberggata+26-28,+Natalie+Rogoff+Rams%C3%B8ys+hus:+X158+Bj%C3%B8rnson+/@59.9211236,10.7332275,17z/data=!3m1!4b1
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 valgkomite 

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 

Tid Saksnr. Saker Type sak Kategori 

16:30  Registrering og enkel matservering   

17:00  Offisiell møtestart   

 024-23/03 Valg av ordstyrer og protokollfører Vedtakssak Møtekonstituering 

 025-23/03 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Møtekonstituering 

 026-23/03 Godkjenning av dagsorden og kjøreplan Vedtakssak Møtekonstituering 

 027-23/03 Godkjenning av protokoll Vedtakssak Møtekonstituering 

 028-23/03 Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak Møtekonstituering 

 029-23/03 Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 030-23/03 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 

 031-23/03 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 

 040-23/03 Supplering av medlemmer til valgkomiteen Valgsak Valg 

17:45 Pause 15 min  

18:00 032-23/03 Budsjettprioriteringer for Oslo kommune Vedtakssak Politikk 

18:45 Pause 10 min 

18:55 033-23/03 Budsjettprioriteringer for 

Studentsamskipnaden SiO 

Vedtakssak Politikk 

19:35 034-23/03 Studentidrettsrådet Vedtakssak Organisasjon 

19:50 Pause 10 min 

20:00 035-23/03 Studentrepresentasjon inn i 

studentmediene 

Vedtakssak Organisasjon 

20:30 036-23/03 Avvikling av plattform for læremidler Vedtakssak Organisasjon 

20:40 037-23/03 Godkjenning av kulturstyrets handlingsplan  Vedtakssak Organisasjon 

20:45 Pause 10 min 

20:55 038-23/03 Foreldelse av resolusjoner Vedtakssak Politikk 

21:30 039-23/03 Eventuelt  Eventuelt 

21:30  Møtekritikk   

21:45  Møteslutt og møtebrus!    
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VALG AV ORDSTYRER OG PROTOKOLLFØRER 1 

Saksnummer 024-23/03 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 2 

Forslag til ordstyrer og protokollfører vedtas. 3 

Forslag til vedtak: 4 

Ordstyrer: Aleksander Gjøsæter og Johannes Saastad 5 

Protokollfører: Henriette Seim  6 
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GODKJENNING AV INNKALLING 7 

Saksnummer 025-23/03 

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 026-23/03 

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 027-23/03 

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/


  

 

 

 
10 

GODKJENNING AV VALGPPROTOKOLLER 24 

Saksnummer 028-23/03 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 25 

Ingen innstilling. Det er kontrollkomiteen som innstiller på godkjenning av valgprotokoller. 26 

Forslag til vedtak: 27 

Valgprotokoller godkjennes.  28 
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ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 29 

Saksnummer 029-23/03 

Type sak Orienteringssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget  

Vedlegg  

  

Arbeidsutvalgets innstilling: 30 

Saken tas til orientering. 31 

Forslag til vedtak: 32 

Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker. 33 

SAKSOPPLYSNINGER 34 

Denne orienteringen dekker perioden 6. februar til 21. februar. Alt som omtales til å skje etter 21. februar er 35 

planlagt, men ikke gjennomført når orienteringen skrives. Øvrig relevant orientering om perioden 21. februar 36 

til marsmøtet 6. mars vil bli orientert om muntlig på møtet. 37 

Internt 38 

Siden vårseminaret har arbeidsutvalget gjennomført en internevaluering av seminaret som administrasjonen 39 

har notert og skal ta med videre til neste arbeidsutvalg. Vi har også gjennomført middag med hele kontoret, 40 

inkludert leder av Kulturstyret, for å opprettholde et godt sosialt miljø på kontoret. 41 

Studentsamskipnaden SiO 42 

Siden vårseminaret har vi hatt et formøte med hovedstyret i SiO og gitt våre innspill til hovedstyret før deres 43 

møte den 15. februar. 44 

Studenthus 45 

Vi har hatt omvisning i studenthuset med varaordfører Abdullah Alsabeehg da han ikke hadde sett huset 46 

fysisk tidligere. Omvisningen ble gjennomført i sammenheng med planleggingen av en paneldebatt som 47 

arbeidsutvalget ønsker å gjennomføre med bystyrepartiene i forkant av revidert Oslo-budsjett. Her vil 48 

partiene få mulighet til å fremme sine standpunkter om Oslo som studentby. I etterkant av omvisningen fikk 49 

vi muligheten til å diskutere fremtidige velferdspolitiske saker, slik som veien videre for studenthuset og 50 

studentmeldingen som er fremmet for bystyret. 51 

Mandag 20. februar hadde vi et samarbeidsmøte med SiO der vi planla og snakket om prosjektet og veien 52 

videre. Spesielt ble det diskutert kriterier for igangsettelse av prosjektet, finansiering og opprettelse av en 53 

fremtidig studentforening for drift av huset. 54 
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Representasjon 55 

Samarbeidsansvarlig skal på parlamentsmøtet til Studentparlamentet ved UiO 23. februar og 56 

Studentparlamentet ved OsloMet 28. februar. 57 

Sosialt 58 

På bakgrunn av debatten om semesteravgift under vårseminaret arrangerer arbeidsutvalget en ny lesekveld 59 

med åpent kontor. Dette vil skje fredag 3. mars, fredagen før marsmøtet. Kontoret er åpent fra kl. 09.00, men 60 

arbeidsutvalget vil være tilgjengelige fra kl. 13.00–18.00. Etter det kan de som er igjen bli med til nærmeste 61 

studentpub og ta en brus. 62 

Arbeidsutvalget har planlagt sosialkveld for Velferdstingets representanter og andre interesserte studenter 63 

på Villa Eika 22. mars. Planen for kvelden er å spille litt spill, bli bedre kjent og hvis det er ønskelig kan det 64 

også settes opp et eget filmrom. Har du noen spill hjemme du vil prøve ut med andre er dette en flott 65 

anledning til å teste det ut på. Dette arrangementet er opprettet i vår interne Facebook-gruppe så hvis du 66 

ikke er med der anbefaler vi at du spør noen i delegasjonen din eller delegasjonslederen din om å få en 67 

invitasjon til å bli med i gruppen. 68 

Velferdstingene i Norge (ViN) 69 

Arbeidsutvalget har gjennomført en samling med de andre arbeidsutvalgene til de andre velferdstingene i 70 

Norge. Samlingen ble avholdt i Trondheim, og var et viktig virkemiddel for å danne tettere samarbeid med 71 

de andre velferdstingene i Norge. 72 

Samlingen gikk i stor grad til å diskutere intern organisering og felles politikkforming. Dette vil følges opp 73 

fortløpende. Videre fikk arbeidsutvalget et innsyn i de interne prosessene, og forholdene til Velferdstinget i 74 

Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Dette er gode erfaringer som vi vil ta med oss i videre arbeid. Vi diskuterte og 75 

evaluerte nettverkets nasjonale profil og hvordan vi ønsker å utvikle denne. Samlet er vi fornøyd med 76 

hvordan veien har gått seg til og vurderer videre hvordan vi kan påvirke samskipnadsrådet videre.  77 
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 78 

Saksnummer 030-23/03 

Type sak Orienteringssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 79 

Saken tas til orientering. 80 

Forslag til vedtak: 81 

Saken tas til orientering. 82 

HOVEDSTYRETS ORIENTERING 83 

Generelt 84 

Det arrangeres Boligmøte for samskipnadsrådet 6-7. mars i Lillestrøm. Derfor har det gått noen ressurser inn 85 

i planleggingen av dette. Her skal det blant annet diskuteres tettere samarbeid mellom samskipnadene, 86 

bygging av studentboliger, sosial bærekraft, og boligmarked for studenter. Dette er et fora for å dele 87 

erfaringer og for å få faglig input innen vårt største tjenesteområde, nemlig studentboliger. 88 

SiO Bolig og Eiendom 89 

Belegg i boligene har ligget stabilt over lengre tid og ligger nå på 98%. Totalt antall søkere til studentbolig i 90 

2022 økte med 11% sammenlignet med året før. Fra ca. 19.000 i 2021 til ca. 22.000 i 2022. Dette kan skyldes 91 

mange faktorer som at det kommer flere internasjonale studenter etter korona, det er et vanskelig 92 

boligmarked i Oslo, spesielt for studenter, og SiOs boliger er mer attraktive grunnet lavere pris og god kvalitet.  93 

Vi ser nå på mulighetene for å utvide ordningen med beboerutvalg. Dette var en pilot som startet opp på 94 

Vestgrensa studentby, og som har fungert godt. De har sosiale sammenkomster og benytter tilgjengelige 95 

lokaler i og rundt boligene for dette. I samarbeid med SiO foreninger jobbes det med å etablere utvalg nå 96 

også på Blindern, Lillestrøm og Bjølsen. 97 

På St. Hanshaugen er det etablert en «byttebod». Dette er et relativt lite rom med hyller for at studenter skal 98 

kunne sette fra seg noe og plukke med seg andre ting. Det er ikke plass til større ting som møbler, men det 99 

er likevel en løsning vi syns er interessant å pilotere på.  100 

SiO Studentliv 101 

Det er stort sett normal drift i alle helsetjenestene, men stor pågang og gode konsultasjonstall. 102 

Fastlegetjenesten har sett rekordtall i antall klamydiatester gjennom drop-in tilbudet.  103 

Ventetiden hos Rådgivningstjenesten holdes på 5 dager, mot måltall på maks 10 dager ventetid. 104 
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Hos psykisk helse er det stort trykk inn til tjenestene. Ventetid ved behovssamtale er ca. 14 dager, og ventetid 105 

til psykolog er ca. 9 uker. Tjenesten psykisk helse på campus har fått kutt på 48% av tildelingen for 2023. 106 

Prosjektet hadde annen finansiering i 2022 og det er søkt om overføring av mesteparten av tildelingen i dette 107 

prosjektet til 2023. Prosjektet planlegges derfor å gå som planlagt, men må mulig nedskaleres i 2024 dersom 108 

vi ikke finner annen finansiering. 109 

SiO Campustjenester  110 

Ved inngangen av 2023 hadde Athletica 21.500 medlemmer, som er bra. Salg av PT timer har hatt en god 111 

start på året og det er også gjennomført rabatter på PT timene våre for å hjelpe studentene i gang med året. 112 

Gruppetreningstilbudet går også godt. Med et belegg på 75% er vi nesten tilbake på pre-pandemi nivå. Her 113 

er det Yoga, kampsport og HIIT-trening som er de mest populære timene.  114 

Athletica har inngått et samarbeid med treningsappen «Bruce» om kjøp av restkapasitet på utvalgte tider og 115 

antall plasser i studio, svømmehall og gruppetimer. Vi har sett en noe større pågang fra medlemmer i 116 

«Bruce», men ettersom Athletica selv definerer når og hva de kan trene, så skal ikke kapasiteten påvirkes av 117 

dette. Administrasjonen i Athletica følger utviklingen for å sikre at dette aldri går på bekostning av 118 

studentene. 119 

SiO Mat og Drikke går forholdsvis godt. Vi har p.t 33 åpne serveringssteder og ser en positiv kundeutvikling 120 

sammenlignet med fjoråret. Likevel har vi et stykke å gå før vi er tilbake på nivå før pandemien. Det arbeides 121 

med pilot for miljøsertifisering av SMD på Fredrikke, og vi forventer å få på plass sertifiseringen i løpet av 122 

våren. Det er også gjort noen endringer i avdelinger og konsepter: 123 

• Eilert spiseri ferdigstilt med ny møblering 124 

• Åse kaffebar har fått ny møblering og innført selvbetjent kaffe og trustshop 125 

• Retten spiseri har fått trustshop 126 

• Trygve kaffebar er gjenåpnet med normal drift, men her vil tilbudet vurderes fortløpende 127 

• KUTT-produkter selges hver tirsdag-torsdag som pop-up i Fredrikke spiseri. Dette bygger videre på 128 

KUTT-konseptet.  129 
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ANDRE ORIENTERINGER 130 

Saksnummer 031-23/03 

Type sak Orienteringssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 131 

Saken tas til orientering. 132 

Forslag til vedtak: 133 

Saken tas til orientering. 134 

KULTURSTYRET 135 

Overlapp med Constance  136 

14. Februar 2023 har Constance Aarøy Thuv offisielt overtatt som nestleder i Kulturstyret. En dag med 137 

overlapp mellom Kulturstyretsleder Polina Malinina og administrasjonen, der vi blant annet snakket om 138 

driften av KS fremover og forventinger til hverandre.  139 

Opplæring med de nye varaer 140 

17. Februar har Kulturstyret leder hatt en liten opplæring med de tre nye varaer. Veldig kjapp innføring i SiO 141 

Foreninger sin stønadssystem og hvordan fungerer ting i KS.  142 

Neste møte og søknadsbeløp 143 

Kulturstyret skal ha møte 1.mars. Vi har fått til sammen 68 søknader som tilsvarer 1 852 431 kroner, som er 144 

det nye rekorden.   145 

Møte dato Antall søknader  Penger søkt  Penger tildelt  

7. Desember  5 215 000 kr  215 000 kr  

28. Januar  28 736 187 kr  633 387 kr  

1. Mars 68 1 852 431 kr  

Sum  101 2 803 618 kr   

 

 



  

 

 

 
16 

UNIVERSITAS 146 

Kjære Velferdsting,  147 

Universitas er en av Europas største studentaviser, med rundt 30 utgivelser i året. Vi dekker i dag alle 148 

læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden SiO. Universitas er skrevet av og for studenter i Oslo, og vi er 149 

stolte av å tilby de viktigste nyhetene og de beste studentrelaterte leseropplevelsene i Norge.  150 

Hittil i år har Universitas publisert 6 utgaver av papiravisen. Vi har dekket saker om studenters økonomi, 151 

studenters bruk av sosiale medier, studiebarometeret, og mye mer. Se universitas.no.   152 

Som nevnt i forrige orientering har vi rekruttert mange nye bidragsytere, omtrent 30. Vi opplever høyt 153 

engasjement for å skrive saker, og samhold mellom de nye og gamle medlemmene.  154 

Universitas ser også etter flere styremedlemmer, se muntlig orientering.  155 

Med vennlig hilsen  156 

Ansvarlig redaktør Guro Aasaaren og daglig leder Ingvild Garmo Nilsson 157 

RADIO NOVA 158 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 159 

ARGUMENT 160 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 161 

URBO – URBAN BOLIGUTLEIE 162 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 163 

STYRINGSGRUPPEN FOR PROSJEKT STUDENTHUS 164 

Det foreligger ingen skriftlig orientering. 165 
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BUDSJETTPRIORITERINGER FOR OSLO KOMMUNE 166 

Saksnummer 032-22/03 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Jon Aleksander Prøitz 

Vedlegg Innspillnotat til Oslo AP for 2023-budsjettet 

Arbeidsutvalgets innstilling: 167 

Arbeidsutvalget innstiller på at forslag 1 og 2 vedtas. 168 

Forslag til vedtak 169 

1. Velferdstinget vedtar budsjettprioriteringer med de endringer som fremkommer på møtet. 170 

2. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å på et senere tidspunkt innlemme Studenthuset SO23 i 171 

budsjettprioriteringene, dersom dette anses som hensiktsmessig. 172 

SAKSOPPLYSNINGER 173 

Vedlagt finnes innspillnotatet som ble brukt da arbeidsutvalget møtte Oslo Arbeiderparti i 2022. Dette er 174 

vedlagt for å vise hvordan et ferdig innspillnotat kan se ut. Vi gjør oppmerksomme på at notatene vil kunne 175 

forandre seg avhengig av hvem arbeidsutvalget er i samtaler med. 176 

Bakgrunn for saken 177 

Hvert år vedtar Velferdstinget hvilke saker arbeidsutvalget skal ta med seg til de politiske representantene i 178 

bystyret når vi møter dem for å gi innspill til neste års Oslo-budsjett. Store deler av dette budsjettet utarbeides 179 

allerede før sommeren, og det er derfor viktig at Velferdstinget tar stilling til dette allerede nå. 180 

Arbeidsutvalgets anbefaling 181 

Det er mange som ønsker å få støtte i form av økonomiske ressurser fra Oslo-budsjettet. Det er derfor ofte 182 

fornuftig å være konkret om hva man ønsker seg. Jo tydeligere vi kan være på både hva ønsket handler om 183 

og hva det koster å gjennomføre, jo høyere er sannsynligheten for at politikerne finner plass til dette i 184 

budsjettet. 185 

Arbeidsutvalget mener at det ikke er hensiktsmessig å komme med alt for mange ønsker til budsjettet. Dette 186 

er fordi vi vurderer at sannsynligheten er lav for å få gjennomslag for flere ting. Jo flere ønsker man kommer 187 

med, jo vanskeligere kan det være for politikerne å innfri. Politikere er travle folk og møtene mellom 188 

arbeidsutvalget og politikerne er ofte korte. For å ha god tid til å snakke om hvert av våre ønsker til budsjettet 189 

er det hensiktsmessig for arbeidsutvalget at det begrenses til, for eksempel, tre til fire saker slik vi foreslår 190 

her. 191 

Studenthuset SO23 192 

Arbeidsutvalget anser det som hensiktsmessig å fokusere arbeidet med studenthuset i St. Olavs gate 23 193 

(SO23) mot revidert Oslo-budsjett for 2023. Da situasjonen rundt kommunal støtte til finansiering enda ikke 194 
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er avklart ønsker arbeidsutvalget å senere kunne ta avgjørelsen for hvordan vi skal gå frem med arbeidet for 195 

SO23 i budsjettet for 2024. 196 

En rekke store stemmer i Oslo-politikken støtter studenthuset, og arbeidsutvalget anser det som realistisk å 197 

kunne få støtte til prosjektet. Allikevel er studenthuset for øyeblikket i en situasjon mellom avtaler, som gjør 198 

det mer hensiktsmessig å først jobbe opp mot revidert budsjett. Deretter vil man kunne på hvordan man skal 199 

videreføre prosjektet til budsjettet for 2024. Arbeidsutvalget ber derfor om fullmakt for å senere kunne 200 

innlemme SO23 som budsjettprioritering dersom dette anses som hensiktsmessig i det politiske miljøet. 201 

Videre foreslår arbeidsutvalget følgende tre saker som Velferdstingets budsjettprioriteringer for Oslo-202 

budsjettet 2024: 203 

Øke støtten til SiO sitt psykiske helsetilbud 204 

Høsten 2022 ble de nyeste tallene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) lansert. Disse tallene 205 

viste en klart oppadgående trend innen mengde og alvorlighet av psykiske plager, selvskading og 206 

selvmordsforsøk. 207 

SiO Helse har rapportert at studenter som oppsøker kommunen for «rask psykisk helsehjelp» regelmessig 208 

får avslag på dette, med begrunnelse at en kan få hjelp gjennom SiO sine tjenester. Altså delegeres 209 

kommunens ansvar for studentenes psykiske helse videre til samskipnaden, og gir et medansvar for at disse 210 

tjenestene er velfungerende jf. § 3-1. i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 211 

Studentsamskipnaden opplever allerede stor pågang til psykiske helsetilbud, og bidrar blant annet til å 212 

redusere presset på de offentlige tjenestene. De vedtatte kuttene i støtten til SiO sine tjenester vil medføre 213 

redusert kapasitet, og presse flere studenter, med stort behov for hjelp og rådgivning, ut av tilbudet. 214 

Økt rabatt på kollektivtransport 215 

For studenter med stadig trangere økonomi blir dagens kollektivpriser en utfordring. Å styrke 216 

kollektivtilbudet for studentene vil gjøre grønne valg mer tilgjengelig, og trygge om studentenes svært 217 

begrensede ressurser. 218 

I dag koster en enkeltbillett 40 kroner for en student, dobbelt så mye som 20 kr for honnør. Et månedskort 219 

for honnør eller ungdom koster 427 kr, mens det for studenter koster 511 kr. Denne rabatten gjelder kun for 220 

studenter under 30 år. 221 

Velferdstinget mener at Oslo-budsjettet for 2024 burde prioritere midler til å øke studentrabatten på 222 

kollektivtransport til tilsvarende honnørpris på enkeltbilletter og månedskort. Om det utvikles nye, alternative 223 

betalingsløsninger for kollektivtransport i Oslo og Viken må disse designes for å øke den økonomiske 224 

tilgjengeligheten til kollektivtransport for studenter. 225 

Tak over hodet-garanti 226 

Det er boligmangel i Oslo. I fjor sto ca. 3 000 studenter i kø bare hos SiO ved studiestart. I august kommer 227 

det mange tusen nye studenter til byen, og noen av disse vil ikke ha mulighet til å skaffe seg et sted å bo 228 

innen studiene starter. 229 
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Å flytte til en ny by kan være krevende, og boligmarkedet i Oslo gjør ikke saken bedre. Starten på studietiden 230 

er ofte utfordrende. Det er mye som skjer og mye man skal være med på. Men starten på studiene er også 231 

ofte den viktigste sosiale tiden i studiene. Ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse halveres antallet 232 

studenter som opplever ensomhet om man ser på gruppen som har tatt del i fadderordninger, eller som har 233 

funnet seg en studentforening i starten av studiene. 234 

Byer som Trondheim har over lenger tid benyttet seg av et tilbud de kaller «Tak over hodet-garantien». Det 235 

innebærer at kommunen, samskipnaden og utdanningsstedene har inngått avtaler med næringslivet i 236 

området for å gi nye studenter, som ikke har hatt mulighet til å skaffe seg et sted å bo, rimelige alternativer 237 

de første to ukene av studietiden. I Oslo har Anker-stiftelsen forsøkt en liknende ordning, men med langt 238 

lavere kapasitet. Arbeidsutvalget anser det som svært positivt at kommunen utvikler liknende ordninger for 239 

å sørge for at nye studenter har et sted å bo under studiestartperioden.  240 
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BUDSJETTPRIORITERINGER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN SIO 2024 241 

Saksnummer 033-23/03 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Andrine Breiner Johansen  

Vedlegg Budsjettprioriteringer SiO 2023 

Arbeidsutvalgets innstilling: 242 

Arbeidsutvalget innstiller på at prioriteringer av semesteravgiften og øvrige budsjettprioriteringer for SiO 243 

vedtas. 244 

Forslag til vedtak: 245 

Velferdstinget vedtar prioriteringer av semesteravgiften og budsjettprioriteringer for SiO med de endringene 246 

som fremkommer under møtet. 247 

SAKSOPPLYSNINGER 248 

Velferdstinget leverer hvert år en oversikt over sine budsjettprioriteringer til Studentsamskipnaden SiO. 249 

Budsjettprioriteringene sier noe om hvilke områder Velferdstinget i Oslo og Akershus mener at 250 

studentsamskipnaden burde prioritere midlene fra semesteravgiften til. Det har vært kutyme for at man også 251 

kommer med andre prioriteringer til budsjettet.  Dette er en god mulighet for Velferdstinget til å legge 252 

konkrete føringer for hvordan SiO skal disponere midlene sine for budsjettperioden. 253 

Arbeidsutvalget gjør Velferdstinget oppmerksomme på at semesteravgiften er en satt sum, så om dere 254 

ønsker å prioritere mer midler ett sted, krever det økonomisk inndekning fra et annet sted.  Arbeidsutvalget 255 

har satt opp en prioritert liste over områder i SiO vi mener semesteravgiften burde gå til. Hver prioritering 256 

under henholdsvis semesteravgiftsprioriteringer og andre prioriteringer følger med en kort begrunnelse som 257 

vil bli en del av selve vedtaket. Dersom du måtte være uenig i selve begrunnelsen oppfordres det derfor til å 258 

komme med endringsforslag. 259 

Semesteravgiftsprioriteringer 260 

Velferdstinget oppfordres til å tenke på om det er områder som ikke får penger fra semesteravgiften den dag 261 

i dag som burde fått det, eller som vi har skissert burde få det – i tillegg til å ta stilling til den prioriterte listen 262 

som arbeidsutvalget har foreslått.  Prioriteringene er relativt like tidligere budsjettprioriteringer, med unntak 263 

av at karrieretjenester er skilt ut som følge av et vedtak fattet i Velferdstinget 7. november 2022, samt at 264 

Studenthuset SO23 er ført inn som et eget punkt på budsjettprioriteringer. 265 

1. Velferdstingets rammesøknad 266 

Rammesøknaden til Velferdstinget legger grunnlaget for Velferdstingets daglige drift og tildelingsprosessen. 267 

I 2024 fortsetter gjenoppbygningen av studentkulturen i kjølvannet av pandemien. For å sikre de beste 268 
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økonomiske rammene for søkerorganisasjoner og foreninger, er det viktig at hele rammesøknaden til 269 

Velferdstinget innvilges, slik at vi kan fortsette det gode arbeidet med å styrke studentkulturen. 270 

2. SiO Helse 271 

SiO Helse vil i 2024, som i årene før, være førstelinjen for studenters helse.  I Studentenes helse- og 272 

trivselsundersøkelse (SHoT) viser tall at et godt helsetilbud for studenter er helt essensielt for studenters 273 

velferd. Det er et kjernetiltak for studentenes velferd at kvaliteten på SiO sitt helsetilbud opprettholdes, og at 274 

ventetidene kortes ned.  I kjølvannet av SHoT er det helt betimelig å mene at studentenes psykiske helse skal 275 

være en stor del av SiO sitt sentrale helsetilbud. Til tross for at aktører som kommunen har et overordnet 276 

ansvar for studentenes helsetilbud, sitter SiO på en spisskompetanse på studenthelse og en særskilt mulighet 277 

til å nå ut til studentmassen. Dagens situasjon gir lite rom for reduksjon i midler fra semesteravgiften uten at 278 

dette går på bekostning av tilbudet. En forutsetning for å redusere midler fra semesteravgiften uten at det 279 

går på bekostning av tilbudet, er bevilgninger fra kommunene. Bevilgninger vil også i stor grad avlaste det 280 

kommunale helsetilbudet. 281 

3. SiO Foreninger  282 

SiO Foreninger har, og vil alltid være en viktig støttespiller og støtteapparat for den yrende 283 

studentfrivilligheten og studentforeningslivet. Etter en lengre periode hvor frivilligheten har ligget så godt 284 

som brakk, er det viktig at vi tilrettelegger med gode økonomiske rammer slik at SiO foreninger kan fortsette 285 

det gode arbeidet. 286 

4. SiO Marked 287 

For at SiO skal imøtekomme studentene på best mulig vis, er det nødvendig at studentene er kjent med SiO 288 

sitt tjenestetilbud. SiO Marked må derfor drive et effektivt samarbeid med de andre tjenesteområdene for å 289 

synliggjøre det brede tjenestetilbudet SiO har. Det er viktig at SiO Marked jobber for å nå ut til de mindre 290 

utdanningsinstitusjonene. Det er spesielt viktig at man fortsetter det gode arbeidet med å markedsføre SiO 291 

sin egen eventkalender med lavterskeltilbud for studentene, og at SiO Helse sitt tjenestetilbud synliggjøres 292 

på en klar og hensiktsmessig måte.  SiO og studentene er begge tjent med at SiO sitt tjenestetilbud er godt 293 

promotert og at informasjonen er god. 294 

5. SiO arrangementer 295 

SiO arrangementer bør i 2024 fortsette med å arrangere lavterskel arrangementer for alle studenter, slik som 296 

klesbyttedager, utekino, sykkelreparasjoner, gå- og badeturer og gratis frokoster. Dette bør skje i samarbeid 297 

med relevante studentforeninger. 298 

6. SiO Kundeservicetilbud 299 

SiO sitt kundeservicetilbud er for mange studenter deres første møte med SiO. Derfor er det viktig at systemene 300 

som studentene benytter seg av i kontakt med blant annet SiO Bolig og SiO Helse er utformet på en brukervennlig 301 

måte. Vi i Velferdstinget ønsker også at SiO sin boligkatalog skal bestå av gode bilder som viser standarden på 302 

rommet og fasilitetene man får, da det første møtet med studentboligen for de fleste studenter er dagen de flytter 303 

inn.  SiO sine systemer skal sikre en effektiv behandling, mindre administrativt arbeid og komme studentene til 304 

gode ved at SiOs tjenester er enklere å ta i bruk. 305 
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7. SiOs studentdrevne tiltak 306 

For å opprettholde det gode, studentdrevne tilbudet med lavterskel arrangementer som tidligere har blitt 307 

finansiert gjennom midler fra Kunnskapsdepartementet, under navnet Studenttiltakspakken 2022 foreslås 308 

det som en budsjettprioritering å videreføre tiltaket. Som en avsluttende del av arbeidet med 309 

Studenttiltakspakken har prosjektgruppen for 2022 kommet med en rapport med anbefalinger på hvilke 310 

tiltak de mener bør videreføres, og langt på vei har disse prioriteringene blitt vektlagt av SiO. Vi i Velferdstinget 311 

mener derfor at det er viktig at det i 2024 legges til rette for å videreføre arbeidet ved hjelp av midler fra 312 

semesteravgiften. 313 

8. Studenthuset SO23 314 

Studentene har etterspurt et samlingssted i sentrum, vi i Velferdstinget ønsker derfor at SiO skal sette av 315 

tilstrekkelige midler for å realisere St. Olavs gate 23 som studenthus. Det er viktig at midlene som settes av til 316 

studenthuset ikke går på bekostning av allerede eksisterende tilbud som fremmer studentenes velferd. 317 

Andre prioriteringer 318 

Velferdstingets politiske dokumenter adresserer allerede våre ønsker om hva SiO skal prioritere innenfor de 319 

respektive virkeområdene sine. Under følger en liste over øvrige budsjettprioriteringer til SiO som ikke 320 

finansieres gjennom semesteravgiften, men som likevel er spesifikke områder og tiltak som vi mener SiO bør 321 

satse på. Vi har valgt å dele de inn i hovedprioriteringer og øvrige prioriteringer. 322 

Disse prioriteringene er kanskje den største muligheten til å påvirke hvordan SiO bruker pengene sine, og 323 

det er derfor viktig at dere benytter dere av muligheten til å direkte påvirke godt. 324 

Hovedprioriteringer 325 

Kunstgressbanen ved Domus Athletica 326 

Studentidretten har lenge uttrykket et ønske om å ruste opp kunstgressbanen ved Domus Athletica, da den 327 

rett og slett ikke holder mål. Vi vet at arbeidet er påbegynt, men understreker viktigheten av at dette er en 328 

opprustning som må gjøres, og oppfordrer på det sterkeste til å også sette av ressurser til dette i budsjettet 329 

for 2024 om nødvendig. 330 

Økt velferdstilbud utenfor Oslo 331 

SiO omfatter mer enn bare Oslo-studenter. I lys av at SiO har etablert studentboliger i Lillestrøm og stadig flere 332 

utdanningsinstitusjoner har gjort, eller ser på muligheten for å flytte noe av sin virksomhet dit, er det viktig at de 333 

får samme tilbud som studentene i Oslo. Budsjettet for 2024 bør sikre at også disse får et godt tilbud. Dette er også 334 

med på å legge premissene for å bygge Lillestrøm som studentby. 335 

Et variert, prisoverkommelig og imøtekommende SiO Mat og drikke 336 

Studenthverdagen er mer enn bare forelesninger. Det er viktig at SiO prioriterer å ha et åpent 337 

serveringstilbud nær så mange utdanningsinstitusjoner som mulig, som er åpent for alle, uavhengig av 338 

matpreferanser og allergener. SiO Mat og drikke sin oppgave er å levere et bredt og studentvennlig mattilbud, 339 

samtidig som en legger til rette for en naturlig sosial møteplass for studentene nå som de fleste campus er 340 

tilbake til normalen igjen. Satsningen på etisk og miljøvenning mat på SiO sine spisesteder må fortsette, og 341 

mulig utvidelse av tilbudet av bærekraftige alternativer bør være en prioritet. 342 
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Et bærekraftig og miljøbevisst SiO 343 

I SiO sin vedtatte bærekraftsambisjon viser de veien for hvordan studentsamskipnaden skal møte en av vår 344 

tids største utfordringer, klimaendringene. Bærekraftsambisjonene er gode, men må etterleves med 345 

handling i alle SiO sine ledd. Arbeidet med å bli miljøtårnsertifisert er et steg i riktig retning, men 346 

bærekraftsambisjonene spenner bredere enn det. Det er derfor viktig for oss at alle ledd av SiO, også rent 347 

byggteknisk og driftsmessig lever opp til bærekraftsambisjonen. 348 

Øvrige prioriteringer 349 

Forkorte ventetidene hos SiO fastlege 350 

Det er ikke til å stikke under stol at ventetidene hos SiO fastlege er lange. Det er i alles interesse at disse 351 

holdes korte, slik at studenter får den hjelpen de trenger når de er syke.  Vi i Velferdstinget ønsker derfor at 352 

køene fås ned, enten ved effektivisering av drift eller ved ansettelse av flere fastleger. 353 

Energiøkonomiske tiltak 354 

Vi er inne i en tid hvor strømprisene er høye, og behovet for smarte energiøkonomiske tiltak er store.  Vi i 355 

Velferdstinget vet at SiO allerede er gode på Enøk-løsninger, men ønsker likevel at det skal innføres 356 

energibesparende tiltak der det ikke er innført, for å drifte ikke bare bygg, men også studentboliger på et 357 

bærekraftig vis. 358 

Beboerutvalg 359 

Etter oppfordring fra Velferdstinget ble det opprettet et beboerutvalg på Vestgrensen som et pilotprosjekt i fjor. 360 

Det er viktig at beboerutvalg blir en varig ordning og at dette etableres på samtlige av SiO sine studenthus og i 361 

studentbyene.  Velferdstinget oppfordrer derfor sterkt til å sette av ressurser slik at studentene har en reell 362 

påvirkningskraft der de bor, og midler gitt fra SiO skal bidra til å sikre reell beboermedvirkning. 363 

Alle kurs og all informasjon i SiO skal tilbys på engelsk 364 

Internasjonale studenter er også studenter, og viktigheten av å tilrettelegge for et SiO på engelsk for de som 365 

ikke har norsk som førstespråk er helt essensielt for at også de skal ha muligheten til å benytte seg av SiO sitt 366 

tilbud.  All relevant informasjon hos SiO samt alle kurs som tilbys til studenter, skal derfor også tilbys på 367 

engelsk. 368 

Videreutvikling av Mitt SiO-appen 369 

Mitt SiO-appen trenger en overhaling og har et enormt potensial. Appen i seg selv er relativt brukervennlig, 370 

men funksjoner som pushvarsler på ønskede ting og få innlemmet eventkalenderen i selve appen, mener vi 371 

er et godt steg på veien. 372 

Mitt SiO-appen trenger en overhaling og har et enormt potensial. Appen i seg selv er relativt brukervennlig, 373 

men funksjoner som pushvarsler på ønskede ting og få innlemmet eventkalenderen i selve appen, mener vi 374 

er et godt steg på veien.  375 
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STUDENTIDRETTSRÅDET I OSLO OG AKERSHUS 376 

Saksnummer 034-23/03 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Frida Rasmussen 

Vedlegg Retningslinjer for Studentidrettsrådet i Oslo og Akershus, Idrettspolitisk dokument 

Arbeidsutvalgets innstilling: 377 

Arbeidsutvalgets innstiller på at forslag 1, 2 og 3 vedtas. 378 

Forslag til vedtak: 379 

1. Studentidrettsrådet i Oslo og Akershus legges ned. 380 

2. Retningslinjer for Studentidrettsrådet i Oslo og Akershus avvikles. 381 

3. Idrettspolitisk dokument revideres med de endringer som fremkommer under møtet. 382 

SAKSOPPLYSNINGER 383 

Studentidrettsrådet i Oslo og Akershus (SiR) startet som en idrettspolitisk komité 13. november 2017 med 384 

oppgave å revidere idrettspolitisk dokument samt se på mulighetene for å sette ned et studentidrettsråd for 385 

samarbeid på tvers av studentidrettsforeningene. Dette arbeidet ledet til revidering av idrettspolitisk 386 

dokument og opprettelsen av SiR 19. mars 2018. Siden 2018 har ansvaret for SiR ligget hos nestlederen i 387 

arbeidsutvalget. 388 

SiR består av studentidrettslagene i Oslo og Akershus. Hvert studentidrettslag har én fast representant hver 389 

og ytterligere én representant for hvert 800. medlem. Foreløpig er Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI), 390 

Farmasøytenes Idrettsforening (FIF), Norsk Idrettshøgskoles Idrettslag (NIHI) og OsloMet IL representert i SiR. 391 

Alle studentidrettslag som sender inn valgprotokoll til nestleder har anledning til å bli en del av SiR. 392 

Bakgrunn for saken 393 

Retningslinjene for SiR ble sist revidert i april 2021. Intensjonen med revideringen da var å ha retningslinjer 394 

som gjorde at SiR kunne fungere bedre på idrettslagenes egne premisser. Dessverre har ikke denne 395 

revideringen gjort arbeidet for nestleder i arbeidsutvalget mindre ressurskrevende. Intensjonen med SiR er 396 

god, men organet fungerer dessverre ikke i praksis. Det er manglende oppmøte og engasjement i rådet og 397 

Velferdstinget, er vi usikre på om er det rette organet til å eie et slikt råd. Vi mener derfor at de ressursene 398 

som brukes på SiR i dag kan heller mer effektivt benyttes på andre prioriteringer satt av Velferdstinget og 399 

arbeidsutvalget. 400 

Arbeidsutvalget ønsker å fortsette dialogen med studentidretten og tilrettelegger gjerne for at 401 

studentidrettslagene selv kan opprette og drifte et studentidrettsråd som Velferdstinget bidrar til gjennom 402 

observatørplass. Men initiativet og ønsket må komme fra idrettslagene selv. Arbeidsutvalget ser dette som 403 

lite sannsynlig basert på responsen vi har fått så langt. Dette er noe arbeidsutvalget antar på bakgrunn av 404 
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tilbakemeldinger om at de mindre idrettslagene bruker sin kapasitet på rekruttering og vedlikehold av eget 405 

idrettslag. For det største idrettslaget, Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI), er det viktigste å opprettholde den 406 

politiske kommunikasjonen med Velferdstinget, og det er mulig å få til uten SiR. 407 

ENDRINGSFORSLAG 408 

Forslag nr. 1 

Dokument 
Idrettspolitisk dokument 

Linje 
234-238 

Levert av 
Arbeidsutvalget 

Type 
Strykning 

034-23/03 Studentidrettsrådet i Oslo og Akershus 

Opprinnelig 

tekst 

KAPITTEL 6 STUDENTIDRETTSRÅD  

Ved Velferdstinget i Oslo og Akershus skal det være et studentidrettsråd. 

Studentidrettsrådet skal fungere som et rådgivende organ for idrett og 

mosjon, og være en arena for samarbeid på tvers av idrettslagene. 

Studentidrettsrådet er regulert i Retningslinjer for studentidrettsråd i Oslo 

og Akershus. 

Ny tekst 
- 

Begrunnelse 

Arbeidsutvalget ønsker et studentidrettsråd som fungerer, sånn som 

Studentidrettsrådet har blitt operert siden 2018 har flere nestledere i 

Velferdstinget rapportert om at rådet ikke har fungert som de har ønsket. 

Arbeidsutvalget foreslår derfor å legge ned rådet, men har all intensjon om 

å fortsette god dialog med idrettslagene og ønsker å legge til rette for at 

idrettslagene selv kan drive et studentidrettsråd dersom de skulle ønske 

det i fremtiden. 

Innstilling 
Vedtas 

VEDTAK 
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STUDENTREPRESENTASJON INN I STUDENTMEDIENE 409 

Saksnummer 035-23/03 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll 

Vedlegg  

  

Arbeidsutvalgets innstilling: 410 

Arbeidsutvalget har ingen innstilling. 411 

Forslag til vedtak: 412 

1. Velferdstinget ønsker å se på en avvikling av ordningen med nominerte studentstyrerepresentanter 413 

til studentmediene som mottar tilskudd over tildelingsordningen. 414 

2. Velferdstinget ønsker ikke å avvikle ordningen med nominerte studentstyrerepresentanter. 415 

SAKSOPPLYSNINGER 416 

I «Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier for Velferdstinget i Oslo og Akershus» står det under § 4-3 417 

Særegne kriterier for studentmedier: «Sikre Velferdstinget representasjon i mediets høyeste organ eller 418 

årsmøte og ha negativt flertall når det gjelder vedtaksendringer». Derav har Velferdstinget i dag en ordning 419 

gjennom tildelingsreglementet som sikrer Velferdstinget rett til å nominere styremedlemmer og styreleder 420 

til de tre større studentmediene som søker av tildelingene. Disse tre mediene er Argument, Radio Nova og 421 

Universitas. 422 

De ulike avtalene som foreligger de ulike kulturinstitusjonene, er: 423 

Til Universitas oppnevner Velferdstinget styreleder og to styrerepresentanter.  424 

Til Argument oppnevner Velferdstinget nestleder og én styrerepresentant.  425 

Til Radio Nova oppnevner man styreleder, nestleder og to styremedlemmer. 426 

I dialog med Universitas har det tidligere kommet frem at de eksternt valgte styremedlemmene ansees som 427 

verdifulle og at det er en ivrighet for å få inn eksterne perspektiver i styret. Likevel har ikke Velferdstinget 428 

klart å fylle alle plassene i styrene i studentmediene og har slitt med å fylle disse plassene over flere år. 429 

Andre velferdsting som har liknende ordninger til utdeling av midler til studentmedier har ikke liknende 430 

ordninger for oppnevning. Spesifikt tildeler Velferdstinget-Vest og Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og 431 

Trondheim midler til sine lokale studentmedier som Studvest og Studentmediene AS. 432 
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Til diskusjon:  433 

• Finnes det andre måter å sikre en god bruk av velferdstingets tildelingsmidler og innhenting av 434 

orientering enn styremedlemmer? 435 

• Er det riktig at Velferdstinget oppnevner disse styreplassene? 436 

• Hva skyldes at studentene ikke ønsker å ta på seg styreverv i et studentmedium? 437 

• Skal det være personer oppnevnt av Velferdstinget, eller kan arbeidsutvalget møte på f.eks. årsmøter? 438 

• Trenger Velferdstinget å sikre representasjon i mediets høyeste organ eller årsmøte, dersom man for 439 

eksempel krever at de orienterer skriftlig eller muntlig til alle møter i Velferdstinget?  440 
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AVVIKLING AV PLATTFORM OM LÆREMIDLER 441 

Saksnummer 036-23/03 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Frida Rasmussen 

Vedlegg Plattform om læremidler  

Arbeidsutvalgets innstilling: 442 

Plattform for læremidler avvikles.  443 

Forslag til vedtak: 444 

Velferdstinget i Oslo og Akershus avvikler Plattform om læremidler.  445 

SAKSOPPLYSNINGER 446 

Plattform for læremidler er et av Velferdstinget i Oslo og Akershus’ politiske dokumenter. Dette dokumentet 447 

ble behandlet og vedtatt i 2013. Plattform om læremidler setter søkelys på tre temaer; Akademika, fagspråk 448 

og dyre læremidler. Da plattformen ble vedtatt var det Studentsamskipnaden SiO som driftet Akademika, nå 449 

er Akademika i Oslo et eget selskap. 450 

Bakgrunn for saken 451 

I handlingsplanen for 2022/2023 sitt organisatoriske punkt 3 står det at arbeidsutvalget skal revidere 452 

«Plattform om læremidler». Hensikten er å se hvordan politikken kan videreutvikles og om den kan inkluderes 453 

i andre dokumenter. Dette er det samme punktet som førte til revideringen av politisk grunndokument og 454 

avviklingen av «Studenter og rus». 455 

Etter å ha tatt en felles vurdering av plattformen har arbeidsutvalget kommet frem til at plattformen bør 456 

avvikles. Årsaken til dette er at plattformen omhandler for det meste bokkjeden Akademika. Siden SiO ikke 457 

lenger eier Akademika er ikke dette politikk som faller under Velferdstingets nåværende politiske mandat. 458 

Det samme gjelder politikken som angår språk i akademia og tilgang på pensum. Velferdstingets nåværende 459 

politiske mandat inneholder politikk som angår studentene tilknyttet Studentsamskipnaden SiOs velferd 460 

utenfor undervisningssituasjonen. Språkpolitikk er fagspesifikk politikk som vil være mer relevant for 461 

studentdemokratier på de enkelte utdanningsinstitusjonene eller for Norsk studentorganisasjon.  462 
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GODKJENNING AV KULTURSTYRETS HANDLINGSPLAN 2023 463 

Saksnummer 037-22/01 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Kulturstyret ved Polina Malinina 

Vedlegg Kulturstyrets handlingsplan 2023 

Arbeidsutvalgets innstilling: 464 

Arbeidsutvalget har ingen innstilling i denne saken. 465 

Forslag til vedtak: 466 

Velferdstinget vedtar ett av følgende forslag: 467 

• Velferdstinget i Oslo og Akershus godkjenner Kulturstyrets handlingsplan for 2023. 468 

• Velferdstinget i Oslo og Akershus godkjenner ikke Kulturstyrets handlingsplan for 2023. 469 

SAKSOPPLYSNINGER 470 

Kulturstyret vedtok sin handlingsplan på deres vårseminar 28. februar. Kulturstyrets handlingsplan må 471 

godkjennes av Velferdstinget, jf. § 10-3 i Velferdstingets vedtekter. Denne handlingsplanen gjelder for 2023.  472 



  

 

 

 
30 

FORELDELSE AV RESOLUSJONER 473 

Saksnummer 038-23/03 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Frida Rasmussen 

Vedlegg  

  

Arbeidsutvalgets innstilling: 474 

Velferdstinget i Oslo og Akershus er orientert om samtlige resolusjoner som foreldes. Arbeidsutvalget 475 

foreslår at følgende resolusjon tas opp til ny behandling: 476 

• For OSI 477 

Forslag til vedtak: 478 

Velferdstinget i Oslo og Akershus er orientert om samtlige resolusjoner som foreldes. Velferdstinget tar opp 479 

følgende resolusjon til ny behandling på første passende møte: 480 

• For OSI 481 

SAKSOPPLYSNINGER 482 

På Velferdstingets vårseminar 4.–5. februar ble det vedtatt en foreldelsesfrist på resolusjoner og 483 

enkeltvedtak. Siden da har arbeidsutvalget gjennomgått resolusjonene som har blitt vedtatt i Velferdstinget 484 

og gjort en vurdering på hvilke resolusjoner som fortsatt er hensiktsmessig å videreføre. Vi ønsker å presisere 485 

at Velferdstinget kan velge å videreføre flere resolusjoner enn det arbeidsutvalget har foreslått, men alle 486 

resolusjonene som videreføres må opp til revidering på fremtidige Velferdstingsmøter for oppdatering.  487 

Alle resolusjonene kan leses i sin helhet på Velferdstingets nettsted. Vi ønsker å bemerke at 488 

publiseringsdatoen ikke alltid stemmer overens med datoen resolusjonen ble vedtatt. Grunnen til dette er at 489 

de fleste eldre resolusjoner ble lastet opp på vårt nettsted i 2019. 490 

Resolusjoner er ofte ment som politiske uttalelser som gjenspeiler situasjonen i øyeblikket. Flertallet av 491 

Velferdstingets resolusjoner er enten innlemmet i våre politiske dokumenter eller ikke lenger relevante. 492 

Liste over samtlige resolusjoner som foreldes 493 

 2012 494 

• Miljøvennlig uke i SiOs studentkafeer! (ikke relevant) 495 

• Resolusjon om deltidssykemelding (ikke relevant, innført) 496 

• Resolusjon om varmmat i studentbarnehagene (innført) 497 

https://www.studentvelferd.no/resolusjoner/
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2014 498 

• Resolusjon om radio i studentkafeene (ikke relevant) 499 

• Resolusjon: Kulturkort (ivaretatt i politiske dokumenter) 500 

2015 501 

• Omregulering av kunstgressbanen (Avviklet av senere resolusjon) 502 

2016 503 

• Kjøttfri mandag i SiOs kantiner (ikke relevant, innført) 504 

• Resolusjon fra arbeidsutvalget «diagnose: student» (ivaretatt i politiske dokumenter) 505 

• Resolusjon om Toma (anbefales foreldet da bakenforliggende årsaker ikke er relevante lenger) 506 

• Resolusjon «bekjemp matsvinn» (ivaretatt politikk) 507 

• Resolusjon om SiO-vaskeri (ivaretatt i politiske dokumenter) 508 

• Tildeling av studentbolig etter endt førstegangstjeneste (erstattet av nyere politikk) 509 

2017 510 

• Fruktabonnement (ikke relevant) 511 

• Halv pris på dagens middag under eksamensperioden (innført) 512 

• Trimveien 4 - krav om erstatningsarealer (ikke relevant lenger) 513 

• Kringsjå studentpub, -miljø og velferd i studentbyen (innført) 514 

• For OSI 515 

• Nei til rekkefølgekrav og krav om erstatningsarealer (ivaretatt i politiske dokumenter) 516 

2018 517 

• Studiestøtten må styrkes – ikke svekkes (ivaretatt i politiske dokumenter) 518 

2019 519 

• Reproduktive rettigheter og seksuell helse – ikke innskrenk abortloven! (ivaretatt i politiske dokumenter 520 

og innført) 521 

• Studenters tannhelse er et offentlig ansvar (ivaretatt i politiske dokumenter  522 
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SUPPLERING TIL VALGKOMITEEN 523 

Saksnummer 040-23/03 

Type sak Valgsak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Frida Rasmussen 

Vedlegg  

  

Arbeidsutvalgets innstilling: 524 

Velferdstinget velger to nye medlemmer til valgkomiteen. 525 

Forslag til vedtak: 526 

Velferdstinget velger to nye medlemmer til valgkomiteen. Valgperioden er fra og med 6. mars til og med 30. 527 

juni 2023. 528 

SAKSOPPLYSNINGER 529 

Valgkomiteen har som oppgave å innstille overfor Velferdstinget i valg på Velferdstingets høstvalgmøte og 530 

Velferdstingets vårvalgmøte. Valgkomiteens arbeid er vedtektsfestet i kapittel 9 i Velferdstingets vedtekter, 531 

og den skal innstille på alle verv nevnt der. 532 

Det er to medlemmer som har trukket seg fra valgkomiteen. Det er derfor to ledige plasser. Valgkomiteen 533 

innstiller ikke på valg av medlemmer til valgkomiteen, jf. § 9-3-2 og § 9-3-3 i Velferdstingets vedtekter. 534 


