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PROTOKOLL FRA VÅRSEMINARET PÅ THON HOTEL VETTRE 

Dato 4.–5. februar 2023 

Tid 11.30 4. februar–15.00 5. februar  

Sted Thon Hotel Vettre 

Møtet ble satt 4. februar 2023 kl. 11.37. Ved opprop var det 29 stemmeberettigede til stede. 

DELEGATER

De mindre høgskolene 

1. Øystein Wirak (vara) 

2. Niklas Frogner 

3. Forfall 

4. Celine Lyngås Sataøen 

5. Razell Emerald Pepito Orquejo 

Politihøgskolen 

6. Forfall 

Høyskolen Kristiania 

7. Muna Guleid 

8. Petter Hittmes-Kjærmsbeck 

9. Astrid Gjetrang 

10. Forfall 

Handelshøyskolen BI 

11. Rijul Sharma 

12. Carl William W. Nordby 

13. Armin Braimi 

VID Vitenskapelige høgskole 

14. Forfall 

15. Maja Strociak 

OsloMet – Storbyuniversitetet 

16. Isak Grov Diesen 

17. Henriette Bøe 

18. Maja Heige 

19. Forfall 

20. Oliwia Skowron 

21. Ville Norheim 

22. Anita Stellander 

23. Elias Peltomaa Beisvåg 

24. Forfall 

25. Sara Reggianini (vara) 

Universitetet i Oslo, Grønn liste 

26. Sigurd Graarud 

27. Karl Henrik Storhaug Reinås (vara) 

Universitetet i Oslo, Venstrealliansen 

28. Arthur Sickinghe Kleis 

29. Sondre Matthias Klungland 

30. Kristine Vilde Sandtrøen 

Universitetet i Oslo, Liberal liste 

31. David Pettersen 

32. Sivert Arntzen 

Universitetet i Oslo, A-lista 

33. Hans-Markus Jensvold Kverneng 

Universitetet i Oslo, Realistlista 

34. Hanne Hugem 

Universitetet i Oslo, Henke og Thom-listen 

35. Kaia Jin Ling Utheim Surland 

Universitetet i Oslo, Moderat liste 

36. Oliver Hagaseth Mydske (vara) 

Universitetet i Oslo, Arbeidsutvalget 

37. Robert Granlund
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TALE- OG FORSLAGSRETT 

Delstyrer 

38. Polina Malinina (Kulturstyret) 

39. Didrik Svellingen (Valgkomiteen) 

59. Constance Thuv (Kulturstyret) 

41. Forfall (Urbo) 

42. Silje Wilhelmsen (SiO Mat og drikke) 

43. Forfall (SiOs klageutvalg for tildeling av bolig) 

Studentmedier 

44. Forfall (Radio Nova) 

45. Forfall (Universitas) 

46. Forfall (Argument) 

Kontrollkomiteen 

47. Marius Frans Linus Hillestad 

48. William Giffen Sæbø 

49. Stellan Hjerpset-Østlie 

Hovedstyret, SiO 

50. Stine Johannesen 

51. Eilif Tanberg 

52. Kotryna Zubkeviciute 

53. Forfall 

54. Eva Strømme Moshuus 

Arbeidsutvalget 

55. Marius Torsvoll, leder 

56. Frida Rasmussen, nestleder 

57. Jon Aleksander Prøitz, politikk- og medieansvarlig 

58. Andrine Breiner Johansen, samarbeidsansvarlig
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FORKORTELSER 

AU, VTAU: Arbeidsutvalget 

BDM: Barrat Due musikkinstitutt 

BI: Handelshøyskolen BI 

DMI: De mindre utdanningsinstitusjonene 

DNS: Det Norske Studentersamfund 

GL: Grønn liste 

HK: Høyskolen Kristiania 

HTML: Henke og Thom-lista 

HS: Hovedstyret 

KD: Kunnskapsdepartementet 

KK: Velferdstingets kontrollkomite 

KS: Kulturstyret 

LL: Liberal liste 

SiO MD: SiO Mat & Drikke 

MF: MF vitenskapelige høyskole 

ML: Moderat liste 

NIH: Norges idrettshøgskole 

UiO: Universitetet i Oslo  

NLA: NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 

NSO: Norsk studentorganisasjon  

ONF: Organisasjonen for norske fagskoler 

ONH: Oslo Nye Høyskole 

OSI: Oslostudentenes idrettsklubb 

OsloMet: OsloMet – storbyuniversitetet 

PHS: Politihøgskolen 

RL: Realistlista 

SH: Studenthovedstaden 

SHK: Studentunionen Høyskolen Kristiania 

SHoT: Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 

SiO: Studentsamskipnaden SiO 

SIR: Velferdstingets studentidrettsråd 

SO23: St. Olavs Gate 23 

SP-OsloMet: Studentparlamentet ved OsloMet 

SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 

StudFest: Studentfrivillighetskonferansen 

VA: Venstrealliansen 

ViN: Velferdstingene i Norge 

VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité, NSO 

VK: Velferdstingets valgkomite 

VT-GAT: Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 

VT, VTOA: Velferdstinget (i Oslo og Akershus) 
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PERMISJONSSØKNADER 1 

Permisjonssøknad fra Henriette Bøe (OsloMet) 2 

Søker permisjon fra kl. 17:00 til kl. 18:00. 3 

VEDTAK: Permisjon innvilget.  4 
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VALG AV ORDSTYRER OG PROTOKOLLFØRER 5 

Saksnummer 001-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 6 

Forslag til ordstyrer og protokollfører vedtas. 7 

Forslag til vedtak: 8 

Ordstyrer: Johannes Saastad og Kari Anne Andersen  9 

Protokollfører: Henriette Seim 10 

BEHANDLING 11 

VEDTAK: Arbeidsutvalgets innstilling ble vedtatt.  12 
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GODKJENNING AV INNKALLING 13 

Saksnummer 002-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 14 

Innkallingen godkjennes. 15 

Forslag til vedtak: 16 

Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 17 

BEHANDLING 18 

VEDTAK: Innkallingen ble godkjent.  19 
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GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 20 

Saksnummer 003-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 21 

Dagsorden og kjøreplan godkjennes. 22 

Forslag til vedtak: 23 

Dagsorden og kjøreplan vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. 24 

BEHANDLING 25 

Arbeidsutvalget innstilte på følgende dagsorden og kjøreplan:   26 

Lørdag 27 

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 
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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 28 

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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Forslag nr. 1 

Dokument 
 

Linje 
 

Levert av Arbeidsutvalget Type Tillegg 

003-23/02 Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Sak 023-23/02 Suppleringsvalg til kontrollkomiteen 

Begrunnelse 

I perioden mellom 2. innkallingen ble sendt ut og møtet i dag så har et 

medlem av kontrollkomiteen trukket seg. Arbeidsutvalget har derimot 

klart å finne et nytt medlem som er klar til å tiltre, men dette valget må 

fattes av dere i Velferdstinget. Dette valget foretas uten innstilling fra 

valgkomiteen så hvem som helst kan stille under saken, men 

arbeidsutvalget foreslår å legge til saken på dagsorden denne helgen 

fordi vi anser det som nødvendig å ha en fulltallig kontrollkomité. Vi 

foreslår å legge til saken som siste sak på søndagen. 

Innstilling 
 

VEDTAK Vedtatt. 

 

VEDTAK: Dagsorden og kjøreplan ble godkjent med endringene som fremkom på møtet.  29 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL 30 

Saksnummer 004-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 31 

Ingen innstilling. Det er kontrollkomiteen som innstiller på godkjenning av protokoll. 32 

Forslag til vedtak: 33 

Protokollen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 34 

BEHANDLING 35 

Kontrollkomiteen innstillinger på godkjenning av protokollen. 36 

VEDTAK: Protokollen ble godkjent.  37 
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KONSTITUERING (HERUNDER FORRETNINGSORDEN)  38 

Saksnummer 005-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Frida Rasmussen 

Vedlegg Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Arbeidsutvalgets innstilling: 39 

Forretningsorden vedtas med de endringer som fremkommer under møtet. 40 

Kontrollkomiteens innstilling til konstituering:  41 

Alle valgprotokoller sendt innen fristen godkjennes automatisk jf. § 2-1 linje 34–35 i Velferdstingets vedtekter. 42 

Forslag til vedtak: 43 

Forretningsorden vedtas med de endringer som fremkommer under møtet. 44 

SPØRSMÅL TIL INNLEDNING  45 

27. 46 

DEBATT 47 

Ingen tegnet seg til debatt.  48 

VOTERING 49 

Velferdstinget går til votering.  50 
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Forslag nr. 1 

Dokument 
 

Linje 
 

Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

005-23/02 Konstituering (herunder forretningsorden) 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst 
Velferdstinget i Oslo og Akershus oppnevner Marius Frans Linus 

Hillestad til fullmaktskomité for Velferdstingets vårseminar. 

Begrunnelse 

Dette er et stort møte hvor arbeidsutvalget trenger minimum to 

tilstedeværende medlemmer av kontrollkomiteen. Ettersom vi ikke har 

en fulltallig kontrollkomité under møtet ber derfor arbeidsutvalget om at 

Velferdstinget oppnevner Marius Frans Linus Hillestad som 

fullmaktskomité-medlem. Marius er en erfaren studentpolitiker og satt i 

Velferdstingets arbeidsutvalg som samarbeidsansvarlig i 2018/2019, 

som kontrollkomitémedlem 2017/2018 og har tidligere vært leder av 

Velferdstingets valgkomité. Vi har derfor stor tiltro at han har god nok 

kjennskap til organisasjonen vår for å bistå Stellan og William gjennom 

helgen. 

Innstilling 
 

VEDTAK Vedtatt 

 

Vedtak: Velferdstinget vedtok forretningsorden.   51 
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ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 52 

Saksnummer 006-23/02 

Type sak Orienteringssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 53 

Saken tas til orientering. 54 

Forslag til vedtak: 55 

Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker. 56 

BEHANDLING 57 

Arbeidsutvalget orienterer i fellesskap om hva de har gjort i perioden 5. desember til 3. februar.   58 

Det var spørsmål til orienteringen fra: 27, 27, 7. 59 

Saken tas til orientering.  60 
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 61 

Saksnummer 007-23/02 

Type sak Orienteringssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 62 

Saken tas til orientering. 63 

Forslag til vedtak: 64 

Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker. 65 

BEHANDLING 66 

Hovedstyret v/ Stine Johannessen orienterte om Studentsamskipnaden SiO og deres arbeid. 67 

Det var spørsmål til orienteringen fra: 20, 16, 33, 23, 27, 7, 17, 21.  68 

Saken tas til orientering.  69 
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ANDRE ORIENTERINGER 70 

Saksnummer 008-23/02 

Type sak Orienteringssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 71 

Saken tas til orientering. 72 

Forslag til vedtak: 73 

Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker. 74 

BEHANDLING 75 

Kulturstyret 76 

Polina Malinina fra Kulturstyret orienterte. 77 

Det var spørsmål til orienteringen fra: 27 78 

SiO Mat og Drikke 79 

Silje Wilhelmsen fra SiO mat og drikke orienterte. 80 

Det var spørsmål til orienteringen fra: 23 81 

Valgkomiteen  82 

Didrik Svellingen fra valgkomiteen orienterte  83 

Det var ingen spørsmål til orienteringen.  84 

Saken tas til orientering.  85 
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HALVÅRSRAPPORT 86 

Saksnummer 009-23/02 

Type sak Orientering 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll 

Vedlegg Halvårsrapporten Høsten 2022 

Arbeidsutvalgets innstilling: 87 

Saken tas til orientering. 88 

Forslag til vedtak: 89 

Saken tas til orientering. 90 

 BEHANDLING 91 

Arbeidsutvalget orienterer i fellesskap om hva de har gjort det siste halve året.   92 

Det var spørsmål til halvårsrapporten fra: 30, 27. 93 

Det var ingen tilbakemeldinger til halvårsrapporten.  94 

Saken tas til orientering.  95 
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FASTSETTELSE AV MANDAT, MEDLEMMER OG LEDER FOR 96 

REDAKSJONSKOMITE 97 

Saksnummer 010-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Andrine Breiner Johansen 

Vedlegg Mandat for redaksjonskomiteen 

Arbeidsutvalgets innstilling: 98 

Velferdstinget i Oslo og Akershus vedtar regler og mandat for redaksjonskomiteen og velger denne etter 99 

fastsatte retningslinjer. 100 

Forslag til vedtak: 101 

 Mandatet for redaksjonskomiteen vedtas med de endringene som forekommer under møtet. 102 

 Kandidater til redaksjonskomiteen fremmes og velges under møtet. 103 

DEBATT 104 

Ingen som tegnet seg til debatt.  105 

VOTERING 106 

Velferdstinget går til votering. 107 

VEDTAK: Velferdstinget fastsetter mandat, medlemmer og leder for redaksjonskomiteen. 108 

KANDIDATER 109 

 23 Elias Peltomaa Beisvåg  110 

 27 Karl Henrik Reinås 

 8 Petter Hittnes-Kjærnsbeck 

 1 Øystein Wirak   
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VEDTAK: 111 

Leder av redaksjonskomiteen:  112 

Internkonstitueres.  113 

Medlem av redaksjonskomiteen:  114 

Elias Peltomaa Beisvåg 115 

Karl Henrik Reinås 116 

Petter Hittnes-Kjærnsbeck 117 

Øystein Wirak  118 
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REVIDERING AV BOLIGPOLITISK DOKUMENT 119 

Saksnummer 011-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget v/ Jon Aleksander Prøitz 

Vedlegg Forslag til nytt boligpolitisk dokument 

Arbeidsutvalgets innstilling: 120 

Arbeidsutvalgets helhetlige endringsforslag til boligpolitisk dokument vedtas.  121 

Forslag til vedtak: 122 

Velferdstinget i Oslo og Akershus reviderer boligpolitisk dokument med de endringer som fremkommer 123 

under møtet. 124 

SPØRSMÅL TIL INNLEDNING  125 

56 126 

DEBATT 127 

37 (I), 30 (I), 23 (I) – 27 (R) – 30 (R), 55 (I), 57 (I), 50 (I), 1 (I), 16 (I), 37 (I), 13 (I) – 50 (R), 55 (S), 17 (I) – 23 (R), 12 (I), 128 

1 (I) – 50 (R), 13 (I) – 27 (R) – 13 (SR), 23 (I), 50 (I) – 20 (R) – 50 (SR), 27 (I), 17 (I), 50 (S), 1 (I), 8 (I) – 50 (R), 12 (I) – 129 

17 (R), 27 (I) – 20 (R) – 12 (R) – 27 (SR) , 50 (S), 16 (I) – 50 (R), 13 (I) – 16 (R) – 13 (SR), 49 (S), 12 (I) – 8 (R) – 27 (R) – 130 

12 (SR), 1 (I), 17 (I). 131 

VOTERING 132 

Velferdstinget går til votering. 133 

Det var 29 stemmeberettigede til stede.  134 
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Dissens 1  

Dokument Boligpolitisk dokument Linje 148 

Levert av 
Jon Aleksander Prøitz, 

arbeidsutvalget 
Type Tillegg 

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. 

Innstilling 
 

VEDTAK Avvist.  
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Dissens 2 

Dokument Boligpolitisk dokument Linje 79 

Levert av Marius Torsvoll, arbeidsutvalget Type Endring 

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. 

Innstilling 
 

VEDTAK Vedtatt.  
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Forslag nr. 1 

Dokument Boligpolitisk dokument Linje 35-36 

Levert av 
Kristine Vilde Sandtrøen, UiO - 

Venstrealliansen 
Type Endring 

011-23/02 Revidering av boligpolitisk dokument 

Opprinnelig 

tekst 

Nye studentboligprosjekter skal ha enkel og rask tilgang til 

utdanningsinstitusjoner og sentrumsområder 

Ny tekst 
Nye studentboligprosjekter skal ha enkel og rask tilgang til 

utdanningsinstitusjoner og kollektivknutepunkter 

Begrunnelse 

Dersom man endrer fra sentrumsnære områder til områder nært 

kollektivknutepunkter får man brukt hele Oslo som studentboligområde, 

noe som igjen kan ha en positiv effekt på prisen for prosjektene. 

Samtidig ivaretar man i større grad den gjengse students behov for 

tilgang til gode kollektivtilbud. 

Innstilling 
 

VEDTAK Vedtatt. 
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Forslag nr. 2 

Dokument Boligpolitisk dokument Linje 58-59 

Levert av 
Kristine Vilde Sandtrøen, UiO - 

Venstrealliansen 
Type Endring 

011-23/02 Revidering av boligpolitisk dokument 

Opprinnelig 

tekst 

Studenter som må flytte grunnet sopp, vannskade og annet som ikke 

skyldes beboeren selv skal kompenseres for flytteutgifter eller redusert 

bokvalitet. 

Ny tekst 

Studenter som mister mulighet til å benytte boenheten og dens 

fasiliteter grunnet omstendigheter utenfor beboerens skyld skal 

kompenseres for den realistiske kostnaden av den reduserte kvaliteten 

eller utflyttingen 

Begrunnelse 

Erfaringsmessig har jeg opplevd at vi, i Carl Berner Studenthus, mistet 

muligheten til å bruke vannet i bygget grunnet legionella. Da vi ble 

tilbudt kompensasjon, kom dette i form av 200 kroner i avslag på 

husleien. Kostnadene ved å ikke kunne dusje, drikke vann og vaske klær 

var langt høyere enn dette, og derfor er det viktig at det rettes fokus på 

at kompensasjonen skal være i tråd med kostnaden av defekten. 

Innstilling 
 

VEDTAK Vedtatt. 
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Forslag nr. 3 

Dokument Boligpolitisk dokument Linje 34-35 

Levert av 
Elias Peltomaa Beisvåg, OsloMet - 

storbyuniversitetet 
Type Strykning 

011-23/02 Revidering av boligpolitisk dokument 

Opprinnelig 

tekst 

Der det bygges nye studentboliger bør alle boliger bygges med eget bad, 

for å sikre større mulighet til privatliv 

Ny tekst 
 

Begrunnelse 

For at SiO skal kunne ha lavere leie, må det også foreligge lavere 

byggningskostnader. Jeg ser det på som unødvendig at hver person i en 

nybygd SiO bolig, som ikke er enebolig, skal ha sitt eget bad. 

Innstilling 
 

VEDTAK 
Trukket.  

 

Forslag nr. 4  

Dokument Boligpolitisk dokument Linje 77 

Levert av Robert Granlund Type Tillegg  

011-23/02 Revidering av boligpolitisk dokument 

Opprinnelig 

tekst 
 

Ny tekst 
(Nytt kulepunkt) SiO har et ansvar for at deres andre tjenester også er 

tilgjengelige i nærheten av alle SiO boliger 

Begrunnelse 

Nå som det bygges flere studentboliger i Lillestrøm og det diskuteres å 

bygge lenger unna Oslo sentrum er det viktig at det å bo i SiO-bolig også 

skal gi deg god tilgang til andre SiO-tjenester. 

Innstilling 
 

VEDTAK Vedtatt.  
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Forslag nr. 5  

Dokument Boligpolitisk dokument Linje 61 

Levert av 
Isak Grov Diesen, OsloMet - 

storbyuniversitetet 
Type Tillegg 

011-23/02 Revidering av boligpolitisk dokument 

Opprinnelig 

tekst 
 

Ny tekst 
(nytt kulepunkt): SiO også må tilby studentboliger for heltidsstudenter 

på over 35 år. 

Begrunnelse 
I Studentparlamentet OsloMet sitt politiske dokument for velferd ønsker 

man dette. 

Innstilling 
 

VEDTAK 
Avvist.  

 

Forslag nr. 6  

Dokument Boligpolitisk dokument Linje 33 

Levert av 
Henriette Bøe, OsloMet - 

storbyuniversitetet 
Type Endring 

011-23/02 Revidering av boligpolitisk dokument 

Opprinnelig 

tekst 

Der det bygges nye studentboliger bør alle boliger bygges med eget bad, 

for å sikre større mulighet til privatliv 

Ny tekst 

Der det bygges nye studentboliger bør alle boliger bygges med eget bad, 

for å sikre større mulighet til privatliv. Der det av økonomiske hensyn 

ikke er hensiktsmessig må det innføres tiltak for å sikre privatliv. 

Begrunnelse sikrer privatlivet til studenter somt hjelper til med å bygge billiget.  

Innstilling 
 

VEDTAK 
Vedtatt. 

  



  

 

 

 
27 

 

Forslag nr. 7  

Dokument Boligpolitisk dokument Linje 62 

Levert av 
Henriette Bøe, OsloMet - 

storbyuniversitetet 
Type Tillegg 

011-23/02 Revidering av boligpolitisk dokument 

Opprinnelig 

tekst 
 

Ny tekst 
Det skal legges ut detaljerte bilder av boligen i SiO sine oversikter, 

inkludert av bad og kjøkken. 

Begrunnelse  

Innstilling 
 

VEDTAK Vedtatt.  

 

Forslag nr. 8  

Dokument Boligpolitisk dokument Linje 62 

Levert av 
Øystein Wirak, De mindre 

høgskolene 
Type Tillegg  

011-23/02 Revidering av boligpolitisk dokument 

Opprinnelig 

tekst 
 

Ny tekst 
SiO bør også forsøke å kjøpe opp eksisterende boliger for å leie ut disse 

som studentboliger. 

Begrunnelse 

Det er mange boliger i Oslo, og mange bolighaier, Jeg mener SiO skal gå i 

budrunder om disse byggene slik at disse kan benyttes som 

studentboliger. 

Innstilling 
 

VEDTAK Vedtatt.  

 

VEDTAK: Velferdstinget vedtar nytt forslag til boligpolitisk dokument, med de endringene som ble 135 

vedtatt i møtet.  136 
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REVIDERING AV VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 137 

Saksnummer 012-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Frida Rasmussen 

Vedlegg Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Arbeidsutvalgets innstilling: 138 

Vedtektene til Velferdstinget i Oslo og Akershus revideres. 139 

Forslag til vedtak: 140 

Vedtektene for Velferdstinget i Oslo og Akershus revideres med de endringene som fremkommer under 141 

møtet. 142 

SPØRSMÅL TIL INNLEDNING  143 

Det var ingen spørsmål til innledningen.  144 

DEBATT 145 

37 (I), 23 (I), 27 (I) – 8 (R) – 27 (SR), 37 (I), 4 (I), 48 (S), 7 (I) – 27 (R), 32 (I), 39 (I), 20 (I) – 56 (R) – 32 (R) – 20 (SR), 4 146 

(I), 11 (I) – 17 (R) – 11 (SR), 1 (I), 27 (I) – 23 (R), 37 (I), 32 (I), 17 (I) – 37 (R) – 27 (R), 38 (I), 56 (S), 7 (I) – 4 (R), 32 (I) – 147 

48 (R), 56 (I) – 27 (R) – 56 (SR), 21 (I) – 27 (R).  148 

VOTERING 149 

Velferdstinget går til votering. 150 

Det var 28 stemmeberettigede til stede.  151 
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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 Avvist.  
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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 Vedtatt.  
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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 Vedtatt.  
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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 Avvist.  

  



  

 

 

 
33 

 

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 Vedtatt.  
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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. 

VEDTAK Vedtatt.  
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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 Vedtatt.  
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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 Vedtatt.  
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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 Vedtatt.  

 

 

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 Vedtatt.  
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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 Vedtatt.  
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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. 

Innstilling Vedtas. 
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VEDTAK Ikke realitetsbehandlet.  

 

 

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 Ikke realitetsbehandlet. 
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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 Vedtatt. 

  



  

 

 

 
42 

 

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 Vedtatt.  
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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 

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 Vedtatt.  
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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 Avvist.  
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Forslag nr. 18 

Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 548 - 550 

Levert av Elias Peltomaa Beisvåg, OsloMet - 

storbyuniversitetet 

Type Endring 

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

Opprinnelig 

tekst 

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 fordelt på minst fire institusjoner 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 Forslaget er veldig likt fra det AU har foreslått, men med et tillegg slik at 

fire av institusjonene må være representert for at Velferdstinget skal 

være vedtaksdyktige. OsloMet og UiO har sammenlagt 22 medlemmer 

og kan derfor i teorien styre Velferdstinget alene med en endring til 50 

%. Forslaget sikrer at de mindre institusjonene også blir representert og 

at ikke de store kan bare overkjøre de små. 

Innstilling 
 

VEDTAK Ikke realitetsbehandlet. 
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Forslag nr. 19 

Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 24 

Levert av Kristine Vilde Sandtrøen, UiO - 

Venstrealliansen 

Type Tillegg 

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

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Disse vedtektene er gjeldende etter møtet hvor de er behandlet og frem 

til de er behandlet igjen. 

Begrunnelse Våre nåværende vedtekter har ingen vedtektsfestet virketid, og det 

mener jeg bør spesifiseres slik at man er sikker på når de nye 

vedtektene trer i kraft. 

Innstilling 
 

VEDTAK Avvist.  

 

 

Forslag nr. 20 

Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 421 

Levert av Celine Lyngås Sataøen, De mindre 

høgskolene 

Type Tillegg 

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

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst at forslaget nr 8 trer i kraft fra 1. juli 

Begrunnelse Dette på grunnlag av at det er uheldig at man endrer disse 

forutsetningene midt i en valgperiode slik at folk må trekke seg midt i en 

valgperiode 

Innstilling 
 

VEDTAK Vedtatt.  
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Forslag nr. 21 

Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 548 

Levert av Sivert Arntzen, UiO - Liberal liste Type Endring 

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

Opprinnelig 

tekst 

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 fordelt på minst fire delegasjoner 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 Spesifisering om at man ønsker et minimum av delegasjoner. 

Innstilling 
 

VEDTAK Ikke realitetsbehandlet. 
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Forslag nr. 22 

Dokument Vedtekter for Velferdstinget i Oslo 

og Akershus 

Linje 548 

Levert av 
 

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 fordelt på minst fire delegasjoner 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 når minst 2/3 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 Spesifisering om at man ønsker et minimum av delegasjoner. 

Innstilling 
 

VEDTAK Vedtatt.  

 

VEDTAK: Velferdstinget vedtar revidert forslag til vedtekter, med de endringene som ble vedtatt i 152 

møtet.  153 
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REVIDERING AV HELSEPOLITISK DOKUMENT 154 

Saksnummer 013-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Jon Aleksander Prøitz 

Vedlegg Forslag til nytt helsepolitisk dokument, Studenter og rus 

Arbeidsutvalgets innstilling: 155 

Forslaget til nytt helsepolitisk dokument vedtas og dokumentet «Studenter og rus» oppheves. 156 

Forslag til vedtak: 157 

1. Velferdstinget i Oslo og Akershus reviderer helsepolitisk dokument, med de endringer som 158 

fremkommer under møtet. 159 

2. Velferdstinget i Oslo og Akershus opphever det politiske dokumentet «Studenter og rus». 160 

SPØRSMÅL TIL INNLEDNING  161 

30, 13.  162 

DEBATT 163 

30 (I), 23 (I) – 30 (R), 17 (I), 57 (I), 13 (I) - 57 (R), 1 (I) – 17 (R), 8 (I) – 17 (I) – 30 (I), 7 (I), 50 (I), 13 (I), 7 (I). 164 

VOTERING 165 

Velferdstinget går til votering. 166 

Det var 27 stemmeberettigede til stede.  167 
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Forslag nr. 1 

Dokument Helsepolitisk dokument Linje 263 

Levert av Arbeidsutvalget Type Tillegg 

013-23/02 Revidering av helsepolitisk dokument 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst , og SiO. 

Begrunnelse Arbeidsutvalget mener det er viktig at studenter med rus- og 

avhengighetsproblematikk også behandles med verdighet av SiO da det 

er stor sjanse for at problematikken vil plukkes opp av SiO Helse først.  

 

Innstilling 
 

VEDTAK Vedtatt  

 

 

Forslag nr. 2 

Dokument Helsepolitisk dokument Linje 84 

Levert av Kristine Vilde Sandtrøen, UiO - 

Venstrealliansen 

Type Tillegg 

013-23/02 Revidering av helsepolitisk dokument 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Helse bør derfor integreres inn i appen hvor en ellers får informasjon 

om SiO. 

Begrunnelse Hvis man kunne lagt inn Helse i MittSiO-appen, tror jeg dette ville 

tilgjengeliggjort både informasjon og timebestillingsmuligheten til SiO 

Helse i større grad for den gjengse student. MittSiO-appen brukes til alt 

fra bolig til trening, til spisesteder, og det ville være naturlig å integrere 

Grunnleggende helse inn i denne appen. 

Innstilling 
 

VEDTAK Vedtatt.  
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Forslag nr. 3 

Dokument Helsepolitisk dokument Linje 162 

Levert av Kristine Vilde Sandtrøen Type Tillegg 

013-23/02 Revidering av helsepolitisk dokument 

Opprinnelig 

tekst 

SiOs lavterskeltilbud bør styrkes og utvides 

Ny tekst SiOs lavterskeltilbud bør styrkes og utvides, og inkludere både 

forebyggende og behandlende tilbud. 

Begrunnelse En inkludering av lavterskeltilbud som har som formål å være preventive 

for psykisk uhelse er et viktig tillegg i SiOs psykiske helsetilbud. En god 

og tilgjengelig kollisjonspute er viktig og bra, men like viktig er det å 

tilgjengeliggjøre sikkerhetsbelter slik at studentene blir rustet til å 

håndtere psykisk uhelse før den inntreffer. 

Innstilling  

VEDTAK Vedtatt.  

 

 

Forslag nr. 4  

Dokument Helsepolitisk dokument Linje 85 

Levert av Henriette Bøe Type Tillegg 

013-23/02 Revidering av helsepolitisk dokument 

Opprinnelig 

tekst 

Man skal aldri trenge å ta kontakt flere ganger for å få time 

Ny tekst og svar på forespørsler til legekontoret. 

Begrunnelse for å tydeliggjøre at du kun skal trenge å ta kontakt en gang for å få svar 

på problemstillingen din 

Innstilling  

VEDTAK Vedtatt.  

  



  

 

 

 
53 

 

Forslag nr. 5 

Dokument Helsepolitisk dokument Linje 267 (tillegg) 

Levert av Armin Braimi Type Tillegg 

013-23/02 Revidering av helsepolitisk dokument 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Det skal jobbes mot å sikre tilstrekkelig med anonymitet knyttet til 

studenter som oppsøker rus-hjelp med hensikt i å skjerme mot stigma. 

Begrunnelse Det er mye stigma tilknyttet til rus, noe som studenter som oppsøker 

hjelp burde skjermes for. 

Innstilling  

VEDTAK Vedtatt.  

 

VEDTAK: Velferdstinget vedtar revidert helsepolitisk dokument, med de endringene som ble vedtatt i 168 

møtet, og Velferdstinget vedtar å legge ned dokumentet «Studenter og rus».   169 
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POLITISK GRUNNDOKUMENT  170 

Saksnummer 014-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Andrine Breiner Johansen 

Vedlegg Forslag til nytt politisk grunndokument 

Arbeidsutvalgets innstilling: 171 

Forslag til nytt politisk grunndokument vedtas. 172 

Forslag til vedtak: 173 

Velferdstinget i Oslo og Akershus reviderer politisk grunndokument med de endringer som fremkommer 174 

under møtet. 175 

SPØRSMÅL TIL INNLEDNING  176 

30, 25  177 

DEBATT 178 

33 (I), 25 (I) – 13 (R), 37 (I), 17 (I), 23 (I) – 33 (R), 27 (I), 56 (I), 32 (I), 1 (I), 30 (I) – 25 (R) - 30 (SR), 8 (I) – 30 (R), 50 (I), 179 

27 (I), 8 (I), 28 (I), 56 (I), 37 (I) – 27 (R) – 37 (SR), 30 (I) – 27 (R) – 30 (SR), 50 (I) – 30 (R) – 32 (R) – 50 (SR), 55 (S), 37 180 

(I).  181 

VOTERING 182 

Velferdstinget går til votering. 183 

Det var 28 stemmeberettigede til stede.  184 
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Forslag nr. 1 

Dokument Politisk grunndokument Linje 213 

Levert av Hans-Markus, UiO - A-lista Type Endring 

014-23/02 Politisk grunndokument  

Opprinnelig 

tekst 

Studiestøtten skal festes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden 

Ny tekst Studiestøtten skal festes til 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden 

Begrunnelse UiO har vedtatt dette, og det samme har LO, OsloMet og andre aktører. 

Det er en betraktelig bedre sum, da 1,5G allerede er alt for lite penger 

for å kunne fungere i hverdagen. 

RedKoms 

innstilling og 

begrunnelse 

Enstemmig innstilt vedtatt 

 

Begrunnelse: Redaksjonskomiteen er enig i forslagsstillers begrunnelse. 

VEDTAK Vedtatt. 

 

 

Forslag nr. 2 

Dokument Politisk grunndokument Linje 213 

Levert av Niklas, De mindre høgskolene Type Endring 

014-23/02 Politisk grunndokument  

Opprinnelig 

tekst 

Studiestøtte på 1,5g 

Ny tekst endres til studiestøtte på 2g 

Begrunnelse ONF (organisasjonen for norske fagskolestudenter) sammen med ONH 

og LO lenge hatt det i sin politikk å øke studiestøtten til 2g og spesielt i 

lys av de økte prisene det siste året så er rett og slett ikke 1,5g godt nok 

lengre. Også verdt å lenge til at studiestøtten ikke har økt på mange år 

så 2g vil også hjelpe på å kompansere for manglende justering de siste 

årene. 

RedKoms 

innstilling og 

begrunnelse 

Realitetsbehandles ikke 

 

Begrunnelse: Forslaget er likelydende med F1. 

VEDTAK Realitetsbehandles ikke 
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Forslag nr. 3 

Dokument Politisk grunndokument Linje 221 

Levert av Robert Granlund, UiO - 

Arbeidsutvalget 

Type Endring 

014-23/02 Politisk grunndokument  

Opprinnelig 

tekst 

Endringen i konverteringsordningen skal reverseres slik at minst 40 

prosent av studielånet konverteres til stipend ved oppnådde 

studiepoeng. 

Ny tekst Endringen i konverteringsordningen skal reverseres slik at minst 60 

prosent av studielånet konverteres til stipend ved oppnådde 

studiepoeng 

Begrunnelse Regjeringen har foreslått å endre stipendandelen for norske studenter 

som studerer utenfor Norden fra 70% til 40% med argumentet om at det 

skal legges på lik linje som studielånet for studenter som studerer i 

Norden. Å øke denne stipendandelen til 60% vil derfor bety mindre gjeld 

for både de som studerer i Norden, og de som studerer utenfor. Det vil 

også forbedre økonomien til de studentene som velger å kun søke om 

delen av studielånet som kan omgjøres til stipend. 

RedKoms 

innstilling og 

begrunnelse 

Enstemmig innstilt vedtatt 

 

Begrunnelse: Redaksjonskomiteen er enig i forslagsstillers begrunnelse. 

VEDTAK Vedtatt. 
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Forslag nr. 4 

Dokument Politisk grunndokument Linje 271 

Levert av Henriette Bøe, OsloMet - 

storbyuniversitetet 

Type Tillegg 

014-23/02 Politisk grunndokument  

Opprinnelig 

tekst 

Oslo som studentby 

Ny tekst Og Lillestrøm 

Begrunnelse 
 

RedKoms 

innstilling og 

begrunnelse 

Enstemmig innstilt avvist 

 

Begrunnelse: Redaksjonskomiteen har inntrykk av at forslaget er 

begjært trukket av forslagsstiller. 

VEDTAK Avvist. 
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Forslag nr. 5 

Dokument Politisk grunndokument Linje 311 

Levert av Sara Reggianini, OsloMet - 

storbyuniversitetet 

Type Tillegg 

014-23/02 Politisk grunndokument  

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Studentrabatt på kollektivtransport må gjelde alle heltidsstudenter 

uansett alder. 

Begrunnelse Koronapandemien, strømkrisen, høy inflasjon og renter har rammet 

mange og vi vet ikke hvordan framtiden kommer til å bli. Det har også 

vært mange som ble rammet av nedbemanning og trenger ny 

kompetanse. Snittalder på universitetet er 27 år, noe som viser at det er 

mange studenter som er over 30 år. Derfor studentrabattsordning bør 

utvides. 

RedKoms 

innstilling og 

begrunnelse 

Enstemmig innstilt avvist  
 

Begrunnelse: Forslaget er enstemmig innstilt avvist til fordel for OF1. 

Redaksjonskomiteen opplevde at Velferdstinget ikke ønsket å begrense 

studentrabatten til kun heltidsstudenter. 

 

VEDTAK Avvist. 
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Forslag nr. 6 

Dokument Politisk grunndokument Linje 311 

Levert av Sara Reggianini, OsloMet - 

storbyuniversitetet 

Type Tillegg 

014-23/02 Politisk grunndokument  

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Studentrabatt på kollektivtransport må utvides opp til minst 40 år. 

Begrunnelse Ref. til forrige begrunnelse. Jeg legger ved til at det er faktisk mulig å ha 

bolig fram til når man er 40 år gammel. Studentrabattordning bør 

gjenspeile dette. 

RedKoms 

innstilling og 

begrunnelse 

Enstemmig innstilt avvist  

 

Begrunnelse: Forslaget er enstemmig avvist til fordel for OF1. 

Redaksjonskomiteen tolket Velferdstinget slik at de ikke ønsket å øke 

aldersgrensen for studentrabatt til 40 år, da denne økningen potensielt 

er for høy. 

VEDTAK Avvist. 
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Forslag nr. 7 

Dokument Politisk grunndokument Linje 78 

Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

014-23/02 Politisk grunndokument  

Opprinnelig 

tekst 

Velferdstingets tillitsvalgte, som utgjør et flertall av SiOs hovedstyre, er 

en grunnleggende del av brukerstyringen, som er et viktig prinsipp i 

studentsamskipnaden 

Ny tekst Studentstyremedlemmene i SiOs hovedstyre utgjør flertallet i styret og 

er våre tillitsvalgte. Dette er en grunnleggende del av brukerstyringen og 

et viktig prinsipp for samskipnadsordningen. 

Begrunnelse Tydeligere formulering av foreslått tekst. 

RedKoms 

innstilling og 

begrunnelse 

Enstemmig innstilt vedtatt. 

 

Begrunnelse: Forslaget tydeliggjør intensjonen i teksten og gjør den 

lettere å lese.  

VEDTAK Vedtatt. 
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Forslag nr. 8 

Dokument Politisk grunndokument Linje 79 

Levert av Stine Johannessen, Hovedstyret Type Endring 

014-23/02 Politisk grunndokument  

Opprinnelig 

tekst 

gjør sitt ytterste for å ta hensyn til 

Ny tekst tar hensyn til 

Begrunnelse Rundere formulering ettersom VT er et interesseorgan for SiO og 

styremedlemmene ikke er bundet av VTs politikk. HELHET: "Dette 

prinsippet understrekes ved Velferdstinget sine innspill til hovedstyret, 

og det er dermed viktig at studentene i styret tar hensyn til 

Velferdstingets politikk. 

RedKoms 

innstilling og 

begrunnelse 

Enstemmig innstilt avvist 
 

Begrunnelse: Redaksjonskomiteen mener at Velferdstinget var veldig 

tydelige på at dette forslaget burde avvises. Veflerdstinget jobber 

politisk opp mot SiO og bør kunne formulere seg eksplisitt i sine 

forventninger til studentrepresentantene i SiOs Hovedstyre, selv om de 

ikke nødvendigvis kan følge opp vedtakene. 

VEDTAK Avvist. 
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Forslag nr. 9 

Dokument Politisk grunndokument Linje 305 

Levert av Sivert Arntzen, UiO - Liberal liste Type Tillegg 

014-23/02 Politisk grunndokument  

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst - SiO skal etterstrebe å inkludere studentfrivilligheten i egne tilbud som 

havner i konkurranse med studentforeningene i Oslo. 

Begrunnelse I tilfeller der SiO har tilbud som konkurrerer med tilbud fra 

studentforeningene/studentfrivilligheten, er alle best tjent med at 

samarbeid skjer. SiO og Foreningene i Oslo bør ikke havne i konkurranse 

RedKoms 

innstilling og 

begrunnelse 

Enstemmig innstilt vedtas 

 

Begrunnelse: Forslagets intensjon er god og kan føre til større 

inkludering av studentforeninger i arrangementer. Nøkkelordet for 

redaksjonskomiteen i dette forslaget er "etterstrebe" 

VEDTAK Vedtatt.  
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Forslag nr. 10 

Dokument Politisk grunndokument Linje 311 

Levert av Robert Granlund, UiO - 

Arbeidsutvalget 

Type Tillegg 

014-23/02 Politisk grunndokument  

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Studentrabatt på kollektivtransport må gjelde alle heltidsstudenter opp 

til 35 år. 

Begrunnelse Mange studenter er over 30 år. Å øke aldersgrensen for studentrabatt 

på kollektivtrafikk til 35 vil sørge for at enda flere studenter skal få dra 

nytte av denne rabatten. 

RedKoms 

innstilling og 

begrunnelse 

Enstemmig innstilt avvist.  

 

Begrunnelse: Forslaget er enstemmig innstilt avvist til fordel for OF1. 

Redaksjonskomiteen opplevde at Velferdstinget ikke ønsket å begrense 

studentrabatten til kun heltidsstudenter. 

VEDTAK Avvist. 
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OF1 

Dokument Politisk grunndokument Linje 311 

Levert av Redaksjonskomiteen Type Tillegg 

014-23/02 Politisk grunndokument  

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Studentrabatten på kollektivtransport må utvides til å gjelde alle 

studenter opp til 35 år. 

Begrunnelse 
 

RedKoms 

innstilling og 

begrunnelse 

Innstilt vedtatt med dissens ved Elias Peltomaa Beisvåg 

 

Flertallets begrunnelse: Flertallet i redaksjonskomiteen innstiller på at 

forslag OF1 vedtas til fordel for forslag 5, 6 og 10. Dette er på bakrgunn 

av resultatet av prøvevoteringen gjort under debatten. Forslag 10 kom 

etter at prøvevoteringen er gjennomført, men basert på debatten i salen 

mener redaksjonskomiteen at å beholde studentrabbatt for alle 

studenter uavhengig av progresjon og utvide til 35 år oppsummerer 

debattens resultat.  

 

Mindretallets begrunnelse: Det var uenighet i saken om utvidelse av 

aldersgrensen for studentrabatt, derfor har mindretallet valgt å ta ut 

dissens for å reflektere det knappe flertallet i saken. Mindretallet tolker 

derimot salen slik at Velferdstinget var tydelige på at de ønsket en 

aldersgrense som gjelder alle studenter uavhengig av studieprogresjon. 

VEDTAK Vedtatt.  

 

VEDTAK: Velferdstinget vedtar politisk grunndokument, med de endringene som ble vedtatt i møtet.  185 
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VURDERING AV INTERNASJONAL KOMITE 186 

Saksnummer 015-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Jon Aleksander Prøitz 

Vedlegg Retningslinjer for Velferdstingets internasjonale komite 

Arbeidsutvalgets innstilling: 187 

Internasjonal komite avvikles, altså forslag 1.  188 

Forslag til vedtak: 189 

Velferdstinget vedtar ett av følgende foreslåtte alternativer:  190 

 

1. Velferdstingets internasjonale komite avvikles.  191 

2. Velferdstinget viderefører komiteen. Revidering av dokumentet «Retningslinjer for Velferdstingets 192 

internasjonale komite» og valg til internasjonal komite vil gjennomføres på førstkommende møte. 193 

SPØRSMÅL TIL INNLEDNING  194 

27, 8.  195 

DEBATT 196 

20 (I) – 57 (R) – 20 (SR), 13 (I), 37 (I), 8 (I), 27 (I) – 57 (R) – 27 (SR), 38 (I) – 8 (R) – 32 (R) – 38 (SR), 17 (I), 1 (I), 20 (I) 197 

– 30 (R) – 18 (R) – 20 (SR), 11 (I), 57 (I), 39 (I) – 8 (R) – 39 (SR), 16 (I) – 55 (R) – 16 (SR), 27 (I), 30 (I) – 20 (R) – 27 (R) 198 

– 30 (SR), 7 (I), 13 (I), 55 (I).  199 

VOTERING 200 

Velferdstinget går til votering. 201 

Det var 28 stemmeberettigede til stede. 202 

VEDTAK: Velferdstinget vedtar forslag 1. Internasjonal komite avvikles.  203 



  

 

 

 
66 

REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2022/2023 204 

Saksnummer 016-23/02 

Type sak Vedtak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll 

Vedlegg Handlingsplan 2022/2023 

Arbeidsutvalgets innstilling: 205 

Handlingsplan for 2022/2023 revideres. 206 

Forslag til vedtak: 207 

Handlingsplan for 2022/2023 revideres med de endringene som fremkommer på møtet. 208 

SPØRSMÅL TIL INNLEDNING  209 

Det var ingen spørsmål til innledningen.  210 

DEBATT 211 

16 (I), 17 (I), 17 (I) – 27 (R) – 17 (SR), 55 (I), 1 (I) – 55 (R).  212 

VOTERING 213 

Velferdstinget går til votering. 214 

Det var 28 stemmeberettigede til stede.  215 
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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 Vedtatt.  
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Forslag nr. 2 Dokument Handlingsplan 2022/2023 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 Vedtatt. 
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Forslag nr. 3 Dokument Handlingsplan 2022/2023 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 Vedtatt. 
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Forslag nr. 4 Dokument Handlingsplan 2022/2023 Linje 38 

  Levert av Henriette Bøe, OsloMet - 

storbyuniversitetet 

Type Tillegg 

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

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Helse: Arbeidsutvalget skal jobbe for at alle studenter har tilgang på god 

tilgang til primærhelsetjenester, alle studenter skal ha tilgang til sin 

fastlege. 

Begrunnelse 
 

Innstilling 
 

VEDTAK Vedtatt.  

 

VEDTAK: Velferdstinget vedtar revidert handlingsplan for 2022/2023, med de endringene som ble 216 

vedtatt i møtet.   217 
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MØTEDATOER 2023 218 

Saksnummer 017-23/02 

Type sak Vedtakssak  

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 219 

Velferdstinget i Oslo og Akershus vedtar møteplan for 2023. 220 

Forslag til vedtak: 221 

Velferdstinget i Oslo og Akershus vedtar møteplan for 2023 med de endringer som fremkommer under 222 

møtet. 223 

SPØRSMÅL TIL INNLEDNING  224 

7 (I) – 55 (R) – 7 (SR), 55 (I).  225 

 DEBATT 226 

27 (I). 227 

VOTERING 228 

Velferdstinget går til votering. 229 

Det var 28 stemmeberettigede til stede. 230 

VEDTAK: Velferdstinget vedtar forslag til møtedatoer for 2023.  231 
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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: 232 

Flertallet i arbeidsutvalget innstiller på forslag 1. 233 

Mindretallets innstilling ved Jon Aleksander Prøitz: 234 

Mindretallet i arbeidsutvalget innstiller på forslag 2. 235 

Forslag til vedtak: 236 

Velferdstinget vedtar ett av følgende foreslåtte alternativer: 237 

1. Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker å øke semesteravgiften fra 600 kr til 690 kr. 238 

2. Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker å øke semesteravgiften fra 600 kr til 665 kr. 239 

3. Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker ikke å øke semesteravgiften. 240 

SPØRSMÅL TIL INNLEDNING  241 

27, 30, 50 27, 36  242 

DEBATT 243 

13 (I) – 50 (R), 56 (S), 37 (I), 33 (I) – 32 (R) – 33 (SR), 56 (S), 36 (I) – 32 (R) – 36 (SR), 23 (I), 27 (I) – 56 (R), 50 (I), 33 244 

(I), 30 (I), 8 (I) – 56 (R), 20 (I), 1 (I), 50 (I), 8 (I) – 56 (R) – 8 (SR), 50 (S), 31 (I), 56 (I), 12 (I) – 50 (R), 33 (I) – 36 (R) – 33 245 

(SR), 30 (I) – 33 (R) – 56 (R) – 30 (SR), 55 (S), 27 (I) – 56 (R), 50 (I) – 12 (R) – 27 (R) – 50 (SR), 56 (S), 50 (S), 32 (I), 33 246 

(I), 12 (I) – 50 (R) – 56 (R), 30 (I) – 56 (R) – 36 (R) – 30 (SR), 27 (I) – 50 (R) – 17 (R) – 27 (SR), 56 (S), 23 (I), 1 (I).  247 

VOTERING 248 

Velferdstinget går til votering. 249 

Det var 28 stemmeberettigede til stede.  250 
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Forslag nr. 4 Dokument Semesteravgift Linje 
 

  Levert av Kristine Vilde Sandtrøen, UiO - 

Venstrealliansen 

Type Endring 

Sak 018-23/02 Semesteravgift 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Beløpet for semesteravgift skal diskuteres i samme møte som man 

diskuterer budsjettprioriteringer for SiO. 

Begrunnelse Jeg vil ha et mer sikkert grunnlag for å kunne ta denne avgjørelsen. Jeg 

mener at det vi har av informasjonsgrunnlag er uproporsjonalt i forhold 

til hvor mange som blir påvirket av denne avgjørelsen. 

Innstilling 
 

VEDTAK Avvist.  

 

Forslag nr. 5 Dokument Semesteravgift Linje 
 

  Levert av Sivert Arntzen, UiO – Liberal liste  Type Tillegg 

Sak 018-23/02 Semesteravgift 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker å øke semesteravgiften fra 600 

kr til 665 kr. Semesteravgiften skal ikke gå til finansiering av 

Studenthuset St. Olavs Gate 23. 

Begrunnelse Studentene Oslo skal ikke finansiere SO23 prosjektet gjennom 

semesteravgiften. Dette er et tilbud de mest sannsynlig ikke vil få brukt i 

sin egen studietid. 

Innstilling 
 

VEDTAK Avvist. 

 

VEDTAK: Velferdstinget vedtar forslag 1. Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker å øke 251 

semesteravgiften fra 600 kr til 690 kr.   252 
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REVIDERING AV ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG 253 

AKERSHUS 254 

Saksnummer 019-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll 

Vedlegg Økonomireglement for Velferdstinget I Oslo og Akershus  

Arbeidsutvalgets innstilling: 255 

Økonomireglementet for Velferdstinget i Oslo og Akershus revideres. 256 

Forslag til vedtak: 257 

Økonomireglementet for Velferdstinget i Oslo og Akershus revideres med de endringer som fremkommer 258 

under møtet. 259 

SPØRSMÅL TIL INNLEDNING  260 

27. 261 

DEBATT 262 

Ingen tegnet seg til debatt.  263 

VOTERING 264 

Velferdstinget går til votering. 265 

Det var 28 stemmeberettigede til stede.  266 
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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 Vedtatt.  

 

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 Vedtatt.  
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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 Vedtatt. 

 

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 Vedtatt. 
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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 Vedtatt. 
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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 Vedtatt. 

 

VEDTAK: Velferdstinget vedtar revidert økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus, med 267 

de endringene som ble vedtatt i møtet.  268 
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REVIDERING AV VELFERDSTINGETS DRIFTSBUDSJETT FOR 2023 269 

Saksnummer 020-23/02 

Type sak Vedtakssak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll 

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

Arbeidsutvalgets innstilling: 270 

Revidert driftsbudsjett for Velferdstinget i Oslo og Akershus 2023 vedtas. 271 

Forslag til vedtak: 272 

Revidert forslag til Velferdstinget i Oslo og Akershus’ driftsbudsjett for 2023 vedtas med de endringer som 273 

fremkommer under møtet. 274 

SPØRSMÅL TIL INNLEDNING  275 

Ingen spørsmål til innledning. 276 

DEBATT 277 

Ingen tegnet seg til debatt. 278 

VOTERING 279 

Velferdstinget går til votering. 280 

Det var 28 stemmeberettigede til stede. 281 

VEDTAK: Velferdstinget vedtar revidert driftsbudsjett 2023 for Velferdstinget i Oslo og Akershus. 282 
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ETTERGODKJENNING AV MEDLEMMER TIL KULTURSTYRET 283 

Saksnummer 021-23/02 

Type sak Valgsak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget v/ Jon Aleksander Prøitz 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 284 

Velferdstinget i Oslo og Akershus godkjenner at Didrik Svellingen og Vemund Jernsletten rykker opp fra vara 285 

til faste medlemmer i Kulturstyret. 286 

Forslag til vedtak: 287 

Velferdstinget i Oslo og Akershus godkjenner at Didrik Svellingen og Vemund Jernsletten rykker opp fra vara 288 

til faste medlemmer i Kulturstyret, med funksjonstid frem til 30. juni 2023. 289 

SPØRSMÅL TIL INNLEDNING  290 

Ingen spørsmål til innledning.  291 

VOTERING 292 

Velferdstinget går til votering. 293 

Det var 28 stemmeberettigede til stede.  294 
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Forslag nr. 1 

Dokument 
 

Linje 
 

Levert av Arbeidsutvalget Type Endring 

021-23/02 Ettergodkjenning av medlemmer til Kulturstyret 

Opprinnelig 

tekst 

 

Ny tekst 
Samtlige steder hvor navnet Vemund Jernsletten er nevnt, byttes med 

Hanne Alexandersdatter Hugem 

Begrunnelse 

Vemund Jernsletten har trukket seg etter at disse sakspapirene ble 

ferdiggjort, og første vara i rekken, Hanne Alexandersdatter Hugem 

rykker derfor opp i hans plass. 

Innstilling 
 

VEDTAK Vedtatt.  

 295 

VEDTAK: Velferdstinget i Oslo og Akershus godkjenner at Didrik Svellingen og Hanne Alexandersdatter 296 

Hugem rykker opp fra vara til faste medlemmer i Kulturstyret, med funksjonstid frem til 30. juni 2023.  297 



  

 

 

 
82 

ETTERGODKJENNING AV SUPPLERINGSVALG TIL KULTURSTYREVARAER 298 

Saksnummer 022-23/02 

Type sak Valgsak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget ved Jon Aleksander Prøitz 

Vedlegg  

Arbeidsutvalgets innstilling: 299 

Velferdstinget i Oslo og Akershus godkjenner oppnevningen av Sara Oline Olsen som 4. vara, Arya Shadkam 300 

som 5. vara, og Omar Farah som 6. vara til kulturstyret. 301 

Forslag til vedtak: 302 

Velferdstinget i Oslo og Akershus godkjenner oppnevningen av Sara Oline Olsen som 4. vara, Arya Shadkam 303 

som 5. vara, og Omar Farah som 6. vara i kulturstyret. 304 

SPØRSMÅL TIL INNLEDNING  305 

Ingen spørsmål til innledning.  306 

VOTERING 307 

Velferdstinget går til votering. 308 

Det var 28 stemmeberettigede til stede. 309 

VEDTAK: Velferdstinget i Oslo og Akershus godkjenner oppnevning av Sara Oline Olsen som 3. vara, 310 

Arya Shadkam som 4. vara, og Omar Farah som 5. vara i Kulturstyret.   311 
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SUPPLERINGSVALG TIL KONTROLLKOMITEEN 312 

Saksnummer 023/23-02 

Type sak Valgsak 

Saksansvarlig Arbeidsutvalget v/ Frida Rasmussen 

  

Arbeidsutvalgets innstilling: 313 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i valgsaker. 314 

Forslag til vedtak: 315 

Velferdstinget velger et nytt medlem til kontrollkomiteen ut perioden. Valgperioden er fra 5. februar 2023 til 316 

30. juni 2023. 317 

VOTERING 318 

Velferdstinget går til votering. 319 

KANDIDATER 320 

 Marius Frans Linus Hillestad 321 

Det var 28 stemmeberettigede til stede. 322 

 VEDTAK: Velferdstinget i Oslo og Akershus velger Marius Frans Linus til å sitte i 323 

kontrollkomiteen fra 5. februar 2023 til 30. juni 2023. 324 


