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Endelig innkalling til møte i Velferdstinget Vest

Velkommen til Velferdstinget Vest sitt tredje møte dette semesteret! Møter i Velferdstinget Vest
er åpne for alle, og alle Sammen-studenter har tale- og forslagsrett.

Mat på møtet
Påmeldingsfristen for å melde seg på til møtet har gått ut. Likevel ønsker vi å ha oversikt over
hvem som kommer på møtet, så hvis du ikke har meldt deg på kan du gjøre det her. Delegater
og andre med møteplikt kan kjøpe mat til en verdi av 150kr som blir refundert i ettertid. Dette
skal brukes på møtemat og vi ber dere ikke misbruke ordningen.

Endringsforslag
Alle representanter kan sende inn endringsforslag, tilleggsforslag og strykningsforslag. De kan
sendes inn gjennom dette skjemaet. Endringsforslag kan også sendes under møtet, men vi
oppfordrer alle til å sende inn forslagene så tidlig som mulig.

Velferdstingets møteplan for 2021
VT01/21 lørdag, 6.februar, fysisk
VT02/21 torsdag, 4.mars, digitalt
VT03/21 lørdag, 20.mars, fysisk digitalt
VT04/21 torsdag, 8.april, digitalt
VT05/21 lørdag, 29.mai, fysisk
VT06/21 lørdag, 4.september, fysisk
VT07/21 lørdag, 7.oktober, digitalt
VT08/21 lørdag, 4.desember, fysisk

Har du noen spørsmål angående det praktiske rundt møtet eller annet organisatorisk ta kontakt
med nestleder Ida på ida@vtvest.no. Har du noen spørsmål rundt Velferdstinget Vest sitt
politiske arbeid, ta gjerne kontakt med leder Anette på anette@vtvest.no. Det er også mulig å
besøke oss på kontoret vårt i 2.etasje på studentsenteret (rom 211).

Vennlig hilsen,

Arbeidsutvalget v/ leder
Anette Arneberg
leder@vtvest.no // 47 63 32 04
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VT 24/21 Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoll.
Oppmelding av saker til eventuelt
Vedtakssak

Innmelder
VT-styret

Saksbehandler
Anette Arneberg

Formål
Velferdstinget vedtar hvilke saker skal behandles på møtet, samt protokollen fra VT 02/21.

Presentasjon
Møtet skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendinger mot innkalling meldes her.
Dagsorden settes, og kan kun endres dersom Velferdstinget vedtar med ⅔ flertall å enten ta inn
nye saker eller endre rekkefølgen. Merk at endrings- og vedtaksforslag til alle saker skal meldes
skriftlig til ordstyrerbordet før strek i saken er satt.

Vedlegg
1. Protokoll
2. Tidsplan

Forslag til vedtak
24.1 Velferdstinget godkjenner innkalling
24.2 Velferdstinget godkjenner dagsorden
24.3 Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 02/21

Styrets innstilling
24.1 Vedtas
24.2 Vedtas
24.3 Vedtas

Utfall:
24.1 Vedtatt
24.2 Vedtatt med endring som kom frem i møtet.
24.3 Vedtatt



Endelig innkalling VT03/21

VT 25/21 Orienteringer
Orienteringssak

Innmelder
VT-styret

Saksbehandler
Anette Arneberg

Formål
Å orientere Velferdstinget om det som har skjedd siden forrige møte.

Presentasjon
Velferdstingets styre, Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet skal orientere
på alle møter i Velferdstinget. Andre organisasjoner og enkeltpersoner kan orientere om saker
de mener er av interesse for Velferdstinget.

Alle søkerorganisasjoner som ønsker å stille har mulighet til det. Det er en maks-tid for
orienteringer på 3 minutter. De søkerorganisasjonene som ikke har orientert dette semesteret
må orientere på dette møtet.

Vedlegg
1. Orienteringer

Forslag til vedtak
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker.

Utfall:
Au
Anette orienterte.
Ida orienterte.
Det ble åpnet for spørsmål til AU.

VT-styret
Joakim legger skriftlig orientering til grunn.
Andreas Orienterte.
Det ble åpnet for spørsmål til orienteringen.



Sammen-Styret
Amalie orienterte.
Det ble åpnet for spørsmål til orienteringen.

Gjester
Steinar Timenes orienterte.
Det ble åpnet for spørsmål til orienteringen.
Amalie Huseby orienterte.
Det ble åpnet for spørsmål til orienteringen.
Sofie Karlsen orienterte.
Det ble åpnet for spørsmål til orienteringen.
Ingvild Heggertveit Hagesæter orienterte.
Det ble åpnet for spørsmål til orienteringen.
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VT 26/21 Sammen og krisepakken
Orienteringssak

Innmelder
VT-styret

Saksbehandler
Anette Arneberg

Formål
Sammen skal orientere om hvordan midlene fra krisepakke 2 skal brukes, hva som er utrettet så
langt og hvordan arbeidet blir gjort videre.

Presentasjon
I krisepakke 2 til studenter fikk Sammen tildelt 11.9 millioner tiltenkt lavterskel sosiale tiltak,
ansettelse av studentmedarbeidere og til Sammen psykisk helse. I sammenheng med dette har
Velferdstinget vest sitt arbeidsutvalg hatt god dialog med både direktør Per Kristian Knudsen,
Hege Råkil og styreleder Amalie Lunde. Arbeidsutvalget har blitt holdt godt orientert om hvordan
midlene har blitt igangsatt og hatt mulighet til å komme med innspill.

Det er viktig at Velferdstinget Vest er orientert om hvordan Sammen planlegger å bruke midlene
videre og hva som er gjort så langt. Arbeidsutvalget har derfor valgt å invitere styreleder i
Sammen til å holde en lengre orientering om krisepakke 2 og ta imot spørsmål fra Velferdstinget
Vest sin forsamling.

Forslag til vedtak
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker

Utfall:
Anette presenterte saken.
Amalie orienterte.
Det ble åpnet for spørsmål.
Oda orienterte.

Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker.
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VT 27/21 Evaluering av fusjon - Denne saken ettersendes
Diskusjonssak

Innmelder
VT-styret

Saksbehandler
Ida Søfteland

DENNE SAKEN, INKLUDERT SAKSDOKUMENTER, ETTERSENDES

Utfall:
Saken ble trukket.
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VT 28/21 Tildelingsreglement
Diskusjonssak

Innmelder
VT-styret

Saksbehandler
Anette Arneberg

Formål
Å diskutere hvordan Velferdstinget Vest sitt tildelingsreglement kan forbedres og hvilke
utfordringer det er med det for øyeblikket.

Bakgrunn
Velferdstinget Vest har to tildelingsreglement, et for Bergen hvor budsjettfordeling håndteres av
budsjettkomiteen og blir vedtatt på et møte i Bergen Studentvelforening (BSV) hvor det sitter
representanter fra de ulike institusjone basert på studenttall. BSV vedtar budsjettfordeling for
midler til studentorganisasjoner i Bergen.

I region Nord (Førde og Sogndal) og region Sør (Stord og Haugesund) har vi et annet
tildelingsreglement og midlene fordeles av de lokale studentcampusrådene i henhold til dette.

Tildelingsreglementet har ikke blitt diskutert siden det ble innført og vi ønsker å vite hva
Velferdstinget Vest mener om tildelingsreglementet, om det er noe som kan forbedres eller
burde endres. Til sammenligning er Kulturstyret sitt tildelingsreglement mye strengere enn
Velferdstinget Vest sitt. Dette er slik at både søkerorganisasjoner i Bergen og i regionene vet
hvordan deres søknader blir vurdert og hva Velferdstinget Vest ønsker å prioritere.

I dokumentet for semesteravgiftsfordelingsreglement står det gjennomgående om
organisasjoner som mottar midler fra Velferdstinget Vest. I praksis har dette betydd
organisasjoner som får midler fra Bergen studentvelforening. Organisasjoner i regionene har
ikke måtte godkjennes av Velferdstinget Vest. Her skal det bemerkes at arbeidsutvalget ved
Velferdstinget Vest ikke har noe kunnskap om det har kommet nye organisasjoner.
Semesteravgiftsfordeling i regionene er i stor grad kontrollert av studentcampusrådene.
Velferdstinget Vest har ingen fastsatte rutiner eller kontrollorgan for å ettergå
semesteravgiftsfordelingen i regionene, slik som vi har i Bergen.

Diskusjonspunkt
● Bør de samme reglene for søknad om midler gjelde i Bergen som i regionene? ●



Oppfattes dokumentene som forståelig og entydige? Hva kan eventuelt endres for at
dette skal bli bedre?
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● I dag er det tydelig regler for studentmediene, men ikke for andre organisasjoner. Bør
dette endres? Bør det finnes spesifikke krav for organisasjoner som ikke er
studentmedier?

● Er det noen regler knyttet til hvem som kan få direkte støtte fra Velferdstinget Vest som
forsamlingen føler mangler?

● Mener Velferdstinget Vest at tildelingsreglementet bør samles i et dokument eller
fungerer det som oppsplittet?

Vedlegg
1. Semesteravgiftsfordelingsreglement
2. Semesteravgiftstildeling i Bergen
3. Semesteravgiftstildeling i region nord og region sør

Forslag til vedtak
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker

Styrets innstilling
Styret innstiller ikke i diskusjonssaker

Utfall:
Anette presenterte saken.
Det ble åpnet for spørsmål.
Det ble åpnet for diskusjon.
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VT 29/21 Resolusjon: Oppgradering av studentboliger
Vedtakssak

Innmelder
VT-styret

Saksbehandler
Anette Arneberg

Formål
Å utforme politikk på oppgradering av studentboliger.

Bakgrunn
De siste årene har oppgradering av studentboliger blitt satt på agendaen. Flere av Sammen
sine studentboliger ble bygget på forrige århundre og trenger sårt en oppgradering, spesielt
med tanke på at levetiden på studentboliger er 50 år. Dette er ikke på grunn av mangel på
vedlikehold, men fordi boligene sin tekniske standard har gått ut på dato.

Det er forskjell mellom vedlikehold og oppgradering. Vedlikehold blir gjort på årlig basis og
handler om å gjøre mindre tiltak, slik som maling eller skifte ødelagt gulv og lignende.
Oppgradering handler om å oppgradere bygget til dagens standard og er en mye større
operasjon. Det kan være knyttet til ventilasjon, energieffektivitet, rørsystem og utforming, denne
er annerledes i dag enn når bygget ble ferdigstilt for 50 år siden.

Det har også skjedd en stor utvikling siden noen av de eldre boligene ble bygget, for eksempel
ville utbruddet av kakerlakker på Fantoft vært betydelig mindre omfattende dersom det hadde
skjedd i en av de rehabiliterte boligene. Nye materialer hindrer dyr som kakerlakker å kunne
spre seg.

Sammen får ikke støtte av staten til å oppgradere boliger, derfor går kostnader til oppgradering
direkte utover studentenes husleie. Eksempelvis økte månedsleien til beboerne på Fantoft i snitt
med 1000 kroner i 2019, i stor grad som følge av en helt nødvendig oppgradering.

Å rive og for å så bygge nytt er i mange tilfeller ikke et alternativ, da dette ofte stoppes av
kommunene. Det er heller ikke et miljøvennlig alternativ, selv om en tilskuddsordning som åpner
for rehabilitering er det mest økonomisk bærekraftige alternativet for samskipnadene.
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29.1 Resolusjon: Oppgradering av studentboliger

Målet med tilskuddsordningen for studentboliger er å øke dekningsgraden. Dekningsgrad er
prosentandelen av studenter som har tilgang på studentboliger. For å øke dekningsgraden må
vi få flere nye boliger per år, enn boliger som rives eller selges.

For å sikre god dekning på studentboliger er det viktig at man ivaretar de boligene man allerede
har. Mange studentboliger er bygget så langt tilbake som på 1970-tallet, og selv med godt
vedlikehold er boligene utdatert etter dagens standard. Dersom studentboliger skal ha en
markedsregulerende effekt må de være av god stand, og boliger som er over en viss alder må
derfor oppgraderes.

Velferdstinget mener at det er essensielt for fornuftig studentboligbygging at man skiller mellom
oppgradering og vedlikehold av boliger. Dette er to helt forskjellige ting, da vedlikehold er
mindre inngrep som gjøres årlig, mens oppgradering handler om omfattende endringer for både
mer energieffektive, arealeffektive og moderne boliger. Dette er derfor en viktig del av å sikre
bærekraftig studentboligbygging og god velferd for studentene som bor der.

Velferdstinget Vest mener at:

● Tilskuddsordningen for studentboliger må utvides for å åpne opp for støtte til
oppgradering av studentboliger

● Det må utformes et tydelig regelverk for oppgradering av studentboliger, som hindrer
misbruk av ordningen

● Sammen bør ha tydelige langsiktige planer for vedlikehold av studentboliger ●
Oppgradering av studentboliger skal hensynta byggets miljøbelastning og energiforbruk

Kilder
1. Sak om oppgradering av Fantoft i Studvest
2. Sak om kakerlakker

Forslag til vedtak
29.1 Resolusjonen vedtas med de endringer som kommer frem i møtet

Styrets innstilling
29.1 Vedtas

Utfall:
Anette presenterer saken.
Det ble åpnet for spørsmål til saken.
Det ble åpnet for diskusjon.



29.1 Vedtatt



Endelig innkalling VT03/21

VT 30/21 Endringsforslag valgkomitémandat
Vedtakssak

Innmelder
Elisabeth Nilsen v/ NHH-delegasjonen

Saksbehandler
Ida Søfteland

Formål
Å endre valgkomitémandatet slik at valgkomiteen har fem medlemmer.

Presentasjon
For øyeblikket står det i valgkomiteen sitt mandat at komiteen skal ha tre medlemmer, dette er
her foreslått å utvides til fem medlemmer.

Valgkomitéen har et stort mandat og skal i en kort tidsperiode gjennomføre svært mange
intervjuer. Det er dette som tar størst kapasitet, og komitéen vil tjene på å ha flere medlemmer
som kan bidra i prosessen.

Denne saken må sees noe i sammenheng med sak 31/21 Vedtektsendringer ettersom
valgkomiteen sin sammesetning er regulert både i valgkomiteemandat og i vedtektene. I sak
31/21 fremmer VT-styret å fjerne komiteestørrelse fra vedtektene, slik at dette bare vil være
regulert i mandatene.

Vedlegg
1. Endringsforslag valgkomitémandat

Forslag til vedtak
30.1 Velferdstinget endrer valgkomitémandatet i henhold til vedlegg 7: Endringsforslag
valgkomitémandat

Styrets innstilling
30.1 Vedtas

Utfall:
Elisabet presenterer saken.
Det ble åpnet for spørsmål.



Det ble åpnet for diskusjon.

30.1 Vedtatt
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VT 31/21 Vedtektsendringer
Vedtakssak

Innmelder
VT-styret

Saksbehandler
Ida Søfteland

Formål
Å revidere vedtektene til Velferdstinget, for å strømlinjeforme vedtektene og mandatene.

Presentasjon
På VT01/21 vedtok Velferdstinget en helhetlig endring av vedtektene. Det ble også på dette
møtet gjort endringer i mandatene til de ulike komiteene for å forhindre at informasjon sto både i
vedtektene og i mandatene.

Til dette møtet ble styret gjort oppmerksom på at antall medlemmer i de ulike komiteene står i
både mandatene og i vedtektene for både budsjettkomiteen og valgkomiteen. I tillegg står det
både i vedtektene og i valgkomiteemandatet hvilke stillinger valgkomiteeen skal innstille på.
Vi har derfor foreslått å stryke dette fra vedtektene ettersom det er regulert i mandatene.

Til dette møtet har vi sendt ut 2 strykningsforslag, og i “vedlegg 8:Forslag til vedtektsendringer”
er oversikten over disse. Hvert av forslagene skal voteres over.

Fristen for å sende inn endringsforlsag på disse forslagene var 11.mars, jf. § 6-2, og dermed er
det ikke lenger anledning til å sende inn endringsforslag.

Vedlegg
1. Vedlegg 8: Forslag til vedtektsendringer

Forslag til vedtak
31.1 Velferdstinget reviderer vedtektene i henhold til vedlegg 8: Forslag til vedtektsendringer

Styrets innstilling
31.1 Vedtas

Utfall:



Ida presenterer saken
Det ble åpent for spørsmål i saken.
Det ble åpnet for diskusjon

31.1 Vedtatt.
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VT 32/21 Eventuelt
Møte i April

Utfall:

Anette presenterer saken.

Det ble åpnet for spørsmål til saken.

Det ble åpnet for diskusjon til saken.

Det fattes ikke vedtak i eventueltsaker.

Besøksforbud i Sammen sine boliger

Utfall:

Anette presenterer saken.

Det ble åpnet for spørsmål til saken.

Det ble åpnet for diskusjon i saken.

Det fattes ikke vedtak i eventuelt saker.

VT 33/21 Møteevaluering
Orienterings- eller diskusjonssak


