
REFERAT FRA MØTE I STUDENTHOVEDSTADEN 

Dato: Torsdag 27. august 2020 
Møtetid: 15:00-16:00 
Sted:  Zoom 

Innkalt til møte:  Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Idun Kløvstad 
Leder av SiOs hovedstyre, Jonas Virtanen 
Leder av Det Norske Studentersamfund, Ragnhild Bjørkum Vassbotn 
Leder av Studentparlamentet ved UiO, Runa Kristine Fiske 
Leder av Studentparlamentet ved OsloMet, Marie Knutsen Bruntveit 
Leder av BI Studentorganisasjon, Bendik Mansika 
Leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania,  
Leder av Studentrådet ved PHS, Thea Gaustad Vogsted 
Leder av Studentrådet ved MF vitenskapelig høyskole, Jostein Friis Bjerkeli 
Leder av Studentstyret ved Norges idrettshøgskole,  
Leder av Studentutvalget ved Norges musikkhøgskole, Elin Nilsen 
Leder av Studentrådet ved Bjørknes Høyskole, Bjørn Posum 
Leder av Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen, Helle Brænd Rabbås 
Leder av Studentrådet ved Kunsthøgskolen i Oslo, Therese Aas 
Leder for Studenttinget på NMBU,  
Leder av Studentrådet ved NLA Høgskolen i Staffeldtsgate, Elias Killi 
Leder av Studentrådet ved Norsk Gestaltinstitutt, Erik Schmidt 
Leder av Studentrådet ved Fjellhaug internasjonale Høgskole, Lars-Olav Morstøl 
Leder av Studentrådet ved Steinerhøyskolen, Justus Weiss 
Leder av Studentrådet ved Høgskolen for ledelse og teologi, Petter Berg 
Leder av Studentrådet ved NSKI høyskole, Emilie Sæverud 
Leder av Studentutvalget ved Barratt Due Musikkinstitutt, Øystein Klungnes 
Leder av Studentrådet ved Atlantis Medisinske Høyskole, Sara Hassout 
Leder av Studentrådet ved Høyskolen for dansekunst, Aurora Arnstad 
Leder av Studentrådet ved Einar Granums kunstfagskole, Vilja Askim 
Leder av Studentrådet ved Noroff, Frode Ødegard 
Leder av Studentrådet ved Norsk fagskole for lokomotivfører, Raymond W. Pedersen 
Leder av Studentrådet ved Fagskolen Oslo Akershus, Christoffer Sire 

Til stede:                Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Idun Kløvstad 
Leder av Det Norske Studentersamfund, Ragnhild Bjørkum Vassbotn 
Leder av Studentparlamentet ved UiO, Runa Kristine Fiske 
Leder av Studentparlamentet ved OsloMet, Marie Knutsen Bruntveit 
Leder av BI Studentorganisasjon, Bendik Mansika 
Leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Kristoffer Egset, kom kl. 15:14 
Leder for Studenttinget på NMBU, Tuva Lund 
Leder av Studentrådet ved Steinerhøyskolen, Even Avdal 



 
 
Sak 1) Valg av møteleder og referent 

a. Godkjent møteleder: Idun Kløvstad 
b. Godkjent referent: Sarah Hvesser 

 
 
 
Sak 2) Godkjenning av innkalling og referat 

a. Innkalling ble godkjent 
 
 
 
Sak 3) Strategisk samarbeidsforum - en oppdatering 

12. mars i år ble det signert en ny kontrakt med Oslo Kommune angående Studenthovedstaden 
og strategisk samarbeidsforum. Den sier at Studenthovedstaden oppnevner inntil to 
representanter til strategisk samarbeidsforum for kunnskapshovedstaden.  

Utover dette har vi ingen ny informasjon. Vi håper å få mer klarhet i hva forumet skal være og 
hvem som sitter der før selve møtet, slik at vi kan komme med en oppdatering da. 

 
Idun orienterte om saken. 
 
  



Sak 4) Forslag til endring av Studenthovedstadens sammensetning 

Velferdstingets arbeidsutvalg har sett på dagens sammensetning av Studenthovedstaden og 
ønsker å foreslå en endring. Endringen foreslås både for å gjøre forumet mer effektivt, og for å 
få en mer balansert representasjon. Endringsforslag kan sendes inn via vedlagt skjema. Vi 
foreslår at forslaget til ny sammensetning legges til grunn. Det er også lagt ved en link der dere 
får tilgang til alle innsendte forslag.  

Forslag til ny sammensetning:  

Studenthovedstaden består av leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, leder av de 5 
største studentdemokratiene, herunder studentparlamentet ved UiO, 
studentparlamentet ved OsloMet, BI Studentorganisasjon Oslo, Studentunionen ved 
Handelshøyskolen Kristiania og studentrådet ved Politihøyskolen, samt to 
representanter fra de mindre studentdemokratiene med fast representasjon i VT og en 
representant fra SiOs hovedstyre. Leder av Det Norske Studentersamfund, leder av 
kjellerpubnettverket på Blindern, kontaktperson for Konsulatet på OsloMet og leder av 
studentidrettsrådet har fast observatørplass og talerett på studenthovedstadens møter. 

Samlingsforum for de mindre institusjonene 

De mindre institusjonene tilknyttet Velferdstinget skilles ut i et eget samlingsforum som 
setter sitt eget mandat og ledes av samarbeidsansvarlig i Velferdstinget. Forumet har to 
representanter inn i Studenthovedstaden og vil ha formøter før hvert 
studenthovedstadsmøte. 

Idun orienterte om saken.  
 
Meningen med forslaget av at det kun var studentdemokratier og Velferdstinget som skulle ha 
stemmerett. Derfor et det sendt inn en endringsforslag som lyder. 
 

FORSLAG Levert av: Idun, VTAU  Type Endring 

Opprinnelig tekst "og en representant fra SiOs hovedstyre." 

Ny tekst "En representant fra SiOs hovedstyre, Leder av Det Norske Studentersamfund, ... ... har fast 
observatørplass og talerett på studenthovedstadens møter." 

Begrunnelse Tanken bak forslaget til ny sammensetning var at det kun skulle være studentdemokrati og Velferdstiget 
som har stemmerett, mens resten har fast plass med talerett. SiOs hovedstyre er ikke i denne 
kategorien og skulle derfor også vært foreslått tatt ut, men det ble dessverre ikke med i forslaget som 
ble lagt frem. Vi legger derfor frem dette som endringsforslag. 

 
Medlemmene i SH stilte seg positive til forslaget.   



Ragnhild spør om man har vurdert å gjøre noe lignende med foreningsarbeidet som man gjøre for 
de mindre institusjonene.  På den måten kunne man ha hatt noen fra foreningene med 
stemmerett.  
 
Resten av medlemmene i SH er positiv til ideen, men Idun påpeker at de samtidig ikke pålegge 
foreningene å organisere et forum. Det er litt enklere å organiserer for de mindre institusjonene, 
da de er under Velferdstinget.  
 
Det kommer frem i debatten at en slik representant for foreningene må velges, hvis de skal ha 
stemmerett på lik med studentdemokratiene. 
 
Det foreslås at det kunne fungere som en stemmerett som går på omgang, dog var det ikke helt 
tilslutning til den ideen. Det argumenteres mot dette med at man kan miste flinke folk som kunne 
ha stilt til valg. 
 
Idun foreslår at følgende legges til forslaget som allerede er fremmet. 
 
«Forslaget vedtas med forbehold om at studentkulturen senere kan få tildelt en stemme. VTAU 
skal i samarbeid med leder av DNS prøve å kartlegge hvordan studentkulturen kan organisere 
seg slik at stemmen blir best mulig brukt frem mot neste møte og vil legge frem et forslag 
Studenthovedstaden kan ta stilling ved neste møte.» 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Sak 5) Oppnevning av representanter til strategisk samarbeidsforum 

Denne saken vil bli foreslått utsatt dersom vi ikke klarer å oppdrive mer informasjon om hva 
forumet er innen møtetidspunktet.  

Idun innleder saken. 
Alle i SH er enige om å utsette saken til det foreligger mere informasjon om arbeidsbyrden for 
valgte representanter.  
 
  



Sak 6) Samlingsplasser for studenter. Hvordan kan vi forebygge ensomhet og 
tilrettelegge for at nye studenter får et miljø?  

SiOs foreningsuke er utsatt på ubestemt tid. OsloMet har likevel valgt å opprettholde 
arrangementene ved institusjonen. Tanken med dette punktet er å kunne brainstorme 
litt rundt hvordan vi kan tilrettelegge for at nye studenter skal finne seg et miljø.  

Idun innleder saken. 

SH brainstormer rundt hvordan man kan tilrettelegge for at nye studenter skal seg et 
miljø.  

- Samarbeid mellom semesterstarts opplegg på OsloMet og SP.  
- DNS sin hodemålsetning er å ha åpent 
- Foreningene har en del aktivitet på DNS, det skal gjerne fortsette 
- DNS tar ekstra mange forhold i forhold til smittevern 
- Digital kaffeslapperes; hvor studentene bare kan logge på og slå av et prat 
- Henvis foreningene til å søke KS og Koronapotten 
- Spre booking@neuf.no til alle foreninger som sliter med å finne en plass å ha 

aktivitet.  

 
 
 
Sak 7) Møtedatoer 

Følgende møtedatoer ble vedtatt for høsten 2020.  

 Torsdag 24. september, klokken 16:00-18:00 
 Torsdag 29. oktober, klokken 16:00-18:00 
 Mandag 30. november, klokken 16:00-18:00  

Så lenge smittesituasjonen er som i dag, vil møtene gjennomføres på Zoom.  

 

 
Sak 8) Eventuelt 
Møtet avsluttes med å tale litt om hvordan man ønsker samarbeidet i SH skal være. 

 
Møteslutt 15:40 

 

mailto:booking@neuf.no

