
STUDENTHOVEDSTADEN 
- Studenter i sentrum

REFERAT FRA MØTE I STUDENTHOVEDSTADEN 

Dato: Mandag 30. november 2020 
Møtetid: 16:00-18:00 
Sted:  Zoom 

Innkalt til møte: 
Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Idun Kløvstad 
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 
Representant fra Studentrådet ved PHS, Benedicte 
Leder av Det Norske Studentersamfund, Ragnhild Bjørkum Vassbotn 
Leder av Kjellerpubnettverket på UiO, Marius Torsvoll  
Talsperson for Konsulatet på OsloMet, Alexander Rambech 
Leder av Studentidrettsrådet, Eva Strømme Moshuus 
Leder av SiOs hovedstyre, Jonas Virtanen 

To representanter fra de mindre institusjonene. 
David Revheim, Einar Granums Kunstfagskole 
Henriette Seim, Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget 

Til stede : 
Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Idun Kløvstad 
Leder av Studentparlamentet ved UiO, Runa Kristine Fiske 
Leder av Studentparlamentet ved OsloMet, Marie Knutsen Bruntveit 
Representant fra Studentrådet ved PHS, Benedicte 
Leder av Det Norske Studentersamfund, Ragnhild Bjørkum Vassbotn 
Leder av Studentidrettsrådet, Eva Strømme Moshuus 
Leder av SiOs hovedstyre, Jonas Virtanen 

Fra de mindre institusjonene. 
Henriette Seim, Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget 

Gjester 
Joans Økland, Velferds- og likestillingsansvarlig i NSO til kl. 16:30 
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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) Ny krisepakke og lønnet praksis til studenter 
Sak meldt inn av Marie Knutsen Bruntveit (OsloMet) 
 
Jonas Økland presenterte seg selv. 
 
Marie innledet saken.  
Mange studenter sliter med ulike tiltak og restriksjoner som følge av koronapandemien. De er 
enkel saker som det har blitt løst opp i, men fortsatt mange som sliter. Studentene har behov for 
en ny krisepakke, men de er ikke interessert i nye lån.  

- Studenter blir bedt om å si opp arbeidsforhold eller sette dem på pause for å kunne gå ut 
i praksis, spesielt helsefag 

- Mange studenter er permitterte 
Kan man få til et samarbeide for å gi studentene trygge økonomiske rammer til pandemien er 
over? 

- Ny krisepakke 
- Lønnet praksis 

 
Jonas Ø. forklarte hva NSO jobber med og hva de kan gjøre  

- Sørge for å ha saker i mediene. 
- Sendt brev til KD og kreve ny krisepakke, signert av UHR 

 
SH medlemmene og Jonas Ø. diskuterte saken. 

- SP-UiO har fått en del henvendelse fra studenter som er i en vanskelig situasjon 
- Man kan sørge for å holde saken oppe i mediene – holde presset oppe på saken  
- SP-UiO har hatt en kampanje om «studentbudsjettet» – som tok helt av – og masse har likt 

siden til SP-UiO som følge av kampanjen – mange studenter kjenner seg igjen i situasjonen  
- Viktig å holde det aktuelt. 
- Studenter er den eneste gruppen der det forventes at man får hjelp fra foreldrene – viktig 

argument å ta med 
- Saker i Universitas og Khrono 
- Ikke bare en studentsak – det er et folkehelseproblem 
- Forslag om en digital demonstrasjon 
- Få Henrik Asheim til å høre på argumentasjonen. 
- Gjøre det på en saklig møte – ikke noe med å henge noen ut i mediene 
- Si fra uten å skade saken 
- Studenter er et ikke en bestemt (politisk) gruppe – studenter stemmer spredt – alle partier 
- Sørge for å ha fokuset på samme sted 
- SiO bolig omfatter kun en viss andel studenter – man når ikke så bredt med tiltak på SiO 

husleie 
- Utvide eksisterende kampanjer 
- Hjelpe hverandre med å dele kampanjer 
- Holde hverandre oppdatert. 
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Sak 4) Kort orienteringsrunde 
SH medlemmene ga en kort orientering. 
 
 
Sak 5) Strategisk samarbeidsforum 
Første innkalling til første møte i Strategisk Samarbeidsforum er sendt ut. Dagsorden ser slik ut:  
 
1.       Velkommen og kort presentasjonsrunde 
2.       Mandat for samarbeidsforumet 
3.       Ambisjoner for innovasjonsdistriktene og kort om Campus Oslo 
4.       Revisjon av kommuneplanens arealdel 
5.       Samarbeid om studentpraksis 
6.       Eventuelt 
  
 
Idun innledet saken.  
Det var dessverre ikke mer informasjon rundt punktene enn det som ble videresendt i forkant av 
saken.  
 
SH medlemmene diskuterte sakene 
Sak 2) Mandat for samarbeidsforumet 

- Det veldig lite om studenter 
- Det står ikke mye om hvordan studentene har det.  

 
Sak 4) Revisjon av kommuneplanens arealdel 

- Viktig punkt hvis man skal noe igjennom senere som krever plass/bygg 
 
Sak 5) Samarbeid om studentpraksis 

- Det mangler praksis plasser 
- Det er behov for ensformige kontrakter for alle studenter 
- Studenter i helsefag kan ikke ha andre arbeidsforhold samtidig 
- Man er usikker på de egentlig anbefalingene. 
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Sak 6) Hva kan vi, samskipnaden og utdanningsinstitusjonene gjøre for å bedre studenters 
tilværelse fremover? 
Idun innledet saken.  
Hvordan kan man bedre studentenes situasjon frem mot jul. Hva kan vi gjøre? 

- Legge press på en krisepakke? 
- SP-OsloMet har samarbeidet med studentpresten og har ekstra fokus på psykisk helse 
- SP-OsloMet holder campus åpen så studenter kan få et avbrekk fra plassen der hjemme 

og prøver å gjøre slik at det skjer noe hverdag 
- VT sendte en e-post helsebyrådet i kommunen for å få avklaring om hva som er tillat og 

hva som ikke er – studenter kan godt gå tur med hverandre – er greit å oppfordre til.  
- VT får 1 000 munnbind fra LO.  
- DNS føler seg litt maktesløse 
- DNS har en lille åpning med digitale arrangementer – de kan streame – så hvis noen trenger 

hjelp med det – DNS har ledig kapasitet og utstyr. 
- DNS tar også imot innspill på hva man kan streame 
- PHS er interessert i kanskje å få til å streame en debatt 
- Send e-post til DNS (ragnhild@1813.no) hvis man vil streame – max 3 personer til en debatt.  
- DNS har brukt mye tid på tiltak, forskrifter osv. – har en kontaktperson på UiO 
- DNS får masse henvendelse fra foreninger om hva som er tillat og ikke, regler m.m. 
- Det er vanskelig å få oversikt over tiltak og regler 
- Man kan spille inn flere steder – kommune og SiO – at man trenger bedre oversikter over 

reglene 
 
 
Sak 7) Eventuelt  
Det var ingen saker til eventuelt 
 
 

Møteslutt klokken 17:15 
 
 


