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REFERAT FRA MØTE I STUDENTHOVEDSTADEN 
 
 
 

 
 
 
Dato:  Torsdag 11. februar 2021 
Møtetid:  16:00-18:00 
Sted:   Zoom: https://uio.zoom.us/j/66600593668? 
 
 
Tilstede:   
 
 Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Idun Kløvstad 
 Leder av Studentparlamentet ved UiO, Runa Kristine Fiske 
 Nestleder av Studentparlamentet ved OsloMet, Rolf Martin Aspenes 
 Leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Kristoffer Egset 
 Leder av Studentrådet ved PHS, Benedicte 
 Leder av Kjellerpubnettverket på UiO, Marius Torsvoll  
  Leder av Studentidrettsrådet, Eva Strømme Moshuus 
 Observatør, Henriette Seim, Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget 
 
 To representanter fra de mindre institusjonene.  
  Guro Grimstad Karlsen, Steinerhøyskolen 
  Eirik Knutsen, Bjørknes høyskole, kl 16:17 
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Klokken 16:08 

Sak 3) Kort presentasjonsrunde 
Møte ble innledet med presentasjonsrunde.  
 
 
 
Sak 1) Valg av møteleder og referent 

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

 
 
 
Sak 2) Godkjenning av innkalling og referat 

a. Innkalling godkjent 
 
 
 
Sak 4) Kort orienteringsrunde 
Alle ga en kort orientering.  

- Idun innledet med at hun ønsker å orientere litt bedre på disse møtene. Det er nemt å 
tenke at alle er Velferdstinget folk her, men det er det jo ikke. 

- Det er flere som jobber opp mot institusjonen med krisepakke som er kommet. Det jobbes 
med hvordan de penger best kan brukes. 

- Det er vanskelig at institusjonene er stengt og studentene ikke få være der 
- Flere har delt Velferdstingets kampanjen «Vår med nye venner».  
- Det har kommet et vedtak i Universitetsstyret på UiO om at stille krav til institusjonene når 

det gjelder tillitsvalgte. Det er veldig stor forskjell på studenttillitvalgte rundt omkring. Noen 
får betalt og andre gjør ikke. Nå skal man få retningslinjer for behandling av 
studenttillitsvalgte.  

- Det mangler engasjement i komiteer og styre grunnet pandemien. 
- Det florerer kampanjer om reduksjon av semesteravgift. Hvilket er vanskelig da de 

pengene går til bygg og ansatte. Det jobbes med å få studenter til å betale semesteravgift 
selv om de sitter hjemme. 

- Det er også et emne som ble tatt opp i «Råd for de mindre» i går. Det virker som om det er 
en problem flere steder. 

- Studentidrettsrådet jobber med mandatet, man ønsker bredere representasjon i rådet. 
Vanskelig med engasjementet der også. 

- Kjellerpubbene prøver med så mye digitalt aktivitet som mulig.   
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Klokken 16:18 
Sak 5) Saksliste til strategisk samarbeidsforum - diskusjon rundt punktene 
Idun orienterte. 
 
Studenthovedstaden gikk over sakslisten. 
 

Agenda: 

1. Referat 
2. Innovasjonsdistrikter i Oslo og det grønne skiftet 

• Byrådets ambisjoner v/ næringsbyråd Victoria Marie Evensen 
• Oslo Science City v/ adm. dir. Christine Wergeland Sørbye 
• Innovasjonsdistrikt Hovinbyen v/ prosjektleder Elin Schjenken Halvorsen 
• Innovasjonsdistrikt sentrum v/ styringsgruppeleder Per Martin Norheim-

Martinsen 
• Investorenes rolle v/ adm. dir. Ellen Amalie Vold, Norsk 

Venturekapitalforening 
• Diskusjon 

3. Eventuelt 
 
Studenthovedstaden talte om hva de ønsker med det grønne skifte når det kommer til studenter. 

- Sykler? 
- Forsikringsgodkjent sykkellås? 
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Sak 6) Felles saker opp mot Oslo Kommune 

Det har tidligere blitt løftet et ønske om et felles organ mellom studentene og kommunen, der 
studentene står mer i fokus enn i Strategisk samarbeidsforum.  
 
I første omgang har jeg et ønske om at vi finner noen felles saker og inviterer politikerne til oss, 
for å se hvordan det fungerer og om de er villige til å møte. Under finner dere et par forslag til 
saker vi i VT-AU gjerne jobber videre med i fellesskap, men ta gjerne opp egne saker også 
 om dere har noen.  
 
En studentmelding fra Oslo Kommune 
Oslo kommune har ikke en studentmelding. Vi jobber med å kartlegge om det har blitt diskutert 
og hvorfor det eventuelt ikke har blitt noe av, men mener det er uheldig at det ikke eksisterer.  
 
Dette er ikke noe som kommer til å komme på plass over natten, men arbeidet må begynne et 
sted.  
 
Tilskudd til studentenes psykiske helsetilbud 
Vi løftet dette i forbindelse med Oslo-budsjettet både i 2019 og i 2020 uten gjennomslag. 
Kommunen har invitert til videre dialog og sier de er opptatt av situasjonen med studentenes 
psykiske helse og korona. Vi mener de burde støtte det psykiske helsetilbudet uavhengig av 
korona, da de har ansvaret for egne innbyggeres helsetilbud. Vi fortsetter selvfølgelig dialogen, 
men tenker det ikke er noe i veien med flere stemmer som løfter problematikken. 
 

 
Idun orienterte om saken og spør om det er noen har noe som noe de vil ta opp. 
 
Studenthovedstaden diskuterte saken.  
 
Idun forklarte at det er ønske om et forum og starten kunne være å invitere til et møte med ting 
på dagsorden som vi ønsker å ta opp. 
 
Studenthovedstaden er enig i at Oslo burde ha en studentmelding og at en slik melding kunne 
inneholde ting om helse. 
 
Det kom ingen innspill på møtet.  
  
Idun avsluttet saken med at hvis man vil ha et møte kan man vente med å avtale et møte til man 
har litt flere saker klar. Det er mer en test for å se om de vil ha et møte med oss.  
 
Idun oppfordre alle til å sende inn forslag før neste innkalling.  
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Sak 7) En styrkning av studentfrivilligheten i Oslo 

Oslo har et unikt mangfold av studentforeninger, men det er ikke så godt kjent blant 
studentmassen. Det er også et fåtall av de ulike foreningene som snakker med hverandre, eller 
med oss i Velferdstinget. Det gjør det vanskelig å vite hvilke behov studentfrivilligheten har, som 
igjen gjør det vanskelig å bidra til en styrkning.  
 
Vi ønsker både å legge frem noen forslag for videre arbeid, men er også interessert i generell 
drodling rundt hvordan foreningslivet på de ulike lærestedene fungerer og hvordan dere tenker 
det bør jobbes for en styrkning på tvers av institusjonene.  
 
På kort sikt ser vi at foreningene vi har kontakt med, har det utfordrende under nedstengningen. 
Mange har lagt planer som likevel ikke har blitt noe av, noe som gjør det tyngre og tyngre og 
skulle legge nye planer for arrangementer frem i tid. Det er i tillegg utfordrende å både rekruttere 
og mobilisere digitalt.  
 
På lang sikt ønsker vi å legge en helhetlig plan for hvordan vi skaper en sterkere studentfrivillighet 
i Oslo når ting går tilbake til normalen. Hvordan kan vi i større grad skape nettverk som snakker 
både med hverandre og med oss? 

 
Studenthovedstaden diskuterte saken. 

- Idun innleder med å spørre hvor god kontakt man har på institusjonene 
- Det er ulike praksis på institusjonene. 
- På Bjørknes går alt igjennom sosialkomiteen. Det er tett oppfølgning i studentrådet 
- På Høyskolen Kristiania, er det en separat stilling som følger opp 
- OsloMet har egen studentliv koordinator 
- På UiO har de ikke noe utenom fakultetsforeningene. 
- SiO Foreninger har kontakt med 39 foreningsledere 
- Fra Velferdstingets side er det er planlagt en general styrkning av studentfrivilligheten med 

en Studentfrivillighetskonferanse som skal skape et møtepunkt for studentfrivilligheten. 
Det skal legges frem på nest VT møte. 

- På Steinerhøyskolen har de ulike grupper men de opplever de utfordringer grunnet 
pandemien og manglende ressurser 

 
Til sist ble det lagt frem et ønske om å jobbe for en løsning med rabatt på kollektiv transport for 
de over 30. Studenthovedstaden diskuterte saken kort. 

- Det er bedre å jobbe for studentrabatt 
- Man bør ikke bruke krisemidler på dette 
- I pandemien er kollektiv transport frarådet 
- SiO må tjene penge et sted – så et annet av SiO sine tilbud blir dyrere hvis SiO skal betale 
- Det bør tas med Oslo Kommune 
- Dette har man jobbet en del med før 

 
 
Sak 8) Eventuelt  
Det var ingen saker til eventuelt. 

 
 

Møteslutt 16:50 


