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REFERAT FRA MØTE I STUDENTHOVEDSTADEN 
 
 
 

 
 
 
Dato:  Tirsdag 25. mai 2021 
Møtestart:  16:00 
Sted:    Zoom: 

https://uio.zoom.us/j/69524416831?pwd=VTZUVWNUWUF2YzRLUTAxR0ZXL0FkZz
09 

 
 
Til stede:   
 
 Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Idun Kløvstad 
 Leder av Studentparlamentet ved OsloMet, Marie Knutsen Bruntveit 
 Leder av Det Norske Studentersamfund, Ragnhild Bjørkum Vassbotn 
 Leder av Kjellerpubnettverket på UiO, Marius Torsvoll  
 Leder av SiOs hovedstyre, Stine Johannessen 
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SAKSLISTE 
 
Dette møtet kommer i tillegg til møte med næringsbyråden den 28. mai. Grunnen til at det settes 
opp to møter, er at møtet i Strategisk Samarbeidsforum er den 26. mai.   
 
 
 
Sak 1) Valg av møteleder og referent 

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

 
 
 
Sak 2) Godkjenning av innkalling og referat 
 
 
 
Sak 3) Kort orienteringsrunde 
Sak utgår 
 
 
Sak 4) Strategisk Samarbeidsforum 
Vedlagt ligger saksliste til Strategisk Samarbeidsforum. Det inviteres til diskusjon rundt 
punktene. 

• Skolesamarbeid og etablering av videregående skoler i Oslo v/ Inga Marte Thorkildsen, 
byråd for oppvekst og kunnskap 

o Presentasjon av status og planer 
o Diskusjon 

• FoU- og innovasjonsstrategi for Oslo kommune v/ Victoria Marie Evensen, byråd for 
næring og eierskap 

o Presentasjon av mandat og planer for arbeidet 
o Diskusjon 

• Eventuelt 
 
SH medlemmene kommer med innspill til sakslisten 

• Det er behov for flere praksis plasser. Det er mange studenter som sendes ut av 
Oslo – langt unna.  

• Det er behov for god oppfølgning i opplæringen.  
• Det har vært utfordringer med praksis plasser i denne tiden hvor det har vært 

digitalt.  
• Idun oppfordret Marie til at OsloMet kobler seg på. UiO er koblet på Oslo Science 

City 
• Ragnhild påpeker at Oslo Science City er gode på å involvere studentene.  
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Sak 5) Forberedelse til møtet med Oslo Kommune den 28. mai 
Idun innledet med orientering om dagsorden på møtet.  

Møtet starter med en kort presentasjonsrunde. Deretter en runde med innspill og 
diskusjon og til slutt litt om studiestart.  

SH medlemmene kommer med innspill. 

• En av grunnene til at Oslo ikke er en god nok studentby ennå er levekostnader. 
Se på boligmarkedet for studenter.  

• Jobbe for at institusjonene samarbeider mere. 
• Lempe på krav og form rundt Salutt-kurs. Det har tidligere vært veldig strengt, nå 

ser man at det kan gjøres annerledes. Evt. digital kursing. 
• Innhold i Salutt-kurset er fint, men det er det praktiske rundt det som er 

problemet. Kurset koster 500 kr. 
• Økonomisk spillerom er viktig for at studenter skal kunne delta i 

studentfrivilligheten.  
• Litt mere definerte ramme på hvordan kommunen kan bidra. 

 
 
 
Sak 6) Psykisk helse og mulighet for in-house psykologtilbud 
Sak utgår 
 
 
Sak 7) Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt 
 
 
 

Møteslutt 16.38. 

 


