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INNKALLING TIL MØTE I STUDENTHOVEDSTADEN 
 
 
 

 
 
 
Dato:  Torsdag 18. mars2021 
Møtetid:  16:00-18:00 
Sted:    Zoom: 

https://uio.zoom.us/j/62324581275?pwd=cEl0VzJ3TDBiZ0F1Ujh0bGRJdlpJZz09 
 
 
Til stede 
 
 Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Idun Kløvstad 
 Leder av Studentparlamentet ved UiO, Runa Kristine Fiske 
 Nestleder av Studentparlamentet ved OsloMet, Marie Knutsen Bruntveit 
 Leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Kristoffer Egset 
 Leder av Studentrådet ved PHS, Benedicte 
 Leder av Det Norske Studentersamfund, Ragnhild Bjørkum Vassbotn 
  Leder av Studentidrettsrådet, Eva Strømme Moshuus 
 Fungerende leder av SiOs hovedstyre, Stine Johannessen 
 Studentlivskoordinator på OsloMet, Beate Thandiwe Dessingthon 
  
 To representanter fra de mindre institusjonene.  
  Guro Grimstad Karlsen, Steinerhøyskolen 
  Eirik Knutsen, Bjørknes høyskole 
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SAKSLISTE 
 
 
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 
Alle ga en kort orientering. 

- Idun orienterte om at VT har vedtatt å lage en internasjonal komité. SO32 er lagt 
ut for salg. VT holder spillekvelder på fredager.  

- Styreleder i SiO har trukket seg og Stine er fungerende leder. Det ble valgt nytt 
styremedlem til SiOs hovedstyre på VT i går og det skal velges ny styreleder på 
neste VT møte. 

- SiO orienterte om at det er reduksjon i kø for psykisk helse – noe som både kan 
være positivt og negativt.  

- Det er flere som jobber mye med krisepakker og som jobber mye med SHoT. 
- PHS er stengt, men OsloMet har åpent. SH talte om hvilke institusjoner som er 

åpne og hvilke som et stengt grunnet pandemien. Det er institusjonene som selv 
bestemmer om de skal være åpne eller ikke.  

- Beate introduserte seg selv. Representant for foreninger på OsloMet.  
- Det var et møte om mentorprogram på OsloMet med Henrik Åsheim, som skal 

bidrag til faglig oppfølgning.  
- DNS tilbyr fortsatt gratis streaming på huset for studentforeninger.  
- Det jobbes med en ny fristasjonsavtale mellom DNS og UiO. 
- På UiO har de jobbet mye med stengte lesesaler. UiO ligger i bydelen hvor smitten 

har gått veldig mye opp i det siste. 
- På Blindern er det satt opp en stasjon for hurtigtester; et testprosjekt i samarbeid 

med Helsedirektoratet for å se hvor mange som benytter seg av det.  
- OsloMet lurte på hvorfor Blindern ofte blir prioritert med disse tilbud.  
- SH talte kort om midlene fra KD. Man er enig om at man trenger noe langsiktig.  
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Sak 4) Strategisk Samarbeidsforum 
 

a. Gjennomgang av forrige møte 
Mellom forrige møte og nå har det vært et møte i Strategisk Samarbeidsforum som i 
stor grad handlet om innovasjonsdistriktene i Oslo.  
 

b. Ønsker vi å melde opp en eller flere saker?  
Det er rom for å melde opp saker til diskusjon i forumet. Er det saker dere ønsker at vi 
skal melde opp?  
 
 

Idun orienterte om siste møte 
- Innovasjonsdistrikter i Oslo og det grønne skiftet  
- SIO administrasjonen får en plass i SSF. Det ble litt mye for VT leder å referer til to 

plattformer.  
- Kan fortsatt melde inn saker til SSF  
- De vil gjerne ta diskusjon om studentstrategi utenfor SSF 

 
Møtet gikk mest på å diskutere innovasjonsdistrikter og ikke så mange studentsaker. 
Men det kan hende at de sier de vil ta saken på møte med oss.  
 
SH kom med innspill til saker som kan tas på et SH møte hvor byrådsavdelingen for næring 
er invitert.  

- Praksis 
o Næringsliv og institusjoner må samarbeide. 

- Innovasjon.  
o Få studenter inn i innovasjonsarbeid. Så studenter har mulighet for å utvikle 

kompetanse 
- Studentrabatt for de over 30 i kollektivt.  
- Studentrabatt må være litt bredere  

o Litt flere steder øke kjøpekraften til studenter. 
 
Idun noterte seg innspillene.  
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Sak 5) Felles møte med Oslo Kommune 
Dette er et overført punkt fra forrige møte, da det ble ytret et ønske om bedre tid til å komme 
opp med saker. 
Mellom forrige møte i Studenthovedstaden og nå, har Idun og Axel vært i et møte med byråd 
for næring og eierskap og diskutert muligheten for en egen studentstrategi i Oslo, i tillegg til 
campusstrategien. Campusstrategien sier blant annet at Oslo Kommune skal "videreføre 
samarbeidet med arbeidsgruppen Studenthovedstaden (studentledere), studiestedene og SiO 
om dialogmøter og felles velkomstarrangement for nye studenter i Oslo, og utvikle nye tiltak 
som gjør Oslo til en bedre studieby." 
Det har ikke blitt innsendt noen saker innen fristen som ble satt og vi ønsker derfor primært å 
høre om det er interesse for å sette opp et felles møte og hva dere eventuelt ønsker å snakke 
om 
 
Idun orienterte. Det har ikke blitt sendt inn noen saker i forkant av møtet. 
SH medlemmene kom med innspill på møtet.  

- Studentråd.  
o Trondheim modellen kan vi lære mye av. Rart at Oslo Kommune bare har 

en Campus strategi. Kommunen burde komme mye mer på banen. En 
velkomst er fin – men hva med resten av året.  

- Egen UKA for byen. 
o Studentslippet er SiO sitt. Kanskje kommune kunne ha sin egen. 

Kinodager. Festivaler. 
- Oslo Kommune kunne også bare støtte opp om eksisterende arrangementer.  
- Studentbolig 

o Så vi kan få en dekningsgrad på 20 %.  
 
Idun noterte seg innspillene.  
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6) SHoT 
SHoT har kommet ut med en tilleggsundersøkelse som det også er sendt ut litt informasjon 
om per mail. Det er laget et event, og det er bare å si ifra om dere vil legges til som 
medarrangør.  
 
Hvordan tilrettelegger vi for best mulig svarprosent i Oslo? 
 
Idun orientert om saken og kommer med en oppklaring om at deltidsstudenter også 
kan svare. Før har det vært fulltidsstudenter.  

- SH medlemmene taler om hvordan man får best mulig svarprosent fra Oslo.  
- PHS har en kontaktperson for undersøkelsen. Vedkomne legger ut innlegg på 

Facebook og påminnelser. 
- Man kan be SiO om å lage en konkurranse med en premie. Det kan institusjoner 

også gjøre. 
- OsloMet har sendt ut e-post, men studentene er dårlig på å svare på e-post. 25 % 

har svart nå på OsloMet, hvilket er veldig lite. 
- SH medlemmer taler om svarprosenter – Idun skal sende oversikter til SH 

 
 
 
Sak 8) SiOs midler fra KD 
Det orienteres om arbeidet til nå og gis mulighet for innspill 
 
Idun orienterte om saken 

- Det er laget en styringsgruppe 
- Vi har samarbeidsansvarlig i den gruppen – som sitte med vår for nye venner 
- Prioritering fra KD: studenter som ansettes og komme studenter til gode 
- Ressusgruppe 
- Vi har blitt spurt om å oppnevne representanter; én representant fra hver av de 

store institusjonene og en for de mindre. (PHS sammen med de mindre) 
- Ressursgruppen skal i gang før neste møte  

SH medlemmene kommer med innspill til arbeidet.  
 
 

 

Sak 7) Eventuelt 
Beate orienterte om dette nettverket  https://nfye.w.uib.no/ og anbefalte at SiO burde 
være med her.  
 
 

Møteslutt Kl. 17:20 

https://www.facebook.com/events/1802707076563827
https://nfye.w.uib.no/

