STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

REFERAT FRA MØTE I STUDENTHOVEDSTADEN

Dato:
Møtetid:
Sted:

Torsdag 29. oktober 2020
16:00-18:00
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
Nestleder av Studentparlamentet ved OsloMet, Rolf Martin
Leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Kristoffer Egset, inntil kl 17
Representant fra Studentrådet ved PHS, Benedicte
Leder av Det Norske Studentersamfund, Ragnhild Bjørkum Vassbotn
Leder av Kjellerpubnettverket på UiO, Marius Torsvoll
Leder av Studentidrettsrådet, Eva Strømme Moshuus. inntil kl 17
Fra de mindre institusjonene.
Henriette Seim, Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget
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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) Kort orienteringsrunde
SH medlemmene ga en kort orientering.

Sak 4) Kort gjennomgang av møtet med helsebyråden. Hva er viktig å følge opp?
Leder av Velferdstinget, leder av studentparlamentet ved UiO, leder av studentparlamentet ved UiO, leder
av studentparlamentet ved OsloMet og leder av studentunionen ved Høyskolen Kristiania har siden
forrige møte i Studenthovedstaden hatt et møte med helsebyråd, Robert Steen. Et gjennomgående tema
var behov for trygge møteplasser.
Idun innledet saken.
Disse sakspapirene ble skrevet før de nye restriksjonene kom. Det ble snakket mye om
møteplasser. Det ble snakket om muligheten for å disponere kommunes bygninger på kveldstid.
Det var ikke så stor mulighet for det. De kastet ballen videre og foreslo og spørre hotellene som
også i stor grad har lokaler som er tomme på kvelden.
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Sak 5) Forslag om å gi en del av studentfrivilligheten en fast plass med stemmerett
Dette punktet bygger på vedtaket gjort ved et tidligere møte, om å se på løsninger der studentkulturen
kan få en representant med stemmerett. Saken er overført fra forrige møte.
Idun og Ragnhild har sett på løsninger, og forslaget de legger frem til møtet er også diskutert med leder
av kjellerpubnettverket på UiO og leder av studentidrettsrådet. Konsulatet var invitert til møtet, men
svarte dessverre ikke.
Forslaget de la frem er ment til å være så enkelt som mulig, Da de aller fleste innenfor studentkulturen
jobber frivillig, har de prøvd å legge frem et forslag der personen med stemmerett har en forankring
blant de den skal representere, men at resten i stor grad er opp til foreningsforumslederne selv.
Forslaget lyder:
Det opprettes et samarbeid mellom foreningsforumlederne med observatørrett i
Studenthovedstaden. De får sammen en representant med stemmerett. Hvem som har
stemmerett går på rundgang mellom lederne og det byttes representant hvert semester.
Representanten med stemmerett har ansvar for å kommunisere med de resterende lederne i
forkant av hvert studenthovedstadsmøte. Der den faste representanten ikke kan møte, kan en
annen foreningsforumsleder møte med stemmerett i stedet. Alle foreningsforumsleder får
fortsatt observatørrett i Studenthovedstaden.
Foreningsnettverkene som har fått observatørplass er:
• Det Norske Studentersamfund, DNS
• Kjellerpubnettverket på Blindern
• Konsulatet
• Studentidrettsrådet
Dersom Studenthovedstaden godkjenner dette forslaget, er det blitt bestemt at stemmeretten i høst vil
gå til leder av DNS, og på våren gå videre til leder av kjellerpubnettverket på Blindern. Da Konsulatet ikke
var på møtet, har de ikke satt resten av listen for rullering.
Idun innledet saken og Ragnhild supplert.
På første møte i SH ville man endre på strukturen, men da mistet studentkulturen stemmeretten
deres. Derfor forslås det en felles stemmerett som går på omgang blant representanter fra
studentkulturen og de andre skal da få observatørrett.
SH medlemmene diskuterte forslaget. Det ble stilt spørsmål til hvordan man sikre at den med
stemmerett kommunisere med de andre i nettverket.
Ragnhild forklarte at det er noen de skal ta en samtale om, men alle får innkallinger og referater
så at de andre på den måten kan kontrollere hva som skjer på møtene.
Idun bemerker også at det må være opp til de andre ledene at de sier fra hvis de aldri blir hørt.
Forslaget ble vedtatt.
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Sak 6) Valg av to representanter til Strategisk Samarbeidsforum
Denne saken er også overført fra forrige møte. Det skal velges to representanter til Strategisk
Samarbeidsforum (SSF).
Idun innledet om saken og orienterte om hva Strategisk Samarbeidsforum er.
Strategisk samarbeidsforum for kunnskapshovedstaden er et dialog forum på toppledernivå i
partnerskapet mellom Oslo kommune og byens kunnskaps- og næringsaktører. Formålet er å styrke
samarbeidet om realisering av campusstrategiens mål.
Samarbeidsforumets hovedoppgave er å drøfte og gi innspill på hvordan samarbeidet om realiseringen
av campusstrategien mål best kan følges opp, hva som bør prioriteres og hvordan Oslo kommune og
andre aktører kan bidra. Samarbeidsforumet har ikke beslutningsmyndighet, men vil bidra til et bedre
beslutningsgrunnlag i Oslo kommune og hos andre relevante aktører.
SH medlemmene diskuterte hvem som burde sitter og hvem som kan tale for flest mulig av SH
medlemmene i SSF.
Det er ønskelig at en studentleder fra institusjonene er en av representantene.
Runa fremmet Idun og Kristoffer som kandidater
Idun ønsker å sitte som representant, men Kristoffer har ikke mulighet med mindre han får en
vara. Idun ønsker Eva som sin vara.
Henriette fremmet Marie som kandidat og Runa støttet det.
Marie ønsket ikke å sitte som representant i SSF
Henriette stilte som vararepresentant.
SH medlemmer diskuterte hvordan de skal velge vararepresentanter til SSF. Det er ønskelig at det
er en rekkefølge på vararepresentantene.
SH blir enig om å lage en varaliste basert på innkallingslisten og så fjerne de som ikke er på møtet,
evt. sette dem nederst på listen.
PHS ønsket å være helt nederst på listen.
VEDTAK:
Følgende er valgt som representanter til Strategisk Samarbeidsforum:
Idun Kløvstad, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Med personlig vara: Eva Strømme Moshuus, leder av Studentidrettsrådet
Kristoffer Egset, leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania,
Følgende varaliste er valgt:
Runa Kristine Fiske, leder av Studentparlamentet ved UiO
Ragnhild Bjørkum Vassbotn, leder av Det Norske Studentersamfund
Marius Torsvoll, leder av Kjellerpubnettverket på UiO
Henriette Seim, Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget (DMI)
Benedicte, representant fra Studentrådet ved PHS
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Idun har en sak til eventuelt og ønsker at den tas før sak 7.
Sak 8) Eventuelt
«Studenter og møteplasser»
Idun innleder saken.
SH medlemmer taler om hvordan man skal sørge for at det er møteplasser for studenter i denne
tiden.
- Det er vanskelig når det er ønskelig at mobilitet minskes, at folk reise mindre i Oslo.
- DNS ser på å gjøre uteplassen mere brukbar, med tak og varmelamper. Men det koster en
del og akkurat nå har de ikke midlerne. Dertil kommer det stadig flere restriksjoner og det
er vanskelig å planlegge.
- Kommune har mange støtteordninger, men usikkert om det finnes penge til dette.
- KS har en del penge og spesielt til ekstraordinære kostnader i forbindelse med
koronapandemien.
- Utfordringen er at disse ordninger, med å søke midler, kan ta lang tid.
- Pandemien har ramt enkle foreninger hardere; noen fungere ok, men andre sliter.
- Påbud med munnbind er dyrt for studentene; man kan ende opp med å bruke fem
munnbind på en kveld.
- VT har talt med ulike aktører om de vil sponse munnbind.
- Kjellerpubene tenker ikke på omkostningene med munnbind og andre tiltak – de vil bare
få det til å fungere på en trygg måte
- OsloMet har delt ut munnbind
- UiO har munnbunn til undervisninger og spesielle situasjoner – men de har ikke delt dem
ut.
- Det ble foreslått at SiO kunne dele ut munnbind – enten gratis eller til en lavere pris.
Klokken 17:09
Sak 7) Studenthovedstaden fremover
Hvordan kan vi gjøre samarbeidet bedre? Hvor mye samarbeid er ønskelig, sendes det for mye eller for
lite beskjeder i dag?
Idun innledet saken.
Idun hadde tenkt å foreslå et fysisk møte. Ragnhild foreslo at det avholdes på DNS, da de har store
nok lokaler og også mulighet for en hybrid løsning. Resten av SH er positiv til det. Idun sender ut
en Doodle. Det fortrekkes at det blir rund kl. 18 for å unngå rushen.
Idun forklarte at dette møte er ment som et mere uformelt møte, hvor man bare snakker litt
sammen. De formelle møtene avholdes fortatt digitalt.
Idun spurte hvordan det kommunikasjonsflyten er. SH er overordnet fornøyd.
Idun minnet om at man gjerne kan sende punkter til dagsorden.
SH avsluttet møtet med at alle forteller hvordan de gjøre med julebord i år. Det fleste avlyser
julebordet. UiO satser heller på en sommerfest og OsloMet sender ut julepakke til tillitsvalgte hvis
ikke de kan finne et sted å være. DNS stiller med alternative arrangementer; julefilm og julegodt.
Møteslutt klokken 17:19

