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REFERAT FRA MØTE I STUDENTHOVEDSTADEN

Dato:
Møtetid:
Sted:

Torsdag 24. september 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
Leder av Studentrådet ved PHS, Thea Gaustad Vogsted
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.
Representanter herfra er ikke valgt enda.
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 Studentidrettsrådet, Eva Strømme Moshuus
To representanter fra de mindre institusjonene.
Representanter herfra er ikke valgt enda.
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Møtestart klokken 16:05
Presentasjonsrunde
SH medlemmene presenterer seg selv
Klokken 16:10 – fortsatt ikke vedtaksdyktige
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) Strategisk samarbeidsforum - faktisk en oppdatering denne gangen
Det endelige forslaget til forum er ikke klart fra kommunen enda, men de har ganske klare tanker rundt
hva det skal være likevel. Strategisk samarbidsforum skal ikke være et beslutningsorgan, men et
dialogforum der man kan utveksle problemstillinger, få og gi innspill og drøfte prioriteringer.
Sammensetningen av forumet er ikke helt klart enda, men de ga meg en tentativ sammensetning. Den
ser slikt ut:
Sammensetning:
• UiO, OsloMet og BI fast + rektorer fra inntil tre andre institusjoner.
• Forskningsinstituttene får en representant.
• Inntil to studentrepresentanter
• NHO og LO
• Inntil tre andre næringsorganisasjoner.
Forumet ledes av næringsbyråden, men de ønsker i tillegg at byutviklingsbyråden og skolebyråden skal
ha en observatørplass.
Det er planlagt fire møter i året med hele forumet, men det virket som om terskelen for å foreslå møter
i mindre grupper, der det var problemstillinger som ikke var relevant for hele forumet skal være relativt
lav.
Det første møtet i Strategisk samarbeidsforum vil handle om å bli kjent og trekke perspektiver.
Kommunen ønsker å diskutere litt om Oslos påbegynte innovasjonsdistrikter og de åpnet også for å ta
opp eventuelle studentsaker enten på dette første møtet eller møtet etter.
Idun innleder saken og orienterte om Strategisk samarbeidsforum (SSF).
Idun forklarte at SH må være 2/3 for å være stemmeberettiget for å kunne oppnevne to
representant til SSF. Saken om oppnevning må evt utsettes til flere kan delta på møtet.
Klokken 16:41
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Eva orienter om koronapotten. Det har nylig hatt møte. Det er midler igjen og det ser ikke ut som
om det er flere som trenger dette. SiO vil at de resterende midler skal gå tilbake til dem, men VTAU prøver å få midlene til studentene.
Resten av sakene utsettes

Sak 4) Forslag om å gi en del av studentfrivilligheten en fast plass med stemmerett
Dette punktet bygger på vedtaket gjort ved forrige møte, om å se på løsninger der studentkulturen kan
få en representant med stemmerett. Jeg og Ragnhild har sett på løsninger, og forslaget vi 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 vi legger frem er ment til å være så enkelt som mulig, Da de aller fleste innenfor studentkulturen
jobber frivillig, har vi 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 per dags dato har fått observatørplass er:
•
•
•
•

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 vi ikke satt resten av listen for rullering.

Sak 5) Oppnevning av representanter til Strategisk samarbeidsforum
Det skal velges inntil to representanter.

Sak 6) Dialog med Oslo Kommune
Har vi saker vi ønsker å ta opp med Oslo Kommune, enten gjennom Strategisk samarbeidsforum,
gjennom leder av Velferdstinget eller på et eget møte?
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Sak 7) Studenter og ensomhet
Dette punktet er tenkt for å bygge litt videre på diskusjonen som ble startet sist rundt møteplasser.
Velferdstingene i Norge har snakket litt oss imellom om utfordringene for de studentene som gikk glipp
av fadderuken, for eksempel fordi de var i karantene. Hvis de i tillegg i hovedsak har digital undervisning
nå, kan det være vanskelig å komme inn i både sosiale og faglige miljøer. Jeg har skrevet ned et par
spørsmål jeg gjerne vil ha diskusjon rundt, men kom gjerne med egne punkter også.
Har institusjonene noen måte å plukke opp studentene som falt ut i fadderuka på?
Hvor går skillet mellom hva som er samskipnadens, institusjonenes og studentkulturens ansvar og
hvordan kan vi hjelpe hverandre?

Sak 8) Eventuelt

