
Referat til studenthovedstadsmøte 

 

Sted:  Villa Eika 

Tid:  26.01.2023 kl. 1300-1400. 

 

Innkalt til møtet: 

Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Marius Torsvoll 

Leder av Studentparlamentet ved UiO, Oline Marie Sæther 

Leder av Studentparlamentet ved OsloMet, Karl Magnus Nikolai Coronus Nyeng 

Leder av BI Studentorganisasjon, Youri van der Werve 

Leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Adrian Stieng 

Representant fra Studentrådet ved PHS, Ukjent  

Leder av Det Norske Studentersamfund, Olav Rørstad 

Leder av Kjellerpubnettverket på UiO, Henrik Vincent Fiske Vassal 

Leder av Studentidrettsrådet, Frida Rasmussen 

Leder av SiOs hovedstyre, Stine Johannessen 

Fungerende leder av Konsulatet ved OsloMet, ukjent 

Studentlivskoordinator på OsloMet, Beate Thandiwe Dessingthon 

Rådet for de mindre, Niklas Frogner 

Rådet for de mindre, Yosef Ihdego 

 

Observatør, Andrine Breiner Johansen, Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget og på vegne av Rådet for de 

mindre 

 

Tilstede på møtet: 

Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Marius Torsvoll 

Leder av Studentparlamentet ved OsloMet, Karl Magnus Nikolai Coronus Nyeng 

Vara for leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Max Henrik Arvidsson 

Leder av Studentidrettsrådet, Frida Rasmussen 

Leder av Det Norske Studentersamfund, Olav Rørstad 

Leder av SiOs hovedstyre, Stine Johannessen 

Observatør, Andrine Breiner Johansen, Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget og på vegne av Rådet for de 

mindre 

 

 

1) Valg av møteleder og referent 

a) Godkjent møteleder: Marius Torsvoll 

b) Godkjent referent: Henriette Seim  

 

2) Godkjenning av innkalling  

Innkallingen godkjennes. 

1) Besøk fra byrådet: Hva skjer med Oslo kommune sitt helsetilbud rettet mot studenter?  

Helsetilbud: kutt i statsbudsjettet på blant annet psykisk helse. Oslo kommune kom med en ekstra 

bevilgning under pandemien. Budsjett 2023; 1,1 mill til psykisk helse til Oslo studentene. Ligger under 

Robert Steen; skal utbetales til SiO.  

Godt utbygd studenthelsetilbud i Oslo, studenter kan også bruke andre tilbud ment for alle i bydelene; ung 

arena opp til 25 år, styrking av psykolog tjenester i alle bydeler skal være en varig endring. Helsestasjon i 

alle bydeler opp til 25 år.  

Vil lage en intensjonsavtale mellom kommunen og SiO.  

 

Karl Magnus: Det er ikke mindre behov for lavterskeltilbud rundt om. Studenter får beskjed om at det er fult 

i sin bydel og blir bedt om å søke til studentsamskipnaden.  



 

Nordre Aker, Ullern, St. Hanshaugen og Grünerløkka henviser studenter direkte til Samskipnaden.  

Gjennomsnitsstudenten er 27 år gamle og er for gamle for de tilbudene som er for unge opp til 25 år.  

 

Kommunen tilbyr å sende informasjonen de går gjennom nå (ligger vedlagt). 

 

Kommunen spør om det er tall på hvor mange som er studenter som også bor i Oslo.  

 

Seksuell helse:  

Helsestasjon for kjønn og seksualitet: 0-30år (byomfattende tilbud) 

Foreligger ikke plan om en egen for studenter.  

 

Idrett:  

Kommunen har gratis bruk av alle idrettsanlegg om man er 25 år eller yngre og knyttet til et idrettslag. Egne 

rabatter for studenter for alle bad.  

Gratis på kunstisbane? Og bod man kan leie utstyr av.  

 

Frida spør om idrettsanlegg kan åpnes for studenter også, kommunen noterer de og tar det med videre.  

 

OSI sier nei til 1 000 mennesker hvert høstsemester fordi det ikke er kapasitet i arealer.  

Det er åpnet flere flerbrukshaller, men det er veldig mangel på arealer i Oslo sammenligner med andre 

kommuner.  

 

Kollektivtransport:  

40% rabatt for studenter på 30.dg pass. Ingen plan om å øke denne.  

Det som kommer: Enkeltreiser får rabatt. Fra april skal Ruter gi rabatter på enkeltbilletter.  

De jobber med å øke kapasitet og flere avganger.  

 

OsloMet ønsker sonesamarbeid for studentbillett mellom Oslo og Viken. Kommunen ønsker tall på hvor 

mange dette gjelder.  

 

Kultur:  

Lengre åpningstider på biblioteker.  

 

Hvor finner man tilbudet? Vi tar kontakt med kommunen for å få mer informasjon.  

«Student i Oslo» på kommunen sine nettsider.  

Welcome to Oslo har flest klikk på kommunen sine nettsider.  

 

Ser på app over Oslo kommune, ref bydel Frogner.  

 

  



 

2) Kort orienteringsrunde 

Hva er det vi jobber med og hvordan kan vi se felles utfordringer i sammenheng. 

 

Karl Magnus: hatt vinterseminar, får fylt opp en del av de tomme utvalgsposisjonene.  

Max: fått ny leder hos HK, han skal møte fremover. Max er vara i dag.  

Olav: Mye planlegging, fått inn tre nye foreninger i huset. Jobber med et samarbeid med 

samfunnet i Trondheim. 25. Mars skal studentene erklære klimakrise; ønsker å få til arrangement i 

Oslo.  

Stine: mye tid på opplæring av nytt styre, på mandag ble SiO miljøfyrtårn (hovedkontoret), bolig og 

eiendom; kjøpt ny tomt i Lillestrøm, har fulle hus. Ventetid psykolog; 10 uker (mot 3 mnd i slutten 

av 2022). SiO foreninger holder foreningsdager. Karriere har god besøkstall, og bidrar inn i en 

karrieredag på utdannings vitenskapelig fakultet. SiO MD; åpnet alle som kommer til å åpne dette 

semesteret.  

Frida: Ingenting nytt å melde. Jobber med å samle studentidretten til et nytt møte. 

Marius: Vårseminar neste helg. Bruker tid på SO23; arrangement med Tullin samarbeidet. Møtt 

innovasjons distrikt sentrum og punkt Oslo. Legger planer for å jobbe opp mot revidert budsjett 

2023. Vært i møte med Lillestrøm kommune.  

3) Møteplan 2023 

 

 Vi inviterer innovasjonsdistriktene og opposisjonen og finner datoer de passer for dem.  

 

 

 

 

Vedlagt: notater fra kommunen  
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Psykisk helse-lavterskeltjenester: 

 Studentene i Oslo har gjennom SiO et godt utbygd studenthelsetilbud. I tillegg til dette tilbudet, kan 

studentene benytte det øvrige helsetilbudet og lavterekseltilbudene som er tilgjengelig for alle 

innbyggere i byen. Eks. på dette er tiltaket «Rask psykisk helsehjelp», og «UngArena». Sistnevnte er et 

tilbud for unge opp til 25 år, tre steder i byen, hhv. Sentrum, Sør og Vest med ekstra psykologårsverk. 

Dette er et bydelsovergripende tilbud med bla. egen chattetjeneste. 

 

 NYTT: Det er fra 2023 lagt inn midler til styrking av psykologtjenesten i alle bydeler. Bydelene er 

styrket med ett årsverk hver til psykisk helsearbeid bla. for å dempe ettervirkninger av 

koronapandemien. Bystyret har vedtatt dette fremover skal være en varig satsing.   

 

 Det er Helsestasjon for ungdom i alle bydeler som tar imot ungdom opp til 24 år. Det betyr at det er 

mulig for mange studenter å oppsøke helsestasjonen der de bor. 

 

 I tillegg til dette drifter flere organisasjoner, som mottar tilskudd fra kommunen, døgnåpne telefon- og 

chattetjenester som retter seg mot unge og voksne som opplever psykiske helseutfordringer.  

 

Seksuell helse: 

 Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) er et byomfattende tilbud på lavterskelnivå som tilbyr 

konsultasjoner for barn, unge og deres foreldre/foresatte. Målgruppen er personer i aldersgruppen 0-30 

år. HKS er også sentral i kompetanseheving og veiledning om kjønn og seksualitetsmangfold. Det 

foreligger ikke noen planer om å opprette en egen «Helsestasjon for seksuell helse for studenter».  

 I Oslo finnes et mangfold av ressurs- og kompetansemiljøer innen seksuell og reproduktiv helse som 

man også som student kan søke råd hos. Eks. Sex og Samfunn, Aksept, Helseutvalget for homofile og 

lesbiske mv.  

 

 

Idrett: 

 Kommunen har gratis bruk av alle idrettsanlegg om man er 25 år eller yngre. Tilbudet fordrer at du er 

medlem av et idrettslag.  

 Det er egne rabatterte studentpriser på samtlige bad. 

 Det er gratis publikums-tid på kunst-is-banene. 

 Utstyr for sport og friluft kan lånes gratis på BUA i tillegg til andre utstyrssentraler over hele byen. 

 

Kollektivtransport: 

  

 

  Planlagte tiltak: 

 

 Fra april 2023 lanserer Ruter en stor satsing på et nytt og fleksibelt billettprodukt som vil gi rabatt ved 

kjøp av enkeltbilletter i Ruter-appen. Målsetningen er å gjøre det billigere å kombinere kollektivreiser 

med gange og sykkel, og for å bidra til at det lønner seg å reise miljøvennlig. 

 
 

 Kollektivtilbudet ble vesentlig styrket de siste årene ved styrket frekvens i rush og utvidet tilbud på 

kvelden, natten og i helgene. Flere av de tunge busslinjene har nå 4 min. frekvens, og flere busslinjer 

kjører hele døgnet (linje 20,21, 31, 37, og 54). I tillegg til heldøgnlinjene, har Oslo en rekke 

nattavganger og morgenbusslinjer. I tillegg til et godt utbygget kollektivnettverk for arbeids- og 

hverdagsreiser, har Oslo gode kollektivforbindelser for fritidsreiser ut til Marka og til øyene. For 

vintersesongen 2022-2023 har byrådet gjennom økt bevilgning sørget for et forbedret kollektivtilbud til 

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-helsehjelp/rask-psykisk-helsehjelp/#gref
https://www.ungarenaoslo.no/
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-helsehjelp/trenger-du-noen-a-snakke-med/#gref
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/helsestasjon-for-ungdom-hfu/#gref
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/helsestasjon-for-ungdom-hfu/helsestasjon-for-kjonn-og-seksualitet-hks/#gref
https://sexogsamfunn.no/
https://www.helseutvalget.no/om-oss
https://www.helseutvalget.no/om-oss
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/idrettsanlegg/#gref
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/svommehaller-i-oslo/billettpriser-for-badene/
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/svommehaller-i-oslo/#gref
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/idrettsanlegg/frogner-stadion/#gref
https://www.bua.no/
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utfartssteder i Marka gjennom ekstraavganger til Sørkedalen, Wyller, Maridalen, Tryvann og 

Frognerseteren. 

 

 
 Ruter har ansvar for å planlegge og videreutvikle et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset 

kollektivtilbud i Oslo og Ruters område. Ruter gjør fortløpende vurderinger av behovet for endringer i 

kollektivtilbudet, inkl. nye linjer og/eller flere avganger, for å sørge for at midlene som fellesskapet 

bruker på kollektivtrafikk, benyttes der det gir mest mulig nytte for samfunnet samlet sett. 

 

Kultur: 

 

 Munchmuseet har rabattert pris for de under 25 år, og gratis inngang onsdag ettermiddag og for 

grupper i undervisningsøyemed. 

 

 En av de største brukergruppene på Deichman er studenter. Dette gjelder særlig følgende bibliotek: 

Majorstua, Bjørvika, Grünerløkka, Tøyen og Furuset 

 Deichmans tjenester er gratis. Tilbudet omfatter en rekke dagsaktuelle arrangement knyttet til samfunn, 

litteratur og en rekke andre tema for voksne og barn gjennom hele året. 

 Deichman gir tilgang til en rekke digitale ressurser som er relevante også for studenter. Dette gjelder 

både digitalt innhold, men også digitale verktøy og maskiner.  

 Deichman har lange åpningstider og lokalbibliotekene har et meråpent tilbud som gjør det mulig å 

benytte biblioteket på tider universitetets lesesaler er stengt. 

 Deichmans omdømmeundersøkelse fra 2022 viser at et representativt utvalg av de som bor i Oslo inkl. 

studenter, har en svært høy kjennskap til Deichmans tilbud.  

 

 Kulturnatt er et gratis arrangementer over hele Oslo, i sentrum, ut i bydelene og på Oslo kulturnatt-torg. 

Dette er en årlig mulighet til å bli kjent med det fantastiske kulturlivet Oslo har – ja, helt gratis. 

 

 Vigelandmuseet er del av Studentslippet. Studentene gis gratis inngang entré til museet den uken 

arrangementet varer. Det gis 50 % rabatt på entré for studenter ellers i året.  

 Byarkivet har et aktivt samarbeid med OsloMet om ulike praksisopplegg for studentene.  

 Oslo ladegård har en rekke gratisarrangementer. Det er studentrabatt på bestilte omvisninger av 

ladegården. Det er studentrabatt på konserter. I tillegg legges det til rette for undervisning og 

mesterklasser for studenter fra bla. Musikkhøgskolen.  

 Oslo kulturskole har tilbud for elever også over 20 år, men primærgruppen er i alderen 0-20 år. 

Kulturskolen benytter imidlertid ofte studenter som vikarer og flere av disse har senere blitt rekruttert til 

fast arbeid.  

 

 

**** 

https://www.munchmuseet.no/
https://deichman.no/
https://deichman.no/vi-tilbyr/symaskiner_e9ecaec1-9f8d-4e03-846b-3cb3369168c3
https://oslokulturnatt.no/program
https://vigeland.museum.no/
https://studentslippet.no/
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/byarkivet/#gref
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/kunst-og-kultur/kultureiendommer/oslo-ladegard/#gref
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/kunst-og-kultur/oslo-kulturskole/#gref

