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          Styresak O 35 / 2020 
 

Orientering fra styreleder 
Til møte 15.april 2020 

Studentenes tiltakspakke 

Den første økonomiske tiltakspakken som regjeringen la frem for studentene inneholdt 

tiltakene: 1) Utsatt frist for å søke stipend og lån fra lånekassen (til 15.april), 2) samlet 

utbetaling av stipend for april, mai og juni den 15.april (utgjør omtrent 27 500 kr) og 3) 

tilleggslån på 26 000 kr for de som har opplevd bortfall av inntekt grunnet Korona-

situasjonen. Det ble umiddelbart reagert kraftig fra ulike studentgrupper på det siste tiltaket, 

og at pengene blir utbetalt gjennom lånekassen og ikke NAV har åpnet opp for både 

usikkerhet for enkelte grupper, samt at andre grupper faller utenfor denne ordningen. 

Stortinget endret tiltaket til at 1 mrd skal utbetales som stipend, noe de antar blir omtrent 

8 000 kroner av lånebeløpet. Den økonomiske situasjonen er fortsatt usikker for flere 

studentgrupper, og stadig kommer det ut innlegg om studenter som faller utenfor denne 

økonomiske tiltakspakken.  

 

Møte med styreleder i SiO 

30.april hadde jeg et uformelt «bli-kjent-møte» med Jonas Virtanen (styreleder i SiO). Da vi 

er to av de største studentsamskipnadene i Norge er det viktig å danne et godt grunnlag for 

potensielt samarbeid. Møtet besto i hovedsak av uformell prat, og jeg fikk en omvisning i 

Domus Athletica som er bygget der administrasjonen har kontorer, samt er et aktivitetsbygg 

med treningssenter, hall og andre aktivitetsrom.  

 

Innlegg i Khrono 

Etter at Håvard Teigen gikk ut i Khrono (https://khrono.no/kvifor-set-ikkje-samskipnadane-

ned-husleiga-for-studentane-sine/477018) og både kritiserte studentsamskipnadene for å ikke 

sette ned husleien i koronatiden i tillegg til å spre tvil om studentenes reelle makt i styrene, 

gikk jeg sammen med styrelederne i SiO og Sammen for å skrive et motsvar i samme 

sektoravis (https://khrono.no/studentsamskipnadane---framleis-av-og-for-studentar/477632). 

Debatten har etter dette ikke fortsatt fra verken Teigen eller andre, noe vi så på som positivt 

da det var svært uheldige påstander som kom angående studentenes rolle i 

studentsamskipnadene. Vi har i ettertid mottatt positive tilbakemeldinger fra blant annet NSO 

som mente det var svært nødvendig at slike påstander ikke hang ubesvart i luften.  

Hva gjelder videre debatt kunne det vært positivt med mer støtte i form av flere innlegg fra 

andre aktører for å styrke budskapet, samt hadde det vært positivt med en synligere plass i 

Khrono da artikkelen først kom ut, men det virker ikke som at debatten rundt husleie gis så 

mye oppmerksomhet i det som ellers skjer, da spesielt med tanke på Khrono. 

 

Hva skjer fremover: 

15.april – Søknadsfrist Samordna Opptak 

16.april – Guri Melby og Henrik Asheim svarer på spørsmål fra folket mellom kl. 20.00-21.00  

18.april – Norsk Studentorganisasjon avholder digitalt landsmøte der nytt arbeidsutvalg blir 

valgt. Andre saker enn valg er utsatt på ubestemt tid. 

18.april – (Under NSO landsmøte) Henrik Asheim svarer på spørsmål fra studentene 

21.april – Samarbeidsmøte mellom VT-AU og Sit 

22.april – Studenttinget NTNU har valg til Velferdstinget 
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23.april - Pressemelding med nøkkeltall, Standardrapporter og faktanotat fra Samordna 

Opptak 

27.april – Enkelte studenter får igjen tilgang til campus 

12.mai – Revidert nasjonalbudsjett legges frem av Regjeringen 

 

Saksbehandler: Sofie Carlsen Bergstrøm 

 

 

Tilrådning: 

Tatt til orientering 

 

 

Trondheim 14.april 2020 

 

Audhild Kvam 


