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Styresak O 36 / 2020 

 
Orientering fra styreleder 
Deltakelse på møter 

Forventningsavklaringsmøte med VT 

2 stk samarbeidsmøte mellom Sit og VT 

Styrekompetansekurs 

  

Media: 

Sak om sit sin økonomi i UA:  

https://www.universitetsavisa.no/student/2020/04/20/Samskipnaden-anslår-tap-på-50-mill-

for-vårsemesteret-21628758.ece 

  

Andre relevante mediasaker: 

Sak om bystyresak vedrørende idrettshaller i Trondheim i Nidaros: 

https://www.nidaros.no/vil-at-studentene-skal-ta-over-spektrum/s/5-113-42938 

  

NTNU om undervisning til høsten i UA: 

https://www.universitetsavisa.no/koronavirus/2020/05/04/Det-blir-digitale-forelesninger-til-

høsten-21740448.ece 

  

NTNU om utveksling til høsten i UA:  

https://www.universitetsavisa.no/incoming/2020/04/28/NTNU-avlyser-all-utveksling-til-

land-utenfor-Europa-21697115.ece 

  

NSOs landsmøte: 

NSO avhold et digitalt ekstraordinært landsmøte på den tiden de vanligvis ville holdt 

landsmøte. Andreas Trohjell fra UiB ble valgt til leder, og Jonas Økland fra BI i Oslo ble 

valgt som velferd- og likestillingsansvarlig for 2020/2021. Overtakelse skjer 1. Juli. Det er 

Jonas som da skal videreføre arbeider med samskipnadene (også den delen av NOU:3 Ny lov 

om U&H). Fleipe F. Garcia og Anbjørg Pasteur Stø fra NTNU ble valgt inn, sammen med 

Julie Størholdt Iversen fra Oslo Met og Joachim Børlie fra UiS. Garcia og Iversen sitter da 

sin andre periode. 

  

På landsmøtet stilte Henrik Asheim i studentenes spørretime. Her fikk han et spørsmål som 

lød «(...) Hva vil statsråden gjøre for å avhjelpe studentsamskipnadene og sikre at de kan 

prioritere et godt velferdstilbud i en så krevende tid?». Oppsummert svarte han at de på det 

tidspunktet hadde etterspurt mer informasjon fra samskipnadsrådet på områder der de kan 

være behjelpelige uten at de har tall eller dato for når dette skjer. Selv håper han at man får 

fylt opp studentboligene til høsten og at søking om bolig skjer som normalt. Oppussing og 

bygging av studentboliger skal skje som normalt. 

  

Hele svaret på spørsmålet finner dere på denne lenken 1:04:26 ut i videoen: 

https://student.no/elm2020/elm2020-live/ 

  

Flere norske partiledere hilste også til landets studenter på landsmøtet: 

https://student.no/nyheter/partilederne-hilser-nsos-landsmote-og-landets-studenter/ 

https://www.universitetsavisa.no/student/2020/04/20/Samskipnaden-anslår-tap-på-50-mill-for-vårsemesteret-21628758.ece
https://www.universitetsavisa.no/student/2020/04/20/Samskipnaden-anslår-tap-på-50-mill-for-vårsemesteret-21628758.ece
https://www.nidaros.no/vil-at-studentene-skal-ta-over-spektrum/s/5-113-42938
https://www.universitetsavisa.no/koronavirus/2020/05/04/Det-blir-digitale-forelesninger-til-høsten-21740448.ece
https://www.universitetsavisa.no/koronavirus/2020/05/04/Det-blir-digitale-forelesninger-til-høsten-21740448.ece
https://www.universitetsavisa.no/incoming/2020/04/28/NTNU-avlyser-all-utveksling-til-land-utenfor-Europa-21697115.ece
https://www.universitetsavisa.no/incoming/2020/04/28/NTNU-avlyser-all-utveksling-til-land-utenfor-Europa-21697115.ece
https://student.no/elm2020/elm2020-live/
https://student.no/nyheter/partilederne-hilser-nsos-landsmote-og-landets-studenter/


Styret i Sit                                                                                                                  14. mai 2020 

  

  

 

 

Stortingets spørsmål til statsråden 

Foreløpig har det ikke vært mange spørsmål i spørretimen eller som skriftlige spørsmål til 

Helnrik Asheim som har tatt for seg studentsamskipnadene. Nina Sandberg (A) stilte et 

spørsmål til H.A som lød: «Regjeringen skal gjenåpne samfunnet gradvis og kontrollert, men 

på universitet og høgskoler er det nå stor usikkerhet og varierende planer for tilgang og 

gjenåpning, selv innen samme geografiske område. Signalene fra statsråden oppleves som 

utydelige. Nær 300 000 studenter vet ikke hvordan resten av studieåret blir, forskerne trenger 

tilgang til laboratorier og infrastruktur. En pandemi fordrer nasjonale rammer, av hensyn til 

tiltakenes legitimitet og effekt. 

Har statsråden en plan for kontrollert gjenåpning av campusene?» 

Spørsmålet er foreløpig ikke besvart, og er i skrivende stund registrert som «til behandling» 

og vil trolig behandles i spørretimen onsdag 6. eller 13. mai. 

Hva skjer fremover: 

7.mai - Diku legger frem tilstandsrapport for høyere utdanning 2020 

12.mai – Revidert nasjonalbudsjett legges frem av Regjeringen 

5.juni - Høringsfrist NOU:3 Ny lov om universiteter og høyskoler 

 
 
Saksbehandler: Sofie Carlsen Bergstrøm 
 
 
Tilrådning: 
Tatt til orientering 
 
 
Trondheim 7. mai 2020 
 
 
Audhild Kvam 


