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Sted:  Møterom, 1. etasje, Villa Eika 
Referent:  Administrasjonsleder, Sarah Sørensen 
 

 
 
 
 
 

Forkortelser: 
SH: Studenthovedstaden 
SHA: Studenthovedstadens arbeidsgruppe 
KO: Kunnskap Oslo 
SIO: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 
VT: Velferdstinget i Oslo og Akershus 
DNS: Det Norske Studentersamfund 
HiOA: Høgskolen i Oslo og Akershus 
UiO: Universitet i Oslo 
BI: Handelshøyskolen BI 
NIH: Norges Idrettshøgskole 

PHS: Politihøgskolen 
NITH: Norges informasjonsteknologiske høgskole 
RSH: Rudolf Steinerhøyskolen 
STUDiO: Studentfestivalen i Oslo 
SULF: Studentutvalgslederforum 
ViN: Velferdstingene i Norge 
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 
SP-HiOA: Studentparlamentet ved HiOA 
HK: Høyskolen Kristiania 
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Sak B) flyttes frem 
 
SAK B) Referensegruppe 
Aleksander orienterte om at han skulle være med i en referansegruppe for Campusstragi som Oslo Kommune 
skal utarbeide. 
Han har så langt deltatt på ett møte, og fått litt informasjon om prosessen  fremover. 
 
SH kom med innspill og spørsmål. 
 
 
  
SAK A) Orienteringsrunde - alle gir en status 
Trygve, Aleksander, Vetle og  Svend orienterte. 
 

- DNS. Har hatt mye jobb med drift av organisasjonen. Jobber seg igjennem til studiestart. Skal prøve 
med festival igjen. Vært i kontakt med institusjonene. Har vedtatt at den foreslåtte adressen i sentrum 
ikke egner seg til studenthus. Bygget krever for mye arbeid/opppusnning og så er det også litt for lite. 
Litt leit ikke å kunne få flytte Neuf ned til sentrum. Det har vært mye arbeid med internasjonale 
studenter. Har snakket litt om medlemsordningen og hvilken type paraplyorganisasjon DNS skal være 
for studentene her. 

- VT. Har jobbet mye med kunstgressen banen til OSI. Det er blitt gjort et nytt vedtak opp på det gamle. 
Har hatt «Karton-VIN» i Trondheim. Det er når alle arbeidsutvalgene fra alle Velferdstingene møtes. 
Velferdstingene har fått observertør plass på landsmøtet i NSO. Har skrevet saskapapirer til neste VT 
møte. Jobber opp mot politikene for å få nattbus til Kringsjå i semesterstart, kollektivtilbudet har blitt 
bedre, men de mangler denne ruten.   

SH diskuterte tilbudene til ruter og kom med innspill til Aleksander 
- SiO. Kari, leder av SiO Helse skal slutte. Spennende hvem tar over. Vi har blitt ankalget for å ha ulovlig 

praksis på depositaene våre. Så vidt vi kan se er det noen få ting som ikke blir regulert. Vi går på et 
untak i loven.  Vi skal ha solceller på Kringsjå, meningen er å gå i null og ikke tjene penge på det. 
Nestleder og leder av Hovedstyret var på ledersamling for samskipnader i Norge. Lisbeth, er leder av 
samsipnadsrådet. Vi har besøkt samskipnaden på Vestlandet, som skal hete «Sammen». Det bygges 
studentboliger på Vestlandet, som er 15 personers kollektiver, og det har man lært litt av. Man bør ha 
«stor-kjøkkener» de steder med så mange. Alle kollektivene har eget bad, for det er det studentene 
synes er viktigst. Viktig med miljøvennlige boliger. Det å å bruke massiv tre frem for beton, er mye 
bedre - det kutter utslippet med 2/3. Samskipnaden får skryt av å byggeså  miljøvennlig somde gjør. 

- NIH. Vi har vedtak på at det ikke blir noe fusjon med universitetet. Men man fant en samarbeidsavtale 
fra før, som krevde et bedre samarbejde. Det er man ved å utrede. Kantinen er åpnet igjen etter 
ombygging. Så nå har vi litt mer plass og litt bedre sosialt liv. Jobbet mye med finansiering av 
studentforeninger. Jobbet med kvalitetsmeldingen. Vi tar gjerne i mot råd, er litt usikker på hvordan 
man best gjør det.   

 
 
 
FREMOVER 
- Det er valg til SP-UiO som starte 19.april, der er det alltid mange folk på huset her (Villa Eika).  
- HiOA skal de vedta velferdspolitiske dokumentet. De tar alt VT sin politikk og så legger til deres politikk. 
 -Trygve og Kaja (VT) har invitert til et valgarrangment «Stil til valg i VT». Håper at det er mange som kommer. 
Prøver å skape litt interesse om valgene i VT. Det vanskeligste å få folk til å stille til nestlederrollen. 

 
 

 
Vedtak: 
Orienteringene ble tatt til etterretning.  
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Sak C) Eventuelt 
Saker til eventuelt.  
 
Trygve meldte inn sak om «Kampen om Hovedstaden» 
SH diskuterte saken. 
 
Svend spurte til slutt på hva fusjonen på Westerdals, har å si for dere representasjon i SH og i VT.  
Westerdals er per i dag direkte representert både i SHA og i VT. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Møtet hevet kl. 17.30    
Referent: Sarah Sørensen 

 
 
 
Resten av vårens SHA møter 
Onsdag 10. mai  klokken 10-12 formøte til Kunnskap Oslo  Villa Eika, 2. etasje 
Onsdag 7. juni  klokken 10-12 formøte til Kunnskap Oslo  Villa Eika, 2. etasje 


