
STUDENTHOVEDSTADEN 
- Studenter i sentrum 

Referat  
november 2016 
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Nestleder i SiOs hovedstyre, Gabrielle L. Gjerdset  
Velferdsansvarlig i Studentsamfunnet Westerdals, Maria Yun Tjelle Bakke 
Leder av Studentrådet ved PHS, Even Bentz Sollie 
Representant for de mindre institusjonene, Kristin Halland Sandbæk (MTH) 
 
 

 
 

Dato:   Onsdag 9. november 2016 
Møtetid :  17:00-19:00 
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 
HCK: Campus Kristiania 
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SAK A) Orienteringsrunde - alle gir en status 
 
Aleksander Martin Gjøsæter, Trygve B.M. Haaland, Sunniva Myrene Braaten, Hans Christian Paulsen, Emil, 
Eivind Langøigjelten og Svend Sondre Frøhaug orienterte.  
 
Vedtak: 
Orienteringene ble tatt til etterretning.  
 
 
SAK B) Studenthovedstaden sin rolle  
 
Aleksander innledet saken. Han bemerket at det er viktig å få skapt et eierskap til hva som skjer i Oslo; og 
fremhevet tidligere SP-UiO leder, Julie som tok ansvar og laget et samarbeid med studentidrettsforbundet.  
 
SHA talte om hvordan arbeidsgruppen er organisert og mandatet som ligger til grunn for arbeidet. Det kom 
følgende innspill til Studenthovedstadens rolle.   

- Eventuelt kunne alle lederne fra studentdemokratiene deltar, i stedet for at de mindre institusjonene 
er representert via valgforsamlingen. 

- Man kunne ha flere saker som tas opp på møtene, flere enn gjennomgang av sakspapirene til 
Kunnskap Oslo møtene, orienteringsrunde og oppnevning av representanter til styret. 

- Hvem skal melde inn saker til hvert møte?  
- Alle har mulighet for å melde inn saker. Det bør de som sitter i gruppen legge vekt på å gjøre mer 
- Orientering som har særlig relevans for alle, kan tas opp som en sak  
- Sørge for at de som er med i gruppen stiller på møtene, så samarbeidet styrkes 
- Finne ut hva som er Studenthovedstadens sin rolle er; politisk eller noe rette mot studentforeninger 
- Mandatet bør revideres på neste møte 
- Man kunne ha en roterende ordning på hvem som er møteleder 
- Se mot Trondheim og deres studentråd for inspirasjon til hva Studenthovedstaden kan bli 
- Flere slike arrangementer som Studentidrettsfestivalen. 
- Det å ha formøter til Kunnskap Oslo styremøtene er unikt for dette organet 
- Dette organet bør helst brukes til å diskutere politikk.  
- Dette organet kan ikke brukes til å sitte og initiere tiltak, man bør hellere dele erfaringer og trekker 

paralleller 
- Man kunne lage et politisk strategidokument 
- Organet skal i hovedsak brukes til formøte til Kunnskap Oslo møter; det er viktig man blir enig om 

sakene som tas opp på Kunnskap Oslo møtene her i arbeidsgruppen. 
 
SHA er enig om at man ser på revidering av mandatet. Aleksander utarbeider et forslag til et nytt mandat til 
neste gang. Eventuelt et en samarbeidsplattform som arbeidsgruppen kan jobbe ut ifra ved siden av funksjonen 
som Studenthovedstadens arbeidsgruppe.  
 
 
Vedtak: 
Innspillene ble tatt til etterretning og det skal utarbeides et forslag til mandat. 
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SAK C) Stortingsvalget 

Sunniva orientert om saken. Det er ønskelig å få til et arrangement, hvor man diskuterte studentpolitikk opp 
mot stortingsvalget. Hvor man stilte samlet som Osloregionen av studenter. Man kunne ha en felles debatt. 
Men dette må skje etter jul, men før landsmøtene. Det er ønskeligt at alle her samarbeider om det. 
SHA er positiv og synes det er spennende, men folk har mange ting på programmene allerede. Derved vanskelig 
å få til. Det foreslås å invitere til frokostdebatt med politikere her på Eika, som man hadde ved siste 
stortingsvalg. Det foreslås at Kulturutvalget på DNS kunne ha arrangert det, hvis SHA kommer med innspill om 
tem og slike ting. Det forslås at man sikter høyt i partiene og allerede nå, ber dem sette av dagen. 
 
Vedtak: 
Innspillene ble tatt til etterretning. 
 

 

SAK D) Eventuelt 

Hans Christian Paulsen har en sak til eventuelt. Saken er konfidensiell og refereres ikke. 
 

 
Møtet hevet kl.18.21    

Referent: Sarah Sørensen 
 
 
 
Resten av høsten SHA møter 
Onsdag 9. desember 


