STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

Referat
November 2017

Tilstede:

For Velferdstinget: leder, Elisabeth Holien
For Det Norske Studentersamfund; formand, Trygve B.M. Haaland
For SiOs hovedstyre: nestleder, Vetle Bo Saga
For Studentparlamentet ved UiO: AU medlem, Henrik Paulsen Mandelid
For Studentparlamentet ved HiOA: leder, Rune Keisuke Kosaka
For SBIO: politikk- og samarbeidsansvarlig, Emil Lundal
For Studentsamfunnet Westerdals: velferdsansvarlig, Olav Event
For Studentrådet ved PHS: nestleder, Thea Gaustad Vogstad
For de mindre institusjonene: Olav Skrudland (NIH)

Deltagere ekstraordinært på dette møtet:
Det teologiske menighetsfakultet: Anders Østby
SBIO: Pia O. Danielsen
Westerdals Oslo ACT: Sandra Helene Dvergastein

Forfall:

Leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Eivind Langøigjelten
For de mindre institusjonene: Ingvild Høgstad Stavem (AHO)

Dato:
Møtetid:
Sted:

Onsdag 1. november 2017
16.30-19:00
Møterom, Sandvika, Handelshøyskolen BI i Oslo

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

Saksliste
Sak A) Orienteringsrunde - alle gir en status
Sak B) Ressurs- og arbeidsdokument: studentene i sentrum
Sak C) Møtedatoer våren 2018
Sak D) Eventuelt

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 A) ORIENTERINGSRUNDE - ALLE GIR EN STATUS
VT: Elisabeth orienterer
Deltatt på Kunnskap Oslo sitt møte. Presenterte nytt studenthus i sentrum under møte. Revidering
av Kunnskapsstrategien til Oslo kommune. Representanter var på BI for å presentere relevant
forskning innenfor veksten som små og mellomstore bedrifter skaper.
Tildelingsmøte i Velferdstinget.
Møte med SiO sin administrasjon 2.11.17.
Elisabeth holdt innlegg for studentstyrerepresentantene fra Trondheim og Bergen.
Jobbet med statsbudsjettet.
Deltatt på “Why Oslo” konferanse 12.10.17
Reiser til Trondheim på studentbykonferanse 8.1. Velferdsperspektiv på hvordan en tar i mot
internasjonale studenter.
Åpent folkemøte om Brenneriveien. Poengterte to ting som er kritikkverdig i PBE sitt forslag (1)
nedskalert enheter, (2) gjort dårlige valg; ønsker fellesarealer i hver etasje og har lagt opp til en
bredere boligmiks (som studenter ikke søker seg til ifølge oversikt fra SiO).
Deltok med Jens og Trygve på møte om Studenthus med prorektor ved Universitetet i Oslo.
Gjennomført valgforsamling for de mindre høyskolene.

DNS: Trygve orienterer
Studentersamfunnet har vært i Bergen for å finne ut hva en gjør med TONO. Det kuttes i en gunstig
rabatt avtale som tidligere sørget for at en kunne arrangere flere konserter for studentene.
Har arrangert Oktoberfest. Gjestene og de frivillige var veldig fornøyde.
Deltatt på “Why Oslo”, en konferanse for Internasjonale studenter. Diskuterte hvordan Oslo kunne
bli en bedre studentby for internasjonale studenter.
Tildelingsmøtet i VT, der DNS var søker.
Finland: for å utveksle erfaring med deres studenterforening.
Trondheim: Snakket med studentsamfunnet der, og overvært deler av “UKA”.
Jobber med infrastrukturen til Chateau Neuf. Jobber også med grønne tiltak på huset.
Møte med UiO angående et nytt studenthus.
Peter Singer var på besøk, noen demonstrasjoner, men det gikk fint...
Jobber med budsjettet til Chateau Neuf AS.
Medlemsmøte i DNS.
15. nov. skal velge ny direktør.

SiO: Vetle Orienterer
Kulturkalender, medlemsregister og forenings-CV utvikles hos SiO nå.
Samarbeid med utdanning.no og SiO sitt karrieresenter:. Markedsføringen av den kommer senere,
fordi den må utvikles.
Songsveien 102, Arkitektkonkurranse, A-lab fikk oppdraget. Består hovedsakelig av singelboliger.
Brenneriveien er ute på høring frem til 20. november. Kommer snart til endelig behandling.
Gjerdrumsveien 10 er vedtatt å avvente byggestart, dyrt å bygge, husleien ville blitt for høy for
studentene, fordi kostnaden per bolig er langt utenfor det tilskuddet man får.
Trimveien 4. Anbefaling fra byrådet kommer snart, det ser ut til å bli en negativ innstilling.
Blindernveien 6 er til behandling.
Styreseminar: Behandlet bl.a. innledende planer for hvordan uteområdet på Kringsjå skal se ut.
Athletica: medlemsrekord med over 20 000 medlemmer.
Helse: relativt gode tall på ventelistene, der vi ønsker at de skal være.
ChatBot Robert som kan svare på spørsmål er lansert på SiO sine sider.
Selvbetjente kasser: Blitt populært, over 40% bruker de selvbetjente kassene nå.
Kutt Gourmet er åpnet på HiOA.
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UiO: Jens orienterer
Stor sak på psykologisk institutt. Klinikken åpner igjen nå etter iherdig arbeid fra mange studenter
på UiO.
Har arbeidet med statsbudsjett, og venter på alternative og revidert statsbudsjett. UiO fikk mer
penger til nye bygg, men det er kuttet i støtte til vedlikehold av eksisterende bygg.
Jobbet med humaniora meldingen i universitetsstyret, med håp om støtte i neste års statsbudsjett.
Det kan være mulig å koble Studenthovedstaden til kulturhistorisk museum og utviklingen der.
Jobber med Marienlyst område, NRK skal etter hvert flytte ut, dette er en privat tomt. Ønsker noe
som kan koble Blindern til Majorstuen og næringsområdet. Studentboliger er blant annet ønskelig,
men ikke et ordinært boligområde.
Norges største universitetsbygg skal bygges mellom forskningsparken og Domus Athletica. Der
ønsker en også næringslivet inn.

HiOA: Keisuke orienterer
Deltatt på Kunnskap Oslo sitt møte sammen med Elisabeth.
Deltatt på “Why Oslo” konferanse.
Har åpnet nye eksamenslokaler for HiOA studentene. Avtale mellom HiOA og UiO om å samkjøre
deler av eksamenslokalene.
Digitaliseringsstrategier er satt på plass.
Studentlivssatsning som en strategi for HiOA
Står midt i valget til studentparlamentet. Valget blir avsluttet fredag 10.11.17.
BI: Emil orienterer
Har møtt Buisnessskolene fra Norden og Sveits.
Har hatt besøk fra Finland.
Holdt paneldebatt rundt statsbudsjettet.
Har hatt valg av ny ledelse til SBIO.
Deltatt på høstkonferansen til NSO.

WH: Olav orienterer:
Generalforsamling for studentersamfundet. Denne gangen ble det god kjønnsbalanse i
Arbeidsutvalget, som har vært et problem tidligere.
Er fortsatt i en fusjonsprosess med Høyskolen Kristiania. Fusjonene er endelig 1. august.
Studentersamfunnet fusjonerer ikke helt før 2019. Jobber med merkevaren til Westerdals Oslo ACT,
inn til HK når fusjonen blir endelig.
Deltatt på VT sitt tildelingsmøte.
Deltatt på Høstkonferanse til NSO.
Har arrangert halloweenfest for studentene.
Jobber med «Ny i byen». Arrangement for at studentene skal bli bedre kjent i Oslo.

PHS: Thea orienterer
Utfordring med overlapp i studentdemokratiet på PHS. Jobber med å løse dette problemet, slik at
det kommer flere rutiner på området.
PHS Oslo og Kongsvinger reiser til Hemsedal.
Statsbudsjett, ikke bevilget penger til at nyutdannede politistudenter skal få jobb.
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NIH: Olav orienterer
Det har vært arrangert valg, og et helt nytt studentstyre er satt ned. Har i den første tiden stort sett
arbeidet med overlapp.
Nytt hovedstyre på NiH, og har vært på seminar med dem.
Mye rehabilitering på NiH, som har gått langt over tiden. Forhåpentligvis så åpner nye lokaler veldig
snart
Forskningsskandalen på NiH har i den siste tiden vært aktuell.
Har blitt kåret til verdens 3 beste institusjon som tilbyr idrettsutdannelse.

MF: Anders orienterer
Arrangerer “Tema Uke” neste uke. KROPP er årets tema, som avsluttes med Semesterfest på
torsdag.

Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK B) RESSURS- OG ARBEIDSDOKUMENT: STUDENTENE I SENTRUM
Elisabeth innleder og begynner med å gå igjennom vedlegget.
Keisuke, Trygve, Emil og Henrik tar ordet og kommer med innspill og spørsmål til innledningen og vedlegget.
Vetle og Elisabeth svarer på spørsmålene.
Under debatten tar følgende ordet: Keisuke, Trygve, Henrik, Vetle, Elisabeth, Emil, Olav S., Thea, Olav E. Og
Pia.
Elisabeth utfordret møtet på spørsmålet om drift av bygget:
Er det mulig at SiO kan gjøre det, vil det være lurt å ha det som et samarbeidsprosjekt mellom flere
institusjoner, kan eventuelt kommunen drive et slikt bygg?
Det er ikke et ønske om å knytte huset til en spesifikk institusjon.
Er det mulig å bruke penger fra semesteravgiften inn i en stiftelse for å drifte bygget? Kanskje
kunne det vært en driftsavtale på lik linje med den NSO har.
Er det mulig å hente inspirasjon fra andre studenthus, f. Eks. Bergen?
Møtet ble enig om at det skal utarbeides ett strategidokument som tar for seg de foreslåtte
diskusjonspunktene som ble sendt ut med innkallingen. Elisabeth får ansvaret for å utarbeide dokumentet
til neste SH møte for nye konkrete innspill.

SAK C) MØTEDATOER VÅREN 2018
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

10. januar
14. februar (formøte til Kunnskap Oslo 15. februar)
14. mars
4. april
2. mai (formøte til Kunnskap Oslo 3. mai)
13. juni (før Kunnskap Oslo sitt årsmøte 14. juni

Hvis intet annet blir fremmet så vil møte settes fra 17:00-19:00 og avholdes på Villa Eika.
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SAK D) EVENTUELT
Fam orienterer fra administrasjonen om påmelding til møter.

Møtet hevet kl. 18.55
Referent: Fam Karine Heer Aas

Resten av høsten SHA møter
Onsdag 30. november

klokken 17-19

formøte til Kunnskap Oslo

