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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 
Christoffer, Julie, Simen og Markus orienterte. 
 
Vedtak: 
Orienteringene ble tatt til etterretning.  
 
 
SAK B) Oppfølging av forrige møte med Kunnskap Oslo  
 
Julie orienterte 
- SHA må lage en handlingsplan 
- Man skal lage «Studentenes hus» - mest sannsynlig på Grønland. 
- Innovasjonskonkurransen 
- SHA skal ha møte med Malin og Fredrik fra Kunnskap Oslo. Orientering om Kunnskap Oslo og planer om SHA 
fremover. Møtet blir fredag 18. mars klokken 10-11. 
 
Vedtak: 
Orienteringen ble tatt til etterretning.  
 
 
SAK C) Handlingsplan for Studenthovedstaden 2016 

SHA diskuterte saken og ble enige om å ta innspill til handlingsplanen på møte. Deretter å ferdigstille den og 
godkjenne den på epost senere. 
 
Det kom følgende innspill til handlingsplanen: 
 
- Man bør ha et Kulturhus. Studentenes kulturhus. Det hadde vært utrolig godt å få med byrådet med på. VT 
har en del om dette i sitt arbeidsprogram. 
- Jobbe mot å få et helt felles semesterstartsopplegg. Prøve å få til, at litt flere ting som skjer i Oslo er 
studentrettet. Og mht. ansvarsfordeling, så kunne SiO har stått for mye av det operative ansvaret.  
- Få studentene mer frem i bybildet. 
- Jobbe for flere studentplasser i Oslo 
-Det bør jobbes med/for å koordinere fadderuke-opplegg. Siden SHA er eneste formelle organ som eksisterer 
har mellom organisasjonene. 
 
SHA diskuterte felles studiestart. Markus påpeker at STUDIO allerede er en aktør med det formål å lage en felles 
studiestart. Men det argumenteres for at hvis SiO og Oslo Kommune samarbeidet ville det rekke lengre, og at 
det ikke skal være en konkurrent til STUDIO. Det bemerkes også at på UiO er studiestart oppleggene veldig 
individuelle fra fakultet til fakultet. SHA diskuterte hvordan man kan organisere en slik felles studiestart på. 
Simen argumenterte for at SiO har midlene til å kunne finansiere det. Markus foreslår at det kan være noe som 
organiseres under STUDIO, men ikke nødvendigvis må være på Chateau Neuf. Julie foreslår at STUDIO i stedet 
kan være en del av det. SHA er enige om at når det skrives om felles studiestart at det formuleres slik at man 
ikke ekskluderer noen aktører og derunder STUDIO.  
 
-Det bør være slik at det er Oslo som skal ta imot studentene. Oslo fungerer ikke godt nok som vertsby, slik det 
er nå. 
 
-Psykisk helse for studentene bør komme mer i fokus.   
 
SHA diskuterte hvordan det fungerer andre stedet i landet. I Ås, har de i Barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk (BUP) en tjeneste der det er åpent en gang i uken for studenter til å komme innom. SHA diskuterte 
tilbudene SiO har til studentene og hva kommune kan bidra for å bedre situasjonen. 
 
-Det er behov for prioritert kø innen psykisk helse for studenter. 
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-Man bør i Oslo også åpne opp BUP for studenter som i Ås 
 
-SHA bør bli en høringsinstans. SHA skal inviteres til høringer. SHA skal kunne bli stil spørsmål og komme med 
muntlige høringer. På følgende områder: samferdsel, byutvikling, ruter m.m. Man skal finne ut hvilke instanser 
som SHA skal være faste mottaker av høringer. 
 
-Det burde være et universelt kulturkort/kulturbevis for studenter. Man kan ta de studentrabatter som allerede 
finnes og utvide det og få med private aktører også. 
 
-Direkte møteflate med Oslo Kommune. Jevnlige møter og kontakt. 
 
-Det skal arrangeres årlig ledersamlinger, konferanser m.m. og dertil bør det være søknadsbaserte driftsmidler 
tilgjengelig for SHA. Så at SHA kan ha en større aktivitet og ha mulighet for å drifte og iverksette ting. 
 
SHA er enig om at handlingsplanen må i sin helhet være veldig konkret.  
 

Vedtak: 
Innspillene ble tatt til etterretning og skal ferdigstilles i et dokument før møtet på rådhuset. 
 

 

SAK D) Eventuelt 

SHA blir enige om å møtes før møtet på rådhuset for å ferdigstille forslag til handlingsplan.  
Det blir orientert om at det vil komme nye datoer for de to siste møter på våren. Videre at Marte G. Isaksen, 
administrasjonssekretær i VT, tar over som sekretær for Sarah ut semestret. 
 

 
Møtet hevet kl.18.21    

Referent: Sarah Sørensen 
Resten av vårens SHA møter 
Onsdag 30. mars 
Onsdag 11. mai 


