
STUDENTHOVEDSTADEN 
- Studenter i sentrum 

Referat  
(august) september 2017 

Tilstede:  Leder av VT, Elisabeth Holien 
Formann for DNS, Trygve B.M. Haaland 
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Leder av Studentparlamentet ved HiOA, Rune Keisuke Kosaka  
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Leder av Studentrådet ved PHS, Camilla Søreide 
Leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Eivind Langøigjelten 
Representant for de mindre institusjonene, Ingvild Høgstad Stavem (AHO) 
 
 

 
 

Dato:   Tirsdag 5. september 2017 
Møtetid:  17:00-19:00 
Sted:  Møterom, 2. 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 

 
 
Saksliste 
Sak A) Orienteringsrunde - alle gir en status 
Sak B) Valg av representanter til Kunnskap Oslo 
Sak C) Møtene fremover - sted og tidspunkt 
Sak D) Fremtidige prosjekter og samarbeid i SH 
Sak E) Eventuelt  
  



STUDENTHOVEDSTADEN 
- Studenter i sentrum 

 
 
SAK A) ORIENTERINGSRUNDE - ALLE GIR EN STATUS 
 
 
Jens, Trygve, Elisabeth,  Emil og Sunniva orienterte. 
 
Vedtak: 
Orienteringene ble tatt til etterretning.  

 
 
 
SAK B) VALG AV REPRESENTANTER TIL KUNNSKAP OSLO  
 
Elisabeth orienterte om saken og Trygve supplerte. 
 
Man har i de siste årene (siden 2013) valgt VT leder og DNS formand til de to styreplassene i Kunnskap Oslo, 
med leder av UiO og til den ene varaplassen og leder av HiOA eller representant fra SBIO til den andre 
varaplassen. Grunnen er at institusjonene allerede er direkte representert i styret, og videre mener man at 
VT leder og DNS formand representerer alles interesse i studenthovedstaden. 
 
Emil fremmet et ønske om at man tar en diskusjon på dette. Han mener bl.a. at Elisabeth kunne ha fått en 
plass i KO uavhengig av SH, leder av VT. 
 
Trygve forklarte at bakgrunnen for dette med å velge inn VT leder og DNS formand, som sagt er fordi man 
ikke tilhører en institusjon. Vi representerer allerede alle. Dertil har det også litt mer overlappen å gjøre, når 
de ulike representantene i SH velges inn. 
 
Elisabeth påpekte at siden institusjonene allerede er representert i styret, får institusjonene en 
dobbeltstemme hvis en av SH medlemmene som representere en institusjon velges inn. 
 
SH diskuterte muligheten for å få en plass til VT leder uavhengig av SH representasjonen i Kunnskap Oslo. 
Men det påpekes at problemet med dobbeltstemmes for institusjonen fremdeles er der hvis institusjonene 
er representert fra SH med de to styreplasser, i tillegg til av VT leder får en plass. 
 
Svend bemerket at han er overrasket over valget av styreplassene er så velbegrunnet, da hans inntrykk ved 
siste valg var at det var litt tilfeldig. Det var ikke mange som stilte på møtet og ikke mange visste interesse til 
å stille. 
 
Elisabeth svarte, at det kan være sant men at disse overveielsene er gjort i etterkant for hvordan man 
ønsker å gjøre det fremover. 
 
SH diskuterte at formålet til SH og de ulike representanters rolle i Kunnskap Oslo. Emil mener ikke DNS har 
ikke den samme politiske rollen som institusjonene og VT har ikke den kapasiteten i organisasjonen til å 
gjøre ting som institusjonene kan. 
 
Det ble kommentert at man har i SH ikke har skjønt hvor mye man kan få ut av møte i KO. Til det 
kommenterte Trygve at hvis problemet er at man kommer på et KO møte og føler man kan få mye mer ut av 
møte enn man trodde, så er problemet SH sine formøter til KO. Dette kan man gjøre bedre. Gå mere 
grundig igjennom sakspapirene og skrive et lite referat av gjennomgangen som man som representant kan 
ta med på møtene. 
 
SH er enig i at man kan bruke formøtene bedre. Elisabeth påpeker at formøtene bør brukes bedre og på 
den måten kan de som går på møtene representere interessene til alle i SH på en ordentlig måte. Jens 
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bemerket at SH må komme dit hen at man kan være sikker på alle i arbeidsgruppen har felles intensjoner i 
dette her. Hvis ikke vil det gi en ennå større skeivhet enn før. 
 
Rune mener det gir god mening at VT leder og DNS formand sitter i KO. DNS formand er valgt på et møte 
der alle semesterregistrerte studenter stemmer og VT leder velges av representanter for alle studenter i 
Oslo og Akershus. Hvis han selv stiller har han sin egen institusjon og arbeidsprogram med seg. 
 
Olav tilføyer at man ikke har brukt SH slik som man burde og som man kan. Vi har tidligere snakket om om 
hva SH kan være og burde være, og at vi kunne gjøre noe mer.  
 
Det blir diskutert om man kunne få et utvidet møte med KO, ha mer åpen diskusjon med dem hvor kanskje 
flere fra SH var med. Jens forslo at man undersøkte det med et utvidet møte med KO. 
 
Trygve forklarte at det går an å avtale et møte med byrådet, men så må vi faktisk ha noen saker og ta opp.  
SH kommer med ulike forslag til saker. SH diskuterte dem. 
 
Elisabeth forslo Trygve og seg selv som faste representanter til KS, med Rune og Jens som 
vararepresentanter som ledere fra de største institusjonene. 
 
Olav spurte hvorfor er det viktig at HiOA og UiO blir vararepresentanter?  
Trygve forklarte at i fjor var UiO ikke vara, så HiOA ble i stedet. Sunniva gjorde en utrolig bra jobb og viste 
verdien i at HiOA leder satt der. 
 
SH diskuterte litt avslutningsvis rundt valg av representanter og viktigheten ved at plassene var fordelt slik.  
 
SH valgte de fire som ble foreslått. 
 
 
 
Vedtak: 
Styreplass 1: 
Elisabeth Holien, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Med vara: Jens Lægreid, Leder av Studentparlamentet ved UiO 
 
Styreplass 2: 
Trygve B.M. Haaland, Formand av Det Norske Studentersamfund 
Med vara: Rune Keisuke Kosaka, Leder av Studentparlamentet ved HiOA 
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SAK C) MØTENE FREMOVER - STED OG TIDSPUNKT  
 
Elisabet orienterte om saken. 
 
Det er tre møter igjen og to som er formøter.  
Onsdag 27. september 17-19 (formøte til Kunnskap Oslo) 
Onsdag 8. november 17-19 
Onsdag 6. desember 17-19 (formøte til Kunnskap Oslo) 
 
Møte i desember passer dårlig for flere og man ble enig om å flytte det. Man fant ikke en ny dato på møtet 
og vender tilbake til det. Møtet i desember er formøte til KO og må derved plasseres slik at man ha mottatt 
sakspapirene for KO når møtet avholdes. 
 
Det blir foreslått at man har møtene litt forskjellig steder og ikke kun på Villa Eika. SH er enig og ønsker 
møtene fremover er litt forskjellige steder.  
 
SH blir enig om at neste møte er på Westerdals. 
 
 
Vedtak: 
SH godkjente møteplanen med merknadene over:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Møtet hevet kl. 18.25    
Referent: Sarah Sørensen 

 
 
 
Resten av høsten SHA møter 
Onsdag 27. sept  klokken 17-19 formøte til Kunnskap Oslo  Westerdals 
Onsdag 8. nov  klokken 17-19    
Onsdag 6. des  klokken 17-19 formøte til Kunnskap Oslo   


