STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

REFERAT
fra møte #6 i Studenthovedstadens arbeidsgruppe

Dato: Onsdag 18.april 2012
Tidsrom: 14:09-15.30
Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika
Tilstede:
Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein
Leder i SiOs hovedstyre, Marianne H. Rustberggard
Formann i DNS, Siriann Bekeng
Leder i Studentparlamentet ved UiO, Stain Skaalbones
Leder i Studentforeningen ved BI, Mats Kirkebirkeland
Tilstede under SAK C):
STUDiO Festivalsjef 2012, Kim Agathon
STUDiO Festivalsjef 2011, Nicolai Rønneberg Nielsen
Forfall:

Leder i Studentparlamentet ved HiOA, Liv-Kristin Korssjøen

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
STUDiO: Studentfestivalen i Oslo

S AKSLISTE
SAK A) Orienteringsrunde - alle gir en status
SAK B) Møte med Kunnskap Oslo
SAK C) Studio orienterer
Birgit innleder med dagsorden

SAK A) O RIENTERINGSRUNDE - ALLE GIR EN STATUS

Birgit orienterte.
• Velferdstingets arbeidsutvalg avholder valgforsamling for de mindre høgskoler i oktober hvor det bl.a.
vil bli valgt en representant til SHA. Det ble avholdt valgforsamling i fjor men det var ingen som stilte
som representant til SHA.
• Forberedelse til styremøtet i Kunnskap Oslo (KO) men vil gå mer inn på det i neste punkt på
dagsorden.
Stian orienterte.
• Valgkampen som starter i morgen (19. april).
• Studentkonferanse for studenter på UiO hvor ulike problemstillinger ble tatt op.
• Fått gjennomslag for et eget studentombud for UiO som skal ivareta studenters rettsikkerhet.
• Fått i gang pilotprosjekter på fire fakultet med PC på eksamen.
• Fått utvidet åpningstidene på lesesalsplassene med en time
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•

Landsmøte i NSO.

Siriann orienterte.
• STUDiO (men vil gå mer inn på det i siste punkt på dagsorden.)
• Budsjett forhandlinger.
• Lunsj med kultur på Chateau Neuf
• Galla 16. mai.
Marianne orienterte:
• Budsjett forhandlinger.
• Boliglobbying.
Mats orienterte:
• Fagdager på BI hvor linjene har hatt egne dager.
• Bergensbaneløpet
• Sliter med å få BI studenter til å møte til ulike arrangementer – overveier om det skal være for alle
studenter.
Birgit avsluttet orienterings runde med et par siste orienteringer.
• Informere om de store saker på kveldens VT møte; Innspill til bruk av økt semesteravgift og
retningsliner for studentkafeene.
• Problematisk med endringsforslag til en lov som effektiv vil fjerne studentstyring i samskipnadene i
Norge.
SHA debatterte denne saken om dette endringsforslags til samskipnadsloven og hva de kan gjøre.
SHA er enige om at alle gjør sitt for at studentene, studentorganisasjonene og studentfora blir hørt i den saken.
Marianne påpeker at hvis SiO ikke er studentstyrt vil en av mange konsekvenser være at hovedargumentet
forsvinner i boliglobbying.
Mats forslår en felles pressemelding. Birgit forslår et fellesdokument der viser alle de som er i mot dette.
Siriann foreslår at studenthusene/studentsamfunnene i Norge også kan skrive under på det.
SHA er enige om at alle mulige organisasjoner og fora må samkjøres om dette, da det er svært viktig det
endringsforslag ikke kommer igjennom.
SHA bestemmer seg for å lage et ”opprop” og en pressemeling på basert på den. Birgit skriver et opprop og alle
kommer med tilbake melding på det.
Birgit tar kontakt med velferdstingene i Norge.
Stian tar kontakt med studentparlamentene på de største universitetene i Norge.
Siriann tar kontakt med studenthusene/studentsamfunnene i Norge
SHA er enige om at dette må organiseres raskt.

SAK B) M ØTE MED K UNNSKAP O SLO (KO)

Birgit orienterte.
Vara for Liv-Kristin tar på møte for henne.
Birgit forteller at KO gjerne vil reforhandle kontrakten til SH sekretærstillingen.
Birgit forklarer KOs egne punkter om SH:
- Gjøre Oslo en attraktiv by
- Skape studentmiljø
- Lobby for staten
- Få flinke studenter til Oslo
- En offisiell høringsinstans
Det refereres de punkter som SHA besluttet på siste møte om hva SHA er (jf. ”Punkter SHA bestemte på møte
#5”under ”Informasjon” sist i dokumentet).
Marianne vil SHA skal utdype disse til KO møtet.
SHA debatterte saken om hva KO mener SH er og hva SHA vi at SH bør være.
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Det forslås en studentfestival kan komme inn under studentmiljø og Siriann utdyper at SHA kan foreslå en felles
studentfestival for bedring av studentmiljø.
Stian bemerker til punktet om høringsinstans og at dette må legges frem ordentlig og Marianne er enig og
påpeker at vi må passe på SHA ikke blir for distansert. Mats påpeker at alle i SHA har et mandat fra dere
studentdemokrati/organisasjon og at SHA på den vis representerer mange studenter.
Birgit forslår det etableres et fast møte mellom SHA og kommunen og på de møter at det er faste emner som
blir tatt op eksempelvis boliger og andre ting som studentene er opptatt av. Videre forslår Birgit dette kan
gjøres ved å invitere noen fra byrådet til SHA møtene.
SHA taler om hvordan de kan spille inn til punktene KO har laget slik at studentene kommer i fokus og blir enige
om at de må koordinerer seg om det som de vil ha igjennom. Mats foreslår SH skal drive med lobbyarbeid og
felles uttalelser i mediene.
Stian påpeker at det selvsagt er viktig at SH får definert seg selv men ennå viktigere at kommunen forholder seg
til VT og SiO. SHA skal derved ikke overfører en masse arbeidsoppgaver fra VT. Altså ved rene velferdssaker må
kommunen forholde seg til VT og SiO. Marianne stiller seg helt enig i det og understreker at dette er en forum
og at SHA må huske rollefordeling. Marianne henviser til SHA sine retningslinjer vedtatt på møtet torsdag 12.
januar er (jf. ” Samarbeidsramme for SH bestem på møte #4”under ”Informasjon” sist i dokumentet). Birgit er
enig men forslår man går i et samarbeid med kommunen.
Birgit leser opp punktene som hun tar med til KO møtet.
Birgit tar debatten til etterretning og formulerer bredere punkter og tar med til KO møtet.
Kim som er nåværende festivalsjef for STUDiO og Nicolai var festivalsjef i 2011 er invitert til å være med på
møtet.

SAK C) S TUDIO ORIENTERER

Birgit innleder.
Kim og Nicolai forteller om STUDiO.
Nicolai påpeker det er viktig at man samler de som sitter på ledende stillinger så som Fadderullan lederen og
STUDiO sjef osv.
Mats forklarer at motstanden mot felles studentfestival på BI kommer av at det hørtes ut som at Fadderullan
blir kuppet. Videre spør Mats til finansiering av festivalen.
Kim forklarer at de STUDiO inviterer folk til å være med om de vil og forklarer videre at STUDiO står for
hovedprogrammet. Heller ikke er det meningen at skolene skal kaste masse penge i prosjektet men at det helst
skulle kjøre på sponsorinntekter.
Det ble diskutert hva SHA kan brukes til med en felles studentfestival. Siriann forklarer at slik det er nå er at
studentsamfundet er de som tar risikoen og det er der SHA skal komme inn i bildet. STUDiO skal bli skilt
økonomisk fra DNS. Og videre forklarer hun at STUDiO kan ikke skilles helt fra DNS for det er det alt
kompetansen ligger. Men selve økonomien må ”ut av DNS”.
Nicolai forslår at SHA må få skoler med på felles ordninger og samler ressurser og sponsorer rundt fra skolene.
Videre bemerker han at det kan være godt hvis Oslo kommune bare skal forholde seg til SHA og ikke til et nytt
styre hele tiden.
SHA er enig om at det et klart utbytte av et samarbeid og at SHA vil jobbe med at få alle skoler med i STUDiO
for alle.
SHA bestemte seg for følgende prosess fremover;
Å iverksette en fullstendig felles studentfestival er ikke aktuelt i år. Men SHA må ha løpende evaluering av
tiltakene som er gjort i år og det skal gi grunnlag arbeidet neste år hvor en felles studentfestival skal sjøsettes.
I den forbindelse er det besluttet at nåværende STUDiO sjef, Kim, skal fortløpende gi orienteringer på SH
møtene slik at SHA kan følge utviklingen. Kim inviteres derfor til SH møtene fremover.
Møtet hevet 15.45.
Referent: Sarah S. Sørensen
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I NFORMASJON
Neste møte er torsdag 24. mai kl. 13:30-15:30
Punkter SHA bestemte på møte #5 (mandag 19. mars)

Hva SHA vil ha igjennom med Kunnskap Oslo
1. Student rådet. At få studentene i eget formelt organ, slik de har det i Trondheim.
2. Verts by. Oslo skal være en attraktiv by og bo i for studenter.
3. Fremme Oslo som attraktiv student by (slå punkt 1 og 3 sammen)
4. Skape en felles studentfestival for Oslo.

Samarbeidsramme for SH bestem på møte #4 (torsdag 12. januar)

Samarbeidsramme for Studenthovedstaden (SH).
•
Studenthovedstaden skal ikke bidra til utydelighet rundt de enkelte studentledernes rolle
•
Ingen uttaler alene seg på vegne av Studenthovedstaden
•
Studenthovedstaden skal handle om Oslo-spesifikke problemstillinger og prosjekter

