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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 

 
Saksliste 
SAK A) Orienteringsrunde - alle gir en status 
SAK B) Emne til seminar med Kunnskap Oslo til høsten 
SAK C) Kunnskap Oslo-strategiarbeidet (Gabrielle) 
SAK D) Eventuelt 
  



STUDENTHOVEDSTADEN 
- Studenter i sentrum 

SAK A) Orienteringsrunde 
 
Kaia fra VT orienterte om følgende: 
Sist VT møte før sommeren. Frokost møte og alle er invitert. VT sin sommerfest 17. juni. VT-AU ønsker å sende 
inn høringssvar om kommunens byutviklingsstrategi fram mot 2030 med frist 16. mai. Planlegging av 
semesterstart. Punktet om studentkafeene; i den forbindelse skal Cecilie (HS) og Viktor(VT-AU) skal på kafé-
tune. 
 
 
Caspar fra BI orienterte om følgende: 
(Informerer han ikke har mye denne gange). Bergensbane løpet. Kantinen på BI. Generalforsamlingen som er 
22. mai. 
 
 
Torstein fra SR-NIH orienterte om følgende: 
Rehabilitering av skolen hvor 70 % av skolen stengt i to år; det er beregnet til 0,5 milliard kr. De vil endre 
valgsystemet. Nå er det slik at man melder seg til leder, promoterer seg selv og får stemmer. Men hvis ikke blir 
valgt er personen ute. Heller ikke er det digitalt.  
 
Torstein spør øvrige i SHA om innspill til alternativ valgsystem. Resten av SHA komme med innspill fra egne 
valgsystemer. 
 
 
Martin fra DNS orienterte om følgende: 
Galla og alle er invitert. Planlegger general forsamling. Strategiplan for 10 år. Studiestart. Dalai Lama kommer til 
Chateau Neuf 8. mai. Kulturutvalget sitt ansvar. Valgkomite. Fagkomiteen med Kunnskap Oslo; der bør 
informasjonsopplegget være bedre. Alle institusjoner i Oslo burde vite om det.  
 
 
Eline fra SP-HiOA orienterte om følgende: 
Underveis evaluering for SP-HiOA. Hva slags utdanning bør HiOA tilby. Studentombud; de er i gang med en 
rapport om behovet for studentombud. Da blir det landets 3. studentutbud. NOKUT kom og fortalte om 
kravene til å bli universitet. De har hatt valg. Gabrielle er valg inn i valgkomiteen. 
 
 
Gabrielle fra SP-UiO orienterte om følgende: 
Planlegge konstituerende 5. mai; det er mer enn 60 verv. Undervisningsprisen deles ut på konstituerende 
møte. De har fått en del nominasjoner, men mindre enn i fjor. Studentutvalg tune. Om organisering av AU. 
Neste AU blir internasjonal ansvarlig til informasjonsansvarlig. Internasjonal dag. De som utdannes til master og 
får ikke jobb. Sommerfest. 
 
 
Vedtak: 
Orienteringene ble tatt til etterretning.  
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SAK B) Emne til seminar med Kunnskap Oslo til høsten 
Kaia orienterte om saken 
 
SHA diskuterte emne til seminar med Kunnskap Oslo.  
Det ble fremmet forslag om befolkningsvekst som overskrift.  
 
Videre var det forslag studentkultur, skulle inn i det på en måte evt. som et underemne.  
- Kommune bør legge til rette at det er enklere å være student i Oslo.  
- For eksempel det bør være kommunen og ikke UiO som er de som betaler husleien til DNS 
 
SHA diskuterte ulike underemner  
-samskipnadens rolle og begrensning – hva er kommunens rolle og hva er SiO sin. 
- kollektiv transport 
 
Det ble forslått at man spiller inn et tema, at jakten på de kloke hoder kan være et problem også.  SHA er enig 
om å finne et emne der er mulig med en realistisk plan for videreføring.  Videre er det enighet om å holde fokus 
på utdanning.  
Det ble foreslått å ha mer enn ett tema.  
Det ble foreslått mangel på praksis plasser, da mange av dem er kommunale. 
Det ble foreslått å ha samme emne som sist med bolig, for å gå dypere inn i emnet. 
Det ble foreslått at hele seminaret handler om hvordan man får Oslo til å bli en interessant kunnskaps by.  
 
SHA er enige om at det er viktig slik seminar blir organisert av studenter, så lang som mulig. 
 
Det ble foreslått emnet Innovasjon og med befolkningsvekst som et underemne.  
 
SHA behandler sak C)samtidigsom sak B) 
 
Vedtak: 
Forslagene ble tatt til etterretning. SHA ble enige om å utarbeide et forslag med utgangspunkt i det som ble 
tatt opp i Kunnskapsstrategien. Kaia og Gabrielle møtes onsdag for å se på Kunnskapsstrategien og formulere et 
forslag til seminar. 
 
 
 
SAK C) Kunnskap Oslo-strategiarbeidet 
Gabrielle orienterte. 
Dokumentet er ferdig og Kunnskap Oslo skal vedta det. 
 
I strategien blir det tatt opp de utfordringene Oslo har og den inneholder et par forslag til vedtak. 
Noen av de utfordringer Oslo har; 
- Oslo er dyrest, sammenliknet med København, Edinburg og andre kunnskapsbyer 
- det må legges til rette til forskning og innovasjon 
- det må legges til rette til vertskap 
- det må fokus på synliggjøring og profilering. 
 
Forslag til måte å sette det i verks er og arrangerer seminarer og koordinere til politiske arbeid. 
 
SHA diskuterer emnet til seminaret 
SHA taler om å lage et introduksjonsseminar til Kunnskapsstrategien, eller et seminar med Kunnskapsstrategien 
til grunn og med krav om at det kommer noe helt konkret ut av det.  
Strategien har tre hovedtema; disse kunne man ta utgangspunkt i. 
 
Vedtak: 
Orienteringen om arbeidet med Kunnskapsstrategien er tatt til etterretning.  
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SAK E)Eventuelt 
 
Felles semesterstart 
Eline orienterte om et prosjekt, Studiestart i Oslo, som alle studentforeningene er gått sammen om.   
Det ble foreslått at SHA også deltar i prosjektet, med en kontingent på 3 000 kr. 
SHA var enige om at det er god måte å få profilert SHA på, fordi så få vet hva SHA er og det trengs mer fokus på 
det. Dertil er «Studenthovedstaden» et bra navn som brukes godt i et slikt prosjekt.  
Det oppfordres til at så mange som mulig signerer kontrakten og deltar i prosjektet. (Dette gjør man ved å ta 
kontakt med Christian Strandenæs, eksternansvarlig på DNS) 
Det administrative styres av DNS, med hjelp fra sekretæren i SHA dersom det trengs. 
 
Organisering av SHA 
SHA taler om organiseringen av SHA. Det ble foreslått at Kulturstyreleder kunne ha sittet i SHA, SHA mener det 
er relevant både for Kulturstyreleder selv. 
Sarah orienterer om SHA mandat og sammensetning. 
Det ble da foreslått at Kulturstyreleder inviteres til møtene et par ganger i semesteret for å orientere om 
Kulturstyret bevillinger.  
 
 

Møtet hevet 17.40 
Referent: Sarah S. Sørensen 

 

INFORMASJON 
Resten av vårens SHA møter 

• Onsdag 14. mai kl. 17-19 
• Tirsdag 10. juni kl. 17-19 


	Informasjon

