STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

REFERAT
#15 fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe

Tilstede:

Leder av VT, Tone Vesterhus
Nestleder i SiOs hovedstyre, Mats Kirkebirkeland
Formann i DNS, Silje Christine Andersen
Leder av Studentparlamentet ved UiO, Gabrielle Legrand Gjerdset
Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBiO, Kaia Rosseland

Forfall:

Leder av Studentparlamentet ved HiOA, Eline Stølan
Leder av studentrådet ved PHS, Are Folkeson Arneberg
Leder av Studentstyret ved Norge Idrettshøgskole, Tor-Inge Gloppen
Representant for de mindre høgskoler, Maria Årthun (Arkitektur- og designhøgskolen)
Representant for de mindre høgskoler, Andreas Jørgensen (Høyskolen Diakonova)
STUDiO sjef 2013, Nicolai Solheim

Dato:
Møtetid :
Sted:
Referent:

Tirsdag 27.august 2013
17:00-19:00
Møterom, 2. etasje, Villa Eika
Sarah Sørensen, sekretær i Studenthovedstaden

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

S AKSLISTE
SAK A) Orienteringsrunde - alle gir en status
SAK B) Nytt seminar med Kunnskap Oslo?
SAK C) Eventuelt

BI: Handelshøyskolen BI
NIH: Norges Idrettshøgskole
PHS: Politihøgskolen
STUDiO: Studentfestivalen i Oslo
SULF: Studentutvalgslederforum
ViN: Velferdstingene i Norge
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO
SP-HiOA: Studentparlamentet ved HiOA

STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

SAK A) O RIENTERINGSRUNDE

Tone, Mats, Silje, Gabrielle, Kaia og Tone.
Tone orienterte om hva SHA er. SHA har god kontakt med Oslo kommune. Det fungerer som et
erfaringsutvekslingsorgang. Det blir gitt orienteringer og status SHA medlemmene seg i mellom. I fjor fremmet
SHA en sak til Kunnskap Oslo og at det skal lages et seminar. Tidligere hadde man ambisjon å være et tydelig
organ. Det er fortsatt ønsker om at man skal samarbeide med kommune. SHA fungerer også som formøte til
Kunnskap Oslo møtene. Alle får sakspapirene og kan gjennomgå dem. SHA har vært med i arbeidsgruppe for
vertskaksprogram. Dette prosjekt ble avsluttet med en rapport.
Mats orienterte videre om SHA arbeidet. Det har vært lav aktivitet. Kunnskap Oslo ønsker vi har dette forum.
Oslo kommune har historisk ikke vært så fokusert på SiO og studentene, så dette forum kan styrke det fokus og
vise at det er en samlet flok.
Silje supplerte at viktig med SHA er å etablere kontakt. Koordinere samarbeid i semesterstart. Kunnskap Oslo
har vist seg veldig positiv til DNS og det er godt tiltak.
SHA diskuterte. Det er en god ting med erfaringsutveksling. God ting å fortsette. God med et forum som samler
student Oslo. Men man må tenkte nytt og være oppmerksom at det er mye utskiftning. Det skal på
dagsordenen å ta diskusjon på SHA. Viktig å få med de mindre høgskolene.
Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK B) N YTT SEMINAR MED K UNNSKAP O SLO ?
Tone orienterte.

SHA forslo et fast seminar i året, men Kunnskap Oslo vil ikke binne seg til et årlig seminar fast. I steder må man
må fremme forslaget om seminar på nytt hvert år.
SHA diskuterte saken. SHA er enige om et nytt seminar. Man må tenke litt nytt. Finne et bra nok tema. Viktig å
få med STUDiO.
Forslag til emner som kom frem i debatten
− Studentkultur
− Studenter som ikke er folkeregistret i Oslo. Har det noe å si…?
− Befolkningsvekst i Oslo
− Kommuneplan til Oslo Kommune og studentboliger.
Vedtak:
Send emneforslag til et nytt seminar til Tone.

SAK C)E VENTUELT

Tone orienterte om at det har vært på tale å holde en seminardag, hvor man kan får alt informasjon om NSO.
Inviterer ulike aktører som kommer med opplegg. Datoen for dette settes etter stortingsvalget.
Møtet hevet 18.10

Referent: Sarah S. Sørensen

