STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

REFERAT
fra møte #4 i Studenthovedstadens arbeidsgruppe

Dato: Torsdag 12.januar 2011
Tidsrom: 13:13-14.30
Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika
Tilstede:
Avtroppende leder i VT, Magnus Nystrand
Påtroppende leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein
Påtroppende nestleder i VT, Signy Grape
Leder i SiOs hovedstyre, Marianne H. Rustberggard
Formann i DNS, Siriann Bekeng
Leder i Studentparlamentet ved HiOA, Liv-Kristin Korssjøen
Leder i Studentparlamentet ved UiO, Stain Skaalbones,
Studentforeningen ved BI, Kaia Rosseland (vara for Mats)
Forfall:
Leder i Studentforeningen ved BI, Mats Kirkebirkeland
Forkortelser:
SH: Studenthovedstaden
SHA: Studenthovedstadens arbeidsgruppe
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

I NGEN SAKSLISTE
S AK A ) I NTRODUKSJON TIL SHA
Magnus orienterte om Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA) i 2011 og Kunnskap Oslo.
Marianne orienterer om kunnskaps alliansen.
Magnus går kl. 13:28. Liv-Kristin tar over som møte leder.

S AK B) SHA IGANGVÆRENDE PROSJEKTER
Liv-Kristin forteller hva SHA hadde planer om i fjor og forslår rammer for videre arbeid.

SAK C) STUDIO
Sirian orienterer om STUDIO
- DNS har ansvaret for det som det er nå, men det er en for stor økonomisk risiko å stå for alene.
- DNS samarbeider med UiO (og HiOA) med studiestart prosjekter
- Ideen med STUDIO er at alle institusjoner bidrar litt til et større studiestarts prosjekt.
Det diskuteres om hvordan STUDIO kan føres ut i praksis og hvordan det skal finansieres det. Det diskuteres
hvor mye de enkelte institusjoner skal gi fra seg av ansvar og kontroll. Om enkelte institusjoner må gi fra seg
deres egne studiestarts arrangementer. Sirian forklarer at de ulike institusjoner kan få lov å beholde deres
studiestarte arrangement men gi fra seg kontrollen om tidsplan, program og datoer slik at en felles studiestart
festival kan arrangeres.
Det er enighet om at det skal nå ut til alle institusjonene. Det er enighet om at et slik arrangement gir gode
muligheter for sponsorer og at ulike studiestartsarrangementer på institusjonene ikke utkonkurrer hinannen.
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Det forslås at man begynner utredningsarbeid om lignende prosjekter for å se hva mulighetene er og finne ut
hvilke midler det er å hente ulike steder. Undersøke bl.a. om hvilke midler det er i kunnskap Oslo.
Det er enighet om at samarbeidet med felles studiestart begynner i 2012, men bare i små tiltak. Man kunne
sende ut brev å rekrutterer studenter. Begynner med små tiltak til å få lagt en grunn for videre arbeid.
Det er enighet om at premissen for samarbeidet er at alle må være med fra begynnelsen av og at et felles
arrangement må være bedre og større enn de arrangementer som institusjonene selv har hatt inntil nå.
SHA debatterer om muligheten for en felles semesterstart på våren 2012. Det er enighet om at der nå er for
kort tid og SHA stryker forslaget om å koordinere en felles studiestarte til våren.

SAK D)S TUDENT PLATFORM
Liv-Kristin orienterte om hva SHA har diskutert med mht. studentplatform i fjor. Det var et initiativ på bakgrunn
av en politikeravtale de har i Trondheim.
For ville det ha blitt SHA en kravliste eller studentplatform da en politikeravtale ikke ble aktuell.
Denne liste ble laget i fjor og var som følgende;
1)prioritering av tomter til SiO studentboliger
2)økning i alderstaket for studentmånedskort
3)dagens skjenketider for studentsteder burde opprettholdes
4)Et tilskuddssystem som ikke slår benene vek under studentbarnehage
Det var enighet om dette ikke var SH arbeid men i stedet noe VT bør ta seg av og å nevne disse punkter på VT
seminaret ville være en god ide.
SHA bestemmer seg for å stryke ”studentplatform” og har ikke tenkt seg å jobbe med det.

SAK E) S ENTER I SENTRUM
SHA debatterte om muligheter og utfordringer ved senter i sentrum.

SAK F) I NTERNASJONAL KONFERANSE
Liv-Kristin orienterer om en gruppe som har henvent seg til henne vedrørende en internasjonal konferanse som
de skal forsøke å få satt opp i løpet av høsten. SHA mener ikke det er mye hjelp å få til en internasjonal
konferanse i år da der allerede er en stor internasjonal konferanse i år. Men at den gruppe som har henvendt
seg til Liv-Kristin bør henvende seg til UiO.

SAK G) SHA SIN FUNKSJON
SHA diskuter hvilken funksjon SH skal ha.
Det er enighet om at det skal fungerer som et politisk forum som kan tale for studentene i Oslo. SHA kan ta tak i
store problemstillinger.
SHA skal ha en slik politisk funksjon hvor alle orientere hver andre i starten av møtet hva man driver med av
prosjekter. Slik man kan dele erfaring og ideer med hverandre. SHA kan derved bli en av mange arenaer hvor
man kan venne ting med hverandre.
Viktig det ikke blir ”studentleder forum” da DNS, HS og VT er med i SHA. Så en evt. ”studentleder forum” må
gjøres utenom SHA.
Det ble enighet om å tegne en samarbeidsramme for Studenthovedstaden (SH).
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
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SAK H)S UPPLERINGSVALG - 2. STYREPLASS TIL K UNNSKAP O SLO
Liv-Kristin orienterer om Kunnskap Oslo.
Inntil nå har Magnus, gamle leder av VT hatt 2. styreplass med Karl Kristian, gamle Formann for DNS som vara.
Birgit velges som fast representant til 2. styreplass med Sirian som vara.
1. styreplass er fremdeles Liv-Kristin med Stian som vara.
Det var en debatt om fordeling av plassene. Det er enighet om at en av institusjonene er representert og ellers
bør det være VT og DNS som er på andre styre plass. Det forslås at etter de som SHA akkurat er kommet frem
til at SH er bør det være VT og DNS som har de to styreplassene.
Til neste styre møte skal begge styremedlemmer med vara møte slik at det kommer flere ansikter på hva SH er.
Styreplass 1:
Liv-Kristin Korssjøen (leder av studentparlamentet ved HiOA)
Med vara: Stian Skaalbones (leder av studentparlamentet ved UiO)
Styreplass 2:
Birgit Lovise R. Skarstein (leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus)
Med vara Siriann Bekeng (Formann, Det Norske Studentersamfund)

P RAKTISK
Møtehyppighet i SH ble diskutert og det ble besluttet 4 møter i semesteret. Foreløpig møteplan blir;
Onsdag 14. mars kl. 14:00-15:30
Onsdag 11. april kl. 14:00-15:30
Onsdag 30. mai kl. 14:00-15:30

I NFORMASJON
- Neste møte i studenthovedstadens arbeidsgruppe blir onsdag 14. mars kl. 14:00-15:30 på Villa Eika.
- Dato for styremøte i Kunnskap Oslo blir fredag 2. mars 2012, kl 14:00-15:30 i Oslo rådhus
- Birgit har i etterkant av SHA møtet vært i dialog med Kim-Agathon Svarthol Blackhill, Leder av STUDiO som
kunne fortelle at det neste STUDiO blir både med HiOA og UiO som kan virke som starten på det SHA jobber for
at få gjennomført etter hvert. Kim-Agathon mener det er godt initiativ og han mener det neste naturlige skritt
er å engasjerer De Mindre Høgskoler i et slikt prosjekt. Birgit forslår av Kim-Agathon komme miidtveis på en av
SHA møtene og orientere om prosessen.

Møtet hevet 14.30.
Referent: Sarah S. Sørensen

