STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

REFERAT
fra møte #5 i Studenthovedstadens arbeidsgruppe

Dato: Mandag 19.mars 2012
Tidsrom: 09:00-10.00
Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika
Tilstede:
Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein
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
Forfall:
Leder i Studentparlamentet ved UiO, Stain Skaalbones
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

S AKSLISTE
SAK A) Orienteringsrunde - alle gir en status
SAK B) Orientering fra styremøte i Kunnskap Oslo fredag 2. mars (Birgit)
SAK C) Hva vil vi med Kunnskap Oslo? (Birgit)
SAK D) Formelt organ for studentmedvirkning i Oslo Kommune (Liv-Kristin)
SAK E) Drøfte videre samarbeid med Studio (Birgit)
SAK F) Redegjørelse fra Sarah om UKA (Birgit/Sarah)
Innledningsvis taler SHA om viktigheten i å få de mindre høgskoler representert i SHA. De skal gjøres en innsats
å få de med.

SAK A) O RIENTERINGSRUNDE - ALLE GIR EN STATUS

Birgit, Sirian og Liv-Kristin orienterte.
Birgit fortalte bl.a. om at hun vært i dialog med Kim Agathon vedr. STUDiO.
Sirian fortalte bl.a. om Kunnskap Oslo sin årsplan hvor det er veldig lite om studentene. Hun forslår SHA
kommer med innspill før neste møte om hva Kunnskap Oslo er for oss.
Liv-Kristian fortalte bl.a. om STUDiO på HiAO. Det er mye kontrakt og samarbeide med Kim og mange av de
arrangement som er på HiOA kommer til å bli STUDiO.

SAK F) R EDEGJØRELSE FRA S ARAH OM UKA

Sarah redegjorde for Studenthovedstadens utfordring de har for en hel felles studiestart som sammenlignet
med UKA. Hovedutfordringer var…
- finne gode sponsor
- få engasjerte flink folk til frivillig arbeid
- ”Branding” av SHA sin felles studiestart
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- kontinuitet – organisert slik at det ikke blir for mye utskiftning og huller i evt. overlapp ved skrift av styrer
SHA debatterte saken.
Liv-Kristin bemerker det er viktig å starte i det små. Vi kan ikke starte som UKA. Sirian forteller det er best å
satse på STUDiO og få allerede eksiterende frivillig som jobber ulike steder til å jobbe for felles sak.
Signy argumenterte at det er en annen kultur i Trondheim. Alt frivillig skjer gjennom UKA og de er færre en
”oss”.
SHA debatterte hvordan man evt. skulle ha startet med et sådant prosjekt. BI har tidligere stilt seg skeptisk til å
gi opp all dere egen studiestartsarrangementer. SHA er uenige om hvor vidt BI må være med fra begynnelsen
av om dette skal kunne fungere eller om de kan slutte seg til prosjektet etter hvert. Noen mener det må med til
å begynne med fordi de er flinke og det er viktig at alle er med. Andre mener ikke så viktig at de er med fra
begynnelsen av men at man skal satse på å gjøre det attraktiv nok til at de har lyst å slutte seg til senere.
SHA taler videre om at det er flere av de mindre skoler som har uttrykt at de har lyst å være med i et større
samarbeid. SHA er enig om å få i gang prosjekt om felles studiestart og fortrinnsvis ved å ha med BI.
Debatten slutter med at Liv-Kristin konkluderte at SHA kan ikke være dem så ”avholder” denne festival men at
det må være på Samfunnet. SHA kan stå for det politiske samarbeide men har ikke resurser til å ”drive”
festivalen.
Videre arbeid blir å få kartlagt hvordan STUDiO er organisert.

SAK D)F ORMELT ORGAN FOR STUDENTMEDVIRKNING I O SLO K OMMUNE

Liv-Kristin orienterte. Hun savner et formelt organ med studentvirkning og forklarer at Kunnskap Oslo er blitt
litt et diskusjonsforum. Hun forklarer videre at i Trondheim har de et slik formelt organ, et studentråd. Der
sitter Velferdstinget i Trondheim (VTT), Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), Samfunnet, Studenttinget ved
NTNU og bystyret m.m. Dette er en av grunnende til at Oslo står svak som studentby fordi der eksempelvis ikke
er slike formelle organer og hun begrunner dette med at Oslo ikke bruker mye resurser på å rekruttere
studenter fordi studenter kommer til Oslo uansett.
SHA debatterte om hva studentråd kan bringe. SHA ble enig om at det er naturlig at VT undersøke muligheten
for et slik studentråd.

SAK C) H VA VIL VI MED K UNNSKAP O SLO ?

Birgit orienterte og forteller om vedtak i arbeidsprogram om VT leders deltakelse i SHA skal fremme
Velferdstinget.
Birgit forslo å skrive ned tre punkter om hva vi vil ha igjennom med Kunnskap Oslo.
SHA diskuterte saken.
Det er enighet om en av tingene de ønske ut av Kunnskap Oslo er at studentene må gjøres relevant og
profilerer Oslo som studentby. De synes ikke som det er nå at Kunnskap Oslo har nok student fokus hvor de i
stedet ynder å profilere Oslo med regjeringen og operaen. Oslo har masse gode studietilbud så det er opplagt
at Oslo bruker det i profiligere.
SHA ble enig om fire punkter;
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
4. Skape en felles studentfestival for Oslo. Til dette punkt kan man beskrive hva STUDiO er og ta
utgangspunkt i et ”eksisterende” prosjekt slik at de har noe å forholde seg til nå man presentere det.
SHA mener det gir litt tyngde … at man har et utgangspunkt og ikke bare kommer med en fjern idé.
Møtet hevet 10.30.
Referent: Sarah S. Sørensen
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I NFORMASJON
Neste møte er forslått onsdag 19. april kl. 14:00-15:30
I innkalling til neste møte sendes Kunnskap Oslo styrepapirer og et skriv fra Birgit om det som skal fremlegg
Siste møte onsdag 30. mai kl. 14:00-15:30
Litt informasjon studentråd i Norge
Trondheim Studentrådet (opprettet 2001)
Medlemmer:
• To bystyrerepresentanter
• Leder for Velferdstinget
• Leder for Studenttinget ved NTNU
• Leder for Studentrådet ved DMMH
• Leder for Studentparlamentet ved HIST
• Leder for Studentersamfundet
• konsernsjef i SiT (observatør)
• To rådgiver rådmannens fagstab (adm)
• Bystyresekretariatet (sekr)
http://www.trondheim.kommune.no/studentraad/
Bergen ”kontaktutvalet mellom (fylkes/)kommunen og studenter” – disse møtes flere gange i året.
Utvalget består av:
• Velferdstinget i Bergen
• Studentleder fra 3 største skoler
• Studentsamskipnaden i Bergen
• Kvarteret
• Byrådsleder
• Fylkesordfører
Velferdstinget i Bergen leder, Audun Kjørstad forteller dette kontaktutvalg er formalisert i den grad at det er
nedskrevet at det må være disse møtene mellom kommunen og studentene. I hvor stor grad studentene har
påvirkning gjennom kontaktutvalget er vanskelig å si men Audun forklarer at hun synes de har god gjennomslag
i deres saker og at de få gode tilbakemeldinger på de som aktuell og ikke aktuell for fylkes/kommunen å jobbe
med. Møtefrekvenser forteller hun er noe ustabil og bemerker at om man skulle lage et slikt utvalg/studentråd
i Oslo er det viktig å få formalisert hvor ofte man møtes – hun forslår annen hver måned i semesteret.
Stavanger studentråd (opprettet 2003)
Fant ikke noe oppdatert informasjon om Stavanger studentråd. Så er usikker på hvordan det fungerer i dag.
Rådet består av:
• To ansatte fra kommunen
• To politiker
• En representant fra Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS)
• En fra Studentersamfunnet Folken
• Fire studenter fra henholdsvis HiS, Misjonshøgskolen og BI\NITH.
Bodø studentråd

Rådet består av:
• Fire studentrepresentanter fra Studentorganisasjonen i Bodø (SoB)
• En studentrepresentant fra Politihøgskole, avdeling Bodø (PHB)
• En representant fra Studentsamskipnaden i Bodø (SSB)
• To politikere fra bystyret i Bodø kommune.
• En representant fra OK-avdelingen
• En representant fra HS-avdelingen.
http://www.bodo.kommune.no/nor/politikk-og-demokrati/styrer_-rad-og-utvalg/bodo-studentrad

