STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

REFERAT
fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe

Dato: Onsdag 12.september 2012
Tidsrom: 17:00-19:00
Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika
Tilstede:
Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein
Leder i SiOs hovedstyre, Marianne H. Rustberggard
Leder i Studentparlamentet ved UiO, Morten Bakke Kristoffersen
Leder i Studentparlamentet ved HiOA, Tuva Aune Wettland
Leder i Studentforeningen ved BI, Mats Kirkebirkeland
STUDiO Festivalsjef 2012, Kim Agathon
Malin Gjellestad, sekretær for Kunnskap Oslo, Oslo kommune
Jan Fredrik Lockert, næringssjef fra Byrådsavdeling for kultur og næring, Oslo kommune
Forfall:
Formann i DNS, Siriann Bekeng
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
17.00 SAK A) Orienteringer
17.20 SAK B) Referat fra forrige møte i Kunnskap Oslo
17.25 SAK C) Endelig godkjenning av kriterier for pris
17.35 SAK D) Hvordan skal vi spille oss inn til kommunen når de er her?
18.00 SAK E) Oslo Kommune og Studio kommer
18.05 SAK F) Studio orienterer
18.25 SAK G) Dialog med Oslo kommune om Studenthovedstadens rolle
Birgit innledete møtet med orientering om dagsorden og informerer at klokken 18 kommer STUDiO og Oslo
Kommune og blir med på resten av møtet.

SAK A) O RIENTERINGER

Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

SAK B) R EFERAT FRA FORRIGE MØTE I K UNNSKAP O SLO
Birgit ga kort referat fra møte i Kunnskap Oslo
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SAK C) E NDELIG GODKJENNING AV KRITERIER FOR PRIS

Birgit orienterte
Birgit går gjennom endringene i dokumentet.
Morten foreslår å stryke setningen «Om studenten selv fremmer sitt kandidatur er det et krav for å bli vurdert
at oppgaven har oppnådd karakter A eller B.»
Det er uenighet om å fjerne den fordi det var dårlig stemning for at studenter selv kan sende inn oppgaver.
Endringer Birgit fremla ble godkjent.

SAK C) H VORDAN SKAL VI SPILLE OSS INN TIL KOMMUNEN NÅR DE ER HER ?
Birgit orienterte.

Oslo kommune ønsker et program for SHA og en årsplan. De punkter som ble sendt ut til Oslo Kommune om
hva SHA ønsker å være er følgende;
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.
SHA diskuterte punktene.
SHA mener det er god idé hvis man kunne ha slike møter med kommunen regelmessig i løpet av året.
Det ble sammenliknet med studentrådet i Trondheim, hvor et slikt studentråd hadde vært med å planlegge
byen og på den vis ta med studentliv i flere nivåer.
Det argumenteres også mot at det stor forskjell på størrelse mellom Oslo og Trondheim og at studenter utgjør
en så stor andel av befolkning at det er mer opplagt å ha dem med på råd i flere ting når det gjelder hele byen.
Det bemerkes at det er viktig å fokusere på for at få de beste studenter til å ville lese i Oslo og også bli i Oslo.
Det forslås at det lages en strategi og visjon for hvordan Oslo studentby skal være innen 2020 og at DNS bør
være samlingspunktet.
SHA blir enige om konkrete punkter som spilles inn.
-SH skal være et koordineringsorgan
-SH skal være et høringsorgans/-instans (for saker som påvirker studenter direkte og indirekte)
-SH skal være en kontaktflate med kommunen
-SH skal jobbe med visjon «Studenthovedstaden Oslo 2022»

SAK E) O SLO K OMMUNE OG S TUDIO KOMMER
Birgit innledete.

Besøk:
Malin Gjellestad, sekretær for Kunnskap Oslo, Oslo Kommune
Jan Fredrik Lockert, næringssjef fra Byrådsavdeling for kultur og næring, Oslo Kommune
Kim Agathon Festivalsjef for STUDiO 2012

SAK F) S TUDIO ORIENTERER
Kim orienterte om STUDiO.

Det var første STUDiO hvor Det Teologiske Menighetsfakultet og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) var med.
Og HiOA var inkludert nesten 100 % i festivalen. Det var «Mini-STUDiO» i samarbeid med Studenter med Barn
Det var et samarbeid med Velferdstinget og Ringnes hvor det ble delt ut vannflasker samt avholdt en standup
med fokus på bruk av alkohol/rus-midler. Det var flere samarbeid med ulike semesterstartsarrangementer,
hvor det stod «STUDiO og … presenterer». Så det var stor villighet til å samarbeide.
1947-1949 startet STUDiO – het UKA
Det er gode utsikter for STUDiO arrangementer fremover.
STUDiO orienteringen ble debattert. Det ble spurt inn til SH sin rolle i STUDiO og det ble fortalt hvordan det har
fungert som et forum hvor Kim har holdt SHA orientert om STUDiO prosjekter.
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Det ble talt om hvordan målet er en felles festival og at BI som ikke er med i STUDiO ennå, har hørt om STUDiO
gjennom SHA og har rapportert tilbake til SBiO om hvordan STUDiO fungerer om evt. mulighet får å bli med en
gang i fremtiden.
SHA er ansett som et godt utgangspunkt for neste års STUDiO.

SAK G) D IALOG MED O SLO KOMMUNE OM S TUDENTHOVEDSTADENS ROLLE

Jan innleder med å presentere Oslo Kommune sin rolle.
Oslo er stadig voksende og det er et investeringsbehov, man må investere i barnehager og skoler. Kunnskap og
kompetanse er viktig og når det gjelder kunnskapssatsning er det viktig å se på konkurranse med andre
storbyer i Europa. Dette er en god plattform å være aktiv på når de gjelder studentattraktivitet for Oslo.
Det er viktig for kommunen at det er en god studentby.
Malin supplerer.
Oslo kommune og SHA må finne ut et samarbeid kan fører til.
Kunnskaps Oslo er et samarbeids arena og SH er en arbeidsgruppe under kunnskaps Oslo. Oslo Kommune ser
på SHA som en permanent arbeidsgruppe. En arbeidsgruppe der man kan diskuterer forventninger, ambisjoner
og roller og hvor man møte kommunen. Men det er viktig er det er system på samarbeidet og et felles
utgangspunkt og forståelse.
Oslo kommune bemerker at det fint om det blir noe skriftlig på SHA sitt arbeid etter hvert.
Birgit fremlegger SHA sine innspill til Oslo Kommune.
SHA ser SH som et koordineringsorgan og en felles stemme for Oslo sine studenter.
SH kan være en formel høringsinstans for kollektiv transport, byutvikling der studenter blir påvirket for det er
veldig viktig å ta studentene med i slike saker.
For SHA er det viktig med den helhetlige tankegang. At det ses på som en helhet. Hva skal til for at Oslo blir en
god studentby. Bolig; 85 % av studentene bor ikke i studentboliger, men mange vil veldig gjerne. Ute miljø;
hvordan er det å være ute på kveld eksempelvis. Alt slik som påvirker hvem som søker til Oslo.
SHA argumenterte at studentene også blir i byen etter endt utdannelse for at det trengs forbedring.
SHA informerte at mht. studentboliger så har det aldri vært så mange i kø som det er nå. Vanligvis bruker tallet
er fallet når studenter har funnet seg inn på det private markedet. Men den har ikke snutt enda. Det er viktig at
det blir bygget flere boliger, og det er viktig å se på at det er byggeforskrifter som gjør det vanskeligere å bygge
boliger.
Oslo Kommune svarte at når det gjelder områder som er i de andre avdelinger i kommunen må vi jobbe internt
og at de ikke ville kunne ha direkte styring på de ulike områdene.
Oslo Kommune forslår et årlig seminar, for «å ta pulsen på SH» og derved holder oppmerksomheten på
arbeidsgruppen og formålet. Og hvor SHA kunne presentere en status rapport og planer videre.
SHA forslår at på et slikt seminar kunne Kunnskap Oslo sette agendaen og innkalle alle relevante aktører og sett
på alle områder og nivåer som SH skal arbeide på.
Oslo Kommune spør om studentboliger er det viktigste.
SHA forklarer at bolig er rammen om studenten. Men at det er miljøet i samlet pakke; barnehager, boliger og
festival gjør det fint å være student. Oslo skal bli en studentby. SHA fremhever Trondheim som eksempel hvor
der i hvordan man skal utvikle campus har vært samarbeid mellom samskipnad. Fylkes kommune og
studentledere.
Oslo Kommune spør om status på barnehager.
SHA svarte at det er full dekning og ingen lister og at de har tilbud som ingen andre barnehager har så som
lørdags åpent i eksamensperioden.
SHA tilføyer mht. trivsel at fadderordninger er særlig viktig for trivsel.
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STUDiO sjef, Kim, påpeker at litt tilrettelegning hadde vært godt til arrangementer på STUDiO festivalen for å
gjøre det billigere og enklere.
Oslo Kommune mange gode tiltak og mye god ting som blir drøftet i SHA men at det må legges mer vekt på
informasjonsdelen og videreformidling ting som tas opp i SHA.
Oslo Kommune spør om fadderordninger.
SHA forklarer at det er lokalt på hver institusjon og at de ikke er en felles fadderordning med det koordineres
og samarbeides gjennom STUDiO.
Oslo Kommune foreslår at det etableres en arbeidsgruppe med tanke på utenlandske student, at SH tar
vertsrollen for det. Videre forslår de å utvikle en fadderordning med tanke på både utenlandske studenter og
norske studenter.
SHA foretrekker at det jobbes for alle i SHA og ikke særlig grupper studenter. Og at det sikkert er folk som
jobber med dette på de ulike institusjoner. Det finnes lokal lag for internasjonale studenter så som ESN og ISU.
STUDiO sjef, Kim, påpeker at en stor andel av internasjonale studenter som jobber frivillig på STUDiO, vil gjerne
møte norske studenter.
SHA påpeker videre at det er viktig med SH at anerkjennes som studentorgan og viktig å ta SHA med på råd på
ulike områder. Det er viktig man må benytte seg av denne arena.
Oslo Kommune anerkjenner SHA som en unik arena, hvor man har samlet alle studentledere. Og påpeker det er
viktig å få definert SH sin rolle og finne ut hvordan man konkretisere dette. Videre at det er viktig å se på det
som kan forbedres og er enig i at man legger opp til en helhet.
Oslo Kommune spør om SHA har overveid trepartssamarbeid og perspektivet med bedrifter.
SHA forteller at det gamle SH hadde en tydelig kobling til næringsliv og stod på stand på utdannings messer.
Videre at SHA har overveid den side også i dag og at BI særlig er god på det så det igjen viser fordelen ved å ha
et forum for studentleder fra ulike institusjoner.
Oslo Kommune forslår at SH òg er med på Oslo Innovation Week. (www.oiw.no)
Oslo Kommune avslutter med at det er viktig at SH sin rolle defineres og at SHA sitt arbeid og planer
konkretiseres.
Besøk gikk kl. 18:58
SHA evaluerer møtet.

Møtet hevet 19.15.
Referent: Sarah S. Sørensen

I NFORMASJON
Neste møte er onsdag 24. oktober kl. 17:00-19:00
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