STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

Referat
7. desember 2016

Tilstede:

Leder av Velferdstinget, Aleksander Martin Gjøsæter
Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBiO, Nora Krokan
Representant for de mindre institusjonene, NIH, Svend Sondre Frøshaug
Formann for DNS, Trygve Bernhardt Moen Haaland
Leder av Studenstyret ved Westerdals Oslo ACT, Olav Event
Leder av Studentparlamentet ved HiOA, vara Helene Kongerud

Forfall:
Leder i SiOs hovedstyre, vara Gabrielle Legrand Gjerdset
Leder av Studentparlamentet ved UiO, Hans Christian Paulsen
Leder av studentrådet ved PHS, Even Bentz Sollie
Leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Eivind Langøigjelten
Representant for de mindre institusjonene, MTH, Kristin Halland Sandbæk

Dato:
Møtetid :
Sted:
Referent:

Onsdag 7. desember 2016
17:00-19:00
Møterom, 1. etasje, Villa Eika
Leder av Velferdstinget, Aleksander Gjøsæter

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

Saksliste
SAK A) Orienteringsrunde
SAK B) Gjennomgang av sakspapirer til Kunnskap Oslo møte
SAK C) Samarbeidsplattform for SHA
SAK D) Møteplan for SHA 2017
SAK E) Eventuelt

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
HCK: Campus Kristiania
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SAK A) Orienteringsrunde
Trygve, Nora, Helene, Svend, Olav og Aleksander orienterte.
-

-

-

DNS kan melde om god drift. Fått ny direktør som overtar driftsapparatet. Har hatt medlemsmøte og
valgt formann, Trygve ble gjenvalgt for et halvt år. God kontakt med eiendomsavdelingen på UiO.
SBIO kan melde om en god overlapp til ny politikk- og samarbeidsansvarlig, Emil Lundal. Skal opprette
«freshman-forening» for å oppmuntre førsteårsstudenter til å bli aktive i studentforeningene. Har
jobbet mye med å opprettholde KROA som studentpub på BI.
HiOA har valgt nye representanter til VT, de har hatt parlamentsmøte og arbeider med en strategi for
studentinnvolvering på institusjonen.
NIH har fortsatt en del trøbbel med rehabelitering av sin bygningsmasse, noe som gjør det trøblete på
institusjonene. Får kantinen tilbake i januar, noe som er viktig for studentene. Hovedstyret på NIH har
gått inn for et nytt campus på Sognsvann med forbindelse til nytt toppidrettssenter.
Westerdals Oslo ACT har hatt møte i sitt studentparlament, og fått en ny studentbar.
Velferdstinget har hatt møte med Velferdstingene i Norge, vært på høring i Helse- og
Omsorgsdepartementet, hatt konstituerende møte der det ble valgt nye styremedlemmer til SiOs
hovedstyre, samt øvrige organer og styrer i tilknytning til både VT og SiO, har hatt møte med
stortingspolitikere knyttet til Plan- og bygningsloven, samt fått gjennomslag for ytterligere 300
studentboliger i statsbudsjettet, totalt 2500.

Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK B) Gjennomgang av sakspapirer til styremøte i Kunnskap Oslo
Aleksander og Trygve orienterte.
Det ble orientert om at man skal sette ned en arbeidsgruppe for profilering og en arbeidsgruppe for vertskap.
Arbeidsgruppen for profilering skal arbeide med å profilere Oslo som studentby og kunnskapsby, særlig for
internasjonale studenter og forskere. Den skal ha sitt utgangspunkt i verktøykassen for profilering.
Arbeidsgruppen for vertskap skal i hall hovedsak arbeide med et felles studiestartarrangement for studenter i
Oslo.
Det ble ytret ønske om at SiO representerer Studenthovedstaden i arbeidsgruppen for vertskap.
Nora Krokan ytret ønske om å representere Studenthovedstaden i arbeidsgruppen for profilering. DNS ytret
også et ønske om å delta i denne arbeidsgruppen.
Vedtak:
SiO representerer Studenthovedstaden i arbeidsgruppen for vertskap.
Nora Krokan representerer Studenthovedstaden i arbeidsgruppen for profilering.

STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

SAK C) Samarbeidsplattform for SHA
Følgende forslag til samarbeidsplattform ble utarbeidet:
Visjon:
”Studenter i sentrum”
Formål:
”Studenthovedstaden er Oslo kommunes samarbeidsplattform med studentene. Gjennom
Studenthovedstaden legger Oslo kommune og Kunnskap Oslo til rette for at Oslostudentene kan vise frem sin
faglige kunnskap og sitt sosiale engasjement. Slik styrker både Oslo kommune, utdanningsinstitusjonene og
studentene sitt omdømme, og vi får en bedre by.”
Mandat for Studenthovedstaden (SH):
Studenthovedstaden skal
a) utarbeide felles mål, prosjekter og praktiske tiltak
b) være koordineringsarena mellom
i.
studentledere i Oslo
ii.
studentledere og Oslo kommune
iii.
studentledere og Kunnskap Oslo
Studenthovedstaden møtes jevnlig i løpet av semesteret, og skal møtes i forkant av alle styremøter i
Kunnskap Oslo, disse møtene fungerer også som formøter
Ved behov kan det innkalles til møter hvor Studenthovedstaden møter byrådsrepresentant(er)
og/eller institusjonens representanter i Kunnskap Oslo
Studenthovedstaden bør utarbeide et forslag til semester- eller årsplan for felles tiltak og prosjekter
Studenthovedstaden oppnevner to - 2 - representanter til Kunnskap Oslos styre
Samarbeidet internt i Studenthovedstaden kan for eksempel dreie seg om:
Felles faddertiltak
Felles studentkonferanser og andre faglige arrangement
Felles utspill til media
Felles kampanjer
Samarbeidet med Oslo kommune kan for eksempel dreie seg om:
Utforming og utlysning av Oslo kommunes stipendordninger
Byutvikling
Utforming av praksisplasser eller sommerjobbsplasser spesielt tilpasset studenter
”Praktiske spørsmål” som husing av gjester ved studentkonferanser, skjenketillatelse eller spørsmål
om kommunale reguleringer
Samarbeidet med Kunnskap Oslo/institusjonene kan for eksempel dreie seg om:
Studentarrangementer ved internasjonale forskningskonferanser
Etablering av gründersenter og andre innovasjonstiltak på tvers av institusjonene
Spørsmål knyttet til internasjonalisering
Valgregler for Studenthovedstaden:
Velferdstingets leder og ledere av studentdemokratiene med fast representasjon i Velferdstinget
møter med leder.
Studentdemokratiene uten fast representasjon i Velferdstinget velger to - 2 - representanter blant seg.
Det Norske Studentersamfund møter med leder
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus møter med styreleder
Eventuelle behov utover dette mandatet og Studenthovedstadens virkeområde, enten økonomisk eller
organisatorisk, avklares når det er prosjekter eller annet som man ønsker å gjennomføre som vil trenge økte
tildelinger eller ekstraordinære møter i Studenthovedstaden. Ved behov for økonomisk tilskudd fra Oslo
kommune til felles prosjekter eller arrangementer søker Studenthovedstaden om dette.
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Vedtak:
Aleksander Gjøsæter sammenfatter forslag til ny samarbeidsplattform. Plattformen vedtas på første møte i
2017.

SAK D) Møteplan for SHA 2017
Aleksander Gjøsæter utarbeider forslag til møteplan for 2017 og sender denne ut på mail med referatet.
Vedtak:
Forslag til møteplan utarbeides og ettergodkjennes på første møte i 2017.

SAK E) Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Møtet hevet kl.18.45
Referent: Aleksander Gjøsæter

I NFORMASJON
Etter møtet i Kunnskap Oslo ble det vedtatt å ikke opprette en arbeidsgruppe for vertskap. Den tiltenkte rollen
til denne arbeidsgruppen skal tilfalle arbeidsgruppen som allerede eksisterer mellom UiO, BI, HiOA og SiO. Oslo
kommune tar del i arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppen for profilering fratas arbeidsområdene knyttet til å utarbeide profileringsmateriell.
Arbeidsgruppen får derfor i oppgave å utarbeide forslag til arrangementer for internasjonale studenter.
Arbeidsgruppen bytter navn i tråd med sine nye oppgaver. Nora Krokan spilles fortsatt inn som representant
for Studenthovedstaden.
Forslag til utarbeidet møteplan for SHA 2017:
Onsdag 11. januar
Onsdag 8. februar
Onsdag 5. april
Onsdag 10. mai
Onsdag 7. juni
Onsdag 30. august
Onsdag 27. september
Onsdag 8. november
Onsdag 6. desember

