STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

Referat
17. januar 2018

Tilstede:

For Velferdstinget: leder, Elisabeth Holien
For Studentparlamentet ved UiO: leder, Jens Lægreid
For Studentparlamentet ved HiOA: leder, Rune Keisuke Kosaka
For Studentrådet ved PHS: nestleder, Thea Gausted Vogstad
For SiOs hovedstyre: leder, Vetle Bo Saga og nestleder, Audun Foyn
For SBIO: politikk- og samarbeidsansvarlig, vara for Pia Ottilia Danielsen, Emil Lundal
For de mindre institusjonene: Olav Skrudland (NIH)

Forfall:
Ikke møtt:

Leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Eivind Langøigjelten
For Det Norske Studentersamfund; formand, Trygve B.M. Haaland
For Studentsamfunnet Westerdals: velferdsansvarlig, Olav Event
For de mindre institusjonene: Ingvild Høgstad Stavem (AHO)

Dato:
Møtetid:
Sted:

Onsdag 17. januar 2018
17:00-19:00
Villa Eika, møterom andre etasje

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 - alle gir en status
Sak B) Psykisk helse-kampanje #studentermåsvare
Sak C) Studenthus
Sak D) 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
HK: Høyskolen Kristiania
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SAK A) ORIENTERINGSRUNDE - ALLE GIR EN STATUS
VT:







Vårseminar andre helgen i februar. Mye tid har gått til forberedelser av det.
Valgt nye representanter i desember, og valg til HS.
Julebord før jul.
Arbeidet en del med SHoT og psykisk helse-kampanje.
ViN samling i januar i Trondheim.
Offisielt forprosjekt om studenthus er påbegynt. Nestleder i VT er prosjektleder og leder er styringsgruppeleder.
Aktører som bidrar inn i arb.gruppe eller styringsgruppe = OsloMet, SiO, SiO Foreninger, VT og Statsbygg

DNS:
SiO:










Valgt nye representanter til SiOs hovedstyre i desember. Audun er konstituert nestleder og vil møte i SH.
Kringsjå fase 2 er i full gang (familieboliger). Boligene vi være bygget i massivtre, ha solcellepaneler,
varmegjenvinning fra gråvannet og ikke minst; byggeplassen er fossilfri. Dette betyr at familieboligene i Sognsveien
102 vil forhåpentligvis erstattes med et nytt byggeprosjekt med flere singelboliger. Tomten er i dag dårlig utnyttet.
SiO har sendt inn ønske om oppstartsmøte til kommunen, og allerede har byantikvaren innsigelser til ny bebyggelse
i Sognsveien 102.
Omrokkeringer i SiOs administrasjon:
o Tidligere boligdirektør Trond Bakke går ut av boligdirektør-stillingen og skal arbeide med byggeprosjekter
opp mot kommunen.
o Gunn Kirsti Løkka (markedsdirektør) får ansvaret som boligdirektør.
Vetle orienterer om servicesenter- saken som har vært omtalt i Universitas. Man har bestemt seg for et fellesforetak
sammen med Toma, og er per nå i forhandlinger. Den endelige kontrakten er ikke ferdigstilt. Det ble stilt
oppfølgingsspørsmål og Vetle besvarte dem. Et fellesforetak vil kunne ivareta SiO sin ekspertkunnskap om
studenttilværelse, og TOMA som organisasjon er større og bedre egnet til å håndtere oppgavene. Leder av HS
forsikret medlemmene av SH om at bestillingene fortsatt vil ligge hos SiO, men arbeidsoppgavene vil utføres av
TOMA.
Kulturkalender er ute!
Utomhusarealene på Kringsjå skal «pusses opp» og få et skikkelig løft.

UiO:




Har diskutert Marienlyst-tomten og gitt sine innspill på det.
Jens orienterer om mye prat om internasjonalisering, men lite om konsekvensen av det på f.eks. boligmarkedet for
studenter.
UiO er i samtale med SiO om å etablere forskerboliger ved Blindern t-bane.

OsloMet:

Institusjonen har nå blitt universittet!

Valgte nytt parlament i desember

Fortsetter arbeidet med nytt Campus i Lillestrøm. Ordfører ønsker et kunnskapssenter der.

Oppstartsseminar med nytt parlament i januar.
BI:



Nytt styre er satt
Valg gjennomført til NSOs landsmøte og representanter til VT

WH:
PHS:



NIH:




På institusjonen arbeider man med ny rammeplan som trer i kraft i 2019.
PHS er også i en potensiell flytteprosess og det er usikkerhet knyttet til hvor institusjonen vil befinne seg i årene som
kommer.

Har hatt besøk av NOKUT som var der for å drive tilsyn av institusjonen og kvalitetsikre studeiene.
Har åpnet den nye delen av NIH. Treningssenter er allerede åpnet, nå kommer i tillegg undervisningsrom og
svømmehall.
I år har institusjonen 50 års jubileum!

Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning.
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SAK B) PSYKISK HELSE-KAMPANJE
Kommunikasjonsansvarlig i VT, Fam Karine Heer Aas, orienterte om planene (se vedlegg i innkalling) og stilte seg disponibelt
for spørsmål. Det var lite behov for oppklaringer.
Gruppens medlemmer ser ut til å eniges om at grunnlaget er bra, og videre må det tas i bruk lokalt og formes der slik at
budskapet når ut blant institusjonenes studenter.

SAK C) STUDENTHUS
Før studenthovedstadens medlemmer kom med konkrete tilbakemeldinger på strategiutkastet ble følgende diskutert;

Hva skal strategien være: enighet om at det er et salgsdokument til interessenter og aktuelle samarbeidspartnere for
å sikre realiseringen av et studenthus.

Navn på huset: studenthus, ikke internasjonal student- og innovasjonshus.

Kan visjonen tydeliggjøres?

Møtene med samarbeidspartnere, deriblant Kunnskap Oslo og institusjonene fortsetter med strategidokumentet som
grunnlag for samtalene.
Vetle orienterte om at SiO er interessert i prosjektet og ser på det som et positivt bidrag til Oslo som studenthovedstad.
Studenthovedstadens medlemmer eniges om at budskapet om en møteplass på tvers av institusjoner og et virkemiddel for byens
foreninger er viktig. Medlemmene er også enige om at lesesalplasser er institusjonenes ansvar, og at begrepet bør sløyfes slik
at intensjonene med arbeidsplasser til studenter individuelt og i grupper kommer tydeligere frem. I tillegg råder det unison
enighet om at servering fra morgen til kveld er essensielt for suksess. Det er nødvendig å vurdere hvorvidt alkohol kan inngå i
serveringen fra ettermiddag. Uteservering i tilknytning til Akademihagen er trolig en god ide.
Driften av huset ble også diskutert uten entydige svar. Forprosjektet som VT er eier av vil komme med tanker om dette. Så
langt fremstår det som viktig at det er studentdrevet, men samtidig profesjonell drift av huset. Leder ved SP UiO løftet
spørsmålet om hvilke aktører som kan være aktuelt at drifter huset og nevnte DNS. SHs medlemmer er enige om at det ikke
skal lukkes noen dører, men at det er et initiativ DNS må ta selv all den tid de har all mulighet til å forme prosjektet bl.a.
gjennom SH.
Medlemmene er enige om at de nødvendige investeringene bør gjøres eksternt, eksempelvis gjennom Sparebankstiftelsen o.l.
Utover dette må driften trolig komme av institusjonene og husets egen drift.
Konkrete endringsforslag som kom frem underveis i diskusjonen ble notert ned og innarbeides til neste møte av leder i VT.
På grunn av mangel på tid og at diskusjonen ikke ble brukt på konkrete endringsforslag slik som var tiltenkt, vil strategien
presenteres en siste gang på neste møte, og deretter vedtas. Dersom noen av medlemmene har endringsforslag bes de sendes
inn innen førstkommende søndag. De vil innarbeides i neste utkast.

SAK D) EVENTUELT

Møtet hevet kl. 18.52
Referent: Elisabeth Holien og Fam Karine Heer Aas

Neste SH måte
14. februar

klokken 16-19

