
STUDENTHOVEDSTADEN 
- Studenter i sentrum

Referat 
14. februar 2018

Til stede: 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: nestleder, Audun Foyn 
For de mindre institusjonene: Anders Østby (MF) 
For Studentsamfunnet Westerdals: leder, Sandra Dvergastein 
For Det Norske Studentersamfund; Kristine Petrine Pettersen  
For SBIO: vara Emil Lundal 

Forfall: For de mindre institusjonene: Olav Skrudland (NIH) 

Ikke møtt: Leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Håkon Tveito 

Dato: Onsdag 14. februar 2018 
Møtetid: 17:00-19:00 
Sted: Domus Academica, Grupperom 2 

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 
OsloMet: OsloMet – storbyuniversitetet  

UiO: Universitet i Oslo 
BI: Handelshøyskolen BI 
NIH: Norges Idrettshøgskole 

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 

Saksliste 
Sak A) Orienteringsrunde - alle gir en status 

Sak B) Studenthus- strategi siste behandling og godkjenning 

Sak C) Representanter Kunnskap Oslo 

Sak D) Sakspapirer Kunnskap Oslo 

Sak E) Eventuelt 
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SAK A) ORIENTERINGSRUNDE - ALLE GIR EN STATUS 
 
BI 

 Jobber med effektivisering og felles organ for alle BI 
 
Westerdals 

 Sammenslåing med Christiania og hvordan det vil påvirke studentdemokratiene 
 Generalforsamling mandag og valgt av ny leder  

o La enstemmig ned studentersamfunnet  
 
OsloMet 

 Arbeider med campusutvikling og overgangen til universitet 
 Oppstartsseminar og planlegging av det neste halvåret 

 
UiO 

 Fortsetter arbeidet med utdanningssatsing 
 Gjennomført møte med ordfører om studentenes psykiske helse  

 
PHS 

 Fortsetter arbeidet med ny rammeplan for 2019  
 Statsråd Sylvi Listhaug har vært på besøk, hvor statsråden signaliserte at flytting av campus ikke er høyest 

på agendaen. Nytt møte med justiskomiteen 6. mars om rapport fra Lystad-utvalget om å spesialisere 
studenter i bachelorutdanningen 

 VT har vært på besøk for å snakke om studenthus med ledelsen ved institusjonen og studentrådet 
 
DNS 

 En litt annerledes start på året da DNS ikke har en formand for øyeblikket. Styret har besluttet å fordele 
tidligere formands oppgaver mellom seg 

 I samtale med SiO Foreninger om tettere samarbeid 
 Mål om å åpne opp huset, bl.a. gjennom medlemskapsordning 

 
MF 

 Leder trekker seg. Står trolig uten nestleder og fagpolitisk ansvarlig 
 Planlegger faglig arrangement (”Forskningsglimt”) hvor vitenskapelige ansatte får 7 minutter til å 

presentere arbeidet sitt 
 Oppføging av kvalitet i utdanningen på lokalt nivå  
 Allmøte april  
 MF arrangerer sin første revy i år 

 
HS 

 Styremøte tirsdag 14.02. Saker som var oppe var blant annet plan for Kringsjå utomhus som skal være 
delvis klart til semesterstart 

 Over 200 boliger kommer nå i Blindernveien 6 med solceller og massivtre 
 Gjentakende ved flere byggeprosjekter er kommunale prosesser og by/riksantikvaren 
 Rebekka fra MF stilte spørsmål om saken i Universitas om kokken og fortalte at de er langt mer fornøyde 

med eget tilbud 
 SiO er interessert i studenthusprosjektet og ser på det som et positivt bidrag til Oslo som studenthovedstad  

 
VT 

 Over nyttår har mye av fokuset vært på vårseminar som ble gjennomført 9-11. februar 
 Utover dette har arbeidet med studenthus og planlegging av halvåret tatt en del tid  
 

 
Vedtak: 
Orienteringene ble tatt til etterretning.  

 
 

SAK B) STUDENTHUS STRATEGI 
 
Leder av VT orienterer om bakgrunn for saken.  
 
I løpet av debatten ble en rekke temaer tatt opp, deriblant hvilke interessegrupper vi bør forholde oss 
til i sammenheng med arbeid mot finansiering, politisk forankring i Oslo kommune gjennom 
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Campusstrategiprosjektet, mulighet for driftsinntekter gjennom noe kommersiell utleie, forskjellen 
mellom strategidokument/visjon om studenthus og forprosjekt om studenthus i St Olavs gate 32.  
 
Leder og nestleder i VT signaliserte ønske om en ressursgruppe/brukergruppe av studenter i et 
eventuelt hovedprosjekt, dersom forprosjektet anses å g i grunnlag for å gi videre.  
 
Medlemmene i SH er enige om at dokumentet er en visjon som står uavhengig av hvilket hus man 
knytter det til.   
 
Følgende endringer ble foreslått og vil innarbeides i etterkant av møtet:  

 Punkt 2 under 3.2 vil utgå og intensjonen innarbeides i punkt 1 og 3.  
 Formuleringer som bærer preg av at studentene skal betale for huset gjennom semesteravgift 

vil tas ut av dokumentet.  
 Avsnitt om finansiering av oppussingsarbeidet utgår.  

 

 
Vedtak: 
Strategien ble vedtatt med forbehold om nevnte endringer 
Representanten fra DNS stemte avholdende  

 
 
 

SAK C) REPRESENTANTER KO  
 
SH ble enige om at Keisuke fra SP-HiOA møter på styremøte i KO 15.02 og at saken utsettes til neste møte.  
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte  

 
SAK D) EVENTUELT 
 
Ingen saker til eventuelt  

 
 

Møtet hevet kl. 19.02    
Referent: Elisabeth Holien og Jeanette Viken 

 
 
 
Neste SH måte  
14. mars   klokken 17-19    


