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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

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
CK: Campus Kristiania
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SAK A) Orienteringsrunde
Introduksjonsrunde.
Tone orienterer. Hovedstyret har hatt et styringsseminar. De jobber med å forbedre foretaksstrategien. Vedtatt
at SiO skal søke om 375000 studentboliger.
Martin orienterer. På DNS er de veldig fornøyde med sin nye sjef (for en del av Chateau Nouf).
Generalforsamlingen var vellykket, og det ble vedtatt en stor omstrukturering. Det ble også valgt nye
representanter og handlingsplan. Planlegger for tiden overlapp, og har reforhandlet avtalen med UiO angående
selve bygget.
Munir orienterer. Dette er hans første møte i SHA og det representerer en helomvending av CK. De vil nå
begynne å jobbe mer med studentpolitikk, ikke bare med/for interne foreninger. Gleder seg til å lære mer, og
bli medlem av NSO.
Caspar orienterer. Utfordringer med generalforsamlingen, men har gått bra. SBiO hatt et ball, og et møte.
Neste landsstyremøte i NSO skal være på BI.
Marianne orienterer. International students day – denne måneden! SP-UiO har vært med på å planlegge
denne. Knut er hovedansvarlig, Marianne har jobbet med eksterne organisasjoner.
Har hatt styringsseminar for lokale råd og styrer.
Siste møte før jul er denne uken, julebord + en julekampanje med julekort (send til en venn).
Sak i Universitas ang. tildelingen.
Fredrik orienterer. Studentstyret jobber med arbeidslivsdagen, som nå blir arrangert av dem, tidligere ble den
holdt av skolen selv.
Skal sette opp en debatt på nyåret (tema kommer).
Studentkonferanse om idrettsmedisin som er et samarbeid mellom flere institusjoner kommer.

Kaia orienterer. VT har hatt tildelingsmøte. Er spent på Universitas-artikkelen. Håper at man finner en løsning,
slik at ikke en institusjon bare trekker seg ut av dagens ordning.
Lobby mot kommunevalget – de fleste partier har blitt kontaktet som for eksempel Høyre, Venstre, FrP, AP.
Siden sist har det også vært ViN-samling. Var på høring på Stortinget og møtte Audun Ottestad. Fokus på
studenthelse.
Frokostseminar med Darren Smith.
Utover dette har VT-AU jobbet med valget som kommer snart.
En fra AU har trukket seg.
Tord orienterer. Kommer rett fra et møte med alle foreningene på HiOA.
Studentparlamentet har hatt valg – rekord! 75 stilte! Dessverre negativ rekord når det kommer til
valgdeltagelse.
Andre problemstillinger SP-HiOA jobber med er bl.a. dette: Valgt eller ansatt rektor? Tildeling direkte fra HiOA?
Kvalitetssikringssystemet jobbes det også med.

Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK B) Endelig strategi for SHA
Strategi for Studenthovedstaden 2015-2020
Studenthovedstaden fungerer som en arbeidsgruppe under Kunnskap Oslo. Studenthovedstaden skal utarbeide
felles mål, prosjekter og praktiske tiltak og være en koordineringsarena mellom a) studentledere i Oslo, b)
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studentledere og Oslo kommune og c) studentledere og Kunnskap Oslo. Visjonen er å bli Norges beste
studentby.
Tiltak for å nå målene til Studenthovedstaden:
Sammenknyttet og tilgjengelig foreningsliv
 Det Norske Studentersamfund skal være et naturlig samlingssted for alle studenter
 SiO Foreninger skal jobbe sammen med Oslo kommune for å fremme foreningslivet blant studenter
Studentene skal sette preg på bybildet
 Studenthovedstaden skal samarbeide med bydelene om strategier for å gjøre alle bydelene til
“studentbydeler”
 Oslo kommune skal tilby billige tomter og bygg til SiO til studentboligformål
 Oslo kommune låner bort tomter til SiOs flyttbare modul-studentboliger
 Studentene skal brukes aktivt i høringer som angår bybildet.
Det skal være et omfattende samarbeid mellom studentene, kommunen og arbeids- og næringsliv.
 Det skal finnes et fast kontaktpunkt mellom studentene og politisk ledelse i Oslo kommune
 Det skal finnes et fast kontaktpunkt mellom studentene og administrasjonen i Oslo kommune
Oslo skal være den byen studentene trives best i.
 Oslo kommune innfører egne bestemmelser for studentboliger ved regulering. Dette kan innebære for
eksempel lavere parkeringsnorm eller faste saksbehandlere for studentboligsaker i kommunen
 Oslo kommune bør gå sammen med SiO om å innføre en tak-over-hodet-garanti for nye studenter
som kommer til Oslo. Garantien skal gi en trygghet for nye studenter om at de har et sted å bo fram til
de kommer seg inn på leiemarkedet eller får studentbolig
 Det skal gå nattbuss hele uken til de støste studentbyene (Kringsjå, Sognog Bjølsen)
 Det skal bygges tilrettelagt sykkeltrasé til Kringsjå, Sogn, Bjølsen, UiO, HiOA og BI
 Det skal være bysykkelstativ på Kringsjå, Sogn, Bjølsen, UiO, HiOA og BI
 Byens kulturtilbud må profileres bedre gjennom et kulturkort for studenter. Det skal være en kulturnettportal
knyttet
til
dette

Omfattende samarbeid mellom de faglige forskningsmiljøene i hovedstaden.
 Oslo kommune skal gå inn i dialog med institusjoner og næringsliv for å skape mer transparens
 Det skal finnes studentdrevne forskningssentre
Målene kan måles ved hjelp av undersøkelser som Studentenes helse- og trivselsundersøkelse,
Studentboligundersøkelsen og Levekårsundersøkelser.
Strategien er femårig, og kan endres av medlemmene på hvert møte i Studenthovedstaden. På første møte i
hvert kalenderår skal det utarbeides en handlingsplan for året, som presenteres for Kunnskap Oslo. På
høstsemesterets første møte kan handlingsplanen revideres.

Kaia orienterer. SHA ønsker å ha noe mer håndfast å jobbe for, men også for å ha noe å vise til. Målene er holdt
enkle og åpne, slik at SHA etterhvert kan finne tiltak selv etter hva som passer. Caspar sier at forslagene som
kom tidligere i høst kan brukes i den sammenheng.
Martin sier at dette dokumentet kan drepe den årlige diskusjonen om hva SHA skal brukes til.
Marianne foreslår at man legger litt press på kommunen ved å nevne «Oslo kommune og vertsby» i
dokumentet.
Hva måler studentenes trivsel? SHoT! Det tilsier at flere av disse målene faktisk kan måles etter hvert.
Munir spør om det er implisitt at studenter skal ha påvirkningskraft på kommunen. Kaia svarer at SHA ønsker
seg bedre studentrepresentasjon i kommunen. Marianne spør om KO-representantene blir varslet om
kommunen skal ta opp saker som berører studentene. Nei, svarer Tone.
Tord vil at man skal finne ut hvem man skal påvirke, fremfor å opprette flere råd.
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Vedtak:
Caspar sender inn et siste mål, deretter blir strategien vedtatt. Handlingsplan blir vedtatt i januar.

SAK C) Oppnevning av medlemmer til tre nye arbeidsgrupper (vertskap,
profilering, innovasjon)
Kaia orienterer. Arbeidsgrupper til Oslo kommunes kunnskapsstrategi, der det vil være plass til
studentrepresentanter.
Caspar Fagerström stiller til gruppen om innovasjon.
Marianne Andenæs stiller til gruppen om profilering.
Martin stiller på vegne av Fanny Brandvol Hohle til gruppen om vertskap.

Vedtak:
Kandidatene ble valgt ved akklamasjon.

SAK D)Eventuelt

Marianne opplyser SHA om at 17.11 er det «!Internasjonal students day»! Alle er velkomne og det blir
internasjonal og gratis matfestival etterpå!

Møtet hevet 18.15
Referent: Suzanne Sagli

I NFORMASJON
Resten av høsten SHA møter


Tirsdag 2. desember kl 17-19

