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REFERAT
fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe
Tilstede:

Nestleder i VT, Signy Grape
Leder i SiOs hovedstyre, Marianne H. Rustberggard
Leder i Studentparlamentet ved UiO, Morten Bakke Kristoffersen
Leder i Studentparlamentet ved HiOA, Tuva Aune Wettland
Formann i DNS, Siriann Bekeng kom 17:40

Forfall:

Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein
Leder i Studentforeningen ved BI, Mats Kirkebirkeland

Dato:
Møtetid :
Sted:
Referent:

Onsdag 24.oktober 2012
17:20-19:00
Møterom, 1. etasje, Villa Eika
Sarah Sørensen, sekretær i Studenthovedstaden

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
SULF: Studentutvalgslederforum
ViN: Velferdstingene i Norge
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO
SP-HiOA: Studentparlamentet ved HiOA

S AKSLISTE
SAK A) Orienteringsrunde - alle gir en status
SAK B) Referat fra møte med Kunnskap Oslo
SAK C) Hva er neste skritt for SHA i samarbeidet med Oslo Kommune?
Signy innledete møtet med orientering om dagsorden.

SAK A) O RIENTERINGSRUNDE - ALLE GIR EN STATUS
Tuva, Morten, Marianne, Siriann og Signy orienterte.
Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK B) R EFERAT FRA MØTE MED K UNNSKAP O SLO
Tuva orienterte om møte med Kunnskap Oslo (KO).

Saken om kriteriene for premieordningen ble lagt frem og den ble tatt godt i mot. Det kom ikke noen negative
innspill, annet enn til at kriteriet med karakterkrav ble diskutert og det var litt skepsis mot det at studenter selv
skal melde seg på. KO tok med innspill og endringer som SHA hadde.
På KO møtet ble det informert om at de gir tilslutning til planene om et tilbud med offentlig internasjonal skole.
Barneskole og videregående skole med IB pensum. Dette skal gjøre det enklere for forskere o. lign. å bo
kortvarig i Oslo. I utgangspunkt vil det være å etablere engelskspråklige klasser ved to grunnskoler i Oslo og på
sikt egne skoler. Videre ble de fire punkter som SHA hadde utarbeidet om SH sin rolle fremlagt, men det var
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ikke noen konkret tilbakemelding på det. Det ble foreslått at SHA skal koordinere arbeid i en arbeidsgruppe for
vertskapsprogram rettet mot studenter.
SHA diskuterte orientering fra KO møtet.
SHA er enige om at det er viktig satsning at forsker og studenter fra utlandet skal kunne ha deres barn i
internasjonale skoler mens de er i Norge. Det ble stilt spørsmål til arbeidsmengden av en slik arbeidsgruppe og
om SHA har kapasitet til den jobben. Alle medlemmene i SHA er studenter som er frikjøpte til et fulltidsverv og
derved begrenset hvor mye ekstra de kan jobbe med.
Morten forslår at de fra SHA som er med på KO møtene skriver en kort referat etter møtene slik SHA blir
orientert med en gang om hva som har blitt diskutert og vedtatt på møtene. SHA var enig om dette.
SHA taler om å lage et seminar en til to ganger i året. SHA mener det er bedre med et par dagsseminarer
fremfor en masse små to-timers møter.
Vedtak:
Orientering om KO møtet ble tatt til etterretning.
SHA medlemmer som er med på KO møter må skrive et kort referat og sende ut til resten av SHA kort tid etter
møtet.

SAK C) H VA ER NESTE SKRITT FOR SHA I SAMARBEIDET MED O SLO K OMMUNE ?
SHA diskuterte saken.

SHA ønsker at det foreligger en utredning om andre studentråd eller lignende i Norge.
I lyset av vertskapsrollen er det ønskelig at Oslo Kommune kommer med uttalelse om studentboliger for
eksempel om Bjørvika saken. Marianne bidrar gjerne med argumenter.
SHA ønsker færre men større møter med Oslo Kommune hvor det inviteres flere folk enn de som sitter i KO.
Folk fra ulike byrådsavdelinger som ivaretar helse, bolig, kollektiv transport med mer. SHA vil at aktører fra
næringslivet inviteres. Et seminar kan gi rom for å lage en ordentlig strategi og samarbeidet kan bli mer
relevant. Oslo Kommune kan legge frem deres planer for Oslo og hvis det kommer frem at kommunen jobber
for noe studentene ikke vil ha, kan det diskuteres på et slikt seminar. Studentlederne skal alle holde
innledninger og gjøre synlig de ting som de ulike studentorganisasjoner jobber med. Slik at Oslo Kommune får
vite hvem de skal kontakte for ulike saker. Kommunene kan i det forum få mulighet for å vise hva de vil gjøre
for studentene i Oslo.
SHA er enig om at det skal arrangeres et dagsseminar. SHA mener det er et stort behov for at kommunen får
vite mer om studentpolitikken enn de gjør i dag.
Vedtak:
Sarah skal lage en utredning om andre student råd i Norge.
Det skal arrangeres et seminar i samråd med Oslo Kommune en til to ganger i året. Første gang i februar 2013.
Tuva og Birgit skal samarbeide med å sette opp et utkast til seminaret.

Møtet hevet 19.15.
Referent: Sarah S. Sørensen
5. november 2012
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I NFORMASJON
Det kalles inn til et ekstra møte i SHA hvor det tas opp emner som arbeidsgruppen for vertskapsprogram og
seminaret og ta opp andre saker som kan meldes inn.
Ellers er det møte i SHA onsdag 5. desember kl. 17:00-19:00

