STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

Referat
30. november 2017

Tilstede:

For Velferdstinget: leder, Elisabeth Holien
For Studentparlamentet ved UiO: AU medlem, Henrik Paulsen Mandelid
For Studentparlamentet ved HiOA: leder, Rune Keisuke Kosaka
For Studentrådet ved PHS: Mari Holmedahl

Forfall:

For Det Norske Studentersamfund; formand, Trygve B. M. Haaland
For SiOs hovedstyre: nestleder, Vetle Bo Saga
For SBIO: politikk- og samarbeidsansvarlig, Emil Lundal
For Studentsamfunnet Westerdals: velferdsansvarlig, Olav Event
For de mindre institusjonene: Ingvild Høgstad Stavem (AHO)
For de mindre institusjonene: Olav Skrudland (NIH)

Ikke møtt:

Leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Eivind Langøigjelten

Dato:
Møtetid:
Sted:

Torsdag 30. november 2017
17:00-19:00
Møterom, 301, Høgskolen i Oslo og Akershus Pilestredet 46

Christine Wergeland Sørbye orienterte om status og fremdrift i Campusstrategiprosjektet til Oslo kommune frem til ca. 18.00

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
HK: Høyskolen Kristiania

Saksliste
Sak A) Orienteringsrunde - alle gir en status
Sak B) Årsberetning Studenthovedstaden
Sak C) Sakspapirer Kunnskap Oslo
Sak D) Diskusjon rundt første utkast av strategidokument: Internasjonalt innovasjons- og studenthus
Sak E) Møtedatoer våren 2019
Sak F) Eventuelt
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SAK A) ORIENTERINGSRUNDE - ALLE GIR EN STATUS
VT:












Konsernlunsj
Møte med Venstre og Høyre om statsbudsjett (kostnadsramme særlig)
Møte m/ Venstre om psykisk helse sammen med SiO og SP UiO blant annet
Studentbykonferanse i Trondheim
Debatt om SiO monopol på U1
Arbeidsgruppe for Campusstrategi hvor jeg presenterte innholdet i strategidokumentet for studenthus,
og videre prosess og fremdrift
Politiske møter om SiOs byggeprosjekter i Brenneriveien (kommer til å bli kraftig nedskalert),
Blindernveien (vedtas trolig 6.12), Trimveien (innspill til å ikke velge enten eller fotballbane vs. bolig)
og Sognsveien hvor enkeltboliger skal erstatte familieboligene som flyttes til Kringsjå (startfasen;
presentert vinnende arkitektforslag)
VT møte november
Jobbet med studenthus strategi og avtale møter med Sparabankstifelsten, Senralen og Grape Architects,
skypemøte med studenthusprosjekt i Danmark. Skal avtale med institusjonene fremover.

UiO:




Studentparlamentet ved UiO har i det siste fokusert på realisering av handlingsplanen.
Vi har fokusert rundt egne kjerneområder og jobbet for å få struktur i et nokså en nokså omfattende politisk plattform.
I tillegg har vi sett på interne ordninger med fristasjonsavtaler, som skal reforhandles i løpet av en treårsperiode der
Studentparlamentet ønsker innflytelse på nye rammevilkår som skal sikre studentvelferd på institusjonen.

HiOA:
Jeg prøver å holde det til ting som kan være av interesse for SH, hvis man ønsker en grundigere orientering anbefaler jeg at
man leser arbeidsutvalgets orientering til hvert enkelt parlamentsmøte.



PHS:



Dagen etter forrige møte startet valget til studentparlamentet. Det varte frem til 9. november og tok nødvendigvis
veldig mye av den «frie» arbeidstiden man har hatt disponibelt. Resultatet var en oppslutning på 12,2%.
Ganske rett etter valget startet arbeidet med å planlegge årets siste parlamentsmøte, det som er relevant for denne
gruppen som ble diskutert der er nok først og fremst diskusjon om hva SP-HiOA hadde ønsket seg av et nytt
studenthus.
Vi har også brukt mye tid på å planlegge neste semester med oppstartsseminar og mulige kampanjer for våren.

Vært i møter angående endringer i rammeplan, sammen med utvalget som er satt ned for å utarbeide ny rammeplan
for PHS. Dette arbeidet pågår nå.
Ellers er det ordinært arbeid og lobbyvirksomhet sammen med PF-studentene opp mot statsbudsjettet, som har vært
brukt tid på denne måneden.

Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK B) ÅRSRAPPORT SH
Møtets deltakere ble enige om tre prioriteringer for 2018: psykisk helse kampanje i sammenheng med utsendelse
av SHoT (februar), innspill til campusstrategi frem mot mars (herunder studenthus), felles idrettsdag mellom
studentdemokratiene før sommeren.
Årsrapporten ettersendes til SH sammen med referat fra møte 30.11.17. Dersom det ikke kommer inn
tilbakemeldinger anses dokumentet som ettergodkjent av organet.

SAK C) SAKSPAPIR KUNNSKAP OSLO
Mottok ikke styrepapirer før møtet ble avholdt. Sakspapirene vil ettersendes til alle medlemmer i
Studenthovedstaden. Dersom noen har innspill be r vi om at de sendes i denne mailtråden, så kan de ta dem med
seg i møtet. Jens Lægreid og Trygve Haaland vil delta på neste ukes møte i Kunnskap Oslo.
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SAK D) DISKUSJON AV FØRSTEUTKAST: STRATEGI STUDENTHUS
Følgende innspill ble løftet:

Hva vi ønsker oss må spisses og tydeliggjøres. Enighet om at det naturlig nok dels vil skje gjennom strategiarbeidet,
innspill fra foreningene og studentdemokratiene.

Semesteravgift er ikke en ønskelig løsning for å finansiere et studenthus. Ekstern finansiering og støtte fra
institusjonene er prioriterte modeller så langt.

Elisabeth oppfordret alle lokale studentdemokratier til å ta diskusjonen om hva de mener er viktig i et studenthus,
slik som HiOA har gjort i sitt parlament.

Et selvstendig poeng ift. Studenthuset, da særlig drift og eierskap, er forutsigbarheten for studenthuset.

SAK E) MØTEDATOER VÅREN 2018
Første møtedato flyttes til 17.01.18 og møtet vil avholdes på Villa Eika.
Det betyr at møtedatoer våren 2018 blir som følger:
DATO
VÅR
onsdag 17. januar
onsdag 14. februar
onsdag 14. mars
onsdag 4. april
onsdag 2. mai
onsdag 13. juni

TIDSPUNKT

KOMMENTAR

klokken 17-19
klokken 17-19
klokken 17-19
klokken 17-19
klokken 17-19
klokken 17-19

Psykisk helse kampanje februar
Formøte til Kunnskap Oslo

STED
Villa Eika

formøte til Kunnskap Oslo
før Kunnskap Oslo Årsmøte

SAK F) EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.

Møtet hevet kl. 19.10
Referent: Elisabeth Holien

Siste SH møte for høsten
Neste møtedato 17.01.18

klokken 17-19

