Tilstede:
Leder politihøyskolen, Thea
Leder Studentunionen, Kristoffer
Leder BISO Oslo, Bendik
Leder UiO, Andreas
Leder NMBU, Tord
Leder NGI, Erik (?)
Forfall:
Ikke møtt:

Dato:

16.01.2020

Møtetid:

17:00 –

Sted:

Villa Eika, møterom andre etasje

SAKSLISTE
Sak 1) Valg av møteleder og referent
a. Innstilt møteleder: Gard
b. Innstilt referent: Eva
Sak 2) Godkjenning av innkalling og referat
Innkalling – godkjent
Referent - godkjent
Sak 3) Orienteringsrunde: alle orienterer
BISO Oslo:

Orientert om sammenslåingen av studentorganisasjonene ved BI
institusjonene. Ny leder i BISO nasjonalt er Jonas Økland.

PHS:

Kuttet 150 studenter i Oslo. Det vil bare blitt tatt inn 90 studenter. Skal ha
møtet om dette neste uke med ledelsen ved PHS. Redd for høyskolestatusen.
NOKUT har ifølge ministeren sagt at det skal gå fint.

HK:

HK til fjells. Leid et helt hotell.

NGI:

Har sendt inn bidrag til SiOs idepris. Nye lokaler i Sandvika. Håper å få inn et
student-rom der.

Sak 4) Signaler fra kommunen om Studenthovedstaden og Kunnskap Oslo vol. 2
Gard: Orienterte om saken. Både om hvordan SH og kunnskap Oslo fungerte, og hvordan VT ønsker
at det skal bli fremover. Intensjonen bak er at det skal bli mindre personavhengig og mer
organisasjonsfokusert.

Andreas: Mener at dette er kjempe bra. SH er irrelevant om man ikke har et slikt organ. Det krever
en del å få det i gang. Vil veldig gjerne være en dra hjelp. Hvordan skal dette lages på en god måte?
Trenger et organ som er mer formalisert.
Tord: Målet må være hvorfor man ønsker det? Er dette organet nødvendig? Bergens modellen, hvor
det er utdanningsinstitusjonene som møter politikere. Naturlig at det vil være et mer dialogsmøte.
Andre løsningen er å lage et studentråd på lik linje med et eldreråd. Dette vil være i større grad være
en høringsinstans. Må ha en god organisering. Kan oppstå problemer om konflikter mellom org
oppstår. Dette må være noe kommunen organiserer. Det må være et formalisert møte.
Kristoffer: Kommunen la ned kunnskap oslo, men sa seg enig i det Tord sa.
Tord: Hvordan fungerte kunnskap Oslo, oppsummering. Han mener dette her skal være langt mer
fokus på studenter og deres hverdag. Både gjennom velferd, men også andre ting som praksis.
Gard: Har tenkt noe som minner om det Tord sa. Vil fjerne fokuset fra næringen, men heller
studentvelferdsorgan i et beredt format. Det er mye som går hus forbi. Studentvelferdsråd er det han
ser for seg. Kunnskap og næring skal ligge på noe annet. Ser for seg en fra SiO, VT-AU og et par som
er valgt i Velferdstinget. Trekk frem problemene som oppstår før.
Tord: Mener at Velferdstinget kan fungere som et studentråd i seg selv. Trenger ikke opprette et
ekstra organ, som samsvarer med Velferdstinget. Dialogbaserte møter kan fjerne vedtakene, men
legger frem mer de problemene som kan oppstå.
Kristoffer: Blir dette et lobbyforum? Hvor studenter kan fremme sine saker.
Tord: Et møte hvor partene møtes. Ikke direkte et politisk organ, men heller hvordan takle det store
maskineriet Oslo Kommune.
Andreas: Studentråd, må være noe mer en velferd. Noe annet vil være liten vits for Andreas å delta.
Stiller seg kritisk til at SiO styreleder skal delta, ettersom at leder av VT representerer studentene inn
i samskipnaden og styreleder representerer SiO. Gard sa seg enig. Ønsker at Gard skal lager flere
mulige modeller.
Tord: Sende mail til alle andre i samme situasjon og spørre hva de mener. Pros and cons. Studentråd
og dialogmøte. Plus pluss pluss. Spørre om en helhetlig plan. Legge til flere ting vil gjøre det lettere.
Kristoffer: Spør hvordan alle andre gjør det, så man vet hva man gjør.
Gard: vi har spurt om et oversiktsbilde, men vi skal spørre om mer detaljer. Vil kalle inn til et møte
om bare dette. Vil kalle inn til dette i slutten av februar.
Sak 5) Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 og SALUTT
Gard: Innleder saken. Dette jobbes med I VT, SPUiO og OsloMet. Gard innleder om Velferdstingets
ståsted.
Thea: Oppklarende spørsmål. De to med kurset må være på jobb eller bare være en del av
organisasjonen.
Andreas: Det burde komme fra flere enn bare VT. SPUiO kan gjerne gjøre dette.
Thea: ikke relevant for UH uten puber, men stiller seg gjerne bak det.
Kristoffer: har ikke hørt om dette, men vil veldig gjerne være en del av dette. Vil svare på høringen.

Bendik: Spørsmål om studentpubene er AS eller forening? Forklarte om KROA, som har en som
jobber og resten er frivillige.
Gard: orienterer om studentpubene.
Eirk: må spørre Gard om han husker.
Gard:
Andreas: Politiet er helt enige om at studentpubene som er kjempe viktige og at det holder folk unna
sentrum.
Tord: ganske lik en nasjonalsak om ordensvakter. De som tjener mye på disse kursene, utover de
politiske argumenter, vaktvirksomhets organisasjonene. Må ha de faglige begrunnelsene for at dette
fungerer.
Gard: Vi er og blir enige om saken. VT skriver ferdige høringssvaret og sender dette inn til resten.
Usikker på hvordan det skal gjøres. Enten skrive under alle sammen eller alle sender inn relativt likt.
Sak 6) Nytt studenthus i sentrum
Gard: innleder saker. Orientert om høsten og legger frem planene fremover.
Andreas: er det noe nytt om man får SO32?
Gard: vi vet ikke noe mer om vi får det. Har ikke fått signaler fra Statsbygg. Skal ha et møte med
Monica Mæland, men har ikke fått noe flere signaler.
Tord: Hvem skal eie det?
Gard: SiO
Tord: Hvordan skal dette kjøpes? I et åpent marked.
Gard: et lukket salg. Men vi vet ikke enda om bygget er vårt. Chateau Neufs finansiering og dette.
Andreas: UiO har redusert finansiering. Neuf får bli om DNS ønsker det, men står på en salgsliste som
sier om det vil påvirke.
Tord: stiller spørsmålstegn ved om UiO får beholde lokalene sine.
Andreas: DNS burde styre dette huset. UiO kan skaffe ganske mye kapital om de skulle ønske det, vis
DNS flytter. UiO vil ikke investere i noe de ikke eier.
Tord: Få UiO med på banen, hvor SiO og UIO deler bygget. Forklarer om hvordan det er i Ås. Dette
gjør at det skaper en bedre setting. Hva er det studenthuset skal tilby? Hvilket tjenester skal det
være? Skjønner ikke helt hva det skal være?
Gard: enig, dette ble vedtatt i november. Leser opp vedtaket.
Sak 7) Kule planer fremover?
Gard:
Thea: inviterer alle med på Sjenken i sentrum.
Kristoffer: Hva er prisene på studentpubene?
Resten svarer.

Eirik: NGI-studenter vil tilby psykisk helsetilbud til studenter. Hvordan kan man organisere noe sånt?
Ser at det er et behov blant studentene i Oslo.
Tord: ville søkt helsedirektoratet. Dette er en arena det er naturlig å få finansiering.
Eirik: hvordan få tak i studenter?
Tord: tror UH har interesse av å hjelpe studentene deres. Det er derfor en ide å kontakte
institusjonene selv. Ønsker å vise hva de har gjort.
Gjennomgår et LMU og hvordan dette eksisterer. NSO og Universiell.
Kristoffer: Hva er det egentlig Eirik ønsker å tilby?
Gard: har blitt ilagt planer.
Kristoffer: har slukket masse branner. Skal ha HK til fjells og karrieredager, dette kræsjer med
karrieredagene.
Tord: flytter universitetet ut av Oslo.
Sak 8) Eventuelt

