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Studenthovedstaden
Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i
Oslo og Akershus (VT), formand fra Det Norske Studentersamfund (DNS) og ledere av studentdemokratiene
med fast representasjon i Velferdstinget (UiO, HiOA og BI), to representanter fra de mindre høyskolene (DMH)
samt leder av Hovedstyret for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) som satt i arbeidsgruppen.
Studenthovedstaden fungerer som en arbeidsgruppe under Kunnskap Oslo med mandat til å utarbeide felles
mål, prosjekter og praktiske tiltak. Videre skal Studenthovedstaden være koordineringsarena mellom
studentledere og Oslo kommune, mellom studentledere og Kunnskap Oslo og studentlederne seg i mellom.

Studenthovedstadens arbeidsgruppe i 2013
Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA) består nå fast av VT-leder, formand på DNS, ledere av de fem
studentdemokratiene med fast representasjon i VT og nestleder i SiOstyret. De studentdemokratier uten fast
representasjon i VT velger to representanter blant seg på den årlige valgforsamlingen for DMH i VT. I tillegg blir
festivalsjef i STUDiO jevnlig invitert for å orientere SHA. Det skiftes ut representanter for disse vervene hvert år,
men organisasjonene har ulik valgperiode. Leder i VT, leder i SiO, formand i DNS, representanten fra BI og
representantene fra DMH blir valgt for kalenderåret. Lederne av studentdemokratiene på skolene med fast
representasjon blir valgt for et skoleår.
På våren satt leder i SiO hovedstyret, Magnus Nystrand, men på høsten ble det nestleder, Mats Kirkebirkeland,
som satt fra SiO hovedstyret.
I år ble også leder av studentdemokratiene på Norges Idrettshøgskole (NIH) og Politihøgskolen i Oslo (PHS) med
i SHA, da de per 1. januar 2013 har hatt fast representasjon i VT. NIH og PHS har hittil vært representert via
valgforsamlingen. PHS og NIH har stilt med studentleder på våren, men de nyvalgte studentlederne fra NIH og
PHS har ikke stilt på møtene i høsten.
Dessverre så har de to representantene, som ble valgt for DMH ikke møtt hele 2013. Representasjonen har
inntil nå vært litt beskjedent fra DMH. I 2012 hadde man ikke kandidater som stilte til valg for å representere
DMH i SHA. Men for 2014 er det på valgforsamlingen valgt to nye representanter, som man håper på vil bli mer
engasjert.
Representanter i arbeidsgrupper i 2013
▪ Tone Vesterhus, leder av VT
▪ Magnus Nystrand/Mats Kirkebirkeland, fra hovedstyret i SiO
▪ Silje Christine Andersen, formann for DNS
▪ Morten Bakke Kristoffersen /Gabrielle Legrand Gjerdset, leder i Studentparlamentet ved UiO
▪ Tuva Aune Wettland /Eline Stølan, leder i Studentparlamentet ved HiOA
▪ Kaia Rosseland, politikk- og samarbeidsansvarlig i Studentforeningen ved BI
▪ Tor-Inge Gloppen, leder av Studentstyret ved NiH
▪ Are Arneberg, leder av Studentrådet ved PHS
▪ Maria Årthun, DMH – Arkitektur- og designhøgskolen
▪ Andreas Jørgensen, DMH – Høyskolen Diakonova
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Hva har arbeidsgruppen gjort i 2013
På våren 2012 ble man enige om fire ting som Studenthovedstaden skal være. For det første vil SHA jobbe mot
å kunne fungere som et studentråd i Oslo, som studentenes eget formelle organ. Videre at Oslo skal være en
attraktiv vertsby for studenter og Studenthovedstaden skal være med å fremme Oslo som en attraktiv vertsby.
Og sist er å skape et bedre grunnlag for vår felles studentfestival i Oslo. Man har i 2013 fortsatt jobbet med
disse målene for hva Studenthovedstaden skal være.
SHA har i 2013 avholdt syv møter: 4. mars, 16. april, 22. mai, 27. august, 24. september, 12. november og 4.
desember.
Møtene blir brukt som formøte til Kunnskap Oslo styremøtene, til å gi referat fra foregående møter i Kunnskap
Oslo, oppnevning av representanter til Kunnskap Oslo og til å ta opp andre relevante saker. Noen av de sakene
som har vært tatt opp har vært innspill til møte i arbeidsgruppen for vertsprogram, nytt seminar i samarbeid
med Kunnskap Oslo, innspill til møte i arbeidsgruppen for revidering av kunnskapsstrategi.
På hvert møte orienterer hver representant og skriftlig orientering dersom de ikke har kunnet stille.
Orienteringsrunden har den funksjonen at studentlederne holder seg oppdatert på hva de andre jobber med.
Orienteringene på møtene gir anledning til at studentlederne kan spørre om hjelp til kampanjearbeid,
rekruttering m.m. Disse orienteringer har bl.a. bidraget til muligheten for å koordinere felles semesterstarts
tiltak, koordinere andre felles tiltak m.m.
Møtet i mars var ordinært møte samt et «faddermøte» hvor leder for STUDiO og fadderansvarlig på de enkle
institusjonene ble invitert. Vedtaket fra det møtet var at leder for STUDiO koordinerer videre samarbeid med
fadderansvarlige og arrangerer møter jevnlig uavhengig av SHA. Leder for STUDiO har stilt på SHA møtene og
orientert om utviklingen i samarbeidet. I siste orientering fra STUDiO fikk man vite at det har vært økonomiske
utfordringer ved samarbeidet med HiOA, og at det er en risiko for at STUDiO må trekke seg ut av samarbeidet
neste år.
SHA kom i slutten av 2012 med et forslag til Kunnskap Oslo om å avholde et årlig seminar for samarbeid
mellom Oslos studenter og kommunen. Ønsket fra SHA var en tettere dialog mellom studenter og ansatte ved
utdanningsinstitusjoner og representanter fra Oslo kommune. Dette forslaget ble til et seminar om
boligsituasjonen for studenter i Oslo. Seminaret blev avholdt 29. april. Seminaret var vellykket og SHA har
planer om å komme med ennå et forslag til et seminar våren 2014. SHA vil jobbe for at det blir tradisjon å
avholde et slikt seminar.
Kunnskap Oslo etablerte en arbeidsgruppe for vertskapsprogram. Arbeidsgruppen var organisert i to
delgrupper rettet mot henholdsvis nye norske og utenlandske studenter og nye utenlandske forskere. Det var
to representanter fra SHA med i den arbeidsgruppen rettet mot studenter; VT leder, Tone Vesterhus og DNS
formann, Silje Christine Andersen. Videre var sekretær fra Studenthovedstaden også sekretær for den
arbeidsgruppen. Møtene i denne arbeidsgruppen startet opp i mars 2013 og fortsatte ut våren med i alt tre
møter. En av de viktigste innspillene fra SHA til arbeidsgruppen var at bolig er en viktig del av mottaksapparatet
for nye studenter, samt studiestartarrangementer som er tilgjengelige, både i omfang og pris. I arbeidsgruppen
for vertskapsprogram var det snakk om at det er behov for en portal for nye studenter i stil med portalen
www.nyinorge.no Etter arbeidet med arbeidsgruppen ble det videre diskutert i SHA. Men det var enighet om at
ansvaret for en slik portal ikke skal ligge hos VT, da det ville kreve at det lå en kunnskap og kapasitet i VT til å
behandle slike henvendelser. Men ansvar for å koordinere informasjon fra de ulike institusjonene til en portal
uavhengig av VT, kunne ligge hos Studenthovedstadens sekretær. Videre er det tatt kontakt med Integreringsog mangfoldsdirektoratet som er ansvarlig for Nyinorge-portalen, med forespørsel om at man i fremtiden kan
få til en likende portal for studenter.
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Etter arbeidsgruppen for vertskapsprogram ble SHA enige om at det kan være aktuelt at International Students'
Union (ISU) og Erasmus Student Network (ESN) ble invitert til å være på noen, hvis ikke alle, SHA møtene.

Mål og planer for 2014
SHA vil fortsette jobbe mot målene; å i større grad fungere som et studentråd i Oslo, at Oslo skal være en
attraktiv vertsby for studenter og å skape en felles studentfestival for Oslo.
Et viktig mål er at nettverksfunksjonen som SHA har for studentlederne forsetter. Det at studentlederne via
arbeidsgruppen kan bruke hverandre til kampanjearbeid, medieutspill, inspirasjon, koordinering av ulike
arrangementer m.m. har vært en stor fordel og har utvilsomt bidratt til en prosess der den politiske og
kulturelle studentaktiviteten ved de respektive insitusjonene blir mer integrert og mer åpne.
Et annet viktig mål for 2014 er å få DMH mer engasjert i Studenthovedstaden, dette kan gjøres ved å forbedre
informasjonsflyten og man følger bedre opp de nyvalgte studentlederene.
SHA ønsker å invitere ISU og ENS til å delta på noen av SHA møtene i 2014, og mener at dette vil være positiv
for de internasjonale studenter og for å avhjelpe et par av de problemstillinger som kom opp i arbeidet i
arbeidsgruppen for vertsprogram.
Videre er det ønsket et seminar på våren 2014 i samarbeid med Kunnskap Oslo. SHA har som mål og ambisjon
at dette kan forankres som et årlig seminar, hvor aktuelle temaer tas opp.
Ideen om et studentråd er inspirert av Trondheim studentråd som er et rådgivende høringsorgan for bystyret i
Trondheim Kommune. SHA ønsker at arbeidsgruppen i større grad skal fungere som et fast høringsorgan, og
mener er det er et helt håndgripelig mål for arbeidsgruppen. På våren vil SHA i o se på hvordan dette kan
eventuelt gjøres og fremme en sak om dette i KO.
Videre ønsker SHA for 2014 at håndheve det som står i mandatet til Studenthovedstaden; at en representant
fra kommunen skal inviteres til at delta på SHA møtene. Hvem som møter fra kommune kan avgjøres ut fra
behov. SHA mener dette er viktig for videre samarbeid, for kontinuitet, dialog og for å nå målene.
Arbeidsgruppen for våren 2014 består av:
▪ Kaia Marie Rosseland, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
▪ Mats Kirkebirkeland, nestleder i Hovedstyret for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
▪ Martin Tveten, formann for Det Norske Studentersamfund
▪ Gabrielle Legrand Gjerdset, leder i Studentparlamentet ved Universitet i Oslo,
▪ Eline Stølan, leder i Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus,
▪ Caspar Fagersöm, politikk- og samarbeidsansvarlig i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI,
▪ Torstein Dalen, leder av Studentstyret ved Norge Idrettshøgskole,
▪ Geir Brevik, leder av Studentrådet ved Politihøgskolen
▪ Morten Pedersen, leder av Studentunionen ved Campus Kristiania
▪ Niklas Myklebost, DMH – Norges informasjonsteknologiske høgskole
▪ Elin Johansson, DMH – Rudolf Steinerhøyskolen.

Sarah Sørensen
Sekretær
Studenthovedstaden
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Forkortelser:
SHA: Studenthovedstadens arbeidsgruppe
VT: Velferdstinget i Oslo og Akershus
SIO: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
DNS: Det Norske Studentersamfund
DMH: De mindre høyskolene
HiOA: Høgskolen i Oslo og Akershus
UiO: Universitet i Oslo
NIH: Norges Idrettshøgskole
PHS: Politihøgskolen i Oslo
BI: Handelshøyskolen BI
STUDiO: Studentfestivalen i Oslo
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO
SP-HiOA: Studentparlamentet ved HiOA
ISU: International Students' Union
ESN: Erasmus Student Network

