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Studenthovedstaden
Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i
Oslo og Akershus (VT), formanden 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 2015
Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA) består nå fast av VT-leder, formanden på DNS, ledere av de seks
studentdemokratiene med fast representasjon i VT og leder av SiO hovedstyre. De studentdemokratier uten
fast representasjon i VT velger to representanter blant seg på den årlige valgforsamlingen for DMH i VT. I tillegg
blir leder av Velferdstingets Kulturstyre jevnlig invitert for å orientere SHA. Det skiftes ut representanter for
disse vervene hvert år, men organisasjonene har ulik valgperiode. Leder av VT, leder av SiO, formand i DNS,
representantene fra BI, Høyskolen Kristiania og DMH og ble i 2015 valgt for kalenderåret. Lederne av
studentdemokratiene på de øvrige skolene med fast representasjon blir valgt for et studieår.
I 2015 var Norges Idrettshøgskole (NIH) ikke lengre representert i SHA, da de ikke var direkte representert i VT
og ble en del av valgforsamlingen. Dette skyldes at NIH ligger på grensen i studenttall til å være direkte
representert i VT og for 2015 kom de under grensen.
Vi har i 2015 fått stadig mer deltakelse fra representantene for DMH, Westerdals og Høyskolen Kristiania. Dog
stiller Politihøgskolen (PHS) fremdeles ikke på møtene.
Kulturstyrets leder, Svein Tømmerdal har deltatt på et møte på våren, der han redegjorde for hvor mange
penger Kulturstyret forventet å skulle bevilge til semesterstartsarrangementer.
Representanter i arbeidsgrupper i 2015
• Sigrid Mæhle Grimsrud, leder av Velferdstinget,
• Tone Vesterhus, leder av hovedstyret for SiO,
• Andreas Slørdahl, formand for Det Norske Studentersamfund
• Marianne Andenæs/Julie Sørlie Paus-Knudsen, leder av Studentparlamentet ved UiO
• Tord Øverland/Christoffer Storm Tiller Alsvik, leder av Studentparlamentet ved HiOA
• Daniel Faldmo, politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO
• Øyvind Fuglebakk/Olav Event, leder av Studentsamfunnet Westerdals Oslo ACT
• Even Bentz Sollie, leder av Studentrådet ved Politihøgskolen
• Munir Jaber, leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania
• Cecilie Kappelslåen, DMH – Norges idrettshøgskole
• Isak Wisløff, DMH – Kunsthøgskolen i Oslo
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Hva har arbeidsgruppen gjort i 2015
SHA har forsøkt å fortsette arbeidet 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 2015 fortsatt jobbet med disse målene for hva Studenthovedstaden skal være.
SHA har i 2015 avholdt syv møter: 14. januar, 25. februar, 18. mars, 12. mai, 26. august, 30. september, og 7.
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 handlingsplan for 2015, kommunevalget 2015 og det å samarbeide om en
kalender for semesterstart.
På hvert møte orienterer hver representant og leverer 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.
På marsmøte stilte fadderansvarlig på de enkle institusjonene. De orienterte om fadderoppleggene på deres
egen institusjon og man forsøkte å samkjøre opplegg omkring studiestart.
På høsten tok SHA saken opp om å få til en samarbeidsavtale med kommunen og næringslivet om at Oslo skal
være en studieby, lik den avtalen man har i Trondheim. Man begynte innledende diskusjoner om hvordan de
kan implementeres i Oslo. Dette arbeid ønsker SHA å fortsette med i 2016.
Det ble dessverre ikke avholdt seminar i 2015, dette skyldes at det ikke ble fremmet forslag om dette tidsnok til
Kunnskap Oslo.
SHA har forsøkt flere ganger å koordinere studiestart opplegg og forsøkt å skape et bedre grunnlag for felles
studiestart. Bl.a. en kalender for semesterstart. Men det har ikke lykkes og i 2015 har SHA fått en mindre og
mindre rolle i felles studiestart. Man har vurdert at dette ligger mere naturlig hos DNS og hos Velferdstingets
Kulturstyre (KS). Dog har man invitert leder av KS på møte som har orientert om studiestarts opplegg og hvor
penger som blir søkt til akkurat det. SHA fungerer heller som et sted der studentlederne orienterer hverandre
om studiestart aktiviteter, mer enn at selve koordineringen og planleggingen ligger der.
SHA har i 2015 fått mye mer engasjement fra representantene fra de mindre høgskolene, som nå stille
regelmessig på møtene og de mindre institusjonene er nå godt orientert om hva Studenthovedstaden er. Dog
mangler det fremdeles engasjement og interesse fra de internasjonale foreningene som man forsøkte å
invitere med på våren.
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Mål og planer for 2016
SHA vil fortsette jobbe mot de sentrale målene om at Oslo skal være en attraktiv student by. Men SHA ønsker i
større grad å jobbe med å få laget en samarbeidsavtale om at Oslo skal være en attraktiv vertsby for studenter
fremfor å jobbe mot at SHA skal fungere som et studentråd. SHA vurderer at det utrolig vanskelig å få laget et
studentråd og vil da hellere jobbe med noe som er enklere å implementere, nemlig en samarbeidsavtale.
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 institusjonene blir mer integrert og mer åpne.
SHA ønsker fortsatt å invitere ISU og ENS til å delta på noen av SHA møtene i 2016, 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.
SHA håper å kunne fremme forslag til Kunnskap Oslo om et seminar i 2016, forslagene om emne til seminaret
SHA har diskutert er enten om studentkultur eller om denne samarbeidsavtale lik den som man har i
Trondheim.
Videre ønsker SHA for 2016 at man prøver å invitere en representant fra kommunen til delta på et par av 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 2015 består av:
• Simen Eriksen, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
• Tone Vesterhus, leder av Hovedstyret for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
• Markus Knudsen, formand for Det Norske Studentersamfund
• Julie Sørlie Paus-Knudsen, leder i Studentparlamentet ved Universitet i Oslo,
• Christoffer Storm Tiller Alsvik, leder i Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus,
• Nora Krokan, politikk- og samarbeidsansvarlig i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI,
• Olav Event, Leder av Studentsamfunnet Westerdals Oslo ACT
• Even Bentz Sollie, leder av Studentrådet ved Politihøgskolen
• Eivind Langøigjelten, leder av Studentunionen ved Campus Kristiania
• Cecilie Kappelslåen, DMH – Norges idrettshøgskole
• Kristin Halland Sandbæk DMH – Musikkteaterhøgskolen

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
MTH: Musikkteaterhøgskolen

