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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 

 

 

 

 

 

 

Studenthovedstaden 
Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av 

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formannen for Det Norske Studentersamfund (DNS), ledere av 

studentdemokratiene på fra de tre største institusjoner (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. Senere fikk leder av studentsamfunnet på Westerdals Oslo ACT, leder av 

studentrådet ved Politihøgskolen og leder av studentunionen ved Høyskolen Kristiania også en fast 

plass i Studenthovedstaden. 

Studenthovedstaden fungerer både som en selvstendig organ, og 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. 

I samarbeidsplattformen, som ble vedtatt på første møte i 2017, bestemte man seg for å endre navnet 

fra Studenthovedstadens arbeidsgruppe til Studenthovedstaden.  
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Studenthovedstaden i 2017 
Studenthovedstaden (SH) består nå fast av VT leder, formannen for 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. Det skiftes ut representanter for disse vervene hvert år, men organisasjonene har ulike 

valgperioder.  Leder av SiO, formann for DNS, representantene fra BI, Høyskolen Kristiania og 

representantene fra DMH ble valgt for kalenderåret 2017. VT leder og lederne av studentdemokratiene 

på de øvrige skolene med fast representasjon blir valgt for et studieår.  

SH har i 2017 fått stadig mer deltakelse fra representantene for DMH, Westerdals og Høyskolen 

Kristiania. Dog hadde dessverre ikke Politihøgskolen (PHS) hatt mulighet for å stille på møtene på 

vårhalvåret, men har stilt på møtene høsten 2017. 

Representanter i SH 2017 

 Aleksander M. Gjøsæter/Elisabeth Holien, leder av Velferdstinget, 

 Vetle Bo Saga, nestleder i hovedstyret for SiO, 

 Trygve B.M. Haaland, formand for Det Norske Studentersamfund 

 Hans Christian Paulsen/Jens Lægreid, leder av Studentparlamentet ved UiO 

 Sunniva M. Braaten/Rune Keisuke Kosaka, leder av Studentparlamentet ved HiOA 

 Emil Lundal, politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO 

 Olav Event, leder av Studentsamfunnet Westerdals Oslo ACT 

 Camilla Søreide/Mari Holmedahl, leder av Studentrådet ved Politihøgskolen 

 Eivind Langøigjelten, leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania 

 Ingvild Høgstad Stavem, DMH– fra Arkitektur- og designhøgskolen 

 Svend Sondre Frøhaug, DMH – Norges idrettshøgskole / Olav Skrudland supplert inn på høsten 

 

Representanter fra SHA som sitter i styret til Kunnskap Oslo 

Styreplass 1: 

Aleksander Gjøsæter/Elisabeth Holien, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Med vara: Jens Lægreid, Leder av Studentparlamentet ved UiO 

 

Styreplass 2: 

Trygve B.M. Haaland, Formand av Det Norske Studentersamfund 

Med vara: Rune Keisuke Kosaka, Leder av Studentparlamentet ved HiOA 
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Hva Studenthovedstaden har gjort i 2017 
SH har i 2017 avholdt åtte møter: 18. januar, 8. februar, 6. april, 10. mai, 27. april, 5. september, 27. 

september, 1. november og 30. november.  

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, orienteringsrunder og til å ta opp 

andre relevante saker. Noen av de sakene som har vært tatt opp i 2017 har vært handlingsplan for året, 

mulige fellesprosjekter 2018, innspill til Oslo kommunes Campusstrategiprosjekt og strategi for 

internasjonalt student- og innovasjonshus. Denne høsten har SH ved flere anledninger invitert 

prosjektleder for Campusstrategiprosjektet Christine Wergeland Sørbye, til å delta på møter for å få 

presentert prosjektet, prosess og fremdrift i ulike anledninger og for å diskutere innspill fra SH til 

strategien/arbeidet.  

På hvert møte orienterer hver representant fra sin institusjon/organisasjon. 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.  

Særlig har Studenthovedstaden høsten 2017 valgt å prioritere innspill til Campusstrategiprosjektet 

hvor SH er representert gjennom leder av Velferdstinget, og styrke samarbeidet med Oslo kommune. 

Dette er særlig relevant for å nå målet om at Oslo skal være en attraktiv studentby. 

SH klarte ikke å gjennomføre et felles arrangement i forbindelse med stortingsvalget med aktuelle 

aktører, hvor det skulle bli diskutert studentpolitikk opp mot stortingsvalget. I lys av NSO sin innsats 

og deres arrangementer i forkant av valget, er det ikke nødvendigvis sikkert at det heller var 

nødvendig.  

 

Mål og planer for 2018 

 
Studenthovedstaden vil fortsette å arbeide mot det sentrale målet om at Oslo skal være en attraktiv 

studentby. For våren 2018 har Studenthovedstaden pekt ut tre prioriteringer:  

1. Felles kampanjevirksomhet i sammenheng med utsendelse av SHoT 2018 tidlig februar.  

2. Innspill til Campusstrategiprosjektet og arbeid med studenthus.  

3. Felles idrettsdag mellom SHs medlemmer, ev. utvides.  

I 2018 ønsker SH særlig å prioritere koordinering og samarbeid om felles prosjekter, for å styrke 

Studenthovedstadens posisjon og innflytelse, samt gir dette oss mulighet til å spre kampanjer og 

budskap langt hvis alle bidrar. Dette omfatter både punkt en og to.  

Velferdstinget planlegger å gjennomføre en psykisk helse kampanje i sammenheng med utsendelsen 

av SHoT 2018. Studenthovedstaden mener det vil være hensiktsmessig om kampanjen utarbeides i 

samråd med SH og medlemmene slik at kampanjen kan foregå både lokalt, regionalt og nasjonalt i tråd 

med Velferdstingets planer.  
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Campusstrategigruppen skal levere fra seg strategi og påfølgende handlingsplan i mars. Frem mot det 

vil det være viktig at Studenthovedstaden kommer med innspill til innholdet i strategien.  

Et viktig mål er at nettverksfunksjonen som SH har for studentlederne forsetter. Det at studentlederne 

kan dra nytte av 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. 

I tillegg mener SH det ville vært hensiktsmessig og fortsette arbeidet med å koordinere ulike 

semesterstarts arrangementer som Studentslippet, og fortsette arbeidet med felles arrangementer, 

såsom studentidrettsdagen skissert i punkt 3.  

For 2018 ønsker SH å fortsette å invitere relevante aktører inn på møter der det er hensiktsmessig og 

relevant. Det vil være positivt for å utvide nettverket innad i SH, samt vil det bidra til nye innspill og 

nye ideer.  

 

SH våren 2018 består av: 
 Elisabeth Holien, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus 

 ???, nestleder i hovedstyret for SiO, 

 ???, formand for Det Norske Studentersamfund 

 Jens Lægreid, leder av Studentparlamentet ved UiO 

 Rune Keisuke Kosaka, leder av Studentparlamentet ved HiOA 

 Pia O. Danielsen, politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO 

 ???, leder av Studentsamfunnet Westerdals Oslo ACT 

 Mari Holmedahl, leder av Studentrådet ved Politihøgskolen 

 ???, leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania 

 Olav Skrudland, DMH – Norges idrettshøgskole 

 Anders Østby, DMH – fra Det teologiske menighetsfakultet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


