STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

ÅRSRAPPORT
Studenthovedstaden 2016

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 Studenthovedstadens arbeidsgruppe.
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 2016
Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA) 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. I tillegg blir leder av Velferdstingets Kulturstyre jevnlig invitert for å
orientere arbeidsgruppen. 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 i 2016 valgt for et kalenderår. VT leder og
lederne av studentdemokratiene på de øvrige skolene med fast representasjon blir valgt for et
studieår.
I år har det vært ekstra utskiftning av medlemmer i arbeidsgruppen. Formannen for DNS trakk seg
halvveis i perioden og det ble valgt ny formann, Trygve Haaland. Videre har arbeidsutvalget i VT
skiftet valgperiode så de ikke lengre velges for et kalenderår, men i stedet for et studieår. Det
medførte at VT hadde et interimstyre på et halvt år hvor Simen Eriksen var leder. Aleksander
Gjøsæter sitter derfor fortsatt i SHA frem til sommeren.
SHA har i 2016 fått stadig mer deltakelse fra representantene for DMH, Westerdals og Høyskolen
Kristiania. Dog har Politihøgskolen (PHS) ikke deltatt på møtene.
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Representanter i arbeidsgrupper i 2016












Simen Eriksen/Aleksander M. Gjøsæter, leder av Velferdstinget,
Gabrielle L. Gjerdset, nestleder i hovedstyret for SiO,
Markus Knudsen/ Trygve B.M. Haaland, formand for Det Norske Studentersamfund
Julie S. Paus-Knudsen/Hans Christian Paulsen, leder av Studentparlamentet ved UiO
Christoffer S. T. Alsvik/ Sunniva M. Braaten, leder av Studentparlamentet ved HiOA
Nora Krokan, politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO
Olav Event/Maria Y. T. Bakke, leder av Studentsamfunnet Westerdals Oslo ACT
Even Bentz Sollie/Camilla Søreide, leder av Studentrådet ved Politihøgskolen
Eivind Langøigjelten, leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania
Cecilie Kappelslåen, DMH – Norges idrettshøgskole
Kristin Halland Sandbæk, DMH – fra Musikkteaterhøgskolen

Hva arbeidsgruppen har gjort i 2016
SHA har i 2016 avholdt otte møter: 27. januar, 2. mars, 31. mars, 27. april, 31. august, 28. september,
9. november 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 i 2016 har vært handlingsplan for året, Studentidrettsdag,
Studenthovedstaden sin rolle og utarbeidelse av en samarbeidsplattform for arbeidsgruppen.
På hvert møte orienterer hver representant. 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 møte i april ble det planlagt en felles studentidrettsdag. Alle medlemmene i SHA tok med
representanter fra dere egne idrettsforeninger til møtet. På møtet var OSI, SBIO Athletics, Norges
studentidrettsforbund, NIH idrett og HiOA IL representert i tillegg til de som stilte fra SHA. Det ble på
det møte satt ned et styre for å koordinere idrettsdagen. Styret fungerte som et festivalstyre og en
paraply som kan sørge for kommunikasjon mellom de ulike aktørene. Fra SHA satt Julie S. PausKnudsen og Norges studentidrettsforbund fungerte som sekretariat og kalte inn til møter m.m.
SHA har i 2016 ikke jobbet så mye videre med en samarbeidsavtale med kommunen og næringslivet,
slik man hadde for mål i 2015, i stedet har man fokusert mere på å jobbe med fellesarrangementer.
Såsom idrettsdagen og koordinering av ulike semesterstartsopplegg. Videre har SHA mot slutten av
året utarbeidet en samarbeidsplattform som skal vedtas på årets første møte. Man mener at en
samarbeidsplattform vil strukturere arbeidet i Studenthovedstaden og gjøre at de som sitter i
gruppen er mer bevist på hva Studenthovedstadens rolle er og derved styrke samarbeidet.
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Mål og planer for 2017
SHA vil fortsette jobbe mot de sentrale målene om at Oslo skal være en attraktiv student by. SHA
ønsker å vedta en samarbeidsplattform, som skal styrke samarbeidet og gjøre at SHA kan jobbe mer
målrettet.
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 satse på invitere ISU og ESN til å delta på noen av SHA møtene der man finner
det relevant, og mener at dette vil være positiv for samarbeidet at inkludere dem.
SHA ønsker å fortsette arbeidet med å koordinere ulike semesterstarts arrangementer og fortsette
arbeidet med felles arrangementer, såsom studentidrettsdagen. Særlig for 2017 har SHA planer om
et felles arrangement i forbindelse med stortingsvalget; eventuelt en frokostdebatt, med aktuelle
aktører, hvor det diskuteres studentpolitikk opp mot stortingsvalget.

Arbeidsgruppen for våren 2017 består av:












Aleksander M. Gjøsæter, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Vetle Bo Saga, nestleder i hovedstyret for SiO,
Trygve B.M. Haaland, formand for Det Norske Studentersamfund
Hans Christian Paulsen, leder av Studentparlamentet ved UiO
Sunniva M. Braaten, leder av Studentparlamentet ved HiOA
Emil Lundal, politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO
Olav Event, leder av Studentsamfunnet Westerdals Oslo ACT
Camilla Søreide, leder av Studentrådet ved Politihøgskolen
Eivind Langøigjelten, leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania
Svend Sondre Frøhaug, DMH – Norges idrettshøgskole
Ingvild Høgstad Stavem, DMH – fra Arkitektur- og designhøgskolen

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

