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Studenthovedstaden
Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i
Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske Studentersamfund (DNS) og leder e 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 funger er som en arbeidsgruppe under Kunnskap Oslo med mandat til å utarbeide felles
mål, prosjekter og praktiske tiltak. Videre skal Studenthovedstaden vær e koordineringsarena mellom
studentledere og Oslo kommune, mellom studentledere og Kunnskap Oslo og studentlederne seg i mellom.

Studenthovedstadens arbeidsgruppe i 2014
Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA) består fast av VT-leder, formand på DNS, ledere av
studentdemokratiene med fast representasjon i VT og nestleder i SiO-styret. Studentdemokratiene uten fast
representasjon i VT velger to representanter blant seg på den årlige valgforsamlingen for DMH i VT. I tillegg blir
en eventuell festivalsjef i STUDiO 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 på 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.
Tone Vesterhus, som i fjor var VT-leder, har fortsatt å sitte i SHA, men denne gangen som representant fra SiOs
hovedstyre. Vi er glade for økt aktivitet fra DMH og Norges Idrettshøgskole (NIH) i 2014, men Politihøgskolen i
Oslo (PHS) har dessverre ikke stilt på møtene.
I år ble også leder av studentrådet på Høyskolen Campus Kristiania (CK) med i SHA, da de per 1. januar 2014 har
hatt fast representasjon i VT. CK har hittil vært representert via valgforsamlingen, men har stilt med nyvalgt
studentleder Munir Jaber på høstens møter.
I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å
orientere om Kulturstyrets bevillinger.
Representanter i arbeidsgruppen i 2014
▪ Tone Vesterhus, nestleder i hovedstyret i SiO
▪ Kaia Marie Rosseland, leder av VT
▪ Martin Tveten, formann for DNS
▪ Marianne Andenæs/Gabrielle Legrand Gjerdset, leder i Studentparlamentet ved UiO
▪ Tord Øverland/Eline Stølan, leder i Studentparlamentet ved HiOA
▪ Caspar Fagerström, politikk- og samarbeidsansvarlig i Studentforeningen ved BI
▪ Torstein Dalen/Cecilie Kappelslåen, leder av Studentstyret ved NiH
▪ Geir Breivik, leder av Studentrådet ved PHS
▪ Niklas Myklebost , DMH – Norges informasjonsteknologiske høgskole
▪ Elin Johansson, DMH – Rudolf Steinerhøyskolen
▪ Munir Jaber, studentrådet ved Høyskolen Campus Kristiania
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Hva har arbeidsgruppen gjort i 2014
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. I 2014 har arbeidsgruppen tatt
utgangspunkt i erfaringene og arbeidet fra tidligere år, og vedtatt en langsiktig strategi for SHA (se vedlegg 1)
som skal opprettholde kontinuiteten og målbevisstheten for en gruppe som til tider kan bære preg av
sårbarhet på grunn av hyppig utskiftning. Strategien er 5-årig og på årets første møte vil SHA fastsette en
handlingsplan med utgangspunkt i denne. Ved hjelp av undersøkelser som for eksempel SHoT kan man i
ettertid måle om tiltakene har hatt den ønskede virkning.
SHA har i 2014 avholdt åtte møter: 24. februar, 23. april, 14. mai, 26. august, 24. september, 8 . oktober, 11.
november og 17. 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 eller andre arbeidsgrupper og til å ta opp andre
relevante saker. Noen av de sakene som har vært tatt opp har vært nytt seminar i samarbeid med Kunnskap
Oslo, utviklingen av en langsiktig strategi for SHA, innspill og orienteringer angående forskjellige arbeidsgrupper
og studentenes ønsker for statsbudsjettet.
I begynnelsen av hvert møte holder studentlederne en orientering, og dersom de finner det nødvendig sender
de inn en skriftlig orientering når de ikke har kunnet stille. Orienteringsrunden har den funksjonen at
studentlederne holder seg oppdatert på hva de andre jobber med og hva som skjer på andre institusjoner.
Dette gir også anledning til at studentlederne kan spørre om hjelp til kampanjea rbeid, rekruttering m.m.
Orienteringene har bl.a. bidratt til muligheten for å koordinere felles semesterstartstiltak, noe alle var fornøyde
med.
På møtet i februar viste det seg at ingen hadde meldt seg som STUDiO-sjef, og det ble dermed ikke mulig å
velge et STUDiO-styre for 2014. Dette kan ha kommet av at vervet er svært krevende og ulønnet. STUDiOfestivalen ble i år erstattet av et felles prosjekt, «Studiestart i Oslo», mellom alle studentforeningene som ble
koordinert av DNS. Kontingenten var på 3000 kr, og da fikk man vær e med i en katalog over
studiestartaktivitetene, og SHA bestemte seg for å delta fordi det var en god måte å få profilert SHA på.
Kulturstyret ble veldig involvert i studiestart i år, og endte opp med å bevilge 228 000 kr til «Studiestart i Oslo»
fordelt på forskjellige foreninger og institusjoner.
SHA var veldig fornøyde med seminaret som ble avholdt i 2013, og har jobbet for å avholde flere slike
seminarer. I løpet av 2014 kom SHA med et forslag til nytt seminar som skal gå dypere inn i Kunnskap Oslos
kunnskapsstrategi. Dette seminaret vil bli avholdt i løpet av våren 2015.
I 2014 etablerte Kunnskap Oslo en arbeidsgruppe for revidering av kunnskapsstrategi der Gabrielle Legrand
Gjerdset representerte SHA. Dette har bl.a. resultert i arbeidsgrupper i innovasjon, vertskap og profilering som
begynner sitt virke i 2015, og alle gruppene har fått studentrepresentasjon.
Etter arbeidet med vertskapsprogrammet i 2013 ble SHA enige om at det kan være aktuelt at interesserte fra
International Students' Union (ISU) og Erasmus Student Network (ESN) ble invitert til å være på noen av SHAmøtene i 2014, men det har dessverre ikke vært gjennomførbart. På våren ble møtet som noen fra ESN og ISU
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hadde takket ja til avlyst, og i løpet av høsten har det vært manglende interesse fra deres side. SHA mener
fremdeles at det er viktig å inkludere de internasjonale studentene, og vil fortsette med dette arbeidet i 2015.

Mål og planer for 2015
I 2015 vil SHA benytte seg av den vedtatte langsiktige strategien, og skal vedta en handlingsplan i løpet av
begynnelsen av året. Målet er at Osl o skal være Norges beste studentby!
SHA vil fortsette å jobbe med 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 for
eksempel kampanjearbeid, inspirasjon, koordinering av ulike arrangementer o.l. har vært en stor fordel og har
utvilsomt bidratt til en prosess der den politiske og kulturelle studentaktiviteten ved de respektive
institusjonene har blitt integrerte og mer åpne.
Som tidligere nevnt ønsker SHA fortsatt å invitere ISU og ENS til å delta på noen av de kommende SHA møtene,
og SHA mener at dette vil være positiv for de internasjonale studenter og for å avhj elpe et par av de
problemstillinger som kom opp i arbeidet i arbeidsgruppen for vertsprogram. Videre ønsker SHA i løpet av 2015
å invitere noen fra kommunen med på et SHA-møte. Hvem som møter fra kommunen kan avgjøres ut fra behov.
SHA mener dette er viktig for videre samarbeid, for kontinuitet, dialog og for å nå målene. Utover dette vil SHA
fortsette å jobbe med å synliggjøre SHA, ved å bl.a. skrive medieutspill og kronikker i fellesskap.
Videre ser SHA frem til seminaret som vil bli avholdt på våren 2015 i samarbeid med Kunnskap Oslo. SHA har
fremdeles et mål og en ambisjon om at dette kan forankres som et årlig seminar, hvor aktuel le temaer tas opp.

Arbeidsgruppen for våren 2015 består av:
▪ Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud
▪ Leder i hovedstyret for SiO, Tone Vesterhus
▪ Formann for DNS, Andreas Slørdahl
▪ Leder i SP-UiO, Marianne Andenæs
▪ Leder i SP-HiOA, Tord Øverland
▪ Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO, Daniel Faldmo
▪ Leder av Studentrådet ved PHS, Even Bentz Sollie
▪ Leder av Studentunionen ved Campus Kristiania, Munir Jaber
▪ Representant fra Westerdals Høyskole
▪ DMH - Leder av Studentstyret ved NIH, Cecilie Kappelslåen
▪ DMH - Rudolf Steinerhøyskolen, Elin Johansson

Suzanne Sagli
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
CK: Høyskolen Campus Kristiania
STUDiO: Studentfestivalen i Oslo
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO
SP-HiOA: Studentparlamentet ved HiOA
ISU: International Students' Union
ESN: Erasmus Student Network
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Vedlegg 1

Strategi for Studenthovedstaden 2015-2020
Studenthovedstaden fungerer som en arbeidsgruppe under Kunnskap Oslo.
Studenthovedstaden skal utarbeide felles mål, prosjekter og praktiske tiltak og være en
koordineringsarena mellom a) studentledere i Oslo, b) studentledere og Oslo kommune og c)
studentledere og Kunnskap Oslo.

Visjon: Å bli Norges beste studentby.
Tiltak for å nå målene til Studenthovedstaden:
Sammenknyttet og tilgjengelig foreningsliv.



Chateau Neuf skal være et naturlig samlingssted for alle studenter og
studentorganisasjoner
SiO Foreninger skal jobbe sammen med Oslo kommune for å fremme foreningslivet
blant studenter

Studentene skal sette preg på bybildet.





Studenthovedstaden skal samarbeide med bydelene om strategier for å gjøre alle
bydelene til “studentbydeler”
Oslo kommune skal tilby billige tomter og bygg til SiO til studentboligformål
Oslo kommune låner bort tomter til SiOs flyttbare modul-studentboliger
Studentene skal brukes aktivt i høringer som angår bybildet

Det skal være et omfattende samarbeid mellom studentene, kommunen og arbeids- og
næringsliv.



Det skal finnes et fast kontaktpunkt mellom studentene og politisk ledelse i Oslo
kommune
Det skal finnes et fast kontaktpunkt mellom studentene og administrasjonen i Oslo
kommune

Oslo skal være den byen studentene trives best i.








Oslo kommune innfører egne bestemmelser for studentboliger ved regulering. Dette
kan innebære for eksempel lavere parkeringsnorm eller faste saksbehandlere for
studentboligsaker i kommunen
Oslo kommune bør gå sammen med SiO om å innføre en tak-over-hodet-garanti for
nye studenter som kommer til Oslo. Garantien skal gi en trygghet for nye studenter
om at de har et sted å bo fram til de kommer seg inn på leiemarkedet eller får
studentbolig
Det skal gå nattbuss hele uken til de største studentbyene (Kringsjå, Sogn og Bjølsen)
Det skal bygges tilrettelagt sykkeltrasé til Kringsjå, Sogn, Bjølsen, UiO, HiOA og BI
Det skal være bysykkelstativ på Kringsjå, Sogn, Bjølsen, UiO, HiOA og BI
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Byens kulturtilbud må profileres bedre gjennom et kulturkort for studenter. Det skal
være en kultur-nettportal knyttet til dette

Omfattende samarbeid mellom fagmiljøene i hovedstaden.



Oslo kommune skal gå inn i dialog med institusjoner og næringsliv for å skape
mer transparens
Det skal finnes studentdrevne forskningssentre

Målene kan måles ved hjelp av undersøkelser som Studentenes helse- og
trivselsundersøkelse, Studentboligundersøkelsen og Levekårsundersøkelser.
Strategien er femårig, og kan endres av medlemmene på hvert møte i Studenthovedstaden.
På første møte i hvert kalenderår skal det utarbeides en handlingsplan for året, som
presenteres for Kunnskap Oslo. På høstsemesterets første møte kan handlingsplanen
revideres.

