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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-OsloMet: 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, OsloMet 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. I 2018 ble Westerdals Oslo ACT ble fusjonert med høyskolen i
Kristiania og dermed fikk tildelt én fast plass.
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.
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Videre skal Studenthovedstaden være koordineringsarena mellom studentledere og Oslo
kommune, mellom studentledere og Kunnskap Oslo og studentlederne seg imellom.
I samarbeidsplattformen, som ble vedtatt på første møte i 2017, bestemte man seg for å
endre navnet fra Studenthovedstadens arbeidsgruppe til Studenthovedstaden.

Studenthovedstaden i 2018
Studenthovedstaden (SH) består 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. Fra og med 2019 skal studentdemokratier ved DMH
få to faste representanter med vara i VT. 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 blir valgt for
kalenderåret 2018. VT leder og lederne av studentdemokratiene på de øvrige skolene med
fast representasjon blir valgt for et studieår.
Høsten 2018 ønsket Studenthovedstaden å gå vekk fra å ha faste plasser i rådet, og heller
tilby alle som er ledere av studentdemokratier i Oslo til å være med på møtet. I den
forbindelse har blant annet Louisenberg, Steinerhøyskolen, NIH og NMBU vært
representert, og vi prøver alltid å få med flere.

Representanter i SH 2018


Elisabeth Holien/Maya Sol Sørgård, leder av Velferdstinget,



Vetle Bo Saga, nestleder i hovedstyret for SiO,



Kristine-Petrine Olthuis, formand for Det Norske Studentersamfund



Jens Lægreid/Susann Andora Biseth-Michelsen, leder av Studentparlamentet ved
UiO



Bjørn Harald Hegreberg Garborf, leder av Studentparlamentet ved OsloMet



Pia Ottilia Danielsen, politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO



Olav Event, leder av Studentsamfunnet Westerdals Oslo ACT



Jon Andreas Carson, leder av Studentrådet ved Politihøgskolen



Sandra Dvergastein, leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania



Rebekka Opsal, DMH– frå Det teologiske Meninghetsfakultet



Olav Skurdland, DMH – Norges idrettshøgskole

Representanter fra SHA som sitter i styret til Kunnskap Oslo
Styreplass 1:
Elisabeth Holien/Maya Sol Sørgård, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
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Med vara: Susann Andora Biseth-Michelsen, Leder av Studentparlamentet ved UiO
Styreplass 2:
Kristine-Petrine Olthuis, Formand av Det Norske Studentersamfund
Med vara: Bjørn Harald Hegreberg Garborg, Leder av Studentparlamentet ved OsloMet

Hva Studenthovedstaden har gjort i 2018
SH har i 2018 avholdt sju møter: 17. januar, 14. februar, 14. mars, 2. mai, 16. juni, 29.
august og 11. 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 2018 har
vært psykisk helse- kampanje (SHoT), Studenthus, og Goodify.
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.
Høsten 2018 valgte Studenthovedstaden å prioritere arbeidet med SHoT, Studenthus og
Goodify. Målet for SHoT var å øke deltakelse i undersøkelsen ved å lansere premier og
purring på tekstmelding. Tiltaket har vist seg å være vellykket og 43 000 studenter deltok
på undersøkelsen innen 14 mars.
Arbeidet med Studenthus har konsentrert seg på komme med et konkret strategiutkast.
Under disse møtene ble en rekke temaer tatt opp, deriblant hvilke interessegrupper SH
bør forholde seg til i sammenheng med arbeid mot finansiering, politisk forankring i Oslo
Kommune gjennom Campusstrategiprosjektet, mulighet for driftsinntekter gjennom noe
kommersiell utleie, forskjellen mellom strategidokument/visjon om studenthus og
forprosjekt om studenthus i St. Olavs gate 32. Leder og nestleder i VT signaliserte ønske
om en ressursgruppe/brukergruppe av studenter i et eventuelt hovedprosjekt, dersom
forprosjektet anses å gi grunnlag for å gå videre.
Goodify ble presentert til SH av Johan Shutz og Kristian Helgen. Ideen baserer seg på å
bidra til litt mer godhet uten å erstatte frivilligheten. SHs medlemmer ga noen innspill og
er positive til initiativet, men mener at det er noe uklart hvilken rolle SH eller medlemmene
skal spille. SH mener at sosiale og innovative ideer som Goodify på ingen måte kan ta
over offentlig etaters eller utdanninginstitusjonens ansvar for det faglige og psykososiale
miljøet. Likevel kan silke tiltak bidra positivt og dekke behov uten å overta denne rollen.

STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

Mål og planer for 2019
Studenthovedstaden vil fortsette å arbeide mot det sentrale målet om at Oslo skal være
en attraktiv studentby. Videre vil SH jobbe for å styrke Studenthovedstadens posisjon og
innflytelse gjennom samarbeid med Oslo Kommune.
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 2019 ønsker SH særlig å prioritere koordinering og samarbeid om flere felles
arrangementer som for eksempel Speed friendling og fortsette med semesterstarts
arrangementer som studentidrettsdagen.
SH våren 2019 består av:


Maya Sol Sørgård, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus



Kaja Elisabeth De Ru, nestleder i hovedstyret for SiO,



Kristine-Petrine Olthuis, formand for Det Norske Studentersamfund



Susann Andora Biseth Mickelssen, leder av Studentparlamentet ved UiO



Bjørn Harald Hegreberg Garborg, leder av Studentparlamentet ved OsloMet



Jonas Økland, politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO



Thea Gaustad Vogsted, leder av Studentrådet ved Politihøgskolen



Martine Elise Hansen, leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania



Olav Skrudland, DMH – Norges idrettshøgskole



Ida Marie Rislaa – leder av Lovisenberg Studentråd



Tord Hauge - leder av Studenttinget ved NMBU



Vedmund Skulberg – leder av Studentforeningen ved Steinerhøyskolen



Øystein Martin Dulsrud Klungnes – leder av Barat Due



Sverker Rundqvist – leder av studentutvalget ved Norges Musikkhøyskole

