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ÅRSRAPPORT STUDENTHOVEDSTADEN 2022 1 

Mottaker Byrådsavdeling for Næring og Eierskap v Henriette Sonberg 

Avsender Leder av Studenthovedstaden og Velferdstinget i Oslo og Akershus v Marius Torsvoll 

  

  

Forkortelser: 2 

• SHA: Studenthovedstadens arbeidsgruppe  3 

• VT: Velferdstinget i Oslo og Akershus  4 

• SIO: Studentsamskipnaden SiO  5 

• DNS: Det Norske Studentersamfund  6 

• DMH: De mindre høyskolene  7 

• RFDM: Rådet for de mindre studentdemokratiene 8 

• UiO: Universitet i Oslo   9 

• PHS: Politihøgskolen i Oslo  10 

• BI: Handelshøyskolen BI  11 

• STUDiO: Studentfestivalen i Oslo  12 

• KPNPUiO: Kjellerpubnettverket ved UiO 13 

• SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO  14 

• SP-OsloMet: Studentparlamentet ved OsloMet  15 

• SSF-Strategisk samarbeidsforum 16 

Medlemmer 2022 17 

• Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus 18 

• Leder av Studentparlamentet ved UiO 19 

• Leder av Studentparlamentet ved OsloMet 20 

• Leder av BI Studentorganisasjon 21 

• Leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania lokalt i Oslo 22 

• Representant fra Studentrådet ved PHS 23 

Medlemmer med fast møterett, talerett og en felles rullerende stemme: 24 

• Leder av Det Norske Studentersamfund 25 

• Leder av Kjellerpubnettverket på UiO 26 

• Leder av Studentidrettsrådet 27 

• Fungerende leder av Konsulatet ved OsloMet 28 

Observatører med møte og talerett: 29 
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• Leder av SiOs hovedstyre, Stine Johannessen 30 

• Studentlivskoordinator på OsloMet 31 

• Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget på vegne av de RFDM 32 

• Rådet for de mindre 33 

• Rådet for de mindre 34 

STUDENTHOVEDSTADEN I 2022 35 

Studenthovedstaden (SH) består fast av VT leder, representanter for studentkultur og idrett, ledere av de 36 

seksstudentdemokratiene med fast representasjon i VT og leder av SiO hovedstyre. De studentdemokratier 37 

uten fast representasjon i VT velger to representanter blant seg på den årlige valgforsamlingen for DMH. 38 

Høsten 2020 ønsket Studenthovedstaden å tildele studentkultur og idretten en fast plass og øke bredden i 39 

massen representert. Dette gjøres ved å tildele DNS, KPNPUiO, Konsulatet og SIR fast møte og talerett, men 40 

la DNS sin tidligere stemmerett ambulere mellom disse 4 aktørene hvert semester. Slik har det fungert siden 41 

høsten 2020.  42 

Representanter fra SHA som har sittet i strategisk samarbeidsforum.  43 

Grunnet en manglende forståelse for og møteaktivitet i SSF var studenthovedstaden usikre på hva valget til 44 

SSF innebar og konkluderte med et ønske om å sende noen avhengige av dagsorden i hvert SSF-møte. Det 45 

var enighet om at leder av velferdstingets arbeidsutvalg med nestleder som stedfortreder sendes som fast 46 

representant og at plass 2 fylles etter behov. På møtet i SSF den 28.11.22 møtte nestleder i VT og leder i SP-47 

UiO.  48 

Hva har skjedd i 2022 49 

Første halvdel av 2022 var preget av et arbeid med Studentenes helse og Trivselsundersøkelse (SHoT) da SHA 50 

prøde å koordinere seg for å spre mest mulig bevissthet om hva underdersøkelsen ble brukt til og 51 

underbygge at det ble best mulig oppslutning rundt undersøkelsen.  52 

Arbeidet utover våren ble preget av et ønske om møte med politisk ledelse i byrådsavdelingen for Næring og 53 

Eierskap. Felles saker ble samlet inn og man ønsket flest mulig felles dialogpunkter som favnet interessene 54 

til alle involverte. Dialogpunktene som ble fokusert på er:  55 

• Tiltak mot psykisk uhelse 56 

• Samarbeid mellom studenter, utdanningsinstitusjonene, samskipnad og kommune 57 

• Kollektivtransport og studentmobilitet 58 

• Et grønnere og friskere bybilde. 59 
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Høsten kom radig og fokuset ble på resultatene av SHoT og levekårsundersøkelsen. Da dette var noe som 60 

angikk hele SH. Felles reaksjoner og tiltak ble diskutert, men de fleste av disse falt gjennom i et stadig tettere 61 

mediebilde dominert av reaksjoner fra flere om resultatene av undersøkelsene og andre verdenshendelser. 62 

Diskusjonene SH hadde handlet om hvordan samskipnaden og kulturen kan fungere forebyggende og 63 

hvordan vi sammen kan markere studentsaken.  64 

I 2022 har SH hatt møter på følgende datoer:  65 

• 17. Januar 66 

• 21. Februar 67 

• 2. Mai 68 

• 20. Juni 69 

• 29. August  70 

• 29. September 71 

• 19. Oktober 72 

• 28. November 73 

 74 

 75 

Planer for 2023 76 

 77 

2023 er et valgår og studenthovedstaden kommer til å fokusere på å markere seg selv og sine prioriteringer 78 

opp mot lokalvalget. Å spre bevissthet om valget og å oppmuntre studentene til å stemme er nok også noe 79 

som kommer til å bli viktig for studenthovedstaden.  80 

Nettverksfunksjonen og bindeleddet mellom studentdemokratiene og studentkultur er noe vi ønsker å bygge 81 

videre på og er viktig for oss å understreke. Da vi opplever at dette har i realiteten blitt hovedfunksjonen til 82 

studenthovedstaden.  83 

Studenthovedstaden kommer også til å løfte koordinering opp mot semesterstart H23 da dette blir en utrolig 84 

viktig arena igjen for frivillig rekruttering og studentene som kommer til byen.  85 
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