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 2 

Til: Velferdstinget 3 

Fra: Studentparlamentet HiOA 4 

 5 

Innspill til utkastet om høringen «Studentkulturpolitisk dokument»6 

  7 

Studentparlamentet (SP) takker for invitasjonen til å komme med innspill i forbindelse med 8 

utarbeidelse av utkastet til høringen «Studentkulturpolitisk dokument». Dokumentet har 9 

ikke vært oppe i behandling i SPs øverste organ, Parlamentet, men i Arbeidsutvalget (AU), 10 

som har delegert myndighet til å uttale seg på vegne av SP.  11 

 12 

1.0  Innspill til utkastet av høring 13 

 14 

Det vil i første del komme en punktvis kommentering til dokumentets spørsmål. Til slutt vil 15 

det komme en generell betraktning på helheten i forslaget som foreligger i tillegg til øvrige 16 

kommentarer. 17 

 18 

2.0 Kommentering på spørsmål 19 

 20 

1. Det står i dokumentet at studentkultur er kulturuttrykk av, med eller for studenter. Et 21 

kulturuttrykk for studenter kan være for eksempel en forestilling i Operaen eller på 22 

kino. Er det riktig at dette skal omfattes av begrepet studentkultur? 23 

 24 

Studentkultur er mye mer enn kulturuttrykk, men at kultuttrykk av, for og med studenter er 25 

en vesentlig del av studentkulturen. Studentparlamentet mener at kulturuttrykk innebærer 26 

uttrykk av kultur i vid forstand, og dermed er f.eks opera og kino likeverdige kulturuttrykk 27 

dersom det blir benyttet eller skapes av studenter, og kan derav omfattes av begrepet 28 

studentkultur. 29 

 30 

2. Dokumentet legger fram flere grunner til at studentkultur er viktig. Er disse grunnene 31 

de riktige, og er det noen som mangler? 32 

 33 

Studentparlamentet har ingen tilføyelser til dette spørsmålet. Studentparlamentet mener 34 

grunnene er riktige. 35 

 36 

3. Bør vi stille mer konkrete krav til stat og kommune? 37 

   38 
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Vi mener at punktene allerede er ganske konkrete, både ved å spesifisere aktuelle kanaler 39 

(Studenthovedstaden) og fremme STUDiO som et prosjekt kommunen bør støtte. Allikevel er 40 

følgende setning litt vag, og dokumentet kunne med fordel spesifisert hva det innebærer; 41 

«Kommunen må bidra slik at det er gode forhold for studentkultur.» Hva er gode forhold for 42 

studentkultur? Bør kommunen også stille med lokaler og kompetanse? Vi mener at 43 

kommunene i Oslo og Akershus bør bidra med dette også, ikke bare SiO og 44 

utdanningsinstitusjonene. 45 

 46 

4. Kan utdanningsinstitusjonene ta mer ansvar for studentkulturen? Er det noen andre 47 

som har ansvar? 48 

 49 

Studentparlamentet mener at utdanningsinstitusjonene skal oppmuntre studenter til å 50 

engasjere seg mer i studentkulturelt arbeid og anse dette som en viktig del av 51 

utdannelsesløpet. Et tettere bånd mellom utdanning og studentkultur styrker ikke bare 52 

samholdet mellom student og utdanningsinstitusjon, men er og gjensidig avhengig av 53 

hverandre på flere områder. 54 

 55 

3.0 Generelle betraktninger 56 

 57 

Under avsnittet «Hvilket ansvar har studentsamskipnaden for studentkultur?» blir det 58 

presentert noe som minner om et tildelingsreglement, nemlig «Bredde, mangfold, jevn 59 

aktivitet og god organisasjonsskikk skal være bærende verdier for tildelingene.» 60 

Studentparlamentet mener at disse kriteriene kanskje ikke hører hjemme i et slikt 61 

dokument, men i et tildelingsreglement. Når det står kriterier for tildelinger i flere 62 

dokumenter risikerer man at det blir uoversiktlig eller potensielt uforenelig om det gjøres 63 

endringer i det ene men ikke i det andre. 64 

 65 

 66 

Med vennlig hilsen 67 

Studentparlamentet ved HiOA 68 


