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STUDENTKULTUR ER VELFERD 
Studentkulturen er en essensiell del av studentlivet. Å engasjere seg i studentforeninger og andre 

studentspesifikke kulturelle aktiviteter er unike tilbud og opplevelser man kun får i denne livsfasen. 

Det skal være enkelt, tilgjengelig og billig å både delta i og opprette  kulturtilbud for studenter under 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). For Velferdstinget omfatter studentkulturen primært, 

men langt fra utelukkende, foreningslivet ved lærestedene og under SiO.  
 

Kulturarbeid og foreningsliv er også sosialt arbeid som skaper relasjoner og selvrealisering. 

Velferdstinget ser et rikt kulturtilbud og foreningsliv i direkte sammenheng med forebygging av 
ensomhet og alvorlige psykiske symptomplager blant studenter. 

 
Det er en viktig oppgave for Velferdstinget å sørge for at alle studenter som ønsker det har lave 

terskler og gode muligheter til å delta i og organisere kulturelle aktiviteter. Velferdstinget mener at 
både studiestedene, SiO og det offentlige har et delt ansvar for å legge til rette for kulturelle 

aktiviteter for studentene. 

 
 

STUDIESTEDENE 
Det finnes en rekke måter studiestedet kan og bør legge til rette for studentkultur. Blant annet har 

studiestedet de beste forutsetningene for å stille arealer til disposisjon for kulturell aktivitet, og å 

knytte det kulturelle og sosiale arbeidet opp mot det faglige der dette er relevant og hensiktsmessig.  
 

Studiestedene må sørge for at det finnes lokaler, enten det er gjennom gunstige utleieavtaler eller fri 
stasjon. Studiestedene må også legge til rette for foreningsaktivitet ved å la studentene opptjene 

studiepoeng for tyngre verv. Samskipnaden har også et ansvar for å stille arealer til disposisjon for 
studentkultur og foreningsaktivitet. 

 

 
STUDENTSAMSKIPNADEN 

SiOs rolle i studentkulturen er, og skal være, bred. For det første er semesteravgiften, som fordeles 
gjennom Velferdstinget og Velferdstingets Kulturstyre, den viktigste finansieringen for kulturaktiviteter 

blant studenter i Oslo og Akershus. For det andre står de for den overordnede organiseringen av 

foreningslivet gjennom SiO Foreninger.  
 

SiOs viktigste oppgaver, i samråd med Velferdstinget, er å sikre at midlene i semesteravgiften er 
tilstrekkelige til å sikre et levende foreningsliv, og at studentforeninger har et tilgjengelig, kompetent 

og behjelpelig støtteapparat i organisatoriske og økonomiske spørsmål. 

 
SiO skal likebehandle alle studentforeninger, uansett størrelse og virke. Velferdstinget skal bestemme 

om det er mest hensiktsmessig for en forening å forholde seg til Kulturstyret eller Velferdstinget i 
spørsmål om finansiering. 

 
 

DET OFFENTLIGE 

Det offentlige kan også bidra til å skape et bedre studentkulturliv i Oslo og Akershus, både gjennom 
fasiliteter, økonomisk støtte og tettere samarbeid mellom det offentlige kulturlivet og 

studentforeningene.  
 



 
Kommunen må stille kulturarenaer til disposisjon for studenter, tilby gunstige rabattordninger og 

samarbeide aktivt inn i de store studentarrangementene som arrangeres i og rundt byen. Det må også 

sørges for at det finnes gratis eller billige flater i bybildet som studentforeninger kan reklamere på. 
Staten må sørge for at studenter som får muligheten til å jobbe på heltid i kulturinstitusjoner har 

samme rett til permisjon som tillitsvalgte på heltid. 
 

 

KULTURKORT 
Oslo og Akershus er en region med et stort og variert kulturelt tilbud. Besøkstall viser dessverre at 

studenter er en underrepresentert gruppe hva gjelder bruk av dette kulturtilbudet. For Velferdstinget 
er det viktig at det kulturtilbudet som eksisterer skal være lett tilgjengelig og billig for studentene. Det 

er flere måter man kan gjøre dette på, men Velferdstinget tror på en ordning i form av et kulturkort. 

Kortet skal være et universelt rabattbevis hos aktuelle kulturarenaer som har valgt å delta i ordningen, 
og det skal sammen med kortet opplyses om disse kulturarenaene. Kortet skal kun være gyldig 

sammen med gyldig studentbevis for inneværende semester. Velferdstinget mener derfor at: 
 

 Kommunen/fylkeskommunen må innføre en prøveordning med et gratis kulturkort som skal 

være tilgjengelig for alle studenter i Oslo og Akershus. 

 Kulturkortet skal gi gratis eller rabatert inngang til alle kommunale og/eller fylkeskommunale 

kulturarenaer. 

 Det skal forsøkes å inngå forpliktende samarbe3id med private kulturaktører for å tilby 

rabatterte priser hos disse aktørene. 


