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Høringssvar, Oslo kommunes kommuneplan
Velferdstinget vil med dette avgi et høringssvar til den pågående høringen om kommuneplan
for Oslo. Vi vil takke for at vi har fått muligheten til dette.
Velferdstinget i Oslo og Akershus er et studentpolitisk organ av, med og for studenter som
studerer ved institusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Vi er det
øverste studentpolitiske organet for velferdssaker i Oslo og Akershus, og forvalter
studentenes flertall i samskipnaden. Velferdstinget representerer om lag 62 000 studenter
på de høyere utdanningsinstitusjonene i Oslo kommune og vi svarer her på vegne av dem.
Dette høringssvaret vil primært handle om samfunnsdelen av høringen, samt noen generelle
betraktninger om hvordan Oslo kan bli en enda bedre studentby frem mot 2030.
Vårt høringssvar er basert på høringssvarene vi fikk inn på en egen høring vi sendte ut til
studentdemokratiene på universitetet og høyskolene i Oslo. I denne høringen bad vi spesifikt
om studentperspektiver på kommuneplanen.
1. SMART
Den første delen av kommuneplanen, «SMART», sier at Oslo skal bli landets
kunnskapshovedstad. Dette er vi allerede. Størstedelen av Norges forskning, utdanning og
innovasjon skjer allerede her. Det er fint at man vil utvikle Oslo videre som
kunnskapshovedstad. Vi reagerer likevel på at ingen av satsningene for å nå målet
inneholder ordet «student» (med unntak av en leddsetning i satsning nr 5). Vi har forståelse
for at kommunen og fylkeskommunen ikke har overordnet ansvar for høyere utdanning,
men Oslo er helt avhengig av å utvikle sin rolle som vertsby for studentene dersom man skal
være en ledende kunnskapsby, og vi skulle ønske at det kom tydeligere fram i
kommuneplanen.
Oslo har flere av landets ledende kunnskapsmiljøer, og både lokal, nasjonal og internasjonal
rekruttering er nødvendig for at disse skal opprettholdes og videreutvikles. Selv om det i
utgangspunktet er en sak som er utenfor kommuneplanens anliggende, vil det være viktig
for å opprettholde osloregionens konkurransekraft at man går imot en eventuell innføring av

skolepenger i høyere utdanning. Dette er spesielt viktig når det kommer til rekruttering fra
internasjonale fagmiljøer. Gratis utdanning er en absolutt forutsetning for osloregionens
konkurransekraft.
Oslo har landets største og beste universitet, landets største høgskole og suverent flest
studenter i et bredt spekter av fagfelt. Å legge til rette for næringsklynger og
samarbeidsmodeller som kan utnytte dette unike fortrinnet er ytterst nødvendig for å
utnytte all kunnskapen og innovasjonen som skapes i Oslo.
2. TRYGG
Velferdstinget mener satsningene i den andre delen av kommuneplanen, «TRYGG», er både
gjennomtenkte og realiserbare. Vi mener at flere nattavganger med kollektivtransport,
kommunal studentrabatt på taxi og bedre belysning i områder med studentboliger er enkle
og gode tiltak for at Oslo skal være en trygg by å komme til, studere i og leve i.
Studenter er, dessverre, i en risikogruppe for å bli utsatt for vold og voldtekter. Det er ytterst
viktig at Oslo kommune, gjerne i samarbeid med studentsamskipnaden,
kunnskapsinstitusjonene eller andre aktører, tar grep for å redusere risikoen og begrense
mulige skadevirkninger.
3. GRØNN
Velferdstinget mener det er svært gledelig at en tredjedel av kommuneplanen er viet til
miljø- og klimarelaterte tiltak. Studenter er en gruppe som kjører lite bil, sykler mer enn
gjennomsnittet, tar mer kollektivtrafikk enn gjennomsnittet og skal utvikle fremtidens
klimaløsninger. Det er viktig at man prioriterer ressurser til å satse spesielt på kollektivtrafikk
og tilrettelegging for miljøvennlig transport, da dette kan skape gode vaner som varer livet
ut for mange.
I dag er det mange studenter som faller utenfor Ruters studentrabatter. Velferdstinget
mener det ikke er forskjell på en student på 25 og en student på 35, og vi mener derfor at
aldersgrensen på studentrabatt må fjernes.
Velferdstinget savner refleksjon i kommuneplanen om hvordan man kan utnytte Oslos
posisjon som en «blågrønn» by. Oslo har sterke kunnskapsmiljøer i både marinteknikk,
petroleum og subsea – er dette fagmiljø man kan utnytte i en klimavennlig retning, eller bør
man satse på å utvikle andre kunnskapsindustrier i Oslo?
Velferdstinget ønsker en satsning på sykkelveier og bysykler velkommen. Det er viktig at Oslo
kommune sørger for at det er enkelt og trygt å reise med sykkel fra og til
utdanningsinstitusjonene i Oslo. Ved samtlige studentbyer og institusjoner må kommunen
vurdere å sette opp bysykkelstativ. Oslo kommune bør se på muligheter for å gi bysykkelkort
gratis til studenter, ved at det f.eks. kan inkluderes i et medlemskap hos SiO Athletica eller
lignende.

Mange studenter bor i sentrumsnære områder, og går på utdanningsinstitusjoner i sentrum.
Oslo kommune bør se på muligheten for å innføre bilfritt sentrum innenfor Ring 1, da dette
vil bedre både bo- og studiemiljøer for mange studenter i hovedstaden.
Generelle betraktninger
Velferdstinget mener boligbygging og studentboliger som en integrert del av byutviklingen
ikke kommer tydelig nok frem i kommuneplanen. Studentene utgjør ikke bare 10 % av
innbyggerne i Oslo kommune, studentene er også et byutviklingsverktøy for å skape en mer
levende og mindre lagdelt by. Studentene i en bydel vil være et positivt tilskudd, uavhengig
av den sosiale sammensetningen som er der fra før.
Helt siden Sogn Studentby ble påbegynt i etterkant av 2. verdenskrig har
studentboligbygging vært en essensiell del av byutviklingen i mange områder. Områder som
Bjølsen, Sogn, Kringsjå og Pilestredet ville vært kjedeligere uten studentboligene. Å bygge
studentboliger er viktig, både for studentene selv og for alle andre som skal inn på Oslos
boligmarked. Velferdstinget mener det må tydeliggjøres at Oslo kommune ønsker å tilby
gode, billige tomter til studentsamskipnaden, og om mulig sikre hurtig behandling av
omregulering og byggesaker. Dette er et behov Oslo kommune kan fremme i sine
forhandlinger med sentrale myndigheter.
Det står lite i kommuneplanen om infrastruktur for utdanningsinstitusjonene i Oslo. Dette er
selvfølgelig noe mange institusjoner har et selvstendig ansvar for, men det er positivt
dersom Oslo som vertsby kan ha en helhetlig idé om utbygging og utbedring av infrastruktur
og bygg for utdanningsinstitusjonene. Velferdstinget mener kommunale etater som
Undervisningsbygg o.l. bør gi utdanningsinstitusjoner og samskipnaden fortrinnsrett dersom
de har behov for å øke kapasitet gjennom å leie lokaler.
Oslo har landets suverent bredeste og beste kulturscene, med et hav av tilbud for alle
interesser. Å lage en kommunal studentrabatt på kultur der det er mulig vil sikre at
studenter også har tilgang til dette brede spekteret av kulturuttrykk. Oslo er dessuten hjem
til Norges eldste studentersamfunn, og Oslo som vertsby bør legge til rette for at
studentkulturen gjennom Det Norske Studentersamfund får gode rammevilkår for
videreutvikling og vekst.
Å legge til rette for studenters påvirkning og medvirkning i utviklingen av Oslo vil være et
stort steg i retning av å være Norges beste studentby. Derfor vil Velferdstinget foreslå et
studentråd, etter modell av ungdomsråd, eldreråd og lignende medvirkningsgrupper. I dag
har vi Studenthovedstaden, en mindre formell arbeidsgruppe. Dette kan løses enkelt ved å
formalisere Studenthovedstaden, gi gruppen flere arbeidsoppgaver og skape formelle
kontaktflater mot bystyret og byrådet.
De fleste utdanningsinstitusjonene ligger i sentrum. Likevel legger kommuneplanen opp til at
den primære fortettingen av byen skal skje i retning Groruddalen og sørover. Velferdstinget

ber Oslo kommune se på muligheter for fortetting også vest for Blindern og Majorstuen, da
dette er områder med kort avstand til utdanningsinstitusjonene og potensiale for mer
effektiv utnyttelse enn i dag.
Vi vil avslutningsvis oppfordre Oslo kommune til å bruke de enorme ressursene som finnes i
studentmassen. Omtrent 10 % av Oslos innbyggere er studenter. Det er mye kompetanse,
kunnskap og nysgjerrighet som kan bidra til å løfte hovedstaden på de forskjellige
høgskolene og universitetene i Oslo. Ikke la mulighetene det gir gå fra dere.
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