Pressemelding: Ingen studentjulegaver fra bystyret
Den 11. desember ble Oslo-budsjettet for 2020 vedtatt i bystyret. I forkant av budsjettmøtet
deltok Velferdstinget på et innspillsmøte med Finansutvalget, der de spilte inn viktige saker for
studentene i Oslo. Hovedfokuset ble lagt på økonomisk støtte til psykisk helse og billigere
kollektivtrafikk. Velferdstinget ønsket 1 million årlig støtte til psykologisk helsehjelp gjennom
SiO, et tilbud som i dag hovedsakelig dekkes gjennom semesteravgiften. Den andre
hovedsaken var å øke studentrabatten på Ruters billetter til 50 %, som ville likestilt
studentbilletter og honnørbilletter. Ingen av disse kravene ble innfridd av bystyret.


Vi er skuffet over at bystyret atter en gang nedprioriterer studentene. Kravene våre
burde være mulige å innfri, og dersom Oslo skal bli Norges beste studentby må
politikerne begynne å høre på studentene, sier leder av Velferdstinget Gard Løken
Frøvoll.

Også i fjor deltok Velferdstinget på innspillsmøte med Finansutvalget, og også da uten tellende
resultat. Nå ønsker Frøvoll et fast og jevnlig møtepunkt med politikerne, slik at studentene blir
en gruppe man tar hensyn til gjennom hele året. På den måten vil studentene tidligere få vite
om saker som angår dem, og komme med sine ønsker til budsjettet i en tidligere fase. Frøvoll
har allerede hatt kontakt med byrådsavdelingen for næring og eierskap med ønske om å
etablere dette, ettersom det er næringsbyråden som har ansvaret for studentene i Oslo.




Vi har flere eksempler der studentene har blitt glemt i beslutningsprosesser. Kravet om
SALUTT-kurs for studentpubene er ett eksempel, mens de stadige budsjettnederlagene
er andre eksempler. Vi vil ha et fast møtepunkt med næringsbyråden, og det raskest
mulig. Vi er tross alt over 10 % av Oslos befolkning, sier Frøvoll.
Ved å kunne diskutere saker og komme med innspill oftere vil samarbeidet mellom
studentene og politikerne bli langt bedre enn det er i dag. Vi har tro på å få til et godt
samarbeid med næringsbyråd Victoria Marie Evensen når hun starter på nyåret,
avslutter Frøvoll.

Bakgrunnsinfo, hvordan det gjøres i Bergen:https://pahoyden.no/studentene-skal-orienterebyradet/424108
19.12.2019

