Resolusjon: La en student være en student
Vedtatt: 12.03.2013
Alle utdanningsinstitusjoner som omfattes av Universitets- og høgskoleloven er pålagt til å
være tilknyttet en Studentsamskipnad. Alle studentene som er tilknyttet vår samskipnad;
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) betaler det samme beløpet i semesteret inn
til samskipnaden.
Ikke alle studenter får de samme godene ut av pengene de betaler inn.
Hovedstyret til SiO vedtok nylig at den øvre aldersgrensen for å kunne få tildelt en
studentbolig er 35 år. Videre tilbyr SiO billigere tannhelsetjeneste til studenter under 40 år.
SiO har også et tilbud som heter «Studier med Støtte» som foreløpig kun er tilgjengelig for
studenter ved Universitetet i Oslo, men også her er øvre aldersgrense 35 år.
Kollektivtransporten i Oslo og Akershus er det Ruter som er ansvarlig for, henholdsvis Oslo
kommune og Akershus fylkeskommune. Her gjelder studentrabatten for de under 30.
Dette gjør det enda tydeligere at både Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og SiO
forskjellsbehandler studenter som studerer i samme fylke, samme kommune, samme
samskipnad og samme utdanningsinstitusjon.
Andelen studenter som er over 30 år ved HiOA tilsvarer rundt 30 %, tall hentet fra DBH1. Det
betyr dermed at det er mange studenter ved institusjonen som ikke kan ta i bruk
betydningsfulle velferdsgoder de er med på å betale for.
Studentparlamentet synes det er oppsiktsvekkende at studenter som er semesterregistrert
ved HiOA, betaler semesteravgift til SiO og som bor i Oslo og Akershus skal bli fratatt rettet
til å benytte seg av flere av tilbudene til SiO og muligheten til å reise kollektivt med
studentrabatt.

Studentparlamentet mener at:
•
•
•
•
•
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Aldersgrensen på studentrabatt i kollektivtransport må oppheves
SiOs helsetilbud til studentene ikke skal ha en øvre aldersgrense
SiOs hovedstyre må reversere vedtaket om aldersgrense i studentboliger
Aldersgrensen for «Studier med støtte» må fjernes
Alle studenter som har betalt semesteravgift skal ha samme rett på de samme
godene fra SiO, staten og fylkeskommunen
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