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Dette kulturpolitiske dokumentet skal fremme Velferdstinget i Stavangers meninger om 
målsetninger og krav for kulturtilbud til studenter i Stavanger og Sandnes. 

Formålet med dette dokumentet er å fremme studentenes krav til studiestedene, SiS og det 
offentlige. 
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Studentkultur er velferd 

Studentkultur er en viktig trivselsfaktor i mange studenters hverdag, og deltakelse i 
studentforeninger og kulturelle aktiviteter bidrar til å berike studietiden. Kulturarbeid og 
foreningsliv er sosialt, skaper relasjoner og selvrealisering. Velferdstinget mener at 
kulturtilbud og foreningsliv har en direkte forebyggende effekt av ensomhet og alvorlige 
psykiske symptomplager blant studenter. Kulturtilbudene skal være av kvalitet, være lett 
tilgjengelig og ha en studentvennlig pris. Det skal også være enkelt å selv kunne opprette 
kulturtilbud for studenter gjennom regionens ulike foreninger og møteplasser.  

Velferdstinget mener at studiestedene, SiS og det offentlige har delt ansvar for å legge til 
rette for kulturelle aktiviteter for studentene.  

Studiestedene 

Studiestedene har et ansvar for å legge til rette for god studentkultur og engasjement. 
Campusene er naturlige møteplasser for studentene, og det bør også her være kulturtilbud 
for studenter. Studentene skal fra de begynner på studiet oppfordres til engasjement 
utenfor studiet. I den forbindelse må det også være enkelt for studentforeningene og 
kulturlivet å introdusere seg for studentmassen.  

Fadderuken på Universitetet i Stavanger er det største kulturarrangementet for studenter 
ved ved UiS. Fadderuken inneholder også flere aktiviteter, og det er viktig å presisere 
viktigheten av at tilbudet skal være et lavterskeltilbud samt også inneholde alkoholfrie 
arenaer. Fadderukene/introduksjonsopplegg til alle studiestedene er viktige for at nye 
studenter skal bli kjent med medstudenter, studiestedet og byen.  

Velferdstinget mener at:  

• Studiestedene skal stille med nødvendige arealer og lokaler for studentforeninger og 
kulturelle aktiviteter. 

• Studentforeninger og kulturlivet bør få ha stand og profilere seg gratis på 
studiestedene. 

• Studiestedene fortrinnsvis skal bruke studenter til kulturelle innslag ved 
arrangementer. 

• Alle studiestedene skal ha fadderuker/introduksjonsprogram for nye studenter.  
 

 

 



	

	

 

Studentsamskipnaden og Velferdstinget 

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) sin rolle i studentkulturen er, og skal være, bred. 
Semesteravgiften fordeles til studentforeninger, studenthus og festivaler gjennom 
Velferdstinget som er en viktig finansering for kulturaktiviteter for studentene. 
Velferdsmidlene skal blant annet ha som formål å styrke det kulturelle tilbudet for 
studenter. Arrangementsstøtten har også en viktig funksjon for et variert tilbud. Det er 
viktig at SiS og Velferdstinget sikrer at velferdsmidlene er tilstrekkelige til å sikre et levende 
foreningsliv, og at studentforeninger har et tilgjengelig, kompetent og behjelpelig 
støtteapparat i organisatoriske og økonomiske spørsmål.  

Likevel mener Velferdstinget at SiS kan ta en mer aktiv rolle for tilrettelegging av sosiale og 
kulturelle møteplasser.   

Det er viktig at SiS og Velferdstinget sikrer at velferdsmidlene er tilstrekkelige til å sikre et 
levende foreningsliv, og at studentforeninger har et tilgjengelig, kompetent og behjelpelig 
støtteapparat i organisatoriske og økonomiske spørsmål.  

Velferdstinget mener at:  

• Velferdstinget skal arbeide for studenters kulturelle behov og rettigheter.  
• Velferdstinget skal jobbe for studentrabatter på alle kulturarenaer.  
• Velferdstinget skal også være studentfrivillighetens talerør og arbeide for å løse 

deres utfordringer.  
• Velferdstinget skal være eneste tildelingsinstans for velferdsmidler finansiert av SiS. 
• Ingen studentforeninger skal ha automatisk rett på fast støtte. 
• SiS sine fristasjoner og kaféer skal være tilgjengelig for kulturaktiviteter ved 

etterspørsel.  
• SiS bør, gjerne i samarbeid med andre, se på muligheten for å investere i lokaler til et 

kulturelt studenthus driftet av stiftelsen Folken. 
 

 

 

 

 

 



	

	

 

Det offentlige 

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

Velferdstinget mener at: 

• Kommunen og fylkeskommunen må stille kulturarenaer til disposisjon for studenter. 
Det må fremkomme en oversikt over hvilke arenaer som er tilgjengelige.  

• Kommunen og fylkeskommunen må være en god samarbeidspartner i de store 
studentarrangementene som arrangeres rundt og i byen.  

• Søknadsprosessen for kulturtilskudd for studentrelaterte aktiviteter må være enkel 
og ubyråkratisk.  

• Det må foreligge krav om studentrabatt både hos kommunens egne kulturtilbud og 
kulturaktørene som mottar offentlig støtte fra kommunen.  

 

Folken  

Folken er studentenes kulturhus i sentrum av Stavanger, og samtidig en nasjonal 
konsertscene. Kulturhuset inneholder tre barer, tre scener og et kulturtilbud gjennom hele 
semesteret. Folken sammen med studenter har nærmere 500 arrangementer i året med 
blant annet konserter, kunstutstillinger, quiz, studentkro, debatter og revyer. Studenter og 
studentorganisasjoner kan leie gratis lokaler hos Folken.  

Velferdstinget mener at: 

• Folken skal ha som mål å være hovedaktør for studenters kulturtilbud.   
• Folken må fortsette arbeidet med å bli et naturlig samlepunkt for studenter.  
• Det bør inngås samarbeidsavtaler mellom Folken og studentforeninger som rullerer 

på ansvaret for studentarrangementer.  
• Markedsføringen av kulturtilbudet på Folken bør i større grad rette seg mot byens 

studenter.  
• Det skal være studentrabatt på alle Folkens kulturtilbud.  
• Kafé Akvariet bør totalrenoveres og det må legges til rette for salg av mat.  
• Kafé Akvariet skal ha åpent på dagtid som en kafé med salg av mat og drikke.  
• Antall studentrepresentanter i styret skal økes, og Velferdstinget på vegne av 

tilslutningsskolene skal ha tilgang på en styreplass  

 



	

	

 

Annet 

Det er viktig at studenter er klar over tilbudene som eksisterer, og når det avholdes 
arrangementer.  

Velferdstinget mener at:  

• Det må etableres en kulturportal med kulturkalender, studentrabatter og en samling 
av eksisterende kulturarenaer.  

 


