Høringssvar overordnet strategi for Dokken
Innledning
Vi ønsker å å takke for muligheten til å komme med innspill og for alt arbeidet som er lagt ned i
Dokken-strategien. Visjonen for Dokken er oppløftende og vi gleder oss til å se arbeidet som
skal gjøres for å gjennomføre de ambisjonene dere setter for bydelen. Velferdstinget Vest
representerer alle studentene tilknyttet Sammen, Studentsamskipnaden på Vestlandet. Vi
jobber med temaer som studentboliger, psykisk helsetilbud, helsestasjon, studentidrett og
studentkultur. Dermed er vårt høringssvar skrevet med et studentperspektiv.
Studenter som en del av et mangfoldig bybildet
Studenter er en betydelig del av innbyggerne i Bergen, og denne strategien bør derfor også
adressere studentgruppen. En essensiell faktor for tilhørighet og deltagelse av studenter i
bybilde er at boliger i sentrale strøk blir tilgjengeliggjort for studentmassen. Studenter bør være
nevnt i oppramsingen av de gruppene man ønsker å bygge boliger for på side 40 i strategien.
Dokken er et ideeltsted å ha studentboliger i regi av Studentsamskipnaden på Vestlandet, både
fordi det er i tråd med Bergen kommune sin egen målsetting om flere studentboliger, men også
fordi Studentsamskipnaden sin boligbygging har et fokus på innovasjon og mangfold, og bygges
i miljøvennlige materialer. Det kommer frem fra Dokken-strategien at Dokken skal være et
mangfoldig boligområde på tvers av økonomi (og lignende), vi savner dermed at studentene er
nevnt her.
Å inkludere studenter som en del av bybildet er nødvendig for å inkludere alle i utvikling av
Bergen by. Det er viktig at studenter føler en tilhørighet til Bergen som by og ikke bare som et
studiested. Hvis studenter føler bedre tilhørighet til Bergen vil det føre til at flere studenter blir i
Bergen etter endt studietid. Dette sikrer at Bergen får dekket sitt kompetansebehov og at man
får en by med mangfoldig kompetanse.
Samhandling mellom studenter og barnefamilier
I dag preges Bergen av at studentgruppen og studentboligene er for lite spredt ut. Dette gjør at
store, sentrale områder blir mindre tilgjengelige for barnefamilier, fordi man har hele gater der
utleiere har kjøpt opp leiligheter til utleie for studenter. En bedre løsning på dette hadde vært om
studenter og barnefamilier bodde om hverandre.. Dokken kan dermed spille en sentral rolle i å
sikre at studenter og barnefamilier ikke bor segregert, og vise at å bo i byen er for alle Bergens
innbyggere.
Videre arbeid
Velferdstinget stiller seg svært positive til at prosjektgruppen har hatt et så tett samarbeid med
Ungdomsrådet. Ungdomsrådet gjør en fantastisk jobb i å representere byens barn og unge, og
vi håper dere vil fortsette å ha tett dialog med et så viktig organ. Samtidig håper vi at dere også
vil samarbeide tett med studentene, og at vi kan ha enda mer dialog fremover. Mange av
Velferdstinget Vest
post@vtvest.no

målsettingene og visjonene dere presenterer krever at studentene, studentsamskipnaden og
utdanningsinstitusjonene er tett koblet sammen, slik at Dokken kan preges av en symbiose av
utdanning, næringsliv og offentlig sektor. Her har man en fantastisk mulighet til å spille
hverandre gode!
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