Studentersamfundets holdning til kantinedriften på
Aalborg Universitet
Præambel
En velfungerende kantine er en nødvendighed for enhver institution på størrelse med Aalborg
Universitet. Studerende, undervisere og øvrigt personale er i deres hverdag dybt afhængig af, at en
velfungerende kantine tilbyder er reelt alternativ til madpakke eller at spise hjemme. Kantinen på
Aalborg Universitet er dog ikke det alternativ - og har seriøse udfordringer på både pris, kvalitet og
sundhed, hvilket fremgår af en undersøgelse fra 2012 blandt brugerne på Aalborg universitet.
Ud fra undersøgelsen fremgår det således, at en bruger skulle give omkring 40 kr. pr. måltid for at
blive mæt i andet end end pasta og kødsovs. En pris som ikke blev vurderet til at være
sammenhængende med kvaliteten af maden og ligeledes gjorde, at det ikke var muligt at vælge en
nogenlunde sund kost. Specielt fra et studenterperspektiv er en betalelig pris for et sundt og
velsmagende måltid, man kan blive mæt af, en nødvendighed.

Studentersamfundet mener:
●

●

●

●
●

●

At kantinen på Aalborg universitets fornemmeste opgave er, via dens virke, at skabe
rammerne for et godt studiemiljø og gøre det lettere for den enkelte at have sin gang på
universitet.
At kantinen skal være en reel mulighed for ernæring for den enkelte studerende. Dette
indebærer således at der er SU-venlige priser, og at der er en klar sammenhæng i mellem
prisen og kvaliteten, således en studerende reelt set ikke kun har råd til det billigste og
dårligste mad i kantinen.
At kantinen skal være tilgængelig for alle studerende på universitetet og ligeledes også tager
hensyn til diversiteten blandt kantinens brugere. Dette indebærer, at der skal være et bredt
udvalg af forskellig mad for, at man imødekommer ønsker fra såvel vip-,tap- og
studbestanden.
At det er brugerne, der er bedst til at bedømme, hvilken mad og drift der gør kantinen bedst
for brugerne selv.
At en kantine på Aalborg Universitet skal være til gavn for brugerne på universitet, og således
ikke skabe et overskud, men benytte hvad der måtte være af overskud til at sænke priserne
på kantinens varer.
At den nuværende kantine på Aalborg Universitet hverken leverer mad af en tilstrækkelig
kvalitet eller til en overkommelig pris - og at Aalborg Universitet bør sætte kantinedriften i
udbud igen, og inddrage de studerende og de ansatte i opstillingen af kriterier for en ny
kantineforpagter.

Studentersamfundet foreslår derfor at:
1. Der igangsættes en udbudsrunde for at få en ny forpagter af kantinen, hvor der sættes fokus
på studentervenlige priser, hvor brugerne inddrages i processen
2. Aalborg Universitet igangsætter en proces for drift og ledelse af kantinen, der kan facilitere,
at kantinen på længere sigt kan blive studenterdrevet.
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