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Politisk plattform 32 

1 Formålsparagraf 33 

NTL Studentene skal sammen med NTL og LO jobbe for å fremme studenters rettigheter og 34 

interesser i studie- og i arbeidslivet. 35 

 36 

2 Ideologien til NTL Studentene 37 

NTL Studentene bygger ideologien og arbeidet sitt på grunnprinsippene i arbeiderbevegelsen; 38 

frihet, likhet, solidaritet og et demokratisk samfunn. Vi ønsker et samfunn som gir god 39 

livskvalitet til alle, i form av trygghet, frihet, mangfold, ansvar og rettferdighet. 40 

Alle mennesker er avhengige av et fellesskap som sikrer den enkelte grunnleggende behov 41 

som utdanning, arbeid, helsetjenester og et sted å bo. Dette er et fellesskap som den norske 42 

velferdsmodellen i stor grad bygger på, og som må forsvares og videreutvikles slik at alle har 43 

de samme rettighetene og mulighetene uavhengig av inntekt, sosial bakgrunn og geografisk 44 

tilhørighet. 45 

 46 

 47 

3 Studiehverdagen 48 

3.1 Lik rett til utdanning 49 

NTL Studentene krever lik rett til utdanning for alle, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, 50 

funksjonsevne, seksuell orientering, geografisk tilhørighet og sosial bakgrunn. 51 

 52 

3.2 Studiefinansiering 53 

Utdanning er viktig for den enkelte og for samfunnet som helhet, og vilkårene for studentene 54 

må være så gode at det er mulig å studere på heltid og likevel ha en akseptabel levestandard. -55 

NTL Studentene kjemper for å gjenreise heltidsstudenten! 56 

 57 

Studiefinansieringen skal sikre at alle som vil, har mulighet til å ta utdanning. NTL 58 

Studentene vil jobbe for at studentene kan leve på lånet i studietida, men også med det etter 59 

studiene er fullført. 60 

 61 

Alle stønadsordninger skal være universelt utformet og NTL Studentene vil jobbe for at 62 

oppnådde studiepoeng også skal gi pensjonsopptjening. De økonomiske rammene for 63 

studiefinansieringen må gi studentene mulighet til å ta ferie på lik linje med vanlige 64 

arbeidstakere. NTL Studentene vil derfor jobbe for en utvidet studiefinansiering med 50 % 65 

stipendandel, og en politisk styrt, lav rente på studielånet. NTL Studentene mener at studielån 66 

og stipend skal tilsvare to ganger Folketrygdens grunnbeløp (G). Administrasjonstillegget for 67 

renta på studielånet må settes ned fra dagens 1 % til 0,5 %. 68 

3.3 Studentvelferd 69 

Hovedformålet for studentvelferden er å fremme lik rett til utdanning og å bidra til at 70 

studentene får et godt læringsmiljø. NTL Studentene krever derfor at studentvelferden skal 71 

inneholde mer enn bare finansieringsordninger. For å minske utgiftene og redusere behovet 72 

for lån, bør det være gode ordninger for studenter innenfor områder som bolig, helse, omsorg, 73 
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studentbarnehager og kollektivtransport. Studentvelferdsordninger bør gjelde alle studenter 74 

også uavhengig av alder. 75 

3.4 Studiekvalitet 76 

Høy faglig kvalitet er helt avgjørende for at studentene får ei god utdanning. NTL Studentene 77 

mener den faglige kvaliteten sikres gjennom å ha en ressurssterk universitets- og 78 

høyskolesektor, med et sterkt fokus på forskning. Studentenes læringsmuligheter avhenger av 79 

samarbeid mellom studenter og akademikere og en tett oppfølging av den enkelte student.  80 

Studiekvaliteten avhenger av et godt læringsmiljø også når det kommer til helse, miljø, 81 

trygghet, utstyr og lokaler. NTL Studentene mener derfor at også studenter skal være omfattet 82 

av arbeidsmiljøloven. 83 

3.5 Organisering av universitets- og høgskolesektoren 84 

NTL Studentene ser med skepsis på den økende bruken av bedriftsøkonomiske 85 

styringsmodeller i universitets- og høyskolesektoren. Den mål- og resultatstyringen som 86 

kjennetegner New Public Management er feilslått og må avvikles. Det samme gjelder for 87 

dagens konkurransebaserte finansieringsmodell av universitets- og høgskolesektoren. Det er 88 

helt nødvendig med økte grunnbevilgninger. 89 

NTL Studentene er kritiske til den økte bruken av uformelle beslutningsorganer som 90 

”dekanmøter” og lignende, hvor verken studenter eller ansattes tillitsvalgtes får delta. 91 

Universitets- og høgskolelovens bestemmelser om studentrepresentasjon i besluttende organer 92 

må ikke undergraves! 93 

4. Studenter i arbeidslivet 94 

Så lenge man ikke har en studiefinansiering som er tilpasset heltidsstudenten, vil mange 95 

studenter være avhengige av lønnsinntekter i tillegg til studiestøtten. Studenter utgjør i dag en 96 

stor gruppe på arbeidsmarkedet. Denne gruppen er preget av blant annet dårlige lønns- og 97 

arbeidsvilkår, manglende stillingsvern, stor utskifting og manglende tariffestede rettigheter. 98 

Dagens utbytting av studenter på arbeidsmarkedet må stoppes, og studenter må sikres faglige 99 

rettigheter på lik linje med andre arbeidstagere. 100 

4.1 Gode lønns- og arbeidsvilkår 101 

NTL Studentene vil jobbe for at behovet for lønnsarbeid i så liten grad som mulig hindrer 102 

studiene og studentenes generelle livskvalitet. Mange arbeidsgivere ser på studenter som 103 

billig arbeidskraft som kan tilbys dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn arbeidstagere for øvrig. 104 

NTL Studentene vil kjempe for bedre arbeidsvilkår og tariffestet lønn, faglige rettigheter og 105 

pensjon. 106 

4.2 Fagorganisering 107 

En viktig årsak til at studenter kan benyttes som billig og fleksibel arbeidskraft er at de i liten 108 

grad er fagorganiserte. I Norge har vi stort sett relativt gode arbeidsforhold, noe som i 109 

hovedsak skyldes at en stor del av befolkningen er fagorganiserte. NTL Studentene mener at 110 

også studenter må fagorganisere seg og at NTL og LO må jobbe for å ivareta studentenes 111 

faglige rettigheter på lik linje med andre arbeidstagergrupper. Alternativet vil være at 112 

studenter utgjør en gruppe løsarbeidere som undergraver og uthuler opparbeidede rettigheter. 113 
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4.3 Forholdet til resten av fagbevegelsen  114 

Rekruttering av unge og høytutdannede er avgjørende for at NTL og LO skal kunne befeste 115 

og styrke sin posisjon og forhandlingsmakt. For at NTL og LO skal kunne tiltrekke seg disse 116 

gruppene, må de sikres representasjon og ivaretakelse av deres interesser på lik linje med alle 117 

andre medlemmer. 118 

 119 

NTL Studentene krever at studentmedlemmer sikres representasjon i NTLs og LOs 120 

besluttende organer. For NTLs del betyr en observatørplass i Forbundsstyret, fullverdig plass i 121 

Landsstyret og opprettholding av dagens representasjon på Landsmøtet.  NTL og andre LO-122 

forbund med over 500 studentmedlemmer skal reservere en delegatplass på LO-kongressen til 123 

en representant for studentmedlemmene. 124 
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Handlingsplan 
Studentfagutvalget skal i perioden: 

 Verve studenter ved å ha stand og arrangementer på lærestedene, samt annonser i 

studentaviser 

 Lage vervekampanjer med vervepremier 

 Innkalle alle lokale medlemmer til faglige og sosiale aktiviteter når studentfagutvalget 

besøker læresteder. Studentfagutvalget skal også invitere lokale medlemmer til å stå på 

stand. 

 Informasjon om NTLs og LOs arrangementer, lokale og nasjonale, som er spesielt 

rettet mot studentmedlemmer skal informeres om direkte til de aktuelle medlemmene 

 Bidra til at studentmedlemmer får tilbud om opplæring i arbeidslivsrettigheter 

 Legge til rette for samarbeid mellom studentmedlemmer og NTL-medlemmer lokalt 

der dette er mulig 

 Avholde studentkonferanse  

 Arbeide for at studentmedlemmene får en representant i Landsstyret med stemmerett 

 Sende ut nyhetsbrev til alle studentmedlemmer om Studentfagutvalgets arbeid, samt 

informasjon om medlemsfordeler og medlemstilbud. 

 Arrangere fellessamling med NTLs Ungdomsutvalg for å utvikle samarbeidet mellom 

de to utvalgene 

 


