NTLs Studentkonferanse 2013

Mer studentvelferd nå!
Studentene er kanskje samfunnets viktigste investering. Samfunnet blir stadig mer kunnskapsbasert
og vi er mer enn noen gang avhengig av at en stor andel av ungdom tar høyere utdanning.
Lånekassen har gjort det mulig for at norsk ungdom, uansett bakgrunn, kan velge å studere. Men
studenter har likevel trange kår, og det er derfor viktig at vi fortsatt har fokus på studentvelferd.
Studentvelferd handler om de sosiale og økonomiske rammene rundt studenttilværelsen. Det
handler om tilgang på rimelige boliger, på lege, tannlege, rådgivningstjeneste, rimelig mat,
studielån, leseplasser, treningsfasiliteter, studentrabatt osv. Studentsamskipnadene har ansvar for
mye av dette. Men de er avhengig av støtte fra staten.
Mye er allerede bra. Spesielt er dette tilfelle i de store studentbyene, hvor man har tilgang på lege,
tannlege, og rådgivere. Men her er det tydelig at man har behov for flere leseplasser, høyere
studielån og flere studentboliger. Den rød-grønne regjeringen har en rekordstor utbygging av
studentboliger, men det er viktig å fortsette. Ifølge regjeringens egen pressemelding fra juli 2012
finansierer de nå 1000 studentboliger i året og 15,5 % av landets studenter bor nå i en studentbolig.
Dette er bra, men ikke bra nok. 1000 studentboliger i året var kravet fra studentene da den rødgrønne regjeringen vant valget i 2005, men det store behovet gjør at vi må sikte høyere. For at
Norge skal være et attraktivt land å dra på utveksling til for utenlandske studenter, er dette også
viktig.
At studenter får studielån er en forutsetning for at man man være student. I Norge har vi vært
opptatt av at man skal kunne være heltidsstudent, men dette er reelt sett ikke mulig for flesteparten
av landets studenter, med mindre man får hjelp fra foreldre eller andre. Men dette undergraver hele
hensikten med Lånekassen, som skal gjøre det mulig for alle, uavhengig av bakgrunn, å studere. Vi
kan ikke akseptere at bare studenter som får hjelp hjemmefra kan være heltidsstudent, mens andre
er nødt til å jobbe ved siden av studiene for å få endene til å møtes. Studenter i deltidsjobb bidrar
ofte også til å undergrave faglige rettigheter for de faste ansatte ved bedriftene. Derfor må
studiefinansieringen økes.
En del av studentvelferden som ofte glemmes, er antallet leseplasser ved studiestedene. Universitas
skrev i 2010 om at det var 19 studenter per leseplasser ved Universitetet i Oslo. I eksamenstiden,
når lesesalene brukes som eksamenslokaler, er det enda vanskeligere å få leseplass. Ved andre
skoler er forholdet mellom antall studenter og leseplasser enda høyere. Dette må gjøres noe med.
NTL-studentene krever at:
- Det bygges enda flere studentboliger i året, slik at minst 20 % av studentene kan bo i en
studentbolig, i tillegg til at alle utvekslingsstudenter i Norge får tilbud om studentbolig.
- Det skal innføres 11 måneders studiestøtte og at støtten settes til 2G.
- Det satses på bygging av flere lesesaler ved studiestedene, slik at studentene får et bedre
arbeidsmiljø.
- Det satses på at alle studenter i landet har tilgang på rimelige og gode lege-, tannlege-, og
rådgivningstjenester.
- Det innføres studentrabatt på flere goder, også for statlige ordninger, som NRK-lisensen.

