Student- og lærlingvelferd
Også i framtiden vil Norge være avhengige av både dyktige fagarbeidere og folk med akademisk
utdannelse. For å nå målet om lik mulighet til utdanning er det viktig at studiestøtten og
lærlinglønna står i stil til faktiske levekostnader, samt at studentvelferden er god. Respekten
for yrkesfag og fagskoler må økes, retten til lærlingplass må lovfestes og lærlinger må få
tilgang til samme rabattordninger som studenter for øvrig. NTL Ung jobbe for at alle som er
under høyere utdanning eller i lære får informasjon om, og mulighet til å melde seg inn i, en
fagforening.
Studiestøtten er et viktig bidrag til å øke den sosiale mobiliteten i Norge. Dessverre er den i
dag for lav til at det er mulig å leve av studiestøtten alene. Dette skaper et klasseskille mellom
studenter som får økonomisk støtte hjemmefra og dem som er nødt til å arbeide ved siden av
studiet, og med det får mindre tid til å studere. NTL Ung mener det viktigste tiltaket for å
viske ut dette klasseskillet er å øke studiestøtten til to ganger folketrygdens grunnbeløp og
heve stipendandelen til femti prosent.
Studentsamskipnadene er viktige institusjoner som sikrer studentenes velferd. NTL Ung
mener disse skal være demokratisk styrt av studentene selv. En av samskipnadenes viktigste
rolle er å sikre studenter et godt og billig sted å bo. Det er derfor viktig at samskipnadene
ikke har mulighet til å privatisere boligmassen. Dessverre er det i dag for få studentboliger
sammenlignet med behovet, noe som bidrar til å presse prisene opp. NTL Ung mener det må
bygges 4000 studentboliger årlig, og at midler til vedlikehold og oppgradering av
studentboligene må prioriteres.
Mange studenter flytter hjemmefra for å studere, men ønsker å beholde folkeregistrert adresse
i hjemkommunen. I disse tilfellene utgjør samskipnadenes velferdsordninger
primærhelsetjenesten. De fleste tilbyr helsestasjon, lege og psykolog, refusjon av utgifter til
tannhelse og lignende. Det er derimot ikke alltid slik at kapasitet og behov samsvarer. NTL
Ung mener det er behov for å styrke samskipnadenes helsetilbud.
Transport utgjør en betydelig andel av de månedlige utgiftene for studenter og lærlinger. I
byene er de fleste studenter avhengige av et godt kollektivtilbud, mens det i distriktet ofte er
behov for alternativ transport. Dette påvirker studenters mobilitet og folks mulighet til å
studere hvor de selv ønsker. På sikt vil det kunne forsterke sentraliseringen av høyere
utdanning. Et godt kollektivtilbud er viktig for at flest mulig skal kunne reise miljøvennlig.
Der det ikke er befolkningsgrunnlag til å opprette et godt kollektivtilbud ved bruk av rutebuss
bør alternative løsninger tas i bruk. Eksempler på dette kan være tilbringertransport og hjem
for en 50-lapp istedenfor nattbuss. NTL Ung mener det må fastsettes et nasjonalt
maksimumsbeløp for student- og lærlingpris på kollektivtransport. Dette skal gjelde
uavhengig av alder, studiested og bosted.
NTL Ung vil:
- At alle skal ha en reell mulighet til å ta utdanning.
- Heve studiestøtten til 2G
- Øke stipendandelen til 50 %
- At det skal være mulig å leve av lærlinglønn
- At alle elever får informasjon om LO før de går ut i lære
- At det skal bygges 4000 studentboliger årlig
- Stoppe privatiseringen av samskipnadenes boligmasse
- Styrke samskipnadenes helsetilbud
- At det innføres nasjonal makspris på kollektivtransport for studenter og lærlinger
- Kreve studentpris på alle kultur- og idrettsarrangement som mottar offentlig støtte

