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INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2021 - STUDENTSAMSKIPNADENE

Norsk Tjenestemannslag (NTL) vil med dette komme med våre innspill til statsbudsjettet for
2021 på området for studentsamskipnadene.
Studentsamskipnadene er gitt et samfunnsoppdrag som skal sikre helhetlige velferdstilbud til
studentene i en viktig og sårbar fase i livet. Den betydningen studentsamskipnadene har for et
godt læringsmiljø, må tas vare på. Det bygger opp under studentenes evne til å mestre og
gjennomføre studiet på normert tid.
Bolig og psykisk helse
Studentboligbygging er et viktig utdanningspolitisk tiltak for å tilby studenter en bolig til en
fornuftig pris. Dette for å redusere presset og dermed utleieprisene på det private boligmarkedet.
Studenter og andre tvinges ut i et boligmarked der prisen avgjør hvilken standard og sikkerhet
man tar til takke med. Studentsamskipnadene tilbyr i tillegg ikke bare en bolig, men et bomiljø.
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018 viser at én av fire studenter opplever at
de har utfordringer knyttet til psykisk helse og spesielt når det gjelder studentenes opplevelse av
ensomhet i studietiden. Tilbud om et godt bomiljø til en fornuftig pris, kan være viktige faktorer
for god mental helse, forebygge ensomhet og psykiske utfordringer. Studentsamskipnadene
legger til rette for sosiale arenaer, også i våre boliger.
Utbyggingstakten av studentboliger har de siste årene gått ned. Årsaken til nedgangen er blant
annet at kostnadsrammen og tilskuddssatsen ikke var justert siden 2014. Dette økte noe i revidert
statsbudsjett 2018. Staten har satt en ny øvre kostnadsramme for studentboliger og
tilskuddssatsen er økt noe både i pressområder og ellers. Vi mener at det må gis tilskuddssatser
som gjør at studentsamskipnadene kan bygge bærekraftige studentboliger og som krever lite
vedlikehold i framtida. Det er ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig å bygge med dårligere
kvalitet eller med lavere miljøprofil.
Samtidig som vi krever tilskudd til nye studentboliger, må vi ta vare på de boligene som allerede
eksisterer. I dag åpner ikke lovverket opp for at staten skal kunne gi tilskudd til rehabilitering av
studentboliger. Konsekvensen ved at studentsamskipnadene skal ta hele regningen for
totalrehabilitering er at studentenes husleie vil øke betydelig. I første omgang er det derfor viktig
for oss å endre lovverket for tilskudd, og deretter ha en dialog med regjering og
samskipnadsrådet om behovet for rehabilitering.
Kunnskapsdepartementet ønsker å tilrettelegge for økt internasjonal mobilitet, samtidig som de
vil øke tilskudd til boligbygging. Studentsamskipnadene har noe tomgangsproblematikk i
forbindelse med utveksling av internasjonale studenter som bor hos oss kun ett semester. Dette
vil øke når man øker utvekslingen.

Noen studentsamskipnader har tatt grep for å løse denne problemstillingen men det er allikevel
en fare for at det vil medføre tapt inntekt for studentsamskipnadene, som igjen gir mindre penger
til andre velferdstilbud. Dette er utfordrende sett opp mot SHoT-undersøkelsen som viser høyere
psykososiale utfordringer, især ensomhet, blant studenter sammenlignet med andre unge. Det
burde da kunne bevilges støtte til studiesteder med mye utveksling for å kunne dekke, eller i det
minste dele, denne kostnaden studentsamskipnadene.
Studiestøtte
Studiestøtten må økes ytterligere og knyttes til 2,0 G av grunnbeløpet i folketrygden. Dagens
ordning gjør at studenter som bytter studie, tar årsstudium, er under en rekke etter- og
videreutdanninger, eller som av ulike årsaker faller fra studieløpet, sitter igjen med mer gjeld.
Minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng.
Prioriteringer
• Økt satsning på psykisk helse.
• Det gis tilskudd til rehabilitering av eksisterende boliger.
• Kostnadsrammen skal heves ytterligere og tilskuddssatsen økes, slik at det kan bygges
bærekraftige boliger med en god miljøprofil.
• Studiestøtten økes og knyttes til 2,0 G.
• Minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng.
• Støtte til økte kostnader knyttet til tomgangsproblematikk i forbindelse med utveksling av
internasjonale studenter.

Med vennlig hilsen
NORSK TJENESTEMANNSLAG

Ellen Dalen
2. nestleder

2

