Politisk dokument om
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Vedtatt 23. mai 2017

Politisk dokument om velferd ble utarbeidet våren 2017. Dokumentet ble skrevet av
Arbeidsutvalget med Leder Sunniva Braaten og Læringsmiljøansvarlig Einar Belck-Olsen som
hovedansvarlige. Politikken fremmet i dokumentet er utformet med grunnlag i innspill fra
Studentparlamentet ved seminar og på parlamentsmøter. I tillegg er dokumentet bygget på
faglige undersøkelser, nasjonal studentpolitikk, generelle innspill fra studenter og saker i
studentdemokratiet. Dokumentet ble presentert i sin helhet på Studentparlamentsmøte 23.
mai 2017 og ble der vedtatt med de endringene som fremkom på møte.

Politisk dokument om velferd legger grunnlaget for Studentparlamentets politikk om
studentvelferden. Dokumentet er underlagt prinsipprogrammet til Studentparlamentet.
Politikken presentert i dokumentet legger i størst mulig grad føringer på et overordnet og
generelt nivå for Studentparlamentets arbeid med studentvelferd
nasjonalt, regionalt og lokalt.
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Politisk dokument om velferd legger grunnlaget for Studentparlamentets politikk om
studentvelferd og dets underliggende områder. Studentvelferd defineres som de tjenester
som støtter opp om de særskilte behovene studenter har fordi de er studenter. Det omfatter
med andre ord ikke alle de generelle velferdstjenester man har krav på i Norge. Studentenes
velferdstilbud er et delt ansvar mellom staten, vertskommunene, studentsamskipnadene og
utdanningsinstitusjonene, og dokumentet er dermed delt inn i kapitlene nasjonalt, regionalt
og lokalt.
Gode velferdstilbud er en forutsetning for studenters mulighet til utdanning. Studentenes
helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viste i 2014 at hver 5. student rapporterte alvorlige
psykiske symptomplager og Tilstandsrapporten for høyere utdanning (2016) viser at
nærmere 30% av studentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus faller fra sine utdanninger.
Dette viser hvor viktig det er at studenter har gode velferdsordninger både på og utenfor
campus og studiested.
Vedlagt: Lenker til rapporter.

1 Nasjonalt
Norsk Studentorganisasjon (NSO) er den nasjonale interesseorganisasjonen for studenter i
Norge. NSO har ansvar for å fremme saker om studentvelferd til nasjonale myndigheter.
Studentparlamentet skal ved Politisk dokument om velferd jobbe for gjennomslag for
velferdspolitikk i NSO.

1.1 Rettigheter
Studentparlamentet mener det skal være lik rett til utdanning i Norge. Staten har ansvaret
for at alle som ønsker det skal kunne ta høyere utdanning, uavhengig av sosioøkonomisk
bakgrunn. Dette innebærer at det ikke skal kunne kreves skolepenger i offentlige høgskoler
og universiteter, tilstrekkelig studiestøtte og at det bygges nok studentboliger i Norge.

1.2 Studiestøtte
Det skal være mulig å leve av studiestøtten uten inntektsgivende arbeid eller annen støtte.
Dermed må studiestøtten være tilpasset bo- og livsoppholdsutgifter i Oslo og Akershus.
Studiestøtten må også følge kostnadsutviklingen i samfunnet, for at studenter skal ha en
stabil økonomi i framtiden. Derfor må studiestøtten knyttes opp mot grunnbeløpet i
folketrygden (G). Den årlige studiestøtten skal være på 1,5G og fordeles over 11 måneder. 60
prosent av studielånet skal omgjøres til stipend etter hvert som studenten avlegger
studiepoeng.
Omgjøringen av lån til stipend baseres på at studenten ikke har for stor inntekt og formue.
Grensen for hvor mye studenter kan tjene skal fastsettes i en inntektsgrense, som skal
reguleres i takt med lønnsutviklingen. Renteinntekter fra BSU skal ikke medregnes.
Studenter som har barn eller får barn i studietiden skal motta ekstra støtteordninger.
Studenter som er deltidssykemeldte skal kunne motta sykestipend fra Lånekassen i inntil ett
studieår.

Studentparlamentet mener det bør innføres utstyrsstipend i høyere utdanning for de
studieprogrammene der det er ekstra kostnader knyttet til studiemateriell.

1.3 Studentboliger
Den nasjonale dekningsgrad for studentboliger skal være minst 20 prosent. Inntil dette målet
er nådd skal det bygges minst 3000 nye studentboliger årlig.

2 Regionalt
Velferdstinget i Oslo og Akershus (Velferdstinget) skal være en tydelig regional
samfunnsaktør som fremmer studentene i Oslo og Akershus sine interesser innen
velferdspolitikk ovenfor regionale myndigheter og Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
(SiO). Velferdstinget skal bistå Studentparlamentet i å sikre bred deltagelse fra
medlemslagene. Politisk dokument om velferd skal være en veileder for HiOAs
representanter i Velferdstinget, men dokumentet skal ikke binde representantene.
SiO har det overordnede ansvaret for velferdstilbudet for studentene ved HiOA. SiO skal
sikre et variert og godt tilbud innen boliger, helse, mat og drikke, trening og barnehage. SiO
skal jevnlig jobbe for at studentene er informert om SiO sine tjenester. Dette er særlig viktig
ved studiestart.

2.1 Semesteravgift
I tillegg til finansiering fra staten og inntekter fra egen virksomhet skal SiO få inntekter fra
studentenes semesteravgift. SiO skal etterstrebe at semesteravgiften er så lav som mulig,
samtidig som den gir tilstrekkelig finansiering av SiOs tilbud. Semesteravgiften skal bidra til
aktivitet og tilbud som går direkte tilbake til studentene. Deler av semesteravgiften skal gå til
Velferdstingets kulturstyre, for å kunne støtte studentforeninger.

2.2 Studentboliger
Ettersom det er stort press i Oslos boligmarked må en større andel av studentboligene gå til
Oslo. Studentparlamentet mener også at det skal være studentboliger tilhørende HiOAs
campus og studiesteder i Akershus. Studentboligene må ha en god standard og være
rimeligere alternativ enn det private leiemarkedet. Det skal være boliggaranti for
internasjonale studenter på utveksling til Oslo og Akershus.
Studentparlamentet mener at SiO også må tilby studentboliger for heltidsstudenter på over
35 år.

2.3 Helsetilbud
SiO skal i samarbeid med HiOA jobbe med forebyggende helsetiltak for studenter. Dette
inkluderer varierte og rimelige treningstilbud, gode veilednings- og rådgivningstjenester og
fokus på tett oppfølging av studenten. Studentparlamentet mener det skal være helsetilbud
og treningstilbud tilknyttet alle HiOAs campus og studiesteder.
Det er den enkelte vertskommune som har det overordnede ansvaret for alle innbyggerne i
den enkelte kommune. I dagens ordning er det studentene selv som finansierer rimeligere
helsetilbud, gjennom semesteravgiften. Derfor mener Studentparlamentet at kommunene
må ta større ansvar for å tilby gode helsetilbud for studentene. Samskipnadene burde også
tildeles øremerkede midler til helsetjenestene, slik at semesteravgiften kan gå til andre
velferdstilbud for studentene.
SiO skal tilby gode og rimelige tjenester innen fastlege, tannlege, psykolog og rådgivning. Det
er viktig at det er lav terskel for å oppsøke SiOs helsetjenester.
Studentparlamentet mener at kommunene skal etterstrebe interkommunale
samarbeidsavtaler mellom hjemkommune og vertskommune for studentenes helsetilbud. På
denne måten vil studentene få gode og helhetlige helsetilbud både under opphold i
vertskommune og i hjemkommune.

2.4 Mat og drikke
SiO skal tilby varierte og rimelige alternativ av mat og drikke ved alle HiOAs campus og
studiesteder. Studentparlamentet mener at åpningstidene til SiOs kafeer og spisesteder skal
gjenspeile studentenes aktivitet på campus og studiested. Derfor mener Studentparlamentet
at det skal være utvidede åpningstider ved alle SiOs spisesteder under eksamensperiodene i
høst- og vårsemesteret. Alle studenter skal ha tilgang til et spisested der det er mulig å kjøpe
varmmat. SiOs tilbud av varmmat skal være variert, bærekraftig og næringsrikt, slik at det
kan bidra til et godt kosthold for studentene. Studentparlamentet mener samtidig at det skal
finnes rimeligere alternativ, slik at man kan kjøpe seg en varm lunsj for under 40 kroner.
Prisene på resten av varene skal være vesentlig lavere enn i andre kafeer.

2.5 Barnehagetilbud
SiO skal tilby campusnære barnehageplasser for studenter med barn. Studentbarnehagene
skal ha like god kvalitet som offentlige barnehager, men samtidig være tilpasset til
studentenes særskilte behov. Derfor mener Studentparlamentet at barnehagene skal være
lørdagsåpne i eksamensperiodene på høsten og våren. Studentparlamentet mener SiO skal
ha barnehager tilknyttet alle HiOAs campus og studiesteder.

2.6 Transport
Studentparlamentet mener det skal være gode tilbud for kollektiv transport til alle HiOAs
campus og studiesteder. Avganger med buss, tog, trikk og t-bane må være hyppigere ved
morgen og ettermiddag, men det må også være mulig å reise til og fra campus og studiested
ved andre tidspunkter. Det skal være gode rabattordninger for kollektivtransport for
studenter. Studentparlamentet mener derfor at studentrabatten ved Ruter skal være
minimum 50 prosent ved månedskort. Studentparlamentet mener også at alle HiOAs
campus og studiesteder skal tilhøre sone en. Videre mener Studentparlamentetat
aldersgrensen for studentrabatt bør fjernes slik at rabattordningen gjelder for alle studenter
som tjener under inntektsgrensen for studiestøtte.
Sykkel er et miljøvennlig og rimelig alternativ for annen transport. Studentparlamentet
mener derfor at det skal være tilstrekkelig tilgang til bysykler ved alle HiOAs campus og
studiesteder, og ved alle SiOs studentboliger. Videre mener Studentparlamentet at HiOAs
vertskommuner skal sørge for et tilfredsstillende sykkelveinett mellom HiOA og
studentboligene.

2.7 Kultur
Alle HiOAs vertskommuner skal gjenspeile at de er studentkommuner. Kommunene må stille
kulturarenaer til disposisjon for studenter, tilby gunstige rabattordninger og samarbeide
aktivt inn mot de store studentarrangementene som arrangeres i kommunene.
Studentparlamentet mener at Oslo og Akershus sine kulturtilbud må gjøres mer tilgjengelig
for studentene. Derfor bør det opprettes et kulturkort som skal være tilgjengelig for alle
studenter. Dette vil bidra til gode rabattordninger i alle kulturarrangement.

3 Lokalt
HiOA skal i samarbeid med studentene sette tydelige krav for studentenes behov og trivsel.
Med dette mener Studentparlamentet at HiOA skal ta ansvar for at studentvelferdstilbudet
øker i takt med eventuelle økninger av studenttallet. Samtidig er HiOA en viktig bidragsyter
til det lokale velferdstilbudet, og har ansvar for å legge til rette for godt studentmiljø ved
sine campus og studiesteder. SHoT-undersøkelsen viste at mange studenter ved HiOA føler
seg ensomme og har psykiske symptomplager. Studentparlamentet mener at HiOA må
fokusere på dette. HiOA har også ansvar for at alle ansatte som jobber med undervisning
eller førstelinjetjenester rettet mot studenter har god kjennskap til studentenes
velferdstilbud.

3.1 Foreningsliv
HiOA skal i samarbeid med SiO jobbe for et godt, variert og robust foreningsmiljø for
studentene. Derfor mener Studentparlamentet at HiOA skal ha en studentlivskoordinator
som en permanent ordning, som jobber for å støtte opp, hjelpe og koordinere
studentforeningene. HiOA skal til enhver tid tilrettelegge og oppfordre til foreningsaktivitet
på campus og studiested. Dermed er det viktig med økonomiske støtteordninger. Disse skal
supplere til mulighetene for økonomisk støtte fra Velferdstingets kulturstyre. HiOA skal også
sørge for at alle studentforeninger har tilfredsstillende lokaler til sin drift.
Konsulatet er en viktig aktør for foreningslivet på HiOA, og Studentparlamentet skal derfor
legge til rette for godt samarbeid. HiOA skal også samarbeide og involvere Konsulatet i saker
vedrørende foreningsliv på HiOA.

3.2 Studentdemokrati
Et tett samarbeid i de ulike delene av studentdemokratiet er svært viktig for å kunne ivareta
studentene. Studentparlamentet mener at alle ledd av studentdemokratiet må lytte til og
følge opp studentenes ønsker i forbindelse med velferdspolitiske spørsmål.

3.3 Studiestart
Alle nye studenter skal føle seg ivaretatt og møtt på en trygg måte under studiestart på
HiOA. Derfor mener Studentparlamentet at HiOA skal tilby en fadderuke med høy kvalitet i
tillegg til en god faglig oppfølging av ansatte under studiestart. For en gjennomgående
kvalitet og koordinering av fadderuken mener Studentparlamentet at HiOA skal ha en
studiestartskoordinator. Det skal være aktiviteter som skaper godt klassemiljø både i
obligatoriske arrangementer fra HiOA, og i frivillige arrangementer fra faddere. Alle faddere
skal bevisstgjøres sitt ansvar for å forhindre drikkepress. Studentparlamentet mener også at
det skal arrangeres flere alkoholfrie arrangementer under fadderuken.
Studentparlamentet mener at HiOA bør legge opp til ordninger der faddere, eller egne
førstårsmentorer, følger studentene ut over den første uken, slik at man har en sosial støtte
hele første studieår.
Alle studenter skal ha like muligheter for å ta del i det sosiale studiemiljøet på HiOA. Derfor
mener Studentparlamentet at det ikke skal medføre urettmessige store kostnader for
studenten å delta på arrangementene i fadderuken.

4 Forkortelser og ordforklaringer
Norsk studentorganisasjon (NSO)
NSO er en nasjonal interesseorganisasjon for 31 ulike studentdemokrati ved norske
universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 230 000 studenter.
NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme
engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å
representere sine medlemslag. NSO er partipolitisk uavhengig.
http://student.no/om-nso/
Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT)
Velferdstinget er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for
studentene som er tilknytta Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Det overordnede
og styrende målet for Velferdstingets politikk, er prinsippet om lik rett til utdanning.
http://www.studentvelferd.no/om/
Studentamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)
SiO er studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, og samskipnad for 26 studiesteder. Deres
hovedoppgave er å tilby studentene produkter og tjenester som gjør studiehverdagen
effektiv og stimulerende, og bidra til at de trives. SiOs virksomhet skal bidra til at
studiestedene tilknyttet SiO har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.
https://www.sio.no/snarveier/om-sio
Grunnbeløpet i folketrygden
Grunnbeløpet (G) benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra
folketrygden. Grunnbeløpet justeres hvert år. Grunnbeløpet er per 1. mai 2016 kr 92 576.
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folk
etrygden
Boligsparing for ungdom (BSU)
BSU er en spareform for deg som er under 33 år. Du kan spare inntil 25 000 kroner i året og
du kan trekke fra 5 000 kroner i året på skatten. Totalt sparebeløp er 300 000 kroner.
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Lan-formue-ogaksjer/Fradrag-for-BSU/

5 Vedlegg: Lenker til rapporter
Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (2014):
http://www.sib.no/no/raadgivning/lykkepromille/SHoT2014_Rapport.pdf
Tilstandsrapporten for høyere utdanning (2016):
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilstandsrapport-for-hoyere-utdanning2016/id2498657/

