Innspill til Fremskrittspartiets programkomité for nytt stortingsprogram i 2021
fra Velferdstinget i Oslo og Akershus
Velferdstinget i Oslo og Akershus er et studentorgan som representerer rundt 70 000
studenter i Oslo og omegn i politiske spørsmål og alt som omhandler studentvelferd.
Vi vil først takke for muligheten til å komme med innspill til deres nye stortingsprogram. Etter
samtale med Ronny Røste har vi gått gjennom deres program fra perioden 2017-2021 og
basert på dette kommet med våre ønsker og innspill til deres nye program.
Følgende er våre innspill:
Studiefinansiering
Legge til punkt:
- Knytte studiestøtten til grunnbeløpet ved 1.5G for å sikre studenter en
forutsigbar hverdag og stabil utvikling i tråd med vekst i konsumprisindeks.
Begrunnelse:
Studenter er bærebjelken for framtidens samfunn og bærekraftig utvikling. Det er svært viktig
at så mange studenter som mulig evner å fullføre studiene sine. Å knytte studiestøtten til
1.5G vil gi trygge og forutsigbare økonomiske rammer som ikke eksisterer per dags dato for
studenter i Norge. Dette vil være en investering i fremtiden hvor vi er helt avhengig av
kompetansen fra studenter som fullfører høyere utdanning.
Legge til punkt:
- Fjerne Lånekassens inntektsgrense for studiestøtte
Begrunnelse:
Å fjerne inntektsgrensen vil være med på å gi studenter som jobber forutsigbarhet i
jobb og studier. Vi mener studenter som ønsker å jobbe ved siden av studiet og bidra
til verdiskapning ikke skal straffes ved at muligheten for at de får stipend blir borte.
Legge til punkt:
- Øke tilskuddsrammen for studentboliger slik at man får oppfylt 20%
dekningsgrad nasjonalt og innlemme finansiering for rehabilitering av
studentboliger i tilskuddsrammen.
Begrunnelse:
Å oppnå 20% nasjonal dekningsgrad vil skape et mer rettferdig og forutsigbart
leiemarked for studenter. Det er også med på å skape byområder hvor flere
samfunnsgrupper er representert. I tillegg vil å innføre tilskudd for rehabilitering av boliger
insentivere mer bærekraftig utvikling av boligporteføljene hvor samskipnadene i større grad
kan prioritere oppgraderinger framfor riving og nybygg.
Som interesseorganisasjon for studenter, vil vi også understreke hvor viktig vi mener det er
at man styrker studentsamskipnadene framfor å la private studentboligaktører få like vilkår

som samskipnadene har i dag. Overskuddet til samskipnadene går tilbake til velferdstilbudet
til studentene og bidrar til at studenter som ofte er i økonomisk trange kår får mulighet til å
ha en stimulerende hverdag ved siden av studiene. Dersom dere ønsker at private også skal
ha tilgang på midler fra organer som husbanken håper vi at dere også går inn for en økt
bevilgning til husbanken.
Primærhelsetjenesten
Legge til punkt:
- Styrke studentsamskipnadenes helsetjenester ved å implementere statlig
offentlig tilskudd til studenthelsetjenesten.
Begrunnelse:
SHoT undersøkelsen fra 2018 viser at svært mange studenter sliter psykisk. Fire av ti
studenter har alvorlig psykiske plager. Mange faller utenfor sosiale miljøer og trenger bistand
til å skape en positiv hverdag. Ofte er det lange køer hos helsetjenestene til samskipnadene
som kun er finansiert via semesteravgiften. Offentlige bidrag fra staten til å styrke denne
helsetjenesten vil skape en bedre studiehverdag for de som har det vanskelig og bidra til at
flere får gjennomført studiene sine, noe som vil gagne samfunnet både økonomisk og
helsemessig.
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