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Innledning
Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker å gjøre alle landets verts- og fylkeskommuner
oppmerksomme på det viktige ansvaret som ligger i å ha studenter hos seg før valget i
2019. Et godt vertskap har lettere for å beholde studentene etter endt utdanning, og gjør
institusjonenes rekrutteringsarbeid lettere. Samtidig blir kommunene attraktive også for
institusjonenes arbeidstakere, og bidrar til næringsutvikling i regionen. Med andre ord er et
godt vertskap fordelaktig for alle involverte. For studenter, utdanningsinstitusjoner,
næringsliv og lokalsamfunn.

Felles ansvar for kommuner og fylkeskommuner
Studentmelding
Alle verts- og fylkeskommuner bør vurdere å utarbeide en studentmelding. En slik melding
må inneholde tiltak for å sikre de lokale studentenes velferd og muligheter for faglig
utvikling. Meldingen må være styrende i alle saker som angår høyere utdanning innenfor
kommunen eller fylkeskommunen, og må være forpliktende for administrasjon og
kommunestyre/fylkesting.

Informasjonstjenester
De lokale myndighetene har et samlet ansvar for å informere om egne tilbud. Dette
inkluderer spesielt helsetjenester og andre studentrettede tjenester som tilbys. Ofte kan
egne portaler der slik informasjon er samlet og rettet spesielt mot studenter være en egnet
arena for slikt informasjonsarbeid. Annen studentrettet informasjon om eksempelvis
relevante rabatter og tilbud kan også inngå i en slik offentlig informasjonsportal.

Faglig samarbeid
Der det er mulig bør kommuner og fylkeskommuner ta en aktiv rolle i lokal faglig utvikling
gjennom å stille seg til disposisjon for studenter som skriver avhandlingsoppgaver. De skal
også tilby praksisplasser med tilfredsstillende kvalitet til studenter.

Samferdsel
Å benytte seg av sykkel er rimelig, miljøvennlig og helsefremmende, men mange steder
også utrygt. NSO ber derfor lokalmyndighetene om å være foregangseksempler når det
kommer til utbygging av sykkelveier langs kommune- og fylkesveier, og å være pådrivere
for at også riksveier skal holde en standard som gjør sykling til et trygt og effektivt
fremkomstmiddel.

Studentidrett
Fysisk og psykisk helse henger tett sammen, og idrett kan virke helsefremmende på begge
områder. NSO har derfor tiltro til at helsefremmende og forebyggende arbeid må skje lokalt
der studentene bor og oppholder seg under studietiden. Vi mener det først og fremst er et
lokalt ansvar å støtte driften av studentidretten og sørge for at tilbudet svarer til
etterspørselen. Her bør det være et tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen,
samskipnaden og lokalmyndighetene.
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Kommunenes ansvar
Kommunene som er vertskap for institusjoner for høyere utdanning har et særlig ansvar for
studenters velferd og for å tilrettelegge for en god studietid.

Møtepunkter mellom studenter og lokale myndigheter
NSO oppfordrer kommunene som ikke har faste og jevnlige møteplasser mellom studenter
og kommunene til å opprette dette. Det er viktig for studentene å ha en direkte
kommunikasjonslinje til politikerne i kommunen, samtidig som det er nyttig for
kommuneadministrasjon og -styre å ha enkel mulighet til å søke råd hos studentene i de
sakene hvor det er nødvendig.

Studentboliger
Å tilrettelegge for bygging av studentboliger er et av tiltakene som både på kort og lang sikt
kan gjøre mest for studentvelferd i den enkelte vertskommune. NSO ber alle
vertskommuner om å gi den lokale studentsamskipnad forkjøpsrett til tomter i nærheten av
utdanningsinstitusjonen eller sentrum. Tomtene bør stilles til disposisjon for samskipnadene
gratis eller mot et mindre vederlag. Kommunen bør også sørge for effektiv saksbehandling
av byggesaker som gjelder studentboliger. De kommuner som ikke har fritak for
eiendomsskatt for studentsamskipnadene bør innføre det.

Psykisk helse
Studenter er mer utsatt enn andre grupper i befolkningen for psykiske helseproblemer.
Kommunen har det primære ansvar for studentenes helsetilbud, også innenfor psykisk
helse. NSO ber alle vertskommuner om å sørge for at psykiske helsetilbud er dimensjonert
til å takle utfordringer tilknyttet studenters behov for oppfølging og helsehjelp. Det er også
kommunens ansvar å kontinuerlig informere studenter om hvilket helsetilbud som finnes, og
hvordan man kommer i kontakt med det. Kommunen kan stille fastlegehjemler som er
særskilt rettet mot studenter tilgjengelig for studentsamskipnadene.

Rus
Vertskommuner, studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene må i samarbeid ha et
særlig fokus på rusforebygging. NSO mener at å skape en bevisst holdning rundt bruk av
rusmidler og å gi studenter tilstrekkelig med informasjon er viktig i det forebyggende
arbeidet rundt rus.

Utleieboliger
Kommunene har ansvaret for å drive ikke-kommersielle utleieboliger med god standard til
en lavere pris enn det private leiemarkedet. Disse skal være tilgjengelige for kommunens
befolkning generelt, inkludert studenter.
I tillegg skal kommunene kontrollere utleiere på det private boligmarkedet for å sikre at
private utleieboliger overholder forskriftsmessige rammer innenfor blant annet
brannsikkerhet og luftkvalitet.

Barnehager
For at studenter med barn skal kunne ta høyere utdanning uten at det går ut over barnets
oppvekst, er det nødvendig med et tilstrekkelig antall barnehageplasser også for studenter
som ikke er folkeregistrert innbygger i vertskommunen. Barnehagene bør også ha et
spesielt studentrettet tilbud, som for eksempel fleksible åpningstider i høyaktivitetsperioder
som eksamenstiden.

3

Norsk studentorganisasjon

Grønn campusutvikling
For at utdanningsinstitusjoner i vekst skal kunne utvides på en bærekraftig måte, ber NSO
kommunene om å stille eiendommer i tilknytning til utdanningsstedene til disposisjon for
institusjonene. Kommunene bes også, der det er relevant og nødvendig, om å stille sin
kompetanse på miljøvennlig fasilitetsdrift til disposisjon for utdanningsinstitusjonene.

Fylkeskommunenes ansvar
Fylkeskommunenes ansvar er knyttet til de oppgavene som ligger til fylkestinget. Disse
knytter seg i hovedsak til overkommunale ansvarsoppgaver som kollektivtrafikk, kulturtilbud
og helsetjenester.

Kollektivtrafikk
En av de viktigste rammefaktorer for studenter er muligheten til enkelt og rimelig å kunne ta
seg frem i kommunen de studerer i. NSO ber derfor alle fylkeskommuner satse på et godt
utbygd kollektivnett med hyppige avganger. Det skal også tilbys minimum 50 prosent
studentrabatt på kollektivtrafikk til alle studenter, uavhengig av alder eller studiested.

Studentkultur
Fylkeskommunene skal legge til rette for studentkultur og -frivillighet som en naturlig del av
fylkeskommunens kulturelle tilbud. Dette kan gjøres ved å gi økonomisk støtte, samt å stille
lokaler til disposisjon for studentforeninger og -organisasjoner. Fylkeskommunen skal også
på alle kultur- og idrettsarrangement tilby studenter deltakelse til rabatterte priser.

Tannhelse
Fylkeskommunen har ansvar for å sørge for innbyggernes tannhelsetilbud. Sett i
sammenheng med studenters sterkt begrensede økonomi, bør fylkeskommunene tilby
minimum 75 prosent rabatt på tannhelsetjenester for studenter. Fylkeskommunen kan også
stille stillingshjemler for tannleger og tannpleiere til disposisjon for studentsamskipnadene.

Rådgiving
Rådgivere og lærere i grunn- og videregående skole må ha kompetanse om hvordan
utdanningssystemet fungerer, og hvilke studieretninger studentene kan velge. Like
muligheter til å tilegne seg informasjon om høyere utdanning er en viktig forutsetning for lik
rett til utdanning. Rådgivningstjenestene må ha et styrket kurssamarbeid med høyere
utdanningsinstitusjoner som bør ha et særskilt fokus på å sikre rekruttering fra
underrepresenterte samfunnsgrupper. Skal vi lykkes med det må vi arbeide mer med
universell utforming av tilgjengelig informasjon og tilrettelegging.
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