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I Norge er det over 300 000 studenter, som er bosatt og studerer over hele landet og har 
en bred variasjon i demografi. Med en økende satsing på desentralisert utdanning er det 
ikke lenger bare studenter i de største byene, men også i mindre kommuner og tettsteder. 
Studenter er ofte, men ikke alltid, folkeregistrert i kommunene de opprinnelig kommer fra. 
Det kan føre til situasjoner hvor det kan oppstå vanskeligheter for de studentene som ikke 
er det. Selv om man ikke er folkeregistrert i studiekommunen, må man som student få 
benytte seg av de viktige velferdstilbudene en kommune tilbyr. Studenter er viktige 
innbyggere, også for kommunene hvor de studerer. 
 
Det at mange studenter forblir folkeregistrert i hjemkommunen, fremfor 
studiekommunen, har ført til at flere kommuner har laget studentmeldinger, altså et 
kommunalt plandokument, for å adressere studentene og deres problemer. Dette er bra, 
da det gir et innblikk i studentenes utfordringer og mulige løsninger på disse, samt at det 
kan gi et overblikk over eksisterende tiltak og tilbud. Studentmeldinger er viktige 
plandokument for vertskommuner for studenter. Likevel er det slik at mange 
studentmeldinger lover mange gode tiltak, som dessverre ikke gjennomføres av 
kommunens administrative og politiske ledelse. Dette til tross for at det nettopp er de 
som har selv vedtatt planene. Videre er det mange vertskommuner som ikke har 
studentmeldinger for sine tilflyttede studenter i det hele tatt. Dette viser at ikke alle 
kommunene tar studentene sine på alvor. Det skaper også en slags falsk oppfatning av 
hva som er og skal være studentenes roller og muligheter i en kommune. 
 
Høyres Studenter vil: 

• Alle kommuner med over 300 studenter boende skal utarbeide en studentmelding 
med tiltak for å ivareta deres behov. 

• Fylkeskommunene bør også vurdere behov for studentmelding for deres 
virksomhet, da spesielt kollektivtrafikktilbudet. 

• Studentmeldingene må inneholde konkrete tiltak og handlingsplaner, samt 
langsiktige mål. 

• Tiltakene som legges frem i studentmeldingene, og vedtas av kommune- eller 
bystyret, må følges opp. 

• Alle kommuner med over 300 studenter boende må utnevne en "studentenes 
representant i plansaker", på tilsvarende måte som barnas representant i 
plansaker er organisert. 


