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En bedre studenttilværelse 1 

Sendt inn av resolusjonskomiteen. Bearbeidet versjon av resolusjoner innsendt av 2 
Høyres Studenter Akershus og Høyres Studenterforening i Bergen.  3 
 4 
Det begynner å bli vanskelig å være heltidsstudent. Mens arbeidslivet tilpasser seg 5 
prisveksten gjennom lønnsoppgjørene hvert år, viser tall fra Norsk 6 
studentorganisasjon at studenters kjøpekraft er redusert på grunn av at 7 
studiestøtten ikke følger konsumprisindeksen. Grunnbeløpet i folketrygden har 8 
også økt mer enn støtten til studentene. Som en konsekvens må mange studenter 9 
bruke betydelige deler av fritiden på å jobbe for å få økonomien til å gå rundt. Hele 10 
65 % av norske studenter er avhengige av deltidsjobb for å ha råd til å studere, 11 
viser tall fra en europeisk undersøkelse. Dette viser at studiestøtten må økes.  12 
  13 
Studenter som bor på studiesteder med høye boligpriser er spesielt presset. Tall 14 
fra SSB viser at 85 % av landets studenter står uten studentbolig. Dette fører til mer 15 
press på det vanlige leiemarkedet. Ettersom studenter har lav inntekt 16 
sammenlignet med andre samfunnsgrupper kan det være vanskelig for studenter 17 
å finne en bolig med en leiepris som er mulig å betale. Høyres Studenter mener 18 
derfor at det må bygges flere studentboliger.  19 
  20 
Samtidig er det ikke alle studenter som ønsker å studere i Norge. Valgfrihet er 21 
viktig, og det bør legges til rette for at studenter kan studere utenlands og ta med 22 
seg internasjonal kompetanse tilbake til Norge. Dette til tross har det blitt 23 
vanskeligere å velge utenlandsstudier. Antallet skoler som står på Lånekassens 24 
liste for tilleggsstipend har for skoleåret 2022-23 blitt redusert til 75 institusjoner fra 25 
opprinnelige 146 året før. Dette fører til et dårligere tilbud for studenter som ønsker 26 
å ta et semester eller hele graden sin i utlandet.  27 

Høyres Studenter vil: 28 

● At studiestøtten skal økes i takt med den generelle prisveksten i samfunnet.  29 

● Øke inntekts- og formuesgrensene før studiestøtten reduseres.  30 

● Gi en tilleggsstøtte til borteboende studenter som bor i områder med høye 31 

utleiepriser.  32 

● Øke antall skoler på lånekassens tilleggsstipendliste for utdanning i 33 

utlandet.  34 

● Legge til rette for mer arbeidsrelatert aktivitet på studiene.   35 

 36 

En bedre studentøkonomi er et viktig bidrag, men et løft for studentenes helse er 37 

også nødvendig for å sikre en god studenttilværelse. Mange studenter er 38 
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ensomme, og antallet har økt under koronapandemien. Pandemien har vist 39 

betydningen av å kunne dra på campus og møte andre studenter. Selv om dette 40 

er lettere i en normalsituasjon, kan det fortsatt være vanskelig for mange å bli 41 

kjent med andre studenter dersom man kun har forelesninger sammen med 42 

andre. Samtidig viser forskning at aktiv læring gjennom diskusjon og samarbeid, 43 

slik som i seminarundervisning, er gunstig. Derfor ønsker Høyres Studenter å legge 44 

bedre til rette for at studenter kan bli kjent, samt sørge for et bedre læringsutbytte, 45 

ved å tilby mer aktiv undervisning i mindre grupper.  46 

 47 

Idrettsforeninger ved de ulike studiestedene gir studentene et rikt tilbud av sosiale 48 

og helsefremmende fritidsaktiviteter. Idrett og fysisk aktivitet bidrar til bedre 49 

psykisk helse, motivasjon og konsentrasjon. For studenter er idretten ekstra viktig 50 

ettersom hverdagen gjerne består i mye stillesittende tid på lesesaler og 51 

undervisningsrom. Samtidig kan høye priser føre til at mange nedprioriterer 52 

deltakelse i studentidrettsforeninger. 53 

 54 

Sterke studentidrettsforeninger ivaretar studenters behov i forhold til 55 

tidsplanlegging, er en god arena for å møte andre studenter og kan tilby lån av 56 

idrettsutstyr og dermed senke kostnadene forbundet med idrett. Studentidrettens 57 

ringvirkninger er et økt sosialt samhold sentrert rundt idrett, færre fysiske og 58 

psykiske plager, mer overskudd, bedre prestasjon og potensielt mindre frafall fra 59 

høyere utdanning. Studentidretten er rett og slett en sjeldent god investering. 60 

 61 

Høyres Studenter vil:  62 

● At det skal være tilbud om seminarer, kollokvieordninger eller lignende i alle 63 

emner tilbudt i normert første studiehalvår på bachelor- og masterstudier.   64 

● Innføre et krav om at universiteter og høyskoler skal ha som mål å tilby 65 

seminarundervisning eller lignende aktiv undervisning i tillegg til 66 

forelesningene på minst 40% av alle bacheloremner.  67 

● At alle studenter bør få muligheten til å delta i organisert studentidrett.   68 

● At det skal tildeles midler til kommunene og fylkeskommunene for å 69 

finansiere studentidrettens bruk av kommunale og fylkeskommunale 70 

arenaer.   71 

● At studentidrett må sidestilles med barne- og ungdomsidrett.   72 
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«Tough love» er også love 73 

Sendt inn av Høyres Studenterforening i Bergen 74 

 75 

Høyres Studenter ser med sterk bekymring på økningen av voldshendelser hvor 76 

personer som er kjent innenfor den psykiatriske helsetjenesten er involvert. 77 

Skytingen i Kongsberg i oktober 2021 og knivhendelsen på Bislett i Oslo i november 78 

2021 er urovekkende eksempler på hvor galt det kan gå dersom psykisk syke 79 

pasienter ikke blir fanget opp av den psykiatriske helsetjenesten og deretter får 80 

riktig behandling. I tillegg til å utgjøre en fare for allmennheten, er disse personene 81 

en fare for seg selv. Hendelsene viser at den psykiatriske helsetjenesten i Norge 82 

ikke i tilfredsstillende grad beskytter innbyggerne mot farepotensialet som alvorlig 83 

psykisk syke personer kan representere. 84 

 85 

Høyres Studenter tror en del av løsningen å er å senke terskelen for bruk av 86 

tvangsinnleggelser i psykiatrien. Riktignok hevet Høyre i regjering terskelen for bruk 87 

av tvangsmedisinering, av hensyn til pasientens autonomi. Høyres Studenter vil 88 

ikke endre på dette, og mener regelverket må få virke før en endelig konklusjon 89 

vedrørende denne praksisendringens suksess kan trekkes. Samtidig mener Høyres 90 

Studenter at endring i bruken av tvangsinnleggelse som virkemiddel må vurderes, 91 

da dette til en viss grad bygger på andre hensyn og ivaretar andre formål. 92 

 93 

De viktigste av disse er først og fremst hensynet til å beskytte pasienten mot seg 94 

selv. Et annet viktig hensyn er hensynet til samfunnsvernet og ivaretakelse av 95 

allmennhetens trygghet. Det skal være og føles trygt å ferdes i offentligheten. 96 

Dette kan innebære at psykisk syke personer som utgjør en fare for allmennheten, 97 

måfåbehandling på en måte som forhindrer dem fra å komme i kontakt med den 98 

øvrige befolkningen.  99 

 100 

Høyres Studenter er skeptisk til en ukritisk liberalisering av bruken av tvang i 101 

psykiatrien. Prinsippet om individets frihet, herunder pasientens 102 

selvbestemmelsesrett skal fortsatt stå sterkt. Det betyr at pasientens autonomi 103 

skal være et tungtveiende hensyn i utformingen av regelverket som regulerer 104 

helsetjenesten generelt og psykiatrien spesielt. Samtidig er det bekymringsverdig 105 

at det er en økning i voldshendelser hvor psykiatripasienter er involvert. Ettersom 106 

det er meget vanskelige interesseavveininger som må foretas for å fastslå hvor 107 

vid adgang helsetjenesten skal ha til å benytte tvang overfor borgerne, bør det 108 

gjennomføres en grundig utredning av dette spørsmålet. Høyres Studenter mener 109 

en utredning må ivareta hensynet til pasientens selvbestemmelsesrett og 110 
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menneskerettsvern i medhold av Grunnloven og Den europeiske 111 

menneskerettighetskonvensjon. 112 

 113 

Høyres Studenter vil: 114 

• Utrede muligheten for, og konsekvensene av, å senke terskelen for bruk av 115 
tvangsinnleggelse av pasienter som virkemiddel i den psykiatriske 116 
helsetjenesten, hvor formålet både er å beskytte pasienten mot seg selv, 117 
samt å ivareta samfunnsvernet.  118 

• Utrede hvilke hjemler for bruk av tvangsmidler politiet har og bør få for å 119 
kunne bistå helsepersonell. 120 

• Ha nær dialog med brukerorganisasjonene i spørsmål om bruk av tvang i 121 
den psykiatriske helsetjenesten. 122 

• Styrke psykiatrien.  123 
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Tydeligere og mer dekkende seksuallovgivning  124 

Sendt inn av Høyres Studenterforening i Bergen 125 

 126 

Voldtekt er et stort samfunnsproblem i Norge. Nesten én av ti kvinner i Norge har 127 

blitt utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet, halvparten før fylte 18 år, 128 

ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Mørketallene er 129 

store, og mange tør ikke å anmelde seksuelle overgrep. Regelverket vi har i dag 130 

verner ikke tilstrekkelig om voldtektsofre. 131 

 132 

Ved flere anledninger har Riksadvokaten kritisert politiet for å bruke lang tid på 133 

etterforskning av overgrepssaker. Mistenkte gjerningspersoner blir ofte ikke avhørt 134 

og mange overgrepssaker henlegges.  135 

 136 

Det er innlemmet krav om samtykke i flere straffebud, blant annet straffebudet om 137 

seksuelle handlinger uten samtykke i straffeloven § 297. Krav til frivillighet eller 138 

samtykke er imidlertid ikke nevnt i voldtektsstraffebudet i straffeloven § 291. 139 

Voldtektsstraffebudet rammer seksuell omgang (samleie/samleieliknende 140 

handlinger) fremskaffet gjennom vold eller truende atferd, eller ved at 141 

fornærmede er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen.  142 

 143 

Voldtektsstraffebudet omfatter dermed ikke tilfeller hvor en person har seksuell 144 

omgang med en person uten dennes samtykke, hvor det ikke er elementer av vold 145 

eller tvang eller en såkalt “ute av stand”-tilstand. Jussprofessor Anne Robberstad 146 

uttrykte det slik i Aftenposten: “Vi har altså den paradoksale situasjon at det er 147 

straffbart å ta noen på puppen uten samtykke, men ikke straffbart å masturbere 148 

dem eller ligge med dem”.  149 

 150 

Det er flere grunner til å innlemme et krav om frivillighet eller samtykke i 151 

voldtektsstraffebudet.  152 

 153 

For det første vil en endring medføre at straffebudet omfatter tilfeller hvor seksuell 154 

omgang som skjer mot en persons vilje, hvor det ikke brukes vold eller tvang eller 155 

offeret er i en “ute av stand”-tilstand.  156 

 157 

For det andre sender en lovendring et signal til personer som utsettes for overgrep 158 

om at rettsordenen tar deres seksuelle integritet på alvor. Selv om disse tilfellene 159 

kan straffes etter § 297, uttrykker ikke bestemmelsen tilstrekkelig grad av klander.  160 

 161 
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For det tredje vil en lovendring også sende et signal til særlig unge menn om at 162 

frivillighet er en forutsetning for seksuell omgang. Lovendringen tjener derfor til å 163 

øke bevisstheten om hva seksuelle overgrep er og at samfunnet ikke aksepterer 164 

integritetskrenkelser.  165 

 166 

Ved utformingen av et nytt straffebud bør det hentes erfaringer fra land hvor krav 167 

om frivillighet/samtykke er innlemmet i straffelovgivningen. Vi bør også se hen til 168 

EMD-praksis og Istanbul-konvensjonen, som Norge har sluttet seg til. Hensynet til 169 

harmoni med andre rettsstater som er sammenlignbare med vår, taler også for å 170 

endre straffelovgivningen slik at den klart gir uttrykk for at seksuell omgang uten 171 

samtykke er straffbart etter voldtektsstraffebudet.  172 

 173 

Straffelovrådet er i gang med å vurdere seksualstraffebudene i straffeloven. Som 174 

ledd i arbeidet skal rådet også vurdere om og eventuelt hvordan et krav om 175 

frivillighet/samtykke skal utformes. Høyres Studenter ønsker ikke å foregripe dette 176 

arbeidet, og mener rådet er best egnet til å utforme en lovtekst i tråd blant annet 177 

Grunnlovens strafferettslige legalitetsprinsipp Om et samtykkekrav skal defineres 178 

positivt eller negativt og hvor dette eventuelt skal plasseres i straffelovens kapittel 179 

26 om seksuallovbrudd, bør altså avgjøres på bakgrunn av faglige, ikke politiske, 180 

vurderinger. 181 

 182 

 183 

Høyres Studenter vil: 184 

• Gjennomgå seksualstraffebudene i straffeloven for å sikre at lovgivningen 185 
dekker alle former for seksuell utnyttelse og overgrep, samt sørge for at 186 
voldtektsstraffebudet omfatter de tilfeller av seksuell omgang uten 187 
samtykke som i lys av handlingens klanderverdighet bør omfattes. 188 

  189 
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Norge til topps – også på innovasjon 190 

Sendt inn av Max Henrik Arvidsson/DKSF 191 

 192 
Verden beveger seg fremover med stormskritt på mange fronter og innovasjon og 193 
gründere sitter i førersetet av dette. 194 
 195 
På Bloombergs innovasjonsindeks i 2019 ble Norge rangert på en respektabel 196 
17.plass, og selv hvis dette ikke høres så ille ut blir de det når vi ser hvor land vi liker 197 
å sammenligne oss med er plassert. Finland på 3. Sverige på 7. og Danmark på 11. 198 
Men hva er det Norge gjør annerledes enn våre naboland, og hvorfor har det så 199 
stor betydning for innovasjonskraften vår? 200 
 201 
Svaret ligger i de offentlige versus de private.  202 
 203 
I 2020 ga Innovasjon Norge ut over 10 milliarder av norske skattepenger til 204 
gründere og bedrifter, men vi må skjønne at å kaste felleskapets penger på dette 205 
når det finnes andre løsninger, er meget kritikkverdig. 206 
 207 
Flytt heller investeringskraften og viljen der den ofte hører hjemme, i de private 208 
næringsliv. 209 
 210 
Høyres Studenter vil: 211 

• Utrede blant annet den samfunnsøkonomiske effektiviteten av prosjektene 212 
Innovasjon Norge støtter. 213 

• Utvikle økonomiske insentiver for investering i oppstartsbedrifter, og særlig i 214 
grønn teknologi. 215 

• At Norge skal bli verdensledende på innovasjon. 216 
• Sammenligne den samfunnsøkonomiske virkningen av Innovasjon Norge, 217 

generelt lavere skattetrykk og økt bevilgning til Forskningsrådets støtte til 218 
forskning og utvikling 219 

  220 
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Boligmarkedet for unge 221 

Sendt inn av Christine Brækkan/DKSF 222 
 223 
Det har vært en enorm prisvekst i boligmarkedet over de siste årene, og i dag er 224 
det kun en drøm for mange å komme seg inn på dette markedet. Ser vi kun en 225 
generasjon tilbake var det å kjøpe seg bolig i ung alder mye vanligere fordi 226 
prisene var mer overkommelige for vanlige folk. Disse menneskene har vært med 227 
på en enorm prisvekst som har gjort det lettere for disse det gjelder å selge og 228 
kjøpe nytt, men vanskeligere for de som er førstegangskjøpere i dag.  229 
 230 
Stadig flere mennesker flytter inn til storbyene da det er der jobbene, 231 
universitetene og generelt mye av samfunnslivet befinner seg. Vi får en mangel på 232 
boliger i områder som for eksempel Oslo, som videre bidrar til at etterspørselen 233 
øker på de som eksisterer i dag. Det er derfor essensielt å øke antall boliger slik at 234 
veksten stemmer bedre overens med etterspørselen. Til tross for dette er det viktig 235 
å fremheve at en storby sitt historiske preg i form av områder og arkitektur likevel 236 
kan skjermes og bevares ved at slik utbygging nøye vurderes i forhold til 237 
plassering.  238 
 239 
I Norge er det å eie bolig kanskje den vanligste måten for folk å bygge opp egen 240 
kapital. Dette fremhever viktigheten av å komme seg inn på boligmarkedet, men i 241 
dag oppfattes det ofte som et stort privilegium å kunne kjøpe seg bolig i ung 242 
alder. I dag er det flere og flere som er avhengig av økonomisk hjelp fra familie for 243 
å komme seg inn på boligmarkedet, men hva med de som ikke kommer fra en 244 
familie som har de økonomiske ressursene til å gi slik hjelp? Å komme fra en 245 
familie med god nok finansiell kapasitet burde ikke være et krav for å muliggjøre 246 
sitt første boligkjøp i storbyer, som for eksempel Oslo. Derfor vil ordninger som 247 
«Leie til eie» kunne åpne flere dører for de som er unge førstegangskjøpere.  248 
 249 
Prosessen med å kjøpe seg bolig starter ofte lenge før man aktivt byr på en 250 
leilighet eller et hus, den starter nemlig med egenkapitalen. Å tjene opp en 251 
egenkapital er slik de fleste får muligheten å få boliglån og dermed kjøpe seg 252 
bolig. Derfor er det viktig at vi har egnede ordninger for unge og bevarer disse, slik 253 
som Boligsparing for ungdom (BSU).  254 
 255 
Høyres Studenter vil: 256 

• Satse mer på «leie til eie» – en tredje bolig sektor.  257 
• Bevare BSU-ordningen slik den er i dag. 258 
• Regulere mer, bygge mer og bygge i høyden i storbyene. 259 
• Gjennomgå nasjonale og kommunale reguleringsprosesser for å forenkle 260 

og forkorte tiden en reguleringsprosess tar vedtatt. 261 
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• Verne visse områder for utbygging av disse høye bygningene for å bevare 262 
tidligere arkitektur og historie. 263 

  264 
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