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Studiestøtten er essensiell for at det skal være lik rett til utdanning, uavhengig av 
sosioøkonomisk bakgrunn. Stipend og lån bør dekke basiskostnadene slik at studenter får 
mulighet til å studere på heltid, men dette krever at studiestøtten er tilstrekkelig. 
Studenter bør insentiveres til å ta deltidsjobb for å øke sine disponible inntekter, ikke for å 
ha muligheten til å studere. 

Dagens studiestøtte justeres årlig etter forventet prisvekst, men dette er ikke 
tilstrekkelig. I det minste må studiestøtten følge reell prisvekst ved justering etter 
konsumprisindeksen. Ideelt sett bør studiestøtten følge generell lønnsvekst i samfunnet. 

Vi ser i tillegg at studenter som velger å ta seg en jobb ved siden av studiet, kan bli straffet 
økonomisk. Inntekt og formuesgrensen må økes, uten at studiestøtten skal kuttes. Det 
blir feil å straffe studenter med ekstra motivasjon til å jobbe ved siden av studiene. 

Det er også en stor mangel på studentboliger i landet. Tall fra SSB viser at 85% av landets 
studenter står uten studentbolig. Dette fører til mer press på leiemarkedet og prisene blir 
dermed høye. Ettersom studenter har lav inntekt sammenlignet med andre 
samfunnsgrupper blir det vanskelig for studenter å finne bolig med leiepriser som er mulig 
å betale. Høyres studenter mener derfor at det må bygges flere studentboliger. 

Antallet skoler som står på lånekassens liste for tilleggsstipend har for skoleåret 2022-23 
blitt redusert til 75 institusjoner fra opprinnelige 146 året før. Dette fører til et dårligere 
tilbud for studenter som ønsker å ta et semester eller hele graden sin i utlandet. Det er 
positivt for norsk akademia og næringsliv med flere studenter som har bragt med seg 
kunnskap fra det store utland. Da må studentene har mange gode valgmuligheter, ikke 
færre! 

Høyres Studenter vil: 

● At studiestøtten skal økes i takt med den generelle prisveksten i samfunnet. 
● Øke inntekts- og formuesgrensene før studiestøtten reduseres. 
● At det skal bygges flere studentboliger. 
● Legge til rette for mer arbeidsrelatert aktivitet på studiene. 

 

Mange studenter er ensomme, og antallet har økt under koronapandemien. Pandemien 
har vist betydningen av å kunne dra på campus og møte andre studenter. Selv om dette er 
lettere i en normalsituasjon, kan det fortsatt være vanskelig for mange å bli kjent med 
andre studenter dersom man kun har forelesninger sammen med andre. Videre viser 
forskning at aktiv læring gjennom diskusjon og samarbeid, slik som i seminarundervisning, 
er gunstig. Derfor ønsker Høyres Studenter å legge bedre til rette for at studenter kan bli 



kjent, samt sørge for bedre læringsutbytte, ved å tilby mer aktiv undervisning i mindre 
grupper. 

Høyres Studenter vil: 

● At det skal være tilbud om seminarer, kollokvieordninger eller lignende i alle emner 
tilbudt i normert første studiehalvår på bachelor- og masterstudier. 

● Innføre et krav om at universiteter og høyskoler skal ha som mål å tilby 
seminarundervisning eller lignende aktiv undervisning i tillegg til forelesningene på 
minst 40% av alle bacheloremner. 

  



 


