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Til:  Akershus politiske forum  

Fra:  Herman Wersland, Philip Nordbø-Larsson og Martin Strømme  

 

1. Studentrabatten  1 

 

I dag er utgiftene for mange studenter svært høye. Høye boligpriser, en inflasjon på 2 

matvarepriser og rekord dyr strøm. Alt dette bidrar til å gjøre studenttilværelsen 3 

relativt vanskelig for mange. Spesielt for studenter med barn er det ekstra vanskelig 4 

å få økonomien til å gå rundt. Derfor kan du ved gyldig studiebevis få studentrabatt 5 

på månedskort hos Ruter, rabatt på treningssenter, rabatt på ulike servicetilbud, og 6 

rabatt på undervisningsutstyr. Rabatten gjelder kun så lenge du har gyldig 7 

studiebevis og er under 30 år. Denne aldersgrensen bør heves.  8 

  9 

Reformen «lære hele livet» legger opp til at det skal være mulig å studere uansett 10 

hvilken fase av livet en befinner seg i. Dersom du er 31 år, alenemor og student så er 11 

det ikke så lett å klare å balansere de to rollene. Blant annet fordi de økonomiske 12 

rammene ikke legger til rette for dette. Dersom du er 25 år, så får du som student for 13 

eksempel rabatt på hotellopphold og restaurantbesøk. Er du fem år eldre får du ikke 14 

denne rabatten.  15 

 16 

Forskjellen mellom de to personene er i utgangspunktet liten. Begge regnes som 17 

fulltidsstudenter. Begge har samme utgifter, men den ene part får rabatt på utgifter 18 

som alltid er der. For eksempel så er det for mange dyrt med et månedskort hos 19 

Ruter. Som student koster det for et månedskort (1 sone) 488 kr, men som voksen 20 

koster det 814 kr. Da er studentrabatten til stor hjelp. Det betyr at dersom du er en 31 21 

år gammel jusstudent så betaler du 814 kr for å komme deg til og fra juridisk fakultet, 22 

men for den 25 år gamle statsvitenskaps studenten koster det bare 488 kr. Det skal 23 

lønne seg å ta høyere utdanning uansett alder.  24 

  25 

Akershus Unge Høyre vil:  26 

• Studentrabatten man får gjennom studentkortet gjelder så lenge en regnes 27 

som fulltidsstudent, også etter fylte 30.  28 
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Til: Akershus Unge Høyres politiske porum 

Fra: Linnea Ottem-Holmsten, Philip Nordbø-Larsson, Sivert August Wahlgren 

Leirbakk og Thea Mortensen 

 

 

2. Universiteter fremfor 29 

folkehøyskoler   30 

 

Idag har studenter for lite å rutte med. Samtidig gir staten millioner av kroner hvert år 31 

til folkehøyskoler, også kjent som statsfinansiert barnehage for voksne. Mens 32 

studenter sliter å betale strømregningen, matpriser og leie til studentboligen, koser 33 

folkehøyskoleelever seg med tur til Bali, japansk dans, cosplay og toppturer nærmest 34 

helt gratis.  35 

 

I dag er det for få unge som velger å gå rett ut i studiene. Det oppfordrer unge til å 36 

studere når folkehøyskole i mindre grad blir et alternativ som staten har gitt grønt lys 37 

til.  38 

 

Akershus Unge Høyre vil prioritere studentene først. Det burde lønne seg å studere, 39 

men med økte priser skremmes unge vekk fra å studere, da livet som student kan 40 

være så vanskelig. Prisene er høyere enn noen gang før, og da må det være mulig å 41 

leve et behagelig liv, der man først og fremst studerer for å skape inntekter til staten. 42 

 

Akershus Unge Høyre vil ha en større satsning på kunnskap, men da må vi også i 43 

større grad satse på studentene. 44 

 

Akershus Unge Høyre vil: 45 

• Kutte støtten til folkehøyskole og bevilge pengene til økt studiestøtte. 46 

 


