
Gode studenter – gode venner                                                                

STUDENTENE ER FREMTIDEN 

Det er dere unge som er fremtiden. Det er dere som skal drive landet fremover. Det er 
utrolig viktig for oss alle at dere får en jobb dere vil både mestre og som dere vil trives i. For 
dere skal være i jobb veldig, veldig lenge. Dere studerer, og dere jobber ved siden av for å få 
råd til å studere. Studentlivet er ingen luksustilværelse. 

REGJERINGENS KORTSIKTIGE SVAR PÅ OECD-RAPPORTEN        
– OG MER KUTT I STATSBUDSJETTET 

Regjeringen har funnet enda en mulighet for å kutte i statsbudsjettet. Dere skal ikke være en 
salderingspost i regjeringens budsjett. Regjeringen med Iselin Nybø har med sitt 
«økonomiske intensiv» eller budsjettkutt, som vi kaller det, svart både lettfattelig og 
kortsiktig på rapporten fra OECD som kom ut i september. For det er det de har gjort.  
De har et ønske om å bli best i klassen på gjennomføringsgrad av høyere utdanning.  
Det er så kortsiktig og tåpelig at det er en skam.  

Dere, studentene våre, skal ikke være en del av en ørliten konkurranse i en rapport.  
Dere er Norges fremtid sammen med alle andre unge i Norge.  

Og uansett hva slags lønnsarbeid dere får så vet dere at dere må være fagorganisert.  
Dere vet hvor viktig det er å ha hele fagbevegelsen i ryggen, slik dere har det nå i kravet om å 
heller STYRKE enn å svekke stipenddelen.   

Rapporten sier også at flere i Norge begynner på en høyere utdanning enn andre OECD-land.  
Det er ingenting i veien med det. I Norge skal det være lov til å gjøre seg erfaring med hva 
som passer for hver enkelt. Det er da vi får de beste innenfor hvert fagfelt.  

VÅRT PROGRAM 

Vi i Skolenes landsforbund mener at stipendet burde vært høyere. En god studiefinansiering 
er en rett til utdanning for alle. Derfor må studiefinansieringen gi høye stipendandeler og 
lav, politisk styrt studielånsrente. Det langsiktige målet for studiefinansiering i høyere 
utdanning må være fullstipendiering. Dvs. at det blir slutt på studielån. Alt skal gis som 
stipend – og det skal være et stipend det går an å leve av! 

LÆRERSTUDENTENES SVAR 

Våre egne lærerstudenter forteller om at mange studenter gruer seg til om de vil klare seg 
økonomisk. Får de jobb dersom de flytter? Levekostnadene stiger for hvert år. De klarer seg 
ikke på studielånet inklusivt stipendet. Dere studenter sier selv i oppropet og her på 
demonstrasjonen at dere ikke er perfekte. Og det er helt sant, for det er det ingen som er. 
Regjeringen har også lov til å ombestemme seg, for de er heller ikke perfekte. Ja, de er 
faktisk nesten så langt fra perfekte som det går an å komme. 

LØSNINGEN 

Øk stipendet. Det er et bedre økonomisk intensiv. Studiefinansieringen må være slik at 
studentene ikke trenger å skaffe seg en jobb ved siden av studiet. Det vil være en god 
langsiktig investering for landet vårt.  


