
Studentuttaelse AUF i Troms  1 

  2 

1.1.       Et synlig studentdemokrati 3 

  4 

Studentdemokratiene ved universitetene i landet er svært viktig for studentene. De forskjellige 5 

parlamentene er med å forandre hverdagen til studentene, litt etter litt. Om kampsaken i 6 

valgkampen er billigere kantinemat eller terapihunder i eksamenstida, så har alle 7 

studentpolitikere samme mål – å bedre hverdagen for studentene. Den siste tida har man ved 8 

Universitetet i Tromsø sett en ukultur i studentparlamentet mellom de forskjellige listene. Det 9 

diskuteres i mindre grad politikk, og i større grad person, både på møtene og i media.  10 

  11 

Dette er med å fremme studentparlamentet som noe det ikke er verdt å benytte tiden sin på, 12 

der det eneste man gjør er å krangle med resten. Sannheten er at studentparlamentet vedtar 13 

mye god politikk for studenter, og får i oppgave av Universitetet å finne personer til å sitte i 14 

utvalg ved UiT. Dette er med på at studenters stemmer i større grad blir hørt ved UiT.  15 

Problemet i dag er at nesten ingen studenter har hørt om studentparlamentet. AUF mener at 16 

dette både er et demokratisk men også et sosialt problem.  17 

  18 

Demokratisk i den grad at parlamentsmedlemmene blir valgt inn på svært få stemmer under 19 

valg, sosialt i den grad at studenter går glipp av muligheten de har til å påvirke sin egen 20 

studiehverdag. AUF i Troms mener at løsningen er å fremme studentparlamentet i offentlige 21 

UiT kanaler, være synlig på campus der man prater med studenter, og ellers er synlige i 22 

kanaler på nett.  23 

  24 

AUF i Troms vil:  25 

· Øke mulighetene studentparlamentene har på å endre universitetene (spesifikt) 26 

· At studentparlamentet blir reklamert i offentlige kanaler  27 

· Støtte Sosialdemokratisk liste – UiT ved parlamentsvalg  28 

· Øke antall prosent av studenter som benytter seg av stemmeretten under valg 29 

· Forby å bytte stemmer mot goder og ytelser ved studentparlamentsvalg 30 

 31 

1.2 Lånekassa 32 

  33 

Høsten 2018 har det vært flere demonstrasjoner og underskriftskampanjer angående 34 

stipendkuttet regjeringa foreslo like før. Med dagens ordning omgjøres 40 prosent av 35 

studielånet til stipend, på bakgrunn av gjennomførte studiepoeng. Forslaget regjeringa kom 36 

med omhandler å endre på studiestøtteordninga slik at kun 25 prosent av lånet omgjøres til 37 

stipend, om ikke studentene fullfører en grad. 38 



Dette kuttet gjør blant annet at studentene som ikke fullfører hele grader eller bytter 39 

studieretning underveis, får mer studielån enn de vil gjøre med dagens ordning. Mange 40 

studenter har allerede jobb på siden av studiene for å klare å finansiere studiene, bosted og det 41 

helt essensielle for å leve godt. Et slikt tiltak vil ikke føre til at flere fullfører, som ofte er et 42 

gjennomgående argument for stipendkuttene. Et slik tiltak vil antakeligvis derimot føre til 43 

studenter som svekkes, skremmes fra å ta videre utdanning, og det vil føre til at studentene 44 

blir økonomisk straffet i stedet for å bli motivert til å studere. 45 

  46 

Over hele landet sier studenter klart og tydelig ifra om at dette er noe regjeringen ikke burde 47 

gjennomføre. Det er ikke ønskelig med en mer usikker og ikke minst mindre fleksibel 48 

studiestøtte, som også legger press på sårbare studenter. Det finnes mange grunner til at 49 

studentene ikke fullfører studieløpet, ettersom alle studenter er forskjellige. Selvfølgelig er det 50 

å foretrekke at flere fullfører studieløpet, men å straffe studenter ved å innføre en 51 

studiefinansiering som svekker de, ikke er veien. Dette er noe man ikke kan finne seg i. Å 52 

kutte i stipendet på denne måten er en innskrenking av prinsippet om lik rett til utdanning. 53 

  54 

AUF i Troms vil: 55 

· Styrke og støtte opp under en utdanning som tar vare på alle studentene, til uavhengig 56 

av bakgrunn 57 

· Rette fokus mot å styrke studentene, framfor å svekke de, med tanke på bedre kvalitet 58 

på studiene og oppfølging i større grad. 59 

· Bevare prinsippet om lik rett til utdanning ved å unngå stipendkutt. 60 

  61 

  62 

1.3 Studentboliger  63 

  64 

Universitetet i Tromsø er et voksende universitet. Stadig flere studenter fra over hele landet 65 

søker seg inn på studier her i regionen. Dette er en utfordring med tanke på boplass. Spesielt i 66 

Tromsø er situasjonen vanskelig. Hver høst er det krise for svært mange førsteårsstudenter, da 67 

de ikke har funnet seg bolig innen studiestart, og reiser opp til Nord Norge uten boplass – men 68 

med studieplass. For de studentene det ikke ordner seg for, ender det som oftest med at de 69 

flytter hjem igjen og prøver lykken neste år igjen. I August og September har samskipnadene 70 

vært flink å tilby tak over hodet for studenter som trenger det, ved at de leier ut madrasser i 71 

gymsaler for 250,- kr natta.  72 

  73 

Dette er en uholdbar situasjon som er nødt til å løses. Problemet har oppstått fordi det ikke 74 

finnes nok studentboliger, og med et allerede presset privat boligmarked så ender det alltid 75 

opp med at det går ut over de med minst, studenter, barndomsfamilier og uføre. Løsningen på 76 

problemet på kort sikt er flere studentboliger. Få studenter inn i studentboliger i enda større 77 

grad, slik at markedet blir påvirket i såpass stor grad at prisene for å leie ut går ned. 78 



Studentboliger er den eneste måten studenter skal kunne ha råd til å betale for en OK plass å 79 

bo, samtidig som de klarer å leve ved siden av studiet.  80 

  81 

Studentsamskipnader er veien å gå. Å samle alle boligene under en samskipnad gjør at prisene 82 

går ned, det blir lettere kontroll over hvilke boliger man disponerer og lignende. 83 

Samskipnaden i Tromsø har i 2017 åpnet nye studentboliger ved Dramsvegen. Disse har svært 84 

god standard og gode fellesområder som bidrar til vennskap, latter og gode lesemuligheter. 85 

AUF i Troms mener at det burde være et krav til utforming av fellesarealer slik at de bidrar til 86 

å fremme sosialisering og vennskap.  87 

  88 

AUF i Troms vil: 89 

· Sette av statlige midler til å pusse opp en prosentandel gamle studentboliger hvert år, 90 

slik at man kan oppgradere boligene sine litt etter litt 91 

· Tilbudet tak over hodet videreføres  92 

· Flere studentboliger, fokusere på at førsteårstudenter skal få prioritert studentbolig 93 

· Stille krav til utforming av fellesområder ved studentboliger 94 

· Man skal ikke betale ekstra for tjenester som vaskemaskin/tørketrommel 95 

· Ferdigstille alle studentblokkene på Dramsvegen 96 

· Bygge flere studentboliger i Longyearbyen og sikre at alle studenter på Svalbard bor 97 

sentralt. 98 

· Starte opp nye ungdomsboligprosjekter 99 

  100 

1.4 Utveksling 101 

Utveksling er svært populært og utbredt i Norge blant studenter. Det er et kortere 102 

utdanningsopphold utenfor våre landegrenser. Det finnes mange muligheter til hvor man kan 103 

reise bort for å studere, alt etter hva man studerer og hva man har råd til. For de aller fleste har 104 

man muligheten til å dra på utveksling i fjerde og femte semester. Noen velger å ta en hel grad 105 

utenlands, men dette er ikke noe alle universitet eller utdanningsløp som tillater. Ikke minst er 106 

det betraktelig mye dyrere. Nyere tall har vist en nedgang på 1000 studenter som valgte å ta 107 

en hel grad i utlandet. Det illustrerer hvor vanskelig det er å fullføre en hel grad utenlands. 108 

  109 

Derimot har de aller fleste universiteter og høyskoler støtteordninger til utveksling som 110 

Erasmus, da dette er noe de synes gagner studenter og da oppfordrer dem til å utnytte dem av 111 

tilbudet med hjelpemidler. Utveksling kan være for dyrt til å gjennomføre for flere, derfor 112 

kommer slike støtteordninger svært godt ut.  113 

 114 

Det å ta en del av en grad i utlandet viser til store fordeler for studenten. Man får studert i en 115 

annen kultur, som gjør at studenten må lære seg pensum på et annet språk og får lære det på 116 

en ny måte. De må sette seg inn i en ny kultur og møter andre mennesker. Slikt ser veldig bra 117 

ut på CV’n, flere og flere arbeidstakere ser etter studenter som har hatt foten inn i andre land 118 



og studert i et internasjonalt miljø. For noen kan dette være det som får dem jobben de sikter 119 

etter. 120 

 121 

Samtidig kommer det i økende grad flere studenter fra andre land til Norge. Det er særdeles 122 

viktig å ta vare på disse. De skal bli tatt godt imot og føle seg inkludert og velkommen. Det 123 

kan ikke være for utfordrende å sette seg inn i kulturen her alene. Foreninger for 124 

internasjonale studenter er et av tiltakene som finnes i dag, som bidrar til å samle dem 125 

sammen. Samtidig er også flere emner på engelsk og informasjon generelt er stort sett også 126 

tilgjengelig på engelsk, ikke bare på norsk. Norge er et av verdens beste steder å bo og studere 127 

i, vi er sterke på flere emner som biologi og medisin og det må de kunne dra tilbake og 128 

videreformidle i sine land. Norge skal være et godt og inkluderende land med mange 129 

muligheter for studenter å komme til. 130 

 131 

AUF i Troms vil: 132 

· At universitet og høyskole skal ha flere støtteordninger til utveksling for studenter 133 

· Være omgjengelig for internasjonale studenter og stille krav til universiteter og 134 

høyskoler om støtteordninger som foreninger for internasjonale studenter 135 

· Ha bedre tilrettelegging for at studenter kan ta en hel grad i utlandet 136 

· Bedre informasjon og rådgivning for studenter som vil dra på utveksling 137 

· Gjøre det enklere å få godkjent enkeltemner tatt i utlandet 138 

 139 

 140 

 141 

1.5 Studenthelse 142 

  143 

Viktigheten av en god psykisk helse slutter ikke etter videregående. Det er helt essensielt for å 144 

mestre studenthverdagen og spiller i stor grad til et godt læringsmiljø for alle studenter. Alle 145 

universiteter og høyskoler har et ansvar når det gjelder å ha armene åpne for studentene. Alle 146 

skal føle seg inkludert og ivaretatt. Dessverre er dette langt fra tilfellet. Viktigheten av 147 

universell utforming på campus er særdeles viktig, for å ivareta også de studentene som 148 

trenger universell utforming for å kunne gjennomføre utdannelsen sin. Utstyr som heis, 149 

blindespråk på skilt og dører, og ellers på områder der det er nødvendig.  150 

  151 

SHoT er Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse som kartlegger studentenes helse og 152 

trivsel. Disse undersøkelsene har vist at rapporterte psykiske plager blant studenter har økt 153 

betraktelig de siste åtte årene. 2018 var et stort hopp med de negative tallene fra de tidligere 154 

årene. Undersøkelsen viste til skremmende tall for hvordan studentene hadde det. I 2010 155 

svarte 16 prosent av studentene at de sliter med psykiske plager. Denne prosentandelen har 156 

nesten fordoblet seg siden da. I undersøkelsen fra 2018 har nemlig prosentandelen økt til hele 157 

29 prosent. På bakgrunn av hvor mange som studerer i Norge er dette rystende tall som er 158 

vanskelig å forestille seg over hvor mange det faktisk er snakk om. 159 



  160 

Fjorårets undersøkelse fikk tall fra 50 54 studenter av 162 512 heltidsstudenter mellom 18-35 161 

år, noe som tilsvarer 31 prosent av landets heltidsstudenter i den aldersgruppen. 162 

Undersøkelsen viste til flere store problemer som studentene sliter med. Et av dem var 163 

prestasjonspress. 30 prosent innrømmet at de sliter med eksamensangst. Halvparten har høye 164 

mål for seg selv, samt ⅓ vil ikke skuffe foreldrene sine og ¼ hater å ikke være best. Videre 165 

inkluderte de for første gang spørsmål om seksuell trakassering i undersøkelsen, ¼ oppga å ha 166 

blitt utsatt for en form for seksuell trakassering. Det største problemet er derimot ensomhet. 167 

Hele 23 prosent sa at de opplever å være alene. 17 prosent føler seg utenfor og 16 prosent 168 

føler seg isolert.  169 

  170 

Disse tallene er oppsiktsvekkende og må tas på alvor. Regjeringen kan ikke sitte rolig å se på 171 

at den negative utviklingen fortsetter. Det er snakk om et alvorlig dilemma som trolig vil 172 

forverre seg hvis ikke/med mindre tiltak blir gjort. Regjeringen innførte ikke et studentombud 173 

før etter #metoo-kampanjen, og er hemmelighetsfull om hva som kan gjøres videre for å 174 

forbedre situasjonen.  175 

  176 

AUF i Troms vil: 177 

· Øke de statlige bevilgningene til forebygging av psykisk helse  178 

· At alle universitet og høyskoler skal ha en fadderuke for alle linjer for å samle 179 

sammen studenter for en lettere start med fokus på det sosiale 180 

· Gjøre studentaktiviteter mer synlige  181 

· Ha studentforeninger for så mange linjer som mulig 182 

· Ivareta SHoT-undersøkelsen for å best mulig oppdage de mørke tallene og vite hva 183 

man har å jobbe med  184 

· Jobbe for et tettere samarbeid mellom studenter og samskipnaden for å se etter 185 

løsninger som kan motarbeide problemene studentene står ovenfor 186 

· At alle universiteter skal være universelt utformet slik at alle studenter har muligheten 187 

til å ta en utdanning 188 

· At det skal være helsesykepleier for studenter ved alle hensiktsmessig campuser 189 

· Tilby en gratis PT- og gruppetreningstime for studenter. 190 

  191 

 192 


