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Kunnskap er et mål i seg selv. Forskning og utdanning kan derfor ikke styres av samfunnsnytte og 
produktivitet alene. Kunnskap er en viktig drivkraft for samfunnsutviklingen og en forutsetning 
for deltakelse, likestilling og demokrati. Grønne Studenter vil verne om gratisprinsippet og at alle 
skal ha tilgang til utdanning. Utdanning kan være viktig for sosial mobilitet og utjevne forskjeller. 
Alle som er faglig kvalifisert skal ha lik tilgang til utdanning, uavhengig av bakgrunn, status eller 
livssituasjon og studentmassen skal gjenspeile den generelle befolkningen i landet. Mangfold i 
samfunnet og akademia er en tilgang og studenter som ikke fullfører utdanning på normert tid, 
begynner høyere utdanning senere i livet eller bryter normen for hva en student “burde” være skal 
ikke straffes.  
 
Forskning og kunnskap skaper et viktig grunnlag for kvaliteten på velferd, offentlige tjenester og 
omstilling i næringslivet. Grønne Studenter vil sikre gode, langsiktige rammer for forskningen slik 
at kunnskapen forvaltes effektivt og godt, og kan formidles videre fra forskerne. Vi vil ha 
grunnforskning og annen forskerstyrt kunnskapsutvikling. I tillegg er det behov for tematisk 
styring for å sikre samfunnet den kunnskapen vi trenger. Forskning og innovasjon må integreres 
godt og være et aktivt virkemiddel for næringsliv og offentlige institusjoner. Grønne Studenter vil 
reformere finansieringsmodellen vekk fra kvantitet, kortsiktighet og internasjonalisering med 
flypress. 
 
Vi vil sikre profesjonsutdanningenes egenart gjennom å legge til rette for tett kontakt med 
praksisfeltet og aktuelle forskningsmiljøer. Det er viktig for norsk arbeidsliv og samfunn å ha 
tydelige roller for de ulike utdanningsinstitusjonene, og hvilken kompetanse kandidater fra hvert 
slag innehar. Fagskoler er en viktig del av utdanningssystemet, og har utdanninger tett knyttet til  
behov i arbeidslivet og etterspørsel etter oppdatert kompetanse. 
 
   



Like muligheter 
 
Grønne Studenter vil: 

● Bevare gratisprinsippet i høyere utdanning, inkludert for studenter fra land utenfor 
EØS-området. 

● At studenter med nedsatt funksjonsevne skal motta studiestøtte i 12 måneder, beløpet 
skal reguleres etter grunnbeløpet i Folketrygden, og settes til 2,5 G. 

● Ha god rådgivning og veiledning i forkant av studiene med fokus å utjevne 
sosioøkonomiske og kulturelle forskjeller i rekrutteringen til høyere utdanning. 

● Et spesielt fokus på rekruttering i de delene av befolkningen som er lavt representert i 
dagens akademia og et systematisk arbeid for å motarbeide frafall i høyere utdanning.  

● Bedre kjønnsbalanse i studentmassen og bruke løsninger som kvotering og tilleggspoeng 
for å skape et mangfoldig og likestilt akademia. 

● Sikre god forventningsavklaring mellom student og institusjon der man får god 
informasjon om hva som forventes før, under og etter endt studium. 

● At høyere utdanning er universelt utformet, og at tjenester og infrastruktur er lagt til rette 
for at alle skal ha tilgang. 

● At alle studenter får tilstrekkelig rådgivning, oppfølging, veiledning og tilrettelegging. 
● At institusjonene har gode rutiner for håndtering og forebygging av mobbing, 

diskriminering og trakassering. 
● Jobbe imot et akademia som sikrer reproduksjon av og økning i sosiale forskjeller, men 

heller fremmer likhet og mangfold. 
● At studentenes rettigheter ivaretas gjennom gode rutiner og kvalitetssikringssystem ved 

institusjonene. 
● Tilrettelegge for at flyktninger skal kunne fortsette sin høyere utdanning, inkluderes i det 

akademiske miljøet og muliggjøre for asylsøkere å fortsette sin utdanning i Norge mens de 
venter på å få behandlet asylsøknad. 

● Gjøre “Students at risk” til permanent ordning. 
● Øke investeringene i utdanning av helsepersonell i utviklingsland. 

 

Utdanningskvalitet og forskning 
 
Grønne Studenter vil: 

● Ha en finansieringsmodell som gir universitetet større autonomi og mulighet til å la sine 
forskere i større grad spille på sine styrker som f.eks. formidling og undervisning eller 
forskning utenfor dominerande fagtrender. 

● Belønne formidlingsaktiviteter utover publisering som tilgjengeliggjør forskning til 
befolkningen, ved å revidere tellekantsystemet (publiseringsindikatoren). 

● Utforme utdanningskomponenten i finansieringen av høyere utdanning til å stimulere til 
målrettet arbeid for at utdanningen har høy kvalitet ved at studenter oppnår forventet 
læringsutbytte, og bidra til at studentene fullfører utdanningen. 

● At de norske og internasjonale ordningene for finansiering av internasjonalisering innen 
forskning utformes slik at de ikke fremmer flyreiser. 

● Øke støtten til forskning som skal bidra til mer bærekraftig utvikling i næringslivet og 
offentlig sektor.  



● Styrke friheten til universiteter og høyskoler ved å øke grunnbevilgningen og utjevne 
forskjeller i finansieringsordningen.  

● Øke grunnbevilgningen for instituttsektoren.  
● Endre finansieringsmodellen for universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter for å 

stimulere til økt samarbeid.  
● Sikre langsiktig og forutsigbar finansiering av forskningsmiljøer. 
● Fremme økt bruk av rammeavtaler til forskning for offentlig sektor.  
● Stimulere til bruk av Open Access og sikre at anonymiserte data og publikasjoner fra 

offentlig finansierte institusjoner er allment tilgjengelige.  
● Sikre at alle kliniske studier registreres og at metodene og resultatene tilgjengeliggjøres. 
● Gjøre det enklere for ansatte i profesjonsutdanninger å kombinere stillingen med arbeid i 

relevant bransje.  
● Satse særlig på forskning som fremmer det grønne skiftet og som bidrar til innovasjon i 

næringer der Norge har særlige konkurransefortrinn.  
● Stimulere til et mer målrettet samarbeid mellom det offentlige og forskningsmiljøer for å 

bidra til kunnskapsbaserte beslutningsprosesser.  
● Gi alle studenter lovfestet rett til et studentombud. 
● Lovfeste retten til et godt læringsmiljø i en ny læringsmiljølov for studenter. 
● At alle studenter automatisk skal få en individuell, læringsfremmende skriftlig begrunnelse 

på innleverte arbeidskrav og eksamen. 
● At karakterfastsettelsen skal regnes som et enkeltvedtak, ved klage skal studentene ha 

mulighet til å begrunne sin klage. 
● Ha et mangfold av lærings- undervisnings- og vurderingsformer som er individuelle,  

gruppebaserte, baserte på oppdatert og relevant pensum og har høy grad av interaksjon 
mellom studenter og undervisere. 

● At alle studenter skal få en faglig vitenskapelig ansatt mentor som skal bistå studenten 
med faglig oppfølging og veiledning gjennom hele studieløpet. 

● At alle institusjoner skal tilby ekstra veiledning til førsteårsstudenter, med en integrert 
faglig og sosial tilnærming. 

● At alle faglige ansatte ved institusjonene skal ha pedagogisk og praktisk kompetanse i tråd 
med studentenes og fagets behov. 

● At studenter er fullverdige deltakere i det akademiske fellesskapet ettersom et fagmiljø 
består av både studenter og vitenskapelig ansatte. 

● At studenter som har behov for tilrettelagte lærings- og vurderingsformer skal ha tilgang 
til dette gjennom hele studieløpet. 

● Bygg som i dag eies og driftes av akademiske institusjoner for egen virksomhet skal ikke 
tvinges overført til Statsbyggs forvaltning. 

● Akademiske institusjoners styringsmodeller bør respektere institusjonenes foretrukne 
modeller, og ikke påtvinge hybridmodeller eller annen ekstern styring på institusjoner som 
foretrekker å ledes av valgt rektor som styreleder. 

● Styrke fagskolen med mer praksis og tettere kontakt med arbeidslivet. 
● Øke kvaliteten og relevansen for utdanningen ved at praksis blir et integrert tilbud i alle 

studieprogram. 
● Jobbe for fremtidsrettet og ansvarlig etterutdanning for ansatte i fossile næringer slik at 

de er rustet for kommende endringer i arbeidsmarkedet. 
● Satse på  bærekraftige studier, styrke det tverrfaglige fokuset, studentenes 

innovasjonskompetanse, evne til å anvende teori, ferdigheter og kompetanse slik at 
fremtidens arbeidstakere har kompetanse til å løse komplekse samfunnsutfordringer. 



● At alle studier skal ha et integrert  bærekraftig og fremtidsrettet fokus, med vekt på 
kunnskap som fremmer utviklingen mot et nullutslippssamfunn. 

● Opprette 300 studieplasser hvert år som skal bidra til reell grønn omstilling, for eksempel 
med spesialisering i havvindteknologi, biologisk mangfold og sirkulærøkonomi. 

● Innføre et klimaregnskap for all statlig virksomhet som omfatter utdanningssektoren. 
● At miljøvennlig og bærekraftig drift av utdanningsinstitusjoner skal være lovfestet i 

universitets- og høgskoleloven. 
● Oppdatere statens personalhåndbok slik at den oppfordrer til mest miljøvennlige reise.  
● At alle statlige høyere utdanningsinstitusjoner trekker sine fossile investeringer. 
● Studentene med dokumenterte lese- og skrivevansker skal ha rett til å kunne avlegge 

eksamen muntlig. 
 

Studentvelferd 
 
Grønne Studenter vil: 

● Studentrabatten på statlig finansierte kollektivtransportordninger skal økes til 50 prosent 
på alle reiser, uten fastsatt aldersgrense. 

● Øke nivået på studiestøtten til 1,5 G og gi studenter som har obligatorisk aktivitet i 
sommermånedene krav på utvidet støtteperiode. 

● At minst 40 prosent av studielånet konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng.  
Forholdet mellom stipend og lån skal ikke endres avhengig av om man fullfører studiet på 
normert tid eller ikke. Som et minstekrav må studielånet fra fag som bidrar til å komme inn 
på graden konverteres til stipend på samme måte som fagene som faktisk inngår i graden, 
når graden er fullført. 

● Bygge minst 4000 studentboliger per år inntil behovet er dekket  og kostnadsrammen skal 
justeres årlig. 

● Sikre statlig finansiering til rehabilitering av studentboliger. 
● At studentsamskipnader skal få tilskudd fra staten til bygging av studentboliger 

tilsvarende 49 prosent av de totale bygge- og tomtekostnadene. 
● At studentsamskipnadene skal være hovedtilbyder av studentboliger. 
● Gi studentboligstiftelser og andre ikke-kommersielle aktører rett til å søke og motta 

statstilskudd for å bygge studentboliger. 
● Sikre kvaliteten på studentbolig-prosjekter gjennom kvalitetssikring fra Husbanken. 
● Oppgradere Statsbygg’s studentbolig-byggestandard med krav om nullenergibygg og 

plusshus, økte kostnader kompenseres med høyere kostnadsramme men kun hvis det også 
inkluderer et økt statlig tilskudd per hybelenhet. 

● Gjennomføre prøveprosjekter med samlokalisering av boliger for eldre og studenter. 
● Gjøre det lettere å beholde dagpenger og NAV-stønad under videreutdanning og tillate all 

deltakelse på kurs. 
● Gi nyutdannede studenter rett på arbeidsavklaringspenger eller opprette en egen ordning 

for overgangsstønad for nyutdannede. 
● Likestille studenter med arbeidstakere når det gjelder antall uker betalt foreldrepermisjon 

og enslige foreldres rett på overgangsstønad. 
● Kun stille krav til å være oppmeldt som student i tre måneder for å ha rett til 

foreldrestipend,  at studenter med barn skal kunne betale semesteravgift og beholde 
studentstatus under foreldrepermisjonen. 



● At studenter med barn skal ha rett på utsatt eksamen ved foreldrepermisjon og 
fremskyndet eksamen grunnet fødsel, ved sykt barn under eksamen eller obligatorisk 
undervisning skal barnets legeerklæring være gyldig dokumentasjon for fravær.  

● At tilskuddet til studentbarnehager skal være det samme som til offentlige barnehager og 
rammefinansieringen av studentbarnehagene skal være et statlig ansvar. 

● At alle studenter skal ha enkel tilgang til et lavterskel, psykisk helsetilbud. 
● At det skal øremerkes midler gjennom helseforetakene til utvidelse av det psykiske 

helsetilbudet rettet mot studenter. 
● Gi statlig støtte til psykologtjeneste for studenter som i dag finansieres gjennom 

semesteravgift. 
● At det skal finnes tilbud for studenter med tyngre psykiske plager. 
● Utdanne tilstrekkelig med kvalifisert personell for å kunne gjennomføre reformer og 

opptrappingsplaner innenfor psykisk helsearbeid. 
● Følge opp og evaluere arbeidet med psykisk helse og gjennomføre en Stortingsmelding om 

studenthelse. 
● Innføre et prøveprosjekt med oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam som hjelper 

studenter med psykisk helse. 
● Styrke samhandling mellom kommune, utdanningsinstitusjon, samskipnad, 

spesialisthelsetjenesten samt sikre en tydelig og hensiktsmessig ansvarsfordeling for 
studenters psykiske helse mellom disse aktører. 

● Styrke og tilgjengeliggjøre lavterskeltilbud innen psykisk helsetjeneste med målet at det 
ikke skal oppleves dramatisk,  komplisert eller dyrt å oppsøke psykolog eller 
samtalegruppe.  

● Tillate å ha en lege i studentsamskipnaden i tillegg til fastlege i folkeregistrert kommune 
● At tannhelsebehandling for studenter skal være en del av allmennhelsen, og inkluderes i 

folketrygden. Inntil dette er realisert skal det være 75 prosent rabatt på offentlig 
tannhelsebehandling for alle studenter uavhengig av alder, studiested og bosted. 

● At briller, linser og behandlinger for syn og øye skal være offentlig rabattert for alle 
studenter. 

● At studenter som er syke skal ha krav på sykestipend fra Lånekassen. 
● Gjøre det enklere for folkevalgte studenter å få økonomisk kompensasjon for tapt 

arbeidsinntekt. 
● Det skal opprettes en finansieringsordning ala klimasats, der universiteter og andre 

offentlige institusjoner kan søke om midler til klimatiltak. 
  
   


