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God studentpolitikk er god 

sosialpolitikk 

Studentene er en stor og viktig del av Bergen by og omegn, men blir likevel ofte 

nedprioritert. Det til tross for at gjentatte undersøkelser viser at studentene sliter, både 

økonomisk og psykisk. Bergen SV mener at kommunen vår bør satse på studentene, og 

arbeide for at Bergen blir landets beste studentby. God studentpolitikk er god sosialpolitikk, 

og vi i Bergen SV vil derfor prioritere studentenes velferd. 

 

Studentene har slitt under koronapandemien, men slet også fra før. Studentenes helse- og 

trivselsundersøkelse (SHoT) har lenge vist dette. Kun 4 av 10 studenter oppgav god 

livskvalitet fra 2010 til 2018, og andelen sank ytterligere, til 34 %, i 2021. Andelen studenter 

med høyt nivå av psykiske plager har økt fra nesten hver 6. student i 2010 til nær halvparten 

i 2021. I både 2018 og 2021 svarte 1 av 5 studenter at de har skadet seg selv med vilje, og 

like mange oppgav at de har tenkt på å ta sitt eget liv (SHoT-tilleggsundersøkelse, 2021). 

Dette er dramatiske tall. 

 

Helsetjenestene for studenter er overbelastet. Det er lange ventelister for psykologtimer, og 

studentene har gjerne ikke råd til å betale for andre kommunale tilbud. Mange får beskjed 

om at de ikke er syke “nok” til å få hjelp. Vi trenger derfor studentvennlige priser på psykisk 

helsehjelp, og flere lavterskeltilbud for å dekke studentenes behov. Ikke minst må vi arbeide 

forebyggende med sosiale og kulturelle tiltak for å hindre at like mange studenter vil slite i 

fremtiden. 

 

Studentene lever dessuten i fattigdom, med en studiestøtte som er langt under 

fattigdomsgrensa. I den europeiske undersøkelsen Eurostudent VII oppgir 77 % av de norske 

studentene at de er avhengig av jobb ved siden av studielånet for å dekke levekostnadene 

sine (Studvest, 19.11.2021). Dette kan åpenbart gå ut over studiene, som skal være det 

viktigste studentene foretar seg. Under korona har også studenter opplevd å falle mellom to 

stoler. I kraft av sin stilling som student mister mange studenter arbeidsrettigheter ved 

permittering, og den økonomiske støtten studenter har blitt tilbudt under koronapandemien 

er i form av studielån. SV må arbeide for å sikre studenter fulle arbeidsrettigheter ved 

permittering. 
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En grunnleggende vanskelig økonomisk situasjon for studentene skaper også forskjeller 

mellom dem. Noen studenter får økonomisk støtte hjemmefra, i form av blant annet penger 

eller kjøp av bolig. Dette gir noen studenter gyldne muligheter til å fokusere helhjerta på 

studiene, og en behagelig og komfortabel bosituasjon som er ideell for studielivet. De fleste 

studenter er derimot ikke så heldige, og vil måtte jobbe på bekostning av studier. Dette kan 

skape sosiale skiller mellom studenter både under studiene og senere i arbeidslivet. 

 

Studentboligundersøkelsen fra Norges Studentorganisasjon (NSO) viser at dekningsgraden 

for studentboliger i Bergen ligger på 13,65 prosent. Mange studentboliger er også svært slitt 

og trenger oppgradering. Flere steder kan riving bli aktuelt hvis ikke oppgradering skjer 

snart. Studentsamskipnaden Sammen sier selv at de ønsker å både oppgradere de 

eksisterende boligene og å bygge flere, men at de mangler til å gjennomføre prosjektene. 

Videre lå den gjennomsnittlige leieprisen på det private markedet i Bergen på 10 355 kroner 

ifølge tall fra Husleie.no. I juli 2020 lå leieprisen på 9 676 kroner, og i februar 2020 lå prisen 

på 8 323 kroner (Studvest, 02.09.2021). Dette er enorme økninger, og vi i Bergen SV vil gjøre 

det vi kan for å motvirke denne utviklingen. 

 

Studenter i Bergen og omegn er også helt avhengige av å benytte seg av det kollektive 

tilbudet i byen vår. Per nå er dette er dyrt, og noe som går utover studenters allerede 

sårbare økonomi. Sykling kunne vært et økonomisk alternativ, men det er dessverre dårlig 

tilrettelagt for dette. Sykkeltilbudet burde styrkes ytterligere. Store og små tiltak kan lette på 

studenters økonomiske situasjon, og her finnes det også muligheter for kommunen til å 

bidra. 

 

Bergen SV vil derfor jobbe for: 

 

• Bygging av flere nye ikke-kommersielle studentboliger i Bergen, ved blant annet å gi 

øremerket økonomisk støtte til Sammen for dette formålet 

• Forskutterte statlige tilskudd til studentboliger 

• Et pristak på private utleieboliger 

• Styrking av arbeidsettigheter til studenter 

• Innføring av studentpris på enkeltbilletter på kr 29 

• Reduksjon på studentpris på månedsbillett til 300 kr 

• God tilrettelegging for sykling rundt studentbolig-områder og generelt i 

sentrumsområdet 
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• Å styrke kollektivtilbudet ved studentboliger og de største utdanningsinstitusjonene 

• Å støtte studenthelsetjenesten økonomisk 

• Å senke terskelen for tilgangen til psykisk helsehjelp for studenter, ved blant annet å 

arbeide for å innføre studentvennlige priser i kommunens offentlige og private tilbud 

• Flere lavterskeltilbud for studenter 

 


