
 

Bygg flere studentboliger i hele landet!  1 
 2 
 3 
Høsten 2020 ble det satt rekord i antall personer som fikk tilbud om studieplass ved 4 
landets høyskoler og universiteter - 180 00 personer, som var 8000 flere enn i 2019. 5 
Situasjonen knyttet til studentboliger er allerede svært presset flere steder i landet, 6 
særlig i større byer og tettsteder. Mange må derfor bo i kollektiv og hybler med dårlig 7 
standard og høy husleie gjennom studietiden.  8 
 9 
En undersøkelse gjort av Norsk studentorganisasjon viser at den nasjonale 10 
dekningsgraden for studentboliger ligger på 14,87 prosent, basert på antall studenter 11 
i 2020. For å gi flere studenter tilbud om en billig og bra bolig er det viktig å bygge 12 
flere offentlige studentboliger gjennom samskipnadene. Dette bidrar også til å 13 
utkonkurrere useriøse aktører i det private markedet.  14 
 15 
Senterungdommen vil derfor styrke innsatsen rettet mot bygging av offentlige 16 
studentboliger - både ved å forbedre de statlige insentivordningene, bevisstgjøre 17 
vertskommuner for høyskoler og universitet, og i tillegg styrke 18 
studentsamskipnadene.  19 
 20 
Innenfor de statlige virkemidlene er det viktig å styrke støtteordningene for bygging 21 
av studentboliger, og bevilge mer penger til oppgradering av gamle studentboliger.   22 
 23 
Det er viktig at vertskommunene gjøres bevisst på ansvaret som ligger i å bidra til at 24 
flere studentboliger bygges - blant annet ved å tilby attraktive tomter, bruke 25 
kommunal forkjøpsrett når samskipnadene ønsker det, og gi rask saksbehandling. 26 
 27 
I tillegg er det også viktig at studentsamskipnadene i hele landet styrkes, slik at de 28 
blir enda bedre rustet for å planlegge fremtidens boliger for studenter. Disse 29 
prosjektene bør særlig ha fokus på bærekraft, gjenbruk og bruk av lokale 30 
byggematerialer.  31 
 32 
Senterungdommen vil:  33 

- Intensivere den nasjonale satsingen for bygging av studentboliger, slik at 34 
enda flere studenter kan tilbys en billig og bra bolig.  35 

- Oppnå 25 % nasjonal dekningsgrad for studentboliger innen 2030. 36 
- Styrke de statlige støtteordningene for bygging av studentboliger, og bevilge 37 

mer til rehabilitering av gamle boliger.  38 
- Bevisstgjøre vertskommuner for universitet og høyskoler i hele landet, og 39 

gjøre saksbehandlingen mer smidig.  40 
- Styrke studentsamskipnadene som utviklingsaktører med fokus på bærekraft 41 

og gjenbruk.  42 
 43 
Innsendt av Trøndelag Senterungdom 44 


