DEN GODE
VERTSKOMMUNEN
INNLEDNING
Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker å gjøre alle landets vertskommuner og fylkeskommuner oppmerksomme på det viktige ansvaret som ligger i å ha studenter hos
seg før valget i 2015. Et godt vertskap har lettere for å beholde studentene etter endt
utdanning, og gjør institusjonenes rekrutteringsarbeid lettere. Samtidig blir kommunene
attraktive også for institusjonenes arbeidstakere, og bidrar til næringsutvikling i regionen.
Med andre ord er et godt vertskap fordelaktig for alle involverte; både studenter,
utdanningsinstitusjoner, næringsliv og lokalsamfunn.

FELLES ANSVAR FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
Studentmelding
Alle vertskommuner og -fylkeskommuner bør vurdere å utarbeide en studentmelding. En
slik melding må inneholde tiltak for å sikre de lokale studentenes velferd og muligheter
for faglig utvikling. Meldingen må være styrende i alle saker som angår høyere utdanning
innenfor kommunen eller fylkeskommunen, og må være forpliktende for administrasjon
og kommunestyre/fylkesting.
Møtepunkter mellom studenter og lokale myndigheter
Kommunene og fylkeskommunene som ikke har faste og jevnlige møteplasser mellom
studenter og kommunene, bør opprette dette. Det er viktig for studentene å ha en direkte
kommunikasjonslinje til politikerne i kommunen, samtidig som det er nyttig for
kommuneadministrasjon og -styre å ha enkel mulighet til å søke råd hos studentene i de
sakene hvor det er nødvendig.
Informasjonstjenester
De lokale myndighetene har et samlet ansvar for å informere om egne tilbud. Dette
inkluderer spesielt helsetjenester og andre studentrettede tjenester som tilbys. Ofte kan
egne portaler, der informasjon er samlet og rettet spesielt mot studenter, være en egnet
arena for slikt informasjonsarbeid.
Faglig samarbeid
Der det er mulig bør kommuner og fylkeskommuner ta en aktiv rolle i lokal, faglig
utvikling gjennom å stille seg til disposisjon for studenter som skriver
avhandlingsoppgaver. Gode praksisplasser og praksisveiledere skal stilles tilgjengelig for
utdanningsinstitusjonene.
Samferdsel
Å benytte seg av sykkel er rimelig, miljøvennlig og helsefremmende, men mange steder
også utrygt. Lokalmyndighetene bør være foregangseksempler når det kommer til

utbygging av sykkelveier langs kommunal- og fylkesveier, og å være pådrivere for at
også riksveier skal holde en standard som gjør sykling til et trygt og effektivt
fremkomstmiddel.
Studentkultur
Fylkeskommunene og kommunene skal legge til rette for studentkultur og -frivillighet som
en naturlig del av kommunens eller fylkeskommunens kulturelle tilbud. Dette kan gjøres
ved å gi økonomisk støtte, samt å stille lokaler til disposisjon for studentforeninger og organisasjoner. Det skal være studentrabatt på kultur- og idrettsarrangement.

KOMMUNENES ANSVAR
Kommunene som er vertskap for institusjoner for høyere utdanning, har et særlig ansvar
for studenters velferd og for å tilrettelegge for en god studietid.
Studentboliger
Å tilrettelegge for bygging av studentboliger er et av tiltakene som både på kort og lang
sikt kan gjøre mest for studentvelferd i den enkelte vertskommune. Vertskommunen bør
gi den lokale studentsamskipnaden forkjøpsrett til tomter i nærheten av
utdanningsinstitusjonen eller bysentrum. Tomtene bør stilles til disposisjon for
samskipnadene gratis eller mot et mindre vederlag. Kommunen bør også sørge for
effektiv saksbehandling av byggesaker som gjelder studentboliger. De kommunene som
ikke har fritak fra eiendomsskatt for studentsamskipnadene, bør innføre det.
Studenthelse
Studenter er mer utsatt enn andre grupper i befolkningen for psykiske helseproblemer.
Kommunen har det primære ansvaret for studentenes helsetilbud, også innenfor psykisk
helse. Alle vertskommuner bør sørge for at helsetilbudet er dimensjoner til å takle
utfordringer tilknyttet til studenters behov for oppfølging og helsehjelp. Det er også
kommunens ansvar kontinuerlig å informere studenter om hvilke helsetilbud som finnes,
og hvordan man kommer i kontakt med det. Kommunen kan stille fastlegehjemler som er
særskilt rettet mot studenter tilgjengelig for studentsamskipnadene.
Barnehager
For at også studenter med barn skal kunne ta høyere utdanning, er det nødvendig med
et tilstrekkelig antall barnehageplasser også for studenter som ikke er folkeregistrerte
innbyggere i vertskommunen. Barnehagene bør også ha et spesielt studentrettet tilbud,
som for eksempel fleksible åpningstider i høyaktivitetsperioder som eksamenstiden.

FYLKESKOMMUNENES ANSVAR
Fylkeskommunenes ansvar er knyttet til de oppgavene som ligger til fylkestinget. Disse
knytter seg i hovedsak til overkommunale ansvarsoppgaver som kollektivtrafikk,
kulturtilbud og tannhelsetjenester.
Kollektivtrafikk
Det er nødvendig at studenter har mulighet til enkelt og rimelig å ta seg frem i kommunen
de studerer i. Alle fylkeskommuner bør satse på et godt utbygd kollektivnett med hyppige

avganger. Det skal også tilbys studentrabatt på minimun 50 prosent på kollektivtrafikk til
alle studenter, uavhengig av alder og studiested.

