NEI TIL TURBOSTIPEND!
Resolusjon vedtatt på NSOs landsmøte 2015 (17.–19. april 2015).

For mange bruker for lang tid på å fullføre påbegynte studier. Det er mange ulike og
sammensatte årsaker til dette, og det bør ikke være et mål at absolutt alle skal fullføre til
normert tid. Til tross for dette er det ingen tvil om at andelen som fullfører normert bør
være høyere enn den er i dag.
På 90-tallet fikk studenter økt studiestipendet med 18 000 kroner om de fullførte på
normert tid. Den gang var stipendandelen på 14 prosent, noe som gjorde at de 18 000
kronene hadde meget stor innvirkning på det totale stipendet. I dag har vi derimot en
stipendandel på 40 prosent.
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viste at 19 prosent av studentene
hadde opplevd psykiske symptomplager i løpet av studietiden. Mange studenter nevner
økonomiske bekymringer som en årsak til det. Studentene er hardt presset i dag, og må
allerede produsere studiepoeng for å få omgjort deler av studielånet til stipend.
Turbostipend vil heller bidra til å øke presset på studentene, og NSO er bekymret for
hvilken effekt det vil ha på studentenes psykiske helsetilstand.
NSO ønsker ikke å øke presset på studentene ytterligere, og mener turbostipend er et
dyrt og dårlig tiltak. Det vil heller ikke vil bedre studentene økonomiske situasjon i
studiehverdagen, men være en ytterligere bonus etter at studiet er ferdig. Det mener
NSO er feil pengebruk.
I tillegg favoriserer turbostipend ressurssterke studenter, og systematisk å diskriminere
studenter som allerede sliter. Det er et angrep på prinsippet om like muligheter til
utdanning.
NSO mener den beste måten å få flere til å fullføre på normert tid er ved å heve
studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G). Det gir alle studenter
mulighet til å bruke mer tid på studiene.
Norsk studentorganisasjon sier nei til innføring av turbostipend.
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