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Høringssvar - utkast til forskrift om endring i forskrift om tilskudd til
studentboliger
Studentenes landsforbund(StL) takker for muligheten til å bli hørt og ønsker med dette å gi
våre kommentarer til utkast til forskrift om endring i forskrift om tilskudd til studentboliger.
1. Språklige endringer
StL har ingen merknader til de språklige endringene.
2. Endringer i § 2 om hvem som kan få tilskuddet
StL støtter forslaget om å stramme inn § 2 om hvem som kan få tilskudd. Dette fordi
vi mener studentsamskipnadene er de som er best egnet til å organisere
studentvelferd og derav også studentboliger. Vi ønsker i all hovedsak at tilskudd til
bygging av studentboliger gis disse. På denne måten vil også departementet i større
grad kunne sikre at statlige midler blir benyttet til studentenes beste.
Det er i dag store utfordringer ved studentboligsituasjonen med historisk lange
boligkøer og den ventede store økningen av antall studenter. Derfor vil vi samtidig
påpeke viktigheten av at studentboligstiftelser, i særlige tilfeller, fortsatt kan motta
tilskudd. StL mener tilskuddet til studentboligstiftelsene kun skal få tilskudd dersom
det er det beste alternativet for studentene.
Til sist i punkt 2 vil StL påpeke at slik paragrafen fremkommer i utkast til forskrift ser
det nå ut som om både Studentsamskipnader og studentboligstiftelser i særskilte
tilfeller skal få tilskudd til bygging av studentboliger. Vi foreslår derfor at teksten i
forskriften blir som omtalt i høringsbrevet: ” Tilskudd kan gis til

studentsamskipnader og i særlige tilfeller studentboligstiftelser”.

3. Endringer i praktiseringen av forskriften
StL stiller seg kritiske til at endringer i praktiseringen av forskriften ikke sendes ut på
høring og i så måte ikke inkluderer Studentsamskipnadene, studentene og andre
viktige instanser. Å la endringer i praksis komme frem i for eksempel tilskuddsbrev vil
gjøre praksisen uforutsigbar for studentsamskipnadene og vanskelig å forholde seg
til. I tillegg vil slike endringer uten mulighet for høring gjøre det vanskelig for andre
relevante aktører, som StL, å uttale seg.
4. Andre kommentarer
StL ønsker å uttale seg om § 3 i forskriften. StL mener det er uheldig at det er åpnet
for tilskudd til rehabilitering av eksisterende studentboliger. StL mener det er
studentsamskipnadenes ansvar å sette av midler til slike formål, slik at studentene
ikke skal lide av at samskipnadene tidligere ikke har gjort dette. Ved å gi
studentsamskipnadene et slikt tilskudd vil man i mange tilfeller oppleve at
studentsamskipnader som ikke har drevet godt nok vedlikehold blir premiert for en
slik drift. I tillegg er StL er bekymret for at et slikt tilskudd kan gå utover tilskudd til
bygging av nye boliger, noe som vil være spesielt uheldig sett i lys av dagens
nasjonale studentboligsituasjon.
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StL mener til sist at i hvor stor grad studentsamskipnadene har gjennomført
tilstrekkelig vedlikehold av bygningsmassen må inngå i kriteriene for tilskudd. Det må
også, i større grad enn i dag, føres tilsyn for å sikre at mangel på vedlikehold av
eksisterende bygningsmasse ikke forekommer nå eller i fremtiden.

2

