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Dette dokumentet omhandler de prinsippene som Velferdstinget i Stavanger skal bygge sin 
politikk og sin virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt inn i fem deler; Studentregionen 
Stavanger, velferd, kollektivtransport, studentbolig og helse. 
 
Organisasjonens formål 

I. Velferdstinget i Stavanger er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker 
for studentene tilsluttet Studentsamskipnaden i Stavanger. 

II. Formålet er å arbeide for studentenes velferdsmessige, demokratiske og økonomiske 
rettigheter, samt sosiale og kulturelle behov. 
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1. Studentregionen Stavanger 
a) Velferdstinget i Stavanger skal hele tiden jobbe for at studentregionen Stavanger skal 

være den mest attraktive studentbyen i landet. 
b) Velferdstinget skal alltid gi en tilbakemelding til studentsamskipnaden når det er saker 

som omhandler studentdemokrati, visjon, mål, budsjett og semesteravgift. 
c) Arbeidsutvalget skal lage en rettferdig og god innstilling til tildelingsmøtet. 
d) Velferdstinget i Stavanger skal delta i den regionale og nasjonale samfunnsdebatten. 
e) Styrke Velferdstinget i Stavanger sin posisjon ved å samarbeide med andre 

velferdsting rundt om i landet. 
f) Alle studentdemokratiene under Velferdstinget i Stavanger skal oppnevne 

representanter til velferdstinget.  
g) Arbeidsutvalget skal ha ansvar for at alle representanter blir valgt til Velferdstinget i 

Stavanger og at det er en rettferdig fordeling av mandater, i henhold til vedtektene. 
h) Alle skal ha rett til innsyn i informasjonen om hva som skjer i organisasjonen. Dette 

for å skape åpenhet og demokrati mellom organisasjonen og andre. 
 
 

2. Velferd 
a) Velferdstinget i Stavanger skal jobbe for at perioden man kan motta støtte fra Statens 

lånekasse for høyere utdanning til å gjennomføre studie skal øke fra 7 til 8 år. 
b) Velferdstinget i Stavanger skal verne om gratisprogrammet i høyere utdanning.  
c) For at det skal være mulig å være heltidsstudent, er det viktig med gode 

studentrabatter og et godt studentvelferdstilbud. 
d) Velferdstinget i Stavanger mener at store deler av studielånet bør gjøres om til 

stipend ved fullført utdannelse. 
e) Velferdstinget skal jobbe for å øke studiestøtten.  
f) Velferdstinget skal være premissleverandør for velferdspolitikken i Stavanger. 
g) Bidra til at prisene i kantiner og kafeer som tilhører Samskipnaden holdes på et 

akseptabelt nivå. 
h) Velferdstinget i Stavanger mener at de som går på private skoler og betaler 

skolepenger, skal få samme støtteordning som utvekslingsstudenter. 
 
 

3. Kollektivtransport  
a) Velferdstinget i Stavanger jobber, og skal fortsette å jobbe for, at studentene skal 

prioriteres når det skjer endringer i kollektivtilbudet i studentregionen Stavanger. 
Dette forutsetter en god dialog mellom Velferdstinget i Stavanger og Kolumbus. 

b) Velferdstinget i Stavanger skal jobbe for et sonefritt studentkort i Nord-Jæren hvor 
nattbuss er inkludert. 
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4. Studentbolig 
a) Velferdstinget i Stavanger mener studentboliger må være et satsningsområde lokalt. 

Det skal alltid kjempes for at mye av tildelingen skal gå til vår region. 
b) Velferdstinget i Stavanger skal jobbe for at dekningsgraden av studentboliger er 20 % 

i 2020, og at den på sikt skal bli 30 %. 
c) Velferdstinget i Stavanger skal jobbe for nye studentboligprosjekter i hele regionen. 

Studentboliger må prioriteres de steder der det er størst behov. 
 
 

5. Helse 
a) Velferdstinget i Stavanger skal støtte opp om gode, helsefremmende tilbud og tiltak. 
b) Fastleger i tilknytning til SiS, skal ikke kunne reservere seg mot å henvise til abort. 
c) Det skal jobbes for faste tilskudd fra både fylkeskommunen og kommunene for å 

drive helsefremmende tiltak for studenter i regionen. 
d) Det må bygges helsehus som kan samle forskjellige helsetilbud for studenter. 
e) Gi informasjon sammen med Studentsamskipnaden til studentene om de ulike 

helsetilbudene som tilbys i regionen. 
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