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NITO og NITO Studentene ber med dette om et snarlig møte med statsråden. Siden koronapandemien inntraff, 

har studentene opplevd en rekke utfordringer vi ønsker å ta opp. De er i korte trekk følgende: 

 

Undervisningskvalitet i høyere utdanning er blitt sterkt redusert under koronapandemien. Kvaliteten oppleves 

som vilkårlig ut fra undervisernes digitale kompetanse og interesse for å utarbeide velfungerende digitale 

undervisningsopplegg. Videre er studiehverdagen svært uforutsigbar, blant annet knyttet til eksamensform. Vi 

foreslår at det nedsettes en nasjonal arbeidsgruppe for «best practice» i digital undervisning og/eller pålegge 

universiteter og høyskoler å ha faglig støtte for utvikling av gode digitale undervisningsopplegg. 

 

Det er behov for en økonomisk krisepakke for studenter. Det har ikke vært tilstrekkelig økonomisk kompensasjon 

for studenter som har mistet arbeidsinntekten fra deltidsjobber og sommerjobber. Vi støtter Stortingets krav til 

krisestøtteordning for studenter og forventer at vedtaket følges opp innen de neste ukene.  Det er viktig med en 

fleksibel ordning som gir reell kompensasjon for tapt inntekt. Kompensasjonen kan ikke være mer lån til 

studentene.  

 

Med situasjonen i arbeidsmarkedet er det problematisk at studenter holdes utenfor, og personer i overgangen til 

arbeidslivet ikke kvalifiserer til dagpengerettigheter. Spesielt er vi bekymret for vårens avgangsstudenter som 

risikerer å gå rett ut i arbeidsledighet. Det er derfor behov for tiltak for å sikre deres livsopphold. 

Dagpengeordningen må justeres for å kvalifisere disse til en viss stønad etter avlagt grad.  

 

NITO og NITO Studentene ber med dette om at regjeringen snarlig etablerer en fleksibel og bred støtteordning 

for studenter med inntektsbortfall som følge av pandemien.  

 

Med vennlig hilsen 

 

  

Silje Skyttern  Trond Markussen 

Leder, NITO Studentene President, NITO 


