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HØYRES STUDENTERS



Kjære medlem i Høyres 
Studenter. Foran deg kan du 
lese prinsipprogramkomiteens 
forslag til det som skal bli Høyres 
Studenters endelige prinsipper. 

Politikk er mer enn hva man ser 
i media og det man diskuterer 
til daglig. Fordi bak et hvert 
politisk standpunkt ligger det 
et prinsipp. Ideologi og prin-
sipper er vårt felles verdigrun-
nlag og påvirker alt vi mener. 
I en organisasjon som Høyres 
Studenter har vi høy takhøyde 
for politisk debatt, og man kan 
være stridende uenig fra sak 
til sak. Allikevel har vi noe som 
samler oss og gjør at vi hører 

sammen i en og samme organi-
sasjon, det er prinsippene våre. 

Prinsipprogrammet skal legge 
grunnlaget for den politiske 
debatten vi fører internt og 
eksternt. Det setter rammene 
rundt vår politiske enighet og 
uenighet. Det er derfor viktig 
at dette gjøres gjennom en 
opplyst og grundig debatt, hvor 
alle deler av organisasjonen 
kan bidra til å sette sitt preg. 

I en verden som stadig utvikler 
seg, ser vi at prinsippene våre 
også gjør det. Det er nettopp 
derfor vi nok en gang skal 
se på de prinsippene vi har 

nedskrevet, og se om dette 
er det riktige for tiden vi lever 
i. Så nå er det på tide for 
akkurat deg å dele dine prin-
sipper. Jeg håper du er klar 
for heftige debatter, som igjen 
fører til gode løsninger. Fordi 
når vi nå skal diskutere våre 
prinsipper, definerer vi hvem 
vi i Høyres Studenter er! 

Prinsipprogramkomiteen har 
bestått av Hanna Bakke-
Jensen (leder), Marius Aune, 
Sara Juriks, Tobias Otterstad 
og Eirik Aronsveen. Karianne 
Kroglund Monstad har vært 
sekretær for komiteen. 

Lykke til!

På vegne av komiteen,

Hanna Kristie Bakke-Jensen
Leder av Høyres Studenters 
prinsipprogramkomité 2018 
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Høyres Studenters 1	

prinsipprogram 2	

 3	
Høyres Studenters politikk bygges på en konservativ tankegang som støtter opp om liberale 4	
verdier. Som samfunn skal vi sikre den grunnleggende tryggheten for deg og dine, samtidig som vi 5	
skal gi enkeltmennesker og familier frihet til å velge, rom til å satse og mulighet til å skape sin 6	
egen fremtid.  7	
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Kapittel 1: Samfunn 8	

Menneskenes grunnleggende rettigheter kan bare realiseres i et samfunnsfellesskap bygget på 9	
rettsstaten, demokrati og ytringsfrihet. Menneskets evne til å øve rettferdighet gjør demokrati 10	
mulig. Menneskets tilbøyelighet til urettferdighet gjør demokratiet nødvendig. 11	
 
Det norske demokratiet 12	
Parlamentarismen og lokaldemokratiet skal stå sterkt for å ivareta maktspredningen i samfunnet. 13	
Frivilligheten, organisasjons- og næringslivet må også ha grunnlag til å stå sterkt for å sørge for at 14	
konsentrasjonen ikke bare ligger på staten. Stortinget skal ha en geografisk nøytral 15	
mandatfordeling mellom valgkretsene, hvor valgkretsenes folketall vektlegges. Men for å ivareta 16	
representasjon fra hele landet skal det innføres et minstetall på tre distriktsmandater per valgkrets. 17	
Demokratiet står fortsatt overfor utfordringer når det kommer til mangfoldig representasjon. For å 18	
møte den vedvarende trenden må det stimuleres til økt politisk deltakelse. Det konstitusjonelle 19	
monarkiet skal bevares og fortsatt beholde sin symbolske verdi.  20	
 21	
 22	

DISSENS 1, Tobias:  
 
Stryk siste setning og erstatte med:  
 
Monarkiet skal over tid bli erstattet med en indirekte valgt president gjennom det Norske 
Storting. Statsministerens rolle som leder av regjeringen skal beholdes, og presidentens rolle 
vil primært være seremoniell 

 23	
DISSENS 2, Tobias:  
 
Helhetlig endringsforslag på linje nummer 14-21:  
 
Høyres studenter mener det er et viktig prinsipp å legge til rette for at Stortinget representerer 
velgere i hele landet og at Stortingets representanter viser mangfoldet av innbyggere i Norge. 
Valgordningen vi har i dag har flere roller enn å regulere hvilke representanter som blir valgt 
til stortinget. Valgordningen sørger også for en bredere representasjon på Stortinget gjennom 
å overrepresenterte fylker med lavt folketall. God representasjon fordrer et minstetall av 
representanter og den norske valgordningen sikrer dette. Derfor skal valgordningen bestå slik 
den er i dag 

 
Velferdsstaten  24	
Statens velferdsordninger skal innrettes slik at det alltid lønner seg å jobbe. De svakeste i 25	
samfunnet skal få den hjelpen de trenger, samtidig som man stimulerer til at alle arbeidsføre 26	
jobber etter evne. Omfordelingsprinsippet skal stå sterkt, gjennom et rettferdig skattesystem som 27	
fordeler samfunnets goder.  28	
 29	
Bærekraftig og forsvarlig disponering av oljefondet, skal sørge for at velferden ivaretas for de 30	
kommende generasjoner. Oljefondets investeringer skal ha en helhetlig intensjon og dermed 31	
holdes utenfor det enkelte Stortings politiske motiver og meninger. De etiske retningslinjene satt 32	
av Stortinget skal fortsatt bestå. 33	

 
Mangfold 34	
Integrering er både et ansvar for staten, så vel som hvert enkelt medlem av samfunnet. Skolen har 35	
et særskilt ansvar for å drive holdningsdannende arbeid, og sørge for at hver enkelt elev er klar 36	
over sitt ansvar som medlem av samfunnet. Skolens rolle er også viktig for å gi de som kommer til 37	
Norge de nødvendige verktøy for integrering. Det bør være en klar tanke bak bosettingspolitikken 38	
for å hindre befolkningskonsentrasjon som fungerer hemmende for integreringen. 39	
Organisasjonslivet og frivilligheten gjør et viktig bidrag til god integrering, og det må legges et godt 40	
grunnlag for at dette arbeidet kan videreføres. Trossamfunn skal finansieres av medlemmene selv. 41	
Unntaket er når trossamfunn utfører oppdrag på vegne av staten og vedlikeholdelsen av historiske 42	
bygg.  43	
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Norge skal føre en streng, men rettferdig innvandringspolitikk. Etterspørselen i arbeidslivet og de 44	
utfordringer det globale samfunnet står overfor bør legge en føring for innvandringspolitikken.  45	
 46	
Kvotering er diskriminering. Staten må danne et grunnlag for at alle barn har like muligheter, ved 47	
likeverdig behandling og eksponering for holdninger og livets muligheter.  48	
 49	
Far skal ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon. For å fortsette samfunnets 50	
holdningsendringer ønsker Høyres Studenter at fedre fortsatt skal ha en kvote av 51	
foreldrepermisjonen. Fordelingen av felles permisjon skal være opp til hver enkelt familie, med 52	
grunnlaget at barnets beste skal legges til grunn.  53	
 54	

DISSENS 3, Marius:  
 
Helhetlig endringsforslag på linje nummer 53-56:  
 
Foreldrepermisjonen er til for å gi barnet en god start i livet. For at barnet i den første fasen i 
livet får trygge og stabile rammer rundt seg, må vi ta hensyn til at familier har ulike 
muligheter til å ta ut permisjon. Høyres Studenter ønsker derfor å la foreldre fritt dele 
foreldrepermisjonen seg imellom 

 
Media 55	
Pressefrihet skal stå som et viktig prinsipp i samfunnet. Et mediemangfold og en sterk uavhengig 56	
presse er viktig for demokratiet. Pressestøtten bør bevares, men man bør ha et kritisk blikk på 57	
hvem denne tildeles.  58	
 59	

DISSENS 4, Eirik:  
 
Helhetlig endringsforslag på linje nummer 60-62:  
 
Pressefrihet skal stå som et viktig prinsipp i samfunnet. Et mediemangfold og en sterk 
uavhengig presse er viktig for demokratiet. Pressestøtten bør reduseres og man bør ha et mer 
kritisk blikk på hvem denne tildeles. Høyres Studenter ønsker flere restriksjoner på hvem som 
mottar pressestøtte, pressehusene må ha et særskilt samfunnsansvar for å motta støtten 

 60	
Det er fortsatt et behov for en statlig eid kringkaster med et særskilt opplysningsansvar.  61	
 

Trygghet  62	
Et tilstedeværende og effektivt politi er viktig for å opprettholde en velfungerende velferdsstat. Vi 63	
skal ha et forsvar som skal beskytte alle Norges land- og havområder. Forsvarets strategiske 64	
beslutninger skal ha faglig begrunnelse og ikke baseres på distriktspolitiske hensyn. Norge skal ha 65	
et mål om å bruke 2% av BNP på forsvar, i tråd med enigheten fra NATOs toppmøte i Wales 2014. 66	
 67	
For å møte de sikkerhetsutfordringene som politiet står overfor i dag ønsker Høyres Studenter et 68	
mer liberalt lovverk ved bevæpning av politiet. Dette innebærer ikke en generell åpning for å bære 69	
våpen, men større mulighet for politiet selv å avgjøre hvilke steder trusselnivået er tilstrekkelig 70	
høyt. 71	

Frihetsberøvelse skal fortsatt være statens strengeste straffemetode, og all straff skal være en 72	
rettferdig og forutsigbar reaksjon på lovbrudd. Straffesystemet bør bygge på rehabilitering, 73	
individual- og allmennpreventive hensyn. Slik sørger vi for et samfunn som både rettferdig 74	
sanksjonerer og forebygger kriminalitet.  75	
 
Internasjonalt  76	
Høyres Studenter mener det er et mål å bli fullverdig medlem i den Europeiske Union, og verne om 77	
EØS-avtalen i den tid man ikke er fullverdig medlem. Globale utfordringer må møtes gjennom 78	
globalt samarbeid. Vi må stå ved våre forpliktelser til De Forente Nasjoner og bruke dette som en 79	
aktiv arena for å møte de utfordringer verden står overfor.  80	
Norge skal ta sitt internasjonale ansvar gjennom en aktiv bistandspolitikk. Det er viktig med 81	
multilaterale handelsavtaler for å sikre at den økonomiske utviklingen skjer på tvers av 82	
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kontinenter. Bistand bør primært rettes mot humankapital, realkapital og teknologi som skaper 83	
langsiktig vekst. 84	
 85	
Norge bør stille seg bak internasjonale mål om at det skal skje en aktiv nedtrapping av atomvåpen, 86	
og jobbe for et atomvåpenforbud.  87	
 88	

DISSENS 5, Marius og Eirik:  
 
Stryke ”og jobbe for atomvåpenforbud” på linjenr. 92 og 93:  

 89	
Høyres Studenter anerkjenner behovet for et forsvarssamarbeid gjennom NATO. 90	
 
Bærekraftig utvikling  91	
Dagens generasjon skal overlate kloden i samme eller bedre tilstand som den ble gitt. Det skal 92	
lønne seg å velge klima- og miljøvennlig, og forurenser skal betale det den påvirker. Forurensning 93	
skjer på tvers av de nasjonale grensene. Høyres Studenter mener derfor det er særlig viktig å ha 94	
et internasjonalt samarbeid, og følge opp forpliktelsene i Paris-avtalen.  95	
 96	

DISSENS 6, Eirik:  
 
Erstatte delkapittel ”Bærekraftig utvikling” til:  
 
Dagens generasjon skal overlate kloden i samme eller bedre tilstand som den ble gitt. Høyres 
Studenter mener en mer klima og miljøvennlige alternativer ikke skal subsidieres for 
sluttforbruker. En bærekraftig og miljøvennlig fremtid må tvinges frem av markedet, gjennom 
kostnadsreduksjoner på mer klima- og miljøvennlige produkter. Høyres Studenter vil derfor 
bevilge midler til forskning og teknologiutvikling som vil være med å gjøre grønne næringer 
mer konkurransedyktige. Sluttforbruker kan imidlertid bli belastet med en avgifter for å 
forbruke goder som gir en ekstern kostnad til samfunnet, forurenser skal betale det den 
påvirker. Forurensning skjer på tvers av de nasjonale grensene. Høyres Studenter mener 
derfor det er særlig viktig å ha et internasjonalt samarbeid, og følge opp forpliktelsene i Paris-
avtalen 
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Kapittel 2: Enkeltindivid 97	
 98	
Alle mennesker skal behandles som likeverdige. Dette likeverdet gjelder uavhengig av nasjonalitet, 99	
kjønn, alder, religion, etnisk tilhørighet, funksjonsdyktighet eller seksuell legning. 100	
 
Frihet under ansvar 101	
Høyres Studenters politikk bygger på prinsippet frihet under ansvar. Alle mennesker har ansvar for 102	
og frihet til å bestemme over og utvikle sitt eget liv og de beslutninger man tar knyttet til egen 103	
velferd, økonomi og livssituasjon.  104	
 105	
Religion- og trosfrihet, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet er verdier som står sentralt i et hvert 106	
individs liv. Alle mennesker skal ha like muligheter, og friheten til å bli det de ønsker.  107	
 108	
Retten til frihet bygger på respekten for menneskeverdet, og den kan derfor ikke innebære frihet til 109	
å krenke menneskeverdet.  110	
 
Personvern 111	
Alle mennesker har krav på et privatliv. Retten til personvern bør stå sterkt i det norske samfunn.  112	
 113	
I et samfunn med stor grad av informasjonsinnhenting gjennom aktivitet på internett, er det viktig 114	
at du som privatperson kan reservere deg og ha muligheten til å innhente den informasjonen andre 115	
har om deg.  116	
 117	
Overvåkning, regulering og lagring av menneskers aktivitet og kommunikasjon på internett bør 118	
være strengt tilknyttet kriminell atferd. Skjulte tvangsmidler bør benyttes i svært liten grad 119	
ettersom dette fungerer krenkende på privatpersoners personvern.  120	
 121	
Prinsippet om at internett skal være åpent og fritt for alle legger et særskilt internasjonalt ansvar 122	
på stater når det kommer til å møte de utfordringene som kommer ved misbruk av informasjon om 123	
privatpersoner.  124	
 
Privat eiendomsrett 125	
Den private eiendomsretten skal stå sterkt og det skal være et prinsipp å ha minst mulig statlig 126	
regulering. Det skal være tilstrekkelig grunnlag for det om staten skal ta et inngripen i din private 127	
eiendom, og dette skal kompenseres. 128	
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Kapittel 3: Helse 129	
 130	
Valgfrihet 131	
Private aktører bidrar til en større bredde i behandlingstilbudet og raskere behandlingstid. Alle 132	
mennesker skal ha frihet til å velge det behandlingstilbud de selv ønsker. Fritt behandlingsvalg 133	
bidrar til en grunnleggende frihet for mennesker i en svak situasjon som kan få tilpasset og rask 134	
behandling.  135	
 136	
Gjennom endringen i at private aktører tar større plass i behandlingstilbudet må det også åpnes for 137	
at flere medisinstudenter kan ha praksisen sin på private sykehus under utdanningen. På denne 138	
måten utnytter man kunnskapen det private sitter med også i utdanningen av nye leger.  139	
 140	
Rusbehandling bør i større grad benytte seg av frivillig innleggelse, hvor gjennomføring er tvungen.  141	
 142	
Et krav for å få barnehageplass finansiert av det offentlige er at barnet er vaksinert gjennom det 143	
offentlige vaksineprogrammet. Dette gjelder barn som kan vaksineres, men hvor foreldrene eller 144	
foresatte velger å ikke gjøre det.  145	
 
En verdig død 146	
En verdig avslutning på livet er noe ethvert menneske i størst mulig grad bør ha muligheten til. 147	
Sett i lyset av vanskeligheten med å bygge et lovverk som ivaretar samfunnets holdninger når det 148	
kommer til menneskeverd, ønsker ikke Høyres Studenter at staten skal åpne for eutanasi eller 149	
assistert suicid. Målet må være at omsorgen ved livets slutt skal lindre smerte og gi den døende 150	
trygghet og verdighet. 151	
 152	

DISSENS 7, Tobias:  
 
Helhetlig endringsforslag på linje nummer 147 - 151:  
 
En verdig avslutning på livet er noe ethvert menneske i størst mulig grad bør ha muligheten 
til. Det bør derfor ses på muligheten til å åpne for eutanasi og assistert suicid, samtidig som at 
samfunnets holdninger når det kommer til menneskeverd skal stå sterkt. Eutanasi og assistert 
suicid skal kun være en siste utvei for mennesker i særlig nedsatt livssituasjon, og lovverket 
skal se og reflektere rundt dette. 

 
Bioteknologi 153	
Ny teknologi gir samfunnet nye muligheter til å gripe inn i menneskets liv og natur. Alle muligheter 154	
som kommer av dette skal ses i lys av samfunnet som helhet.  155	
 
Sæd- og eggdonasjon:  156	
Sæddonasjon er per i dag lovlig, og bør fortsette å være det. Det bør åpnes for eggdonasjon, men 157	
med forbehold om at det legges inn større ressurser på å forske på langtidskonsekvensene av å 158	
bære frem et barn med annet genmateriale enn ditt eget. En forutsetning for dette er at all 159	
donasjon av egg eller sæd blir registrert, og ikke åpner for anonyme donorer. 160	
 161	

DISSENS 8, Marius:  
 
Helhetlig endringsforslag om eggdonasjon på linje nummer 157 - 160:  
 
Å åpne også for eggdonasjon innebærer at det vil innføres et skille mellom et barns biologiske 
og genetiske mor. Høyres Studenter mener en slik utvikling ikke er ønsket. Ved utvikling av ny 
teknologi skal etikken sette grenser for teknologien, og det bør alltid legges til grunn et 
forsiktighetsprinsipp. Det bør derfor ikke åpnes for eggdonasjon. 

 
 
Altruistisk surrogati: 162	
Det er vanskelig å ha et lovverk som beskytter kvinner fra presset som kan komme ved å åpne for 163	
surrogati. Høyres Studenter ønsker derfor ikke at det bli lovlig med altruistisk surrogati.  164	
 165	
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Genterapi: 166	
Genterapi innebærer å gjøre endringer i vårt genetiske materiale for å behandle sykdom eller 167	
påvirke biologiske funksjoner. Det skal ikke åpnes for å endre eller forbedre menneskelige 168	
egenskaper ved hjelp av genterapi, men begrenses til å behandle sykdom. Det bør åpnes for mer 169	
forskning på genterapi for å gi oss et bedre beslutningsgrunnlag for fremtidige problemstillinger, 170	
men da med prinsippet om behandling av sykdom til grunn.  171	
 
Nei til sorteringssamfunnet 172	
Sånn som abortloven er i dag kan man utifra paragraf 2 bokstav c få muligheten til å ta abort også 173	
etter uke 12 om fosteret har avvik eller sykdommer. Definisjonen på hva som regnes som et avvik 174	
og en sykdom som er alvorlig nok til å få innvilget abort etter uke 12 er uklar, og avgjørelsen blir 175	
opp til den enkelte familien og deres lege. Om man ønsker å videreføre en slik ordning som den vi 176	
har i dag må man tydeligere definere hva som kan regnes som et avvik eller en sykdom som 177	
ansees alvorlig nok til å få innvilget abort etter uke 12. Slik som teksten lyder i dag legger man i 178	
større grad opp til et sorteringssamfunn hvor den enkeltes meninger blir viktigere enn medisinske 179	
fakta, det ønsker vi ikke.  180	
 181	

DISSENS 9, Tobias og Eirik:  
 
Nytt delkapittel på linjenummer 172-:  
 
Abortloven 
En kvinnes rett til egen kropp er et sentralt punkt i den norske likestillingspolitikken. Høyres 
studenter mener dagens abortlov sikrer kvinner kontrollen over sitt eget svangerskap. Å 
innskrenke tidsrommet for når kvinner kan ta abort skaper økt stress i en vanskelig situasjon 
og gir mindre tid til refleksjon. En innskrenking av denne retten er et steg tilbake i 
likestillingsarbeidet og derfor må dagens abortlov må bestå slik den er i dag.  
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Kapittel 4: Økonomi og arbeid  182	
 183	
Høyres Studenter ønsker et fritt og åpent marked, med en sterk og tilstedeværende stat, men liten 184	
grad av statlig eierskap i det private marked. Gode gründerordninger er en forutsetning for å 185	
kunne etablere seg i dagens marked. Vi skal tilrettelegge for at entreprenører tør å satse. Dersom 186	
utenlandske selskaper ønsker å konkurrere i Norge, så er de hjertelig velkommen til det. Det er en 187	
selvfølge at dette skjer på norske vilkår. Høyres Studenter ønsker stor grad av global handel da 188	
dette bidrar til utvikling både i Norge og resten av verden.  189	
 190	
Delingsøkonomi er en måte å utnytte ressursene våre bedre ved at færre trenger å eie ting selv og 191	
flere kan låne av hverandre. Tjenester som opererer med innenfor delingsøkonomien fører til økt 192	
utnyttelse av samfunnets ressurser, bidrar til økt kapasitet i markedet, og representerer en frihet 193	
for individene til å høste godene av sin eiendom bedre. Det bør derfor dannes et lovverk som kan 194	
regulere dette.  195	
 
Statens ansvar 196	
Reguleringer og et godt statlig konkurransevern er forutsetningen for et velfungerende kapitalistisk 197	
marked. Konkurransetilsynet og Forbrukerombudet er viktige institusjoner for å sikre at markedet 198	
fungerer slik det skal og bidra til å sikre samfunnets overordnede interesser i det frie markedet. 199	
Landbruksmarkedet må bli mer fritt og ha mindre detaljregulering av hvor mye bønder får 200	
produsere.  201	
 202	
Dagens alkoholregulering er for streng, og bør liberaliseres. Vinmonopolet nyter høy tillit hos 203	
befolkningen og har vist seg i stand til å tilpasse seg og holde tritt samfunnets utvikling og bør 204	
derfor beholdes. Men det bør ses på hvordan reguleringene rundt øl i butikk fungerer for å tilpasse 205	
seg markedet bedre.  206	
 207	
Høyres Studenter ønsker minst mulig statlig eierskap, og dermed at staten bør selge seg ut av alle 208	
selskaper hvor det å ha eierandel ikke kan begrunnes med samfunnshensyn.  209	
 
Arbeidsmarkedet og -miljø 210	
Et godt stillingsvern er viktig for å beskytte norske arbeidstakere. Samtidig må bedrifter ha 211	
muligheten til å tilpasse stillinger ut fra behov. Det skal i aller største grad legges til rette for at 212	
alle som ønsker å jobbe skal få muligheten til dette. Arbeidslivet må se mennesker med ulike 213	
utfordringer og deres ønske om å være arbeidsaktive. Framover vil staten kunne ta mindre ansvar 214	
for innbyggernes pensjonsutgifter. Dermed er det viktig å oppmuntre, opplyse og gi insentiver for 215	
at innbyggerne skal spare til pensjon selv, samt legge til rette for at flere kan stå lengre i jobb.  216	
 217	
Svart arbeid er en trussel mot den norske modellen og det frie markedet. Både staten, næringslivet 218	
og privatpersoner har et ansvar for å redusere bruken av svart arbeid og forekomsten av sosial 219	
dumping. Alle skal være velkomne til å jobbe i Norge, men de må konkurrere innenfor det 220	
organiserte arbeidslivet. Bedrifter skal konkurrere på løsninger, innovasjon, pris, kvalitet og 221	
prioriteringer, ikke gjennom sosial dumping. 222	
 223	
Norge skal være ledende på å ta i bruk eksisterende teknologi og utvikle ny teknologi. Økt 224	
innovasjon og bruk av ny teknologi er en nødvendig kompensasjon for høye lønnskostnader i norsk 225	
næringsliv. Høy omstillingsevne vil være viktig både for staten, næringslivet og den enkelte 226	
arbeidstaker. Spesielt arbeidstakeres evne til å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse vil være 227	
viktig for å møte et arbeidsliv med stadig raskere endringer.  228	
 
Lønn og eget arbeid  229	
Høyres Studenter mener det alltid skal lønne seg å jobbe, og at det å beholde mest mulig av egne 230	
penger er et viktig prinsipp. Arbeidsmiljøloven skal fortsatt stå sterkt i det norske arbeidsmarkedet. 231	
Men man bør åpne for en mer liberalisert lov som ser arbeidslivet og dets utfordringer, som ser 232	
enkeltindividers behov og åpner for flere lokale tilpasninger, slik det er i dag.  233	
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Kapittel 5: Utdanning  234	
 235	
Den akademiske friheten skal fortsatt stå sterkt. Utdanning er grunnleggende for å sørge for at alle 236	
har like muligheter. Gjennom gratisprinsippet legger staten til rette for at utdanning er tilgjengelig 237	
for alle. Heltidsstudenten skal fortsette å være et mål, og støtteordningene bør stimulere til at flere 238	
fullfører utdannelsen de har startet på. Men det skal alltid lønne seg å jobbe, dermed skal ikke 239	
studenter som velger å ha en deltidsjobb straffes for dette. Staten skal ha et særskilt ansvar for å 240	
sikre samskipnadenes grunntilbud innen helse, rådgivning og boliger. Studentmedvirkning har en 241	
sentral verdi. Denne skal stå sterkt gjennom at studenter har muligheten til å påvirke egen 242	
hverdag og institusjonenes prioriteringer.  243	
 244	
Kjønnskvotering i høyere utdanning fungerer mot prinsippet om opptak med bakgrunn i 245	
kvalifikasjoner og bør dermed fjernes. For å stimulere til at flere går utenfor kjønnsnormene i 246	
høyere utdanning må holdningsarbeidet starte på et tidligere tidspunkt i utdanningsløpet.  247	
 248	
I dagens globaliserte verden tjener Norge på at flere velger å ta deler av eller hele utdanningen i 249	
utlandet. Dette bør derfor stimuleres til gjennom støtteordningene og at flere utenlandske 250	
utdanninger godkjennes. Det er også et viktig prinsipp at det alltid skal lønne seg å jobbe, dermed 251	
skal ikke norske studenter i utlandet, som velger å jobbe ved siden av studiene, miste 252	
medlemskapet i folketrygden.  253	
 
Kvalitet i utdanning og forskning 254	
Norske fagmiljøer skal jobbe for å være verdensledende. Forskning bør i større grad brukes i 255	
undervisning, og forskningsresultater bør være lett tilgjengelig for alle. Forskning og undervisning 256	
bør likestilles, hvor pedagogisk merittering aktivt brukes for å heve undervisningens status. Det 257	
bør også i større grad være rom for å jobbe utelukkende med forskning, uten å måtte undervise. 258	
Internasjonalt forskningssamarbeid vil også kunne øke kvaliteten på forskning og gi større 259	
muligheter innen forskning.  260	
 261	
Akademia bør i større grad omstille seg i tråd med den teknologiske utviklingen og utnytte det 262	
potensialet som denne byr på. Høyres Studenter mener institusjonene i større grad bør benytte seg 263	
av alternative undervisnings- og eksamensformer tilpasset de ulike studieretningene.  264	
 265	
Det bør være tette bånd mellom akademia og arbeidsliv, både innen forskning og utdanning. 266	
Høyres Studenter mener praktisk erfaring under studietiden både vil være nyttig for studentens 267	
læring og institusjonenes mulighet til å utnytte arbeidslivets kompetanse.  268	
 269	
Eksamenssensur skal være transparent, og det skal være tydelig ut fra sensorveiledning eller 270	
begrunnelse hvorfor studenten har fått den gitte karakter.  271	
 
Studenter med barn 272	
Høyres Studenter mener det er viktig å legge til rette for at studenter kan ha barn under 273	
studietiden. Dette både fordi det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, så vel som det er viktig for den 274	
enkelte student og barn. For å stimulere til dette må støtteordningene forbedres og 275	
utdanningsløpet tilrettelegges i større grad.  276	
 
Students at Risk  277	
Høyres Studenter mener utdanning er grunnleggende i arbeidet for demokrati og 278	
menneskerettigheter. Students at Risk har vist seg å være et vellykket prosjekt som bør 279	
videreutvikles og utvides utenfor Norge. Arbeidet med å tilby utdanning til studenter som ikke kan 280	
fullføre sin grad som en følge av arbeidet for demokrati og menneskerettigheter bør dermed aktivt 281	
fortsette.  282	
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Dissenser 
Oppsummering av dissenser  
 
 
DISSENS 1 
Forslag: Stryk setning og erstatt   
Forslgsstiller: Tobias 
 
DISSENS 2 
Forslag: Helhetlig endringsforslag  
Forslgsstiller: Tobias 
 
DISSENS 3 
Forslag: Helhetlig endringsforslag 
Forslgsstiller: Marius 
 
DISSENS 4 
Forslag: Helhetlig endringsforslag 
Forslgsstiller: Eirik  
 
DISSENS 5 
Forslag: Stryke ”og jobbe for atomvåpenforbud”  
Forslgsstiller: Marius og Eirik 
 
DISSENS 6 
Forslag: Erstatte delkapittel 
Forslgsstiller: Eirik 
 
DISSENS 7 
Forslag: Helhetlig endringsforslag 
Forslgsstiller: Eirik 
 
DISSENS 8 
Forslag: Helhetlig endringsforslag 
Forslgsstiller: Marius 
 
DISSENS 9 
Forslag: Nytt delkapittel  
Forslgsstiller: Tobias og Eirik  
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