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Resolusjon angående fortsatt satsning på bygging av studentboliger.  3 
 4 
 5 
StOr mener det fortsatt er nødvendig med satsning på bygging av studentboliger, både på Campus 6 
Ullandhaug, men også utenfor Campus Ullandhaug, og i tilknyttning til de øvrige tillsluttningskolene til 7 
Samskipnaden i Stavanger (SiS).  8 
 9 
Samskipnaden har de siste årene gjort en formidabel innsats når det kommer til å bygge studentboliger, fra 10 
StOr sin side har det sett ut til at i det øyeblikket et prosjekt var ferdig, var man alt igang med det neste. Slik 11 
ser det også ut i 2012. Det er også svært positivt at SiS har satt som mål og ha 15% dekning i 2015, noe 12 
som er ambisiøst, men også virker gjennomførbart utifra dagens situasjon.  13 
 14 
Samtidig er det etter StOr sin mening ingen grunn til å tro at det vil bli et mindre krevende leiemarked i 15 
Stavanger de neste årene. Oljeindustrien, som byen i stor grad er tuftet på, viser ingen tegn til resisjon, 16 
snarer det motsatte. Boligprisene stiger stadig, tiltross for både et usikkert finansmarked og strengere krav til 17 
lånetagere. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, viste også at det er grunn til å si at boligsituasjonen 18 
for studentene i Stavanger er spesiell. Det er blant annet færre som bor i kollektiv, flere som bor hjemme 19 
eller i egen bolig, enn det som er normal andre steder. Det er også ventet en forholdsvis sterkt økning i antall 20 
studenter i Norge de neste årene. Alt dette gjør det nødvendig og fortsatt å ha fokus på studentbolig bygging.  21 
 22 
StOr mener det er viktig å tallfeste en slik fortsatt satning, og mener NSO sitt mål om 20% dekning er et godt 23 
måltall. Med det gode samarbeidet man har hatt med Stavanger Kommune og Sola Kommune gjennom 24 
mange år, samt positive tegn fra Sandnes Kommune, er det lite som tilsier en mangel av tomter de neste 25 
årene. Dagens regjering har også gjennomført det som må kalles en betydelig satsning på bygging av 26 
studentbolig, og det er ting som tyder på at man nå går mot et mål om 1500 studentboliger i året. Et 27 
eventuelt regjeringskifte i 2013 bør ikke nødvendigvis ha dramatiske konsekvenser for dette. Samtidig er 28 
StOr forståelsesfulle for det presset det legger på SiS sin økonomi og stadig gjennomføre store 29 
boligprosjekt. StOr kjenner også til det stadig det stadig økende behovet for vedlikehold på eksistrende 30 
boliger. Derfor mener StOr det kan være fornuftig og sette en tidsramme frem til 2021, da StOr oppfatter at 31 
SiS opprerer med tre årige planer, og at dagens plan utgår i 2015.  32 
 33 
StOr ønsker med dette å rose SiS for sin satsning på bygging av studentboliger. StOr ønsker også å gi 34 
uttrykk for at dette er en satsning som det er behov for fortsetter, og mener 20% dekning i 2021 er et godt 35 
mål.  36 
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 39 
Morten Rønne 40 
Leder av Student Organisasjonen ved Universitetet i Stavanger.  41 


