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Velferdstinget Vest ved Line Korsmo
Komiteleder,
Komitemeldemmer,
Mitt navn er Line Korsmo. Jeg er nestleder for Velferdstinget Vest, og representerer derfor omkring
40 000 studenter på Vestlandet. Velferdstinget Vest er studentenes interesseorganisasjon og et felles
studentdemokrati for institusjonene på vestlandet tilknyttet studentsamskipnaden Sammen. I dag står jeg
her på vegne av studentene i Bergen.
Jeg vil først og fremst gjøre dere oppmerksomme på at studenter er en spesielt utsatt samfunngruppe på
bakgrunn av deres sosiale, faglie og økonomiske livssituasjon. I Bergen i dag får studenter hovedsakelig
hjelp gjennom et eget spesialisert helsetilbud som studentsamskipnaden drifter selv, ettersom studenter
ofte faller mellom to stoler når det gjelder de offentlige tilbudene. Dette gjelder spesielt studenter som
ikke er folkeregistrert i Bergen. SHoT undersøkelsen (studentenes helse og trivselsundersøkelse) viste i
2018 at hver fjerde student sliter med alvorlige psykiske helseplager. Gode helsetjenester for studenter er
derfor avgjørende, hvor Sammen er eksperter på studentenes psykiske helse. Jeg vil derfor berømme dere
for å foreslå å gi 750 000 i støtte til studentene i Bergen for akkurat dette, da disse midlene går til å drifte
det lavterkseltilbudet studentene trenger, men som kommunen ikke dekker. Dette var en økning på 245
500 fra i fjor.
Helsestasjonene er et kjempeviktig tilbud som studentene benytter seg mye av. Plan for seksuell helse slår
fast at kapasiteten i helsestasjon for ungdom er sprengt. Planen påpeker også at helsestasjonene er en av
de mest aktuelle instansene for prevensjonsveiledning og testing for seksuelt overførbare infeksjoner,
hvor dette skal gjøres uten lang ventetid. Helsestasjonen på Engen er et spesielt viktig tilbud til studentene
hva gjelder dette, men ventetiden på helsestasjonen er dessverre så lang i dag at mange studenter velger å
ikke benytte seg av tilbudet. Studentene har aktivt forsøkt å få til en ordning med selvtesting på
studentsenteret for å redusere pågangen på Engen helsestasjon. En slik ordning vil isåfall måtte etableres i
samarbeid med kommunen. Jeg håper at dere vil prioritere at helsestasjonene får et økonomisk tilskudd
som kan hjelpe på kapasitetsproblemene, eller at dere vil se på økonomiske muligheter for å få til en slik
selvtestingsordning.

Byrådsplattformen for 2019 til 2023 slår fast at man ønsker å styrke helsestasjonene. I et møte med Beate
Husa i mai 2019 fikk vi bekreftet at aldersgrensen for helsestasjonene for ungdom er økt til å gjelde alle
til og med fyllte 23 år, uavhengig av samfunnsgruppe. Det har likevel manglet kommunal finansiering for
dette, og studentene har derfor betalt for tilbudet ved at Sammen måtte finansiere deler av helsestasjonen.
Dette gjennom semesteravgift og søkbare prosjektmidler. Sammen søkte i fjor om 900.000 og i 2017 om
845.000. Begge årene ble det gitt 600.000. I år har Sammen fått tilsagn for 900.000, men dette skal dekke
tilsvarende ordninger i flere kommuner der Sammen har tilbud.
De søkbare prosjektmidlene Sammen så langt har søkt om midler til å drive helsestasjonen for studenter
fra, har vi nå fått tilbakemelding om at vi ikke lengre får midler til. Dette ettersom helsestasjonen for
studenter ikke lengre er et prosjekt, men et etablert tilbud. Derfor vil finansieringen av helsestasjonen for
studenter videre gå direkte fra studentenes penger. Vi har fått vite at kommunen kan søke
helsedirektoratet om midler til ikke-lovpålagte oppgaver, slik som helsestasjonen for studenter nå er.
Dette har vi hørt at kommunen vurderer, men vet enda ikke status på dette. Vi håper at kommunen sikrer
finansieringen til helsestasjonen gjennom kommunebudsjettet slik at det ikke er noen usikkerhet ved om
studentene er inkludert i tilbudet på lik linje med andre borgere. Studentene har altså blitt
forskjellsbehandlet som en egen brukergruppe, enda de aldersmessig skulle vært inkludert i 23-års
grensen. Dette er verken greit eller lovlig, og det er derfor viktig at vi ser at dette blir tatt på alvor i
budsjettet. Det er kommunen som skal finansiere sine egne vedtak, og dette etterspør vi nå.

