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Høringsinnspill fra Studentparlamentet UiT – Norges arktiske 1 

universitet til Studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-2 

området eller Sveits mm. – endringer i universitets- og 3 

høyskoleloven  4 

Vedtatt 17.11.2022 5 

 6 

 7 

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet 10. oktober 2022 angående høring om forslag til 8 

endringer i universitets- og høyskoleloven med høringsfrist 7. desember. Studentparlamentet 9 

takker for muligheten til å komme med et høringssvar. 10 

  11 

Studentparlamentet UiT støtter ikke forslaget om innføring av studieavgift for studenter fra land 12 

utenfor EØS-området eller Sveits, og med det ikke endringer i universitets- og høyskoleloven.  13 

Studentparlamentet mener innføring vil ha negativ betydning for fremtiden av norsk utdanning 14 

og UiT sin utdanningskvalitet. Endringen vil svekke UiTs satsing på internasjonalisering. 15 

 16 

Det siste tiåret har over 1000 studenter fra land utenfor EØS/Sveits studert ved UiT. Flere av 17 

disse har blitt igjen og vært med å utvikle Norge og UiT, mange av disse hadde aldri fått en 18 

utdanning uten gratis utdanning i Norge.  19 

 20 

Gratisprinsippet er en kjerneverdi i norsk utdanning. Det er et prinsipp for at utdanningen skal 21 

være gratis for alle studenter som studerer i Norge uavhengig om man er norsk, kommer fra 22 

Europa eller tredjeland, fordi utdanning skal være tilgjengelig for alle. Gratisprinsippet er en av 23 

de viktigste faktorene som gjør at norske universiteter skiller seg ut fra universiteter i verden.  24 

 25 

Etter innføringen av studieavgift for internasjonale studenter i fra tredjeland i Finland 2017 26 

opplevde de en kraftig reduksjon av søknader fra studenter i fra landene utenfor EU/EØS. Det 27 

sammen gjelder for Danmark og Sverige. Det samme vil skje i Norge og ved UiT. Vi hører 28 

allerede flere og flere historier fra nåværende studenter og tidligere studenter som sier de ikke 29 

ville valgt Norge om studieavgift var et faktum.   30 

 31 
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UiT sitt campus i Narvik har siden 2016 hatt en betydelig nedgang av studenter, og det 32 

internasjonale miljøet har fått et sterkt fotfeste med UiTs satsing på studenter fra utlandet, også 33 

fra tredjeland. På masternivå der er halvparten av alle studentene fra utlandet. Innføringen vil 34 

være skadelig for hele studiemiljøet i Narvik. 35 

 36 

Studentparlamentet mener mangfoldet i akademia er en viktig faktor for utdanningskvaliteten, 37 

det fører til flere tanker og perspektiver kommer fram i både forskning og personlig læring. 38 

Studentparlamentet ønsker å fortsette ønske studenter fra alle verdens kanter velkommen til UiT. 39 

Med at forslaget bare er på bordet har sannsynligvis allerede skremt bort potensielle nye 40 

studenter fra tredjeland, noe som er synd for neste års semesterstart. 41 

 42 

Departementet mener at innføringen vil føre til økte inntekter for UiT, det tviler 43 

Studentparlamentet på med den kraftige reduksjonen av internasjonale studentene blir det nok 44 

mer en kostnad for UiT med all den administrasjonen som trengs med innføringen. 45 

Studentparlamentet er positiv til en annen ordning, hvor offentlige universiteter selv kan velge å 46 

kreve studieavgift for tredjelandsborgere. Erfaringer fra andre sammenlignbare land, slik som 47 

Danmark, Sverige, Finland og Tyskland, er at over tid vil universiteter med studieavgift fremstå 48 

som mer attraktive for tredjelandsborgere. 49 

 50 

Studentparlamentet ønsker også å problematisere tredjelandsstudenters førsterett på leie av bolig 51 

gjennom samskipnaden. Ordning med førsterett medfører i enkelte tilfeller at 52 

tredjelandsstudenter blir isolert fra resten av beboere, hvor studenter fra utlandet bosetter seg i 53 

fellesskap. Da uteblir kulturutvekslingen mellom disse og de norske studentene, og de gode 54 

fordelene gjennom internasjonalisering og mangfold uteblir.   55 

 56 

Studentparlamentet mener prinsipielt at gratis utdanning er et gode, men at dagens ordning i 57 

enkelte tilfeller medfører hjerneflukt fra tredjeland. Fremragende studenter velger å studere i 58 

Norge fordi det er gratis, og velger i enkelte tilfeller å bosette seg her etter endt studier. Det er 59 

uheldig å ha gratis utdanning som et bistandsgode for tredjeland, samtidig som dette medfører 60 

hjerneflukt fra de nevnte landene.  61 


