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Kunnskapsdepartementet 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 

Postboks 8119 Dep 

0032 Oslo 

 

Oslo, 20. august 2015 

 

Høringsinnspill fra Abelia til Kunnskapsdepartementet:  

- forslaget om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler 

(universitets- og høgskoleloven) og i forskrift 15. desember 2005 nr. 1506 om 

egenbetaling ved universiteter og høgskoler (egenbetalingsforskriften). 
 

Innledning 
Dagens arbeidsmarkedet er globalt. Norge må bli et attraktivt land hvor dyktige folk fra hele verden 

ønsker å ta utdanning, forske og jobbe. For at kunnskapsbedrifter skal kunne opprettholde produktivitet 

og verdiskaping, er de avhengige av tilgang på den beste kompetansen. For å kunne tiltrekke oss de 

beste kompetansemedarbeidere er den enkleste strategien å ta utgangspunkt i de som allerede er her – 

de internasjonale studentene.  

Internasjonale studenter lærer språk, kultur og får nettverk mens de studerer her. Norge trenger også 

studenter fra land som det vil være viktige å samarbeide med i all overskuelig framtid. Det betyr at vi 

også trenger de mest kompetente studentene – ikke bare de som kan betale for seg.  

Nytt §3-6, åttende ledd.  

Departementet forslår å innføre et krav om lovlig oppholdstillatelse for å få studierett ved norske 

universiteter og høyskoler. Abelia tolker dette til å være en villet praksisendring av dagens regelverk fra 

departementets side. Hovedregelen har tidligere vært at de som har fått innvilget studierett ved en 

akkreditert utdanningsinstitusjon ville tilfredsstille ett av flere krav til studieoppholdstillatelse i Norge.  

Vi forstår at denne lovendringen er tilsiktet for å sikre at studenter som ikke har rettmessig opphold til 

riket heller ikke skal ha rett til studieplass, og for å gi ansatte ved universiteter og høyskoler hjemmel til 

å innhente informasjon om egne studenter i tråd med personopplysningsloven. Vi støtter intensjonen i 

dette forslaget, da vi mener at studieretten skal kunne trekkes tilbake hvis det viser seg at studenten 

ikke har lovlig opphold i Norge, men Abelia er, i likhet med NHO, bekymret for at ordlyden i 

lovendringen kan få utilsiktede konsekvenser. Ved å innføre et krav om oppholdstillatelse er vi redd for 

at man utilsiktet vil oppleve at Norge vil få færre internasjonale studenter i fremtiden.  

Sannsynligvis vil det også lede til at søkertallene til norske universiteter og høyskoler reduseres. Vi 

mener at man her må skille mellom det å få studierett og det å ha studierett. Departementets intensjon 

synes bedre ivaretatt av følgende ordlyd: "Institusjoner under denne lov kan hente opplysninger om 
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oppholdsstatus fra utlendingsmyndighetene. Studieretten skal trekkes tilbake hvis det viser seg at 

studenten ikke har lovlig opphold i Norge".  

Abelia mener at studenter og vitenskapelige ansatte med utenlandsk opphav gir positive impulser til 

norske læresteder og bidrar til at disse hevder seg bedre innenfor et utdanningsmarked som i økende 

grad blir internasjonalt. Det er derfor ønskelig med flere internasjonale studenter ved norske 

læresteder.  

Praktiske hensyn rundt nytt krav om studierett.  

Abelia støtter videre Norsk studentorganisasjons bekymringer om nødvendig forutsigbarhet. Man må 

unngå unødig tidsbruk og usikkerhet rundt mulighet til å fullføre påbegynte studier. Åpne og ryddige 

søknadsprosesser for opphold må ligge til grunn for å sikre rettssikkerheten til studentene. Avslag på 

opphold må derfor kunne begrunnes slik at det kan etterprøves. Kriterier for oppholdstillatelse må være 

åpen og lett tilgjengelig for studenter som ønsker å søke seg studieplass i Norge. 

Avslutning 

Abelia vil avslutte med å takke for muligheten til å komme med innspill. Vi ønsker departementet lykke 

til med behandlingen og imøteser gjerne ytterligere kontakt om det er behov for det.  

 

Beste hilsen,  

Hilde Widerøe Wibe 

Sign:// 

Næringspolitisk direktør i Abelia 


