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HØRING – FORSKRIFT OM EGENBETALING
Norsk Studentunion [NSU] takker for anledningen til å kommentere høringen. NSU har
behandlet høringsforslaget ved sine medlemslag, i arbeidsutvalget og i Norsk
Studentunions fagpolitiske komité. På grunnlag av dette, ønsker NSU å gi følgende
uttalelse:
Egenbetaling innvirker både prinsipielt og økonomisk inn i studentenes studiehverdag og
denne høringen har således høy prioritet for NSU. Forskriften vil erstatte gjeldende reglement
for egenbetaling gitt i Rundskriv F -066-00. Norsk Studentunion er fornøyd med at
departementet utarbeider en ny forskrift for egenbetaling, med ytterligere justeringer.

§ 3-2 Unntak – egenbetaling for kurs og studieprogrammer
Høringsnotatet til forskriften slår fast at utdanning i Norge som hovedregel skal være gratis,
men i forskriften defineres det unntak fra dette prinsippet. Forskriften gir mulighet for at
restplasser på oppdragsfinansierte kurs kan tilbys til studenter mot betaling.
Det refereres til tredje avsnitt, under § 3-2. ”Det kan kreves egenbetaling av studenter som
fyller opp ledige plasser på studieprogram som er oppdragsfinansiert”
Norsk Studentunion stiller seg kritisk til at dette svekker gratisprinsippet.
Det er også en åpning for at de beste ressursene til institusjonene kanaliseres dit pengene
ligger, ved for eksempel oppdragsfinansierte kurs. Dette kan få den konsekvensen at
kurstilbudene får en verdiøkning på utdanningsmarkedet, og at det kun blir de bemidlete
studentene som vil ha muligheten til å delta. Norsk Studentunion er bekymret for at begrepet
om lik rett til utdanning på sikt svekkes.
Restplasser ved oppdragsfinansierte kurs bør underlegges en søknadsprosedyre etablert på
ordinære opptakskrav.

§ 3-3 Andre utgifter knyttet til studiene
Norsk Studentunion anbefaler at intensjonen til avsnitt fire, under merknad til § 3-3,
formuleres inn i forskriften. Følgende punkt vil forsterke intensjonen i forskriften ytterligere.
Det er avgjørende at disse tilrådingene blir tatt hensyn til, da slike tiltak får direkte betydning
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for studentens studiehverdag- og valgfrihet. Når studenter faller bort av økonomiske grunner,
får det konsekvenser for hele studentmassen.
•
•
•
•

Institusjonene skal unngå at studenter pålegges obligatoriske kurs som
medfører egendekning av kostnader
Kurs som medfører merkostnader for studenter skal være valgfrie
Det skal tilbys alternative kurs til studenter som av økonomiske, sosiale eller
andre grunner ikke kan delta på kurs som det kreves egenbetaling for
Institusjonene skal ikke ha anledning til å kreve inn kopiavgift

NSU mener at studentene ikke skal betale vederlag for vernet material etter
opphavsrettslovgivningen, men at dette bør dekkes kollektivt på lik linje med de
lisenskostnadene universitetsbibliotekene i dag dekker for digital informasjon.

Tilslutt ber Norsk Studentunion departementet presisere at gratisprinsippet skal gjelde for alle
studenter i Norge, inkludert studenter fra land utenfor EU/EØS-området.
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