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Lik tilgang til utdanning, også i Norge! 

 

Gratisprinsippet i høyere utdanning sikrer alle lik rett til utdanning og er et av de viktigste 

prinsipielle standpunktene for vårt samfunn, og bidrar til å minske ulikheter, øke muligheter 

og tilgang til høyere utdanning. SAIH mener dagens praksis diskriminerer internasjonale 

studenter som studerer i Norge og ønsker en endring. 

 

Ikke reel lik tilgang  

Selv om internasjonale studenter i hovedsak ikke må betale skolepenger i Norge, gjør ikke 

dagens praksis at tilgangen til utdanning reelt er lik. Norsk kostnadsnivået er relativt høyt 

når man sammenligner den med andre land. I Norge har vi stipend- og låneordninger som 

gjør det mulig å studere uten å behøve en fulltidsjobb for å finansiere studiene. Denne 

ordningen er ikke lik i hele verden. Mange studenter har en økonomisk bakgrunn som gjør 

at det å oppholde seg i Norge kan være en utfordring, og kan dermed oppleve 

vanskeligheter med å få økonomien til å gå rundt. Dette blir spesielt problematisk med tanke 

på at de internasjonale studentene som må søke studietillatelse også har begrensninger på 

deres mulighet til å arbeide ved siden av studiene, da det er en maksgrense på 20timer pr 

uke. 

 

Ulevelig pengegaranti  

I tillegg til at internasjonale studenters økonomiske utgangspunkt ofte er svakere enn hos 

nordmenn, økte avgiften for studietillatelse for studenter fra utenfor EØS med 65% i 2018 til 

5300 kroner. De er også nødt til å dokumentere ca. 116 000 på norsk bankkonto. Denne 

summen må dokumenteres når tillatelsen skal fornyes. Dette er en sum de aller fleste 

studenter uansett nasjonalitet ville opplevd som stor og kanskje uoverkommelig. Slike krav 

vil føre til at det kun er noen få studenter som har råd til å studere i Norge. Dette vil kunne 

føre til en elitistisk innvekslingskultur i Norge, og dermed degradere det mangfoldet vi i dag 

etterstreber 

 

SAIH mener at:  

• Internasjonalt mangfold beriker akademia i Norge. 

• Å utveksle erfaringer, perspektiver og kunnskap er formålstjenlig for alle parter.  

• Høye økonomiske krav er et hinder for mangfold i akademia.  

• Utdanning i Norge skal være en mulighet for alle uavhengig av sosioøkonomisk 

bakgrunn 

• Regjeringen må reversere økningen av studentvisum 

• Regjeringen må minske de økonomiske kravene, samt se på alternativer til 

pengegarantien 

 

Kilder 

- https://www.udi.no/skalsoke/studier1/studier/?fbclid=IwAR0X7ER_MvVr2LF2RPt_c

2WgnwYWupBP0jaEket525Jcp9j30lSLBRhja1Y#link-58 

- https://www.udi.no/ordogbegreper/gebyr/?fbclid=IwAR1EAJSteJkSYdRAXevJD

wXNJXx02XdTOftorVyo5txcY5hO7d6_1j3qntU#link-3592 

- https://khrono.no/nso-trovag-isu/visum-avgift-okt-med-

65prosent/207912?fbclid=IwAR2MkPeGcNl9fE6Ep-F7lpBNvuKXMDgR7guvc7-

tw62rPVR_EigiV5vZcTs 
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