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Teknas innspill til endring i forskrift – redusert 
stipendandel ved dekning av skolepenger ved 
utdanning i utlandet 

Tekna – Teknisk naturvitenskapelig forening er den største masterforeningen i 

Norge, og den største fagforeningen i Akademikerne med snart 100 000 

medlemmer. Våre medlemmer har mastergrad eller mer fra tekniske og 

naturvitenskapelige fagområder. 

Forslaget om å redusere stipendandelen er vedtatt av Stortinget, men Tekna vil 

likevel benytte anledningen til å synliggjøre de negative konsekvensene av 

forslaget. Konsekvenser som ikke er belyst i høringsnotatet. Det er beklagelig at 

høringsrunden gjennomføres etter at budsjettet er vedtatt og at det heller ikke 

ble lagt frem en konsekvensanalyse av forslaget i tråd med regjeringens 

utredningsinstruks, før Stortinget fattet vedtaket. 

Tekna mener utveksling av studenter og internasjonalt samarbeid er svært 

viktig i en tid med krig og energikrise. Internasjonalt samarbeid bidrar til å sikre 

god forståelse og relasjonsbygging på tvers av landegrenser i en vanskelig tid i 

Europa og verden.  

Tekna mener dette forslaget svekker våre muligheter til samhandling på tvers 

av landegrenser og faglig utveksling med viktige internasjonale fagmiljø. 

Internasjonalt samarbeid er viktig for å hente hjem kompetanse og faglig innsikt. 

Utdanningsprogrammer innen tekniske- og naturvitenskapelige disipliner er ikke 

nasjonal kunnskap, men i høyeste grad av internasjonal karakter. Det er derfor 

svært gunstig med faglig utveksling og samarbeid på disse områdene.  

Færre studenter som studerer ute svekker vår mulighet til å rekruttere studenter 

utenfra tilbake til norske utdanningsinstitusjoner og til våre 

doktorgradsprogrammer. Sammen med vedtaket om å innføre studieavgift på 

utenlandsstudenter fra land utenfor EØS/Sveits, får vi en dobbel negativ effekt 

på rekruttering. Utenlandsstudentene er viktig for brobygging mellom nasjoner, 
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kulturer og for en nødvendig faglig utvikling som vi er tjent med når vi står 

overfor mer krevende tider.  

Departementet argumenterer med at studentene i større grad skal velge 

utdanning på læresteder som ikke har egenfinansiering og viser til Tyskland. 

Samtidig sier departementet at vi i Norge skal innføre studieavgift på våre 

studier for studenter utenfor EØS/Sveits. Det betyr at muligheten til utveksling 

utenfor Europa vil bli betydelig redusert, både når det gjelder tilgang på 

utenlandske studenter til våre utdanningsinstitusjoner og muligheten for våre 

studenter til å få utdanning fra andre deler av verden enn Europa og Tyskland.  

Tekna mener tiden for internasjonalt samarbeid er nå, og at man må styrke 

kanaler for internasjonal kontakt fremfor å svekke dem.  
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