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INFRASTRUKTUR – EN FORUTSETNING FOR

UTDANNINGSKVALITET OG HELTIDSSTUDENTEN

Infrastruktur ved norske universiteter og høgskoler spiller en vital rolle for den samlede
utdanningskvaliteten. Et campus må ha fysiske forutsetninger for et godt læringsmiljø.
Undervisningslokaler tilpasset studenter og ansattes behov, i form av tilstrekkelig areal og
oppdaterte fasiliteter, er avgjørende for å drive utdanning av høy kvalitet. Både
undervisningslokaler, laboratorier, lesesalsplasser, velferdstjenester og studentfrivillighet er
områder som påvirkes av den samlede infrastrukturen. Dette påvirker i stor grad kvaliteten
på utdanningen som norske studenter tilbys, og er ikke prioritert godt nok i dag.
Norge har et stort behov for arbeidskraft og kompetanse i årene som kommer, og antall
studenter vil fortsette å øke kraftig. For å gi utdanningsinstitusjonene muligheter til å utdanne
kompetente kandidater til samfunnet, er man avhengig av en infrastruktur som legger tilrette
for god læring og moderne arbeidsmetoder for både studenter og ansatte.
Dårlige, midlertidige løsninger preger i stor grad sektoren. Etterslepet på manglende areal og
bygningsmasse blant mange høyere utdanningsinstitusjoner oppleves i dag som kritisk.
Dette er et forsømt område som må settes på dagsorden og prioriteres for å nå målet om
heltidsstudenten.
Heltidsstudenten avhenger av flere viktige virkemidler, blant annet studiestøtte og
studentboliger. Samtidig er god infrastruktur i høyere utdanning en forutsetning for å studere
på heltid. Det er derfor viktig at infrastrukturen i norsk høyere utdanning får et løft slik at
studentene har et sted å studere, både nå og i fremtiden!
NSO krever:
 Umiddelbar prioritering og økte ressurser til infrastruktur ved norske universiteter og
høgskoler.
 Langsiktige planer for å sikre tilstrekkelig infrastruktur til å møte den økende
studentmassen.
 Midlertidige løsninger må finansieres på en slik måte at de ikke forringer
utdanningskvaliteten, verken på kort eller lang sikt.
 God infrastruktur brukes som et sentralt virkemiddel for å realisere heltidsstudenten.
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