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VALGET 2013 – ET VALG FOR HØYERE UTDANNING
OG FORSKNING

Det trengs et løft i norsk høyere utdanning, og derfor mener Norsk studentorganisasjon at
debatten om kunnskapsutvikling og kompetansebygging i Norge er den viktigste debatten
frem mot valget i 2013.
NSO mener framtidens høyere utdanning må utformes med et prinsipp om lik rett til
utdanning og et mål om kvalitet i alle ledd. Gode rammevilkår til utdanningsinstitusjonene
kombinert med en mulighet for å studere på heltid er helt avgjørende for å lykkes med
kunnskapspolitikken.
Regjeringen må i den neste perioden ta et større strategisk ansvar for høyere utdanning og
forskning. Det er stor enighet om at høyere utdanning og forskning er essensielt for å sikre
fremtidig velferd og verdiskaping, likevel har sektoren store utfordringer:








Til tross for de 1000 studentboligene som har blitt bygd årlig de siste årene, sto
15 000 studenter i kø for bolig ved studiestart 2012. En ytterligere satsing på
studentboliger er helt nødvendig for å sikre studentenes levekår.
Kvalitetsreformen ble innført i 2003 med ambisjon om økt kvalitet, økt
internasjonalisering og økt gjennomstrømning. I 2012, ni år etter kvalitetsreformen ble
innført, ble det klart at 41 % av de som startet på høyere utdanning i 2000 ikke hadde
fullført en grad på ti år. NSO etterlyser en helhetlig nasjonal satsing på kvalitet i
høyere utdanning gjennom en stortingsmelding, blant annet for å minke frafallet.
Norges fremtid skapes gjennom utdanning og forskning. Likevel er tilstanden til
bygningsmassen på høyere utdanningsinstitusjoner langt fra tilfredsstillende. Man
snakker om et etterslep på flere titalls milliarder. Det er gledelig at stadig flere velger
å ta høyere utdanning, men uten en tilsvarende satsing på infrastruktur blir
konsekvensen et utilfredsstillende læringsmiljø.
Det er positivt at bevilgningene til forskning har økt de siste årene. Likevel ligger
Norge langt bak når det gjelder midler til FoU som andel av brutto nasjonalprodukt.
Dersom Norge skal nå målet om tre prosent til forskning av brutto nasjonalprodukt må
både det offentlige og næringslivet prioritere forskning i langt større grad.

I det siste har vi sett tendenser til at politiske partier ønsker å fravike fra gratisprinsippet i
høyere utdanning. Det vil true prinsippet om lik rett til utdanning. NSO mener at
gratisprinsippet og lik rett til utdanning er grunnsteinen i norsk høyere utdanning.
NSO mener partiene aktivt må løfte og vise ambisjoner, vilje og gjennomføringsevne for
satsing på høyere utdanning og forskning frem mot stortingsvalget.
Norsk studentorganisasjon mener:


At fremtidens høyere utdanning må utformes med et prinsipp om lik rett til utdanning,
og et mål om kvalitet i alle ledd.

Resolusjon fra Norsk studentorganisasjon – vedtatt av NSOs landsmøte 2013




At høyere utdanning og forskning er essensielt for å sikre fremtidig velferd og
verdiskaping.
At gratisprinsippet er grunnsteinen i høyere utdanning.
At de politiske partiene må løfte og vise ambisjonene for høyere utdanning.

For mer informasjon, kontakt leder av NSO, Øyvind Berdal: 957 92 556

