FJERN AUTORISASJONSAVGIFTEN FOR NORSK HØYERE
UTDANNING!
Resolusjon vedtatt på NSOs landsmøte 2015 (17.–19. april 2015).

I dag betaler ferdig utdannende studenter autorisasjonsavgift, enten rett etter at de har
bestått avsluttende eksamen, og/eller etter endt praktisk ferdighetstrening. Dette er en
prosess som er ment å sikre at studentene har de nødvendige faglige og praktiske
ferdighetene, og er egnet for yrket de skal utøve.
Autorisasjonen er i praksis et papir som viser at du har rett til å utøve et yrke som er
lovregulert og som myndighetene stiller visse krav til. Autorisasjonen gir kandidaten rett
til å benytte seg av en bestemt yrkestittel og/eller praktisere et spesifikt yrke.
NSO mener at all høyere utdanning skal være gratis, og stiller spørsmålstegn ved
hvorfor studenter som er utdannet i Norge etter nasjonale retningslinjer, skal måtte
betale for å utøve yrkene sine i Norge. Autorisasjonsprosessen baserer seg på det
utdanningsinstitusjonen sier i studentens vitnemål og eventuelt attest. Man ser at de
utdanningene som krever ferdighetstrening etter avlagt eksamen for å bli autorisert, kan
trenge en form for nasjonal ordning for godkjenning etter endt utdanning. Men hvorfor
skal studenter som er utdannet etter allerede nasjonalt regulerte rammeplaner og norsk
lovverk, ved en norsk godkjent utdanningsinstitusjon, måtte betale for å praktisere yrket
sitt?
Dagens samfunn blir i stadig større grad digitalisert. Autorisasjonsordningen er et system
som bærer preg av å være utdatert. NSO ønsker at denne skal gjennomgås for å se på
hvilken funksjon den har i dag, og hva den gjør som ikke allerede er gjort ved
institusjonene eller av andre aktører som har ansvar for å godkjenne ferdigutdannede.
NSO krever at autorisasjonsavgiften for studenter i norsk høyere utdanning fjernes.
NSO mener at:




All høyere utdanning skal være gratis, det innebærer også muligheten til å få
utøve yrket man har utdannet seg til.
Autorisasjonsordningen skal gjennomgås med vekt på hvilken funksjon den har i
dag.
Autorisasjonsavgiften fjernes.
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