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Høringsuttalelse

Høringssvar om ny forskrift
Innledning
Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker å takke departementet for muligheten til å komme
med innspill til ekspertgruppens rapport om gjennomgang av tilskuddsordningen for private
høyskoler. NSO har prioritert å kommentere hva vi anser som relevant fra studentenes
perspektiv.
Studentenes egenbetaling og utbytte
Det er viktig for NSO å trekke frem viktigheten av at studentenes egenbetaling må komme
til gode for studentene. Egenbetaling skal gå tilbake til undervisningen, studentkultur,
studentfrivillighet og institusjonens akademiske virke – ikke som utbytte for institusjonen. Vi
støtter teksten på side 11 og 28 i høringsnotatet om dette temaet.
NSO ønsker å gjøre departementet oppmerksom på at det ved flere private institusjoner
forekommer tilfeller av egenbetaling tilknyttet for eksempel obligatoriske studieturer,
ekstrautgifter rundt for eksempel innkjøp av programvarer som er nødvendig for å
gjennomføre studiet, utover det som avtalefestes gjennom studieavgiften. Studenter i seg
selv har ikke ulik kjøpekraft, og det er svært uheldig at studenter ved private institusjoner
skal stå overfor uforutsette utgifter i løpet av sin studietid, uten at dette har vært opplyst om
på forhånd. Vi mener derfor at alle nødvendige utgifter for å gjennomføre studiene skal
dekkes av institusjonen, og at disse utgiftene igjen skal inngå som en del av institusjonenes
regnskapsføring
Vi stiller oss positive til at regnskap skal være åpent og at det dokumenteres om hvilke
midler som går hvor hen i regnskapene, men ønsker ikke at et slikt system skal hemme
administrasjonen fra å bruke tid på utdanningssatsing eller investere penger i langsiktige
prosjekter som kommer studentene til gode i form av, for eksempel, byggeprosjekter.
Systemet må fungere godt i praksis og sikre god administrasjon ved de ulike institusjonene.
NSO støtter Kunnskapsdepartementets forslag i høringen, men presiserer at vi ikke ønsker
at administrasjonene rundt omkring, som er midt i en nedskjæringsperiode, må ilegge seg
selv store arbeidsmengder for å gjennomføre regnskapskriteriene.

2

