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HØRINGSSVAR FRA NSO TIL TOLKNING AV REGELVERK FOR FINANSIERING AV
ETTER- OG VIDEREUTDANNING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE I UHR

Norsk studentorganisasjon (NSO) takker for muligheten til å komme med innspill til rapportene om
etter- og videreutdanning.
Til rapporten om tolkninger av regelverk er NSO av den oppfatning av regelverket er uklart da
mulighetene til å ta studieavgift er regulert ulike steder, og disse skaper et komplisert bilde.
NSO er av den oppfatning at det er uklart hva som i bunn og grunn ligger i unntakene som er listen i
forskriften om egenbetaling. NSO mener det er ikke er klart nok regulert hva som faller inn under
disse unntakene. NSO mener også at det ikke er gitt at disse unntakene representerer situasjoner
hvor det faktisk er ønskelig med mulighet for egenbetaling. NSO vil derfor oppfordre UHR til å løfte
opp debatten om hva det faktisk bør være mulig å ta egenbetaling for. Her tenker vi at det blant
annet er nyttig å diskutere hva som skal kunne defineres som kurs, og å stille spørsmål med hvorfor
erfaringsbaserte masterstudier skal kunne egenfinansieres.
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HØRINGSSVAR BUDSJETTMODELL ETTER- OG VIDEREUTDANNING - RAPPORT
FRA ARBEIDSGRUPPE I UHR
Norsk studentorganisasjon (NSO) takker for muligheten til å komme med innspill til rapportene om
etter- og videreutdanning.
NSO har ingen merknader til forslaget om budsjettmodell, og vil berømme arbeidsgruppen for
arbeidet.
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