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Norge er blant få land som fremdeles tilbyr gratis utdannelse til 
utenlandske studenter1. Dersom vi skal finansiere velferdsstaten også i 
fremtiden, burde den norske stat slutte å finansiere utenlandske studenter 
som studerer i Norge.  
Norge et av få land i Europa som ikke krever studieavgifter ved offentlige 
læresteder1. Danmark og Sverige har innført studieavgifter for studenter 
fra utenfor EØS-området, og dette har trolig bidratt til at flere ser Norge 
som et alternativ2. For å sitere Prajin Joseph, mastergradsstudent ved 
kjemiingeniørstudiet ved NTNU: «En av grunnene til at jeg valgte Norge 
og NTNU var at det var gratis. Jeg har ikke råd til å betale mye for å ta en 
mastergrad, derfor dro jeg ikke til USA. Jeg tror mange 
utenlandsstudenter ikke hadde kommet til Norge om det ble innført 
studieavgift.»2 

Dette er langt fra unikt. Når man spør internasjonale studenter om hva 
som har vært avgjørende for at de valgte Norge, er et av de viktigste 
trekkene fravær av studieavgifter blant de forhold som aller oftest trekkes 
fram, mens kvalitetshensyn sjeldnere trekkes fram.2 Med andre ord velger 
studenter Norge i større grad ut fra pragmatiske hensyn enn forventninger 
om høy kvalitet. Likevel går så mange som 7 av 10 studentboliger i Oslo 
til utenlandske studenter.2  
I dag studerer rundt 23 000 utlendinger i Norge. Ifølge Norsk 
Studentorganisasjon har vi 37 651 hybelenheter i landet. Teoretisk er det 
bare 14 491 studentboliger igjen til over 200 000 heltidsstuderende 
norske studenter.2 Som Torbjørn Røe Isaksen sa i 2016: «I dag betaler en 
norsk student mye for å studere i USA, en amerikansk student i Norge 
betaler ingenting.»2 

Dersom Norge skal driftes som et bærekraftig velferdssamfunn, er dette 
en løsning som vil spare samfunnet for 5 milliarder kroner i året, eller 1/7 
på alt vi bruker på høyere utdanning.1 5 milliarder kroner tilsvarer rundt 
5000 sykeplasser, så hva er det vi venter på?1 

 
Oslo Unge Høyre vil  

• Lovfeste norske studenters fortrinnsrett på studentboliger 

 


