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Alle utdanninger er underlagt en kostnadskategori som forteller hvor mye hvert enkelt
studieprogram vil få i støtte fra staten. Disse kategoriene går fra A som er den høyeste bevilgningen
til F som er den laveste1. Dessverre er det store skjevfordelinger i hvordan man har valgt å definere
enkelte studieprogrammer inn i dagens kategorier. Dette betyr at det er studier som blir
underfinansierte og ikke har nødvendig inndekning som skal til for å tilby høy nok kvalitet i
undervisningen. En studentundersøkelse fra 2013 gjennomført av NITO, avdekket at en av fem av
deres studentmedlemmer påpeker at det mangler nødvendig utstyr til egne undervisninger.
Utfordringer som dette gjør at ingeniørstudentenes faglige utbytte svekkes. Dette bør ses i
sammenheng med en rapport fra NIFU2 som påpeker at utenom medisinutdanning, er
ingeniørutdanningen den dyreste.
Ingeniør- og teknologiutdanningene på bachelornivå faller inn under en kostnadskategori «E» i
dagens tilskudd. Dette er den nest laveste av studiekategoriene. Dette er i sterk kontrast med hva
det reelle finansieringsbehovet er for å tilby utdanning av høy kvalitet. NITO har uttalt seg at deres
bachelorstudier bør være i kostnadskategori «C». NHO har i en artikkel fra 1. Februar uttalt seg
støttende til at ingeniørstudiene må finansieres bedre3.
Pedagogstudentene er en annen organisasjon som har gått ut og kritisert manglende
finansieringstilskudd til egne utdanninger. Også her er det et ønske å tilhøre kostnadskategori «C»,
ikke «E» som dem ligger inn under i dag.
Studentene fra Norsk Sykepleier Forbund (NSF) har i sin studentpolitiske plattform fra 2017, skrevet
at deres utdanninger må være finansiert riktig slik at sykepleiernes utdanning imøtekommer
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samfunnets behov. Dette er anbefalinger fra 3 fagforeninger for studenter med henholdsvis 12 000,
19 000 og 12 000 studentmedlemmer som i mange år har signalisert at deres utdanninger ikke er
riktig finansiert. Underfinansierte utdanninger går på bekostning av kvaliteten som oppleves i
studiene.
Studentparlamentet ved OsloMet registrerer fagforeningene sine meninger og støtter seg opp til
utfordringene tilknyttet studier som ikke finansieres etter reelle kostnader.

Studentparlamentet vil derfor at:
•

Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet justerer finansieringen etter de reelle
kostnadene tilknyttet utdanninger.

