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Bakgrunn 

I henhold til målsetningene for studentmobilitet i ANSAs politiske arbeidsprogram og statsbudsjett-

prioriteringene for 2018 skal det arbeides for at stipendandelen for skolepengestøtten til bachelor-

grader i utlandet likestilles med stipendandelen for master- og doktorgrader i utlandet. Dette er en sak 

som det trolig vil ta tid å få gjennomslag for, men det er prinsipielt viktig at den prioriteres av ANSA. I et 

møte med statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet tidligere i år ble ANSA ved 

president Ole Kristian Bratset anmodet om å ta stilling til to muligheter for å gradvis øke stipendandelen 

slik at den blir på 70% for samtlige studiegrupper. Disse er som følger: 

1. Stipendandelen for alle gradsnivåer (bachelor, master og PhD) settes til det samme nivå 

for så å gradvis økes opp mot 70%. Dette vil bety en umiddelbar nedgang i stipendandelen 

på master og PhD, men en oppgang i bachelorstøtten og det vil kunne legge grunnlaget 

for en gradvis opptrapping. 

2. Stipendandelen for master og PhD blir stående urørt mens stipendandelen for bachelor vil 

kunne få en saktegående gradvis opptrapping. På sikt vil man håpe å kunne få støtten til 

alle gradsnivåer opp til 70%. 

I kjølvannet av HS#4 ble det opprettet en arbeidsgruppe bestående av Hanna Flood, Peter Alstad 

Netland, Hedda Gudim og Tomas Engebretsen for å vurdere alternativene opp mot hverandre. Gruppen 

har plukket frem følgende argumenter for hvert av dem: 

Alternativ 1 

Stipendandelen for alle gradsnivåer (bachelor, master og PhD) settes til det samme nivå for så å gradvis 

økes opp mot 70%. 

• Det er flere utenlandsstudenter på bachelornivå og dette alternativet vil derfor gagne flere. 

• Bachelorstudier er lengre enn masterstudier. 

• Alle typer studentgrupper likestilles. 

• Når en tar en bachelor i utlandet, er det også mer sannsynlig at en fortsetter med master i 

utlandet. 

Alternativ 2 

Stipendandelen for master og PhD blir stående urørt mens stipendandelen for bachelor vil kunne få en 

saktegående gradvis opptrapping. 

• Gjennomslaget med 70% stipendandel for PhD-studenter var en seier og det er dumt å gå 

tilbake på et gjennomslag man allerede har fått, slik man vil måtte gjøre om man skal følge 

alternativ 1. 

• Dette alternativet er prinsipielt mer gunstig siden det ikke har noen tilbakevirkende kraft og 

vil ikke berøre noen av medlemmene på negativ måte. 

• Det er mindre usikkerhet knyttet til dette alternativet enn til alternativ 1. Sistnevnte 

innebærer blant annet en umiddelbar nedgang i stipendandelen for master og PhD, men 

sier ingenting om hvorvidt dette også påvirker nåværende studenter. 

• Bachelorstudenter vil fremdeles få høyere stipendandel. 
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• Med master- og PhD-studier utdanner man folk som spesialiserer seg innenfor sine 

respektive fagfelt, og Norge trenger at man henter slik kompetanse hjem igjen (for et mer 

internasjonalt forskningsmiljø). Det er derfor ugunstig å senke stipendandelen for disse 

studentene. 

• Master- og PhD-studier er ofte dyrere enn bachelorstudier. PhD-studier går også over 

samme eller lengre tidsperiode enn bachelorstudier. 

• I begge tilfeller er det usikkert hvor raskt støtten vil øke. Går man for alternativ 1, kan det 

derfor bli en vanskelig politisk kamp å heve stipendandelen for master og PhD tilbake til 

dagens nivå. 

Vedtak 

Hovedstyret ber generalforsamlingen om votering mellom følgende alternativer:  

1. ANSA mener at stipendandelen for skolepengestøtten skal settes til samme nivå for så å 
økes opp mot 70%. 
 

2. ANSA mener at stipendandelen for skolepengestøtten til bachelorgrader i utlandet skal bli 
likestilt med stipendandelen for master- og PhD-grader uten at disse senkes. 

Hovedstyrets innstilling 

Hovedstyret stiller seg bak alternativ 2: ANSA mener at stipendandelen for skolepengestøtten til 

bachelorgrader i utlandet skal bli likestilt med stipendandelen for master- og PhD-grader uten at disse 

senkes. På bakgrunn av nevnte redegjørelse mener hovedstyret at fordelene ved alternativ 2 overgår 

fordelene ved alternativ 1 først og fremst fordi det ikke har noen direkte negative følger for noen av 

medlemmene. Alternativ 1 vil på kort sikt være positivt for bachelorstudentene, men det på bekostning 

av andre studentgrupper, inkludert PhD-studentene, som nylig har fått oppjustert sin stipendandel 

takket være politisk innvirkning fra ANSA. 

 


