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POLITISK PROGRAM 2022 – 2023 

Vedtatt på ANSA sin 66. Generalforsamling 

ANSA sitt formål er å:  

- Informere om og oppfordre til utdanning i utlandet 

- Ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle 

interesse 

- Skape forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer i kraft av 

sin internasjonale erfaring og kompetanse  
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Innledning 

  

Når vi velger å studere, så gjør vi dette med håp og med ønske om å bygge en bedre felles 

fremtid for alle. Uavhengig av den konkrete måten vi ønsker å bidra på, så må våre 

medfødte rettigheter slik de er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring ligge til grunn for 

vårt virke som studenter. Spesielt viktig er vår rett til å tenke og ytre fritt, slik at vi kan 

studere uten begrensninger. Like viktig er vår rett til å medvirke slik at vi kan bruke våre 

erfaringer fra studietiden til å forme vår felles fremtid.  

Alle skal ha lik rett til å velge egen utdanning og utdanningssted, og identitet, funksjonsevne 

og bakgrunn skal ikke legge begrensninger for den enkelte students utenlandsopphold. 

Utenlandsstudentene burde reflektere mangfoldet i det norske samfunn. Den akademisk 

friheten sikrer at alle skal ha rett til, uten begrensninger, å undervise, diskutere, forske, 

publisere og uttrykke sine meninger. 

Utenlandsstudier er mer enn bare bachelor og utveksling. Statens rammeverk for 

utenlandsstudenten må omfavne alt fra videregående til PhD. 

Lik rett til utdanning innebærer at utenlandsstudentene sikres økonomiske rammevilkår 

som gjør det mulig å gjennomføre et studium i utlandet uten egenfinansiering. 

Etterspørselen etter høyere utdanning er stor, og det bør legges til rette for at de som 

ønsker å studere i utlandet får muligheten til det. Utenlandsstudentenes internasjonale 

kompetanse må anerkjennes som en ressurs opp mot en stadig mer globalisert verden og 

internasjonalisert næringsliv. 

  

 

Internasjonalt ansvar 

  

I de siste årene har vi sett en rekke angrep på høyere utdanning i ulike deler av verden. 

Spesifikke utdanninger blir angrepet gjennom fratakelse av akkreditering, på bakgrunn av 

politiske standpunkt. Akademisk frihet er et gode for hele samfunnet som må vernes om og 

ikke tas for gitt.  

Internasjonal studentsolidaritet er en naturlig forlengelse av ANSAs arbeid. 

Studentbevegelsen må være tro til sin historiske rolle som en kraft mot krig og mot 

undertrykkelse. Studenter som driver med aktivisme og kamp for menneskerettigheter 

risikerer å bli møtt med represalier eller å ikke få fullført studiene, Students at Risk-

ordningen gir dem muligheten til å fullføre studiene i Norge. 
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På lik linje med at norske studenter skal ha muligheten til å studere i utlandet, skal 

internasjonale studenter ha en reell mulighet til å studere i Norge. 

Utdanning er avgjørende for å løse utfordringene verden møter i dag, og kommer til å møte 

i fremtiden. Studenter har rett på en bedre, mer rettferdig og bærekraftig fremtid. 

Klimautfordringene er blant de største utfordringene verden står ovenfor, og disse 

utfordringene vil påvirke oss alle. Utdanning er et essensielt verktøy i å løse 

klimautfordringene.  

  

  

ANSA vil:  

• At alle studenter skal ha muligheten til å foreta fri og uavhengig forskning, til å være 

kritiske til etablerte tankesett, til å trygt kunne delta i demonstrasjoner og utøve sine 

politiske rettigheter.  

• At høyere utdanning ikke skal brukes som et verktøy for negativ sosial kontroll, som 

for eksempel gjennom fratakelse av akkreditering for spesifikke utdanninger.  

• At studenter skal kunne studere hvor og hva de vil, uten å oppleve begrensninger på 

egen identitet og uten diskriminering.  

• At programmet Students at Risk videreføres og styrkes ved at antall studenter som 

kommer til Norge gjennom ordningen økes fra 20 til minst 40 i året. I tillegg må det 

legges til rette for flere engelskspråklige studieprogrammer i Norge slik at flere kan 

tilbys en studieplass. 

• At gratisprinsippet bevares for utenlandske studenter som ønsker å studere ved 

norske universiteter og høgskoler. 

• At Norge skal møte målene satt i FNs bærekraftsmål og Parisavtalen 

• At Norge skal legge til rette for grønn omstilling for å sikre norske studenter 

arbeidsplasser for fremtiden. 

• At Norge skal følge UNESCO sin globalkonvensjon og OECD sin globale 

utdanningsstrategi. 

• ANSA er konsekvent mot undertrykkelse og voldsbruk. Pågående, ulovlige 

krigshandlinger i strid med Folkeretten må opphøre. 

• ANSA mener at Folkeretten og Menneskerettighetene er fundamentet i et 

velfungerende samfunn; disse skal også gjelde for utenlandsstudenter. Institusjoner 

som verner disse rettighetene må styrkes, herunder Den internasjonale 

straffedomstolen og Den internasjonale domstolen. 
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Videregående 

Verdien av utveksling for den enkelte elev og fagmiljøene rundt eleven er enorm. Utveksling 

på videregående skal være en trygg måte for elever å møte utlandet på, under tydelige 

forutsetninger og rammer. Det å reise på utveksling på videregående er i dag derimot et 

gode som ikke er tilgjengelig for alle og stor grad er basert på individuelle avgjørelser på den 

enkelte skole. Det norske systemet legger ikke godt nok til rette for at elever skal kunne 

reise til utlandet og det er for mye usikkerhet knyttet til et utenlandsopphold. Dette gjør at 

den enkelte eleven utsettes for unødvendig risiko ved å velge å reise på utveksling. 

 

  

 

ANSA vil:  

• At minst 10 % av elevmassen på videregående skole skal ta deler eller hele 

studieløpet i utlandet.  

• At alle elever skal ha en reell mulighet til å ta deler av eller hele videregående skole i 

utlandet, uavhengig av studieretning, bakgrunn og funksjonsevne. 

• At fag eller fagsammensetninger tatt under utvekslingsopphold skal kunne 

forhåndsgodkjennes før en reiser ut. 

• At ordningene for godkjenning av fag fra utvekslingsopphold skal være mer fleksible. 

• At elever som drar på utveksling skal få beholde skoleplassen sin i Norge. 

• At rådgivningstjenesten ved ungdomsskoler og videregåendeskoler har oppdatert og 

relevant kunnskap om utvekslingsmuligheter 

• At alle elever skal ha en reell mulighet til å ta fordypning i fremmedspråk, eventuelt 

gjennom nettundervisning. 

• At utdanningsstøtten fra Lånekassen skal valutajusteres for elever i videregående 

skole i utlandet. 

• At norske elever på utveksling skal ha tilgang til samme tilrettelegging og ressurser 

som de ville mottat i Norge. 

• At utdanningsstøtten fra Lånekassen skal styrkes, slik at elever kan ta deler av eller 

hele videregående skole i utlandet i tråd med gratisprinsippet. 

• At tilbudet om IB (International Baccalaureate) på offentlig skole skal styrkes og 

være gratis. 

• At støtte til bo- og levekostander for IB-elever skal styrkes, slik at man kan 

opprettholde gratis videregående, også for borteboende elever. 

• At norske elever som har tatt og bestått videregående opplæring i utlandet 

kvalifiserer til støtte fra Lånekassen til høyere utdanning, selv om det kun foreligger 

midlertidig dokumentasjon på fullført videregående opplæring. 
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Studentmobilitet 

 

 

Tilegning av kunnskap, idéer, og kultur skjer ikke over natten. Verdien av å ta hele graden i 

utlandet er stor, både for den enkelte student eller for det norske samfunnet. Dessverre er 

det å ta hele graden i utlandet ikke en reell mulighet for alle. Det norske samfunnet må 

legge til rette for at alle norske studenter har mulighet til ta hele graden sin i utlandet.  

 

Muligheten til å reise til utlandet skal omfatte alle, uavhengig av bakgrunn, funksjonsevne 

og identitet. Rammevilkårene for de som trenger tilpasning for å studere i utlandet må 

forbedres, så muligheten faktisk blir reell.  

 

Varigheten på studieoppholdet påvirker sterkt erfaringen studenten tilegner seg og det er 

derfor uheldig å føre en politikk hvor delgradsstudier prioriteres på bekostning av 

helgradsstudier.  

 

Det å kunne språket der man skal studere er en forutsetning for å kunne få fullt utbytte av 

utenlandsoppholdet. Derfor er det viktig at regelverket for å kunne ta språkkurs, enten før 

eller under utenlandsopphold, er fleksibelt nok til at alle studenter kan benytte seg av det. 

Språkstipend skal gis til språkkurs av alle størrelser, også for studenter som studerer på 

engelsk. 

 

 

ANSA vil: 

• At minst 10 % av den norske studentmassen skal ta hele graden sin i utlandet. 

• At Norge skal være en del av det europeiske utdanningsområdet.  

• At norske studenter skal kunne ta utdanning i EU/EØS på like betingelser som EU-

borgere, inkludert PhD og forskningsstipendiater. 

• At alle språkkurs fra godkjente undervisningssteder i studielandet skal kunne 

kvalifisere til språkstipend for studenten.  

• At det statlige tilskuddet til ANSAs informasjonssenter for studier i utlandet økes. 

• At det skal legges til rette for og skapes incentiver for å velge miljøvennlig transport 

til studieland. 

• At utenlandsstudenter med barn skal ha de samme rettighetene som studenter i 

Norge med barn, inkludert tilrettelegging for ekstrastipender til barnepass. 

• Jobbe for at Staten dekker kostnader ved søknad for visum til utenlandsstudier, både 

ved hel grad og deler av graden i utlandet der visumsøknad er nødvendig. Dette skal 

bidra til større tilgang til utenlandsstudier for studenter uansett sosioøkonomisk 

bakgrunn.   
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Utveksling 

 

Gjennom utveksling av kunnskap, idéer og kultur bidrar studentmobilitet til økt kvalitet i 

høyere utdanning. Alle studenter i Norge skal derfor ha mulighet til å ta deler av 

utdanningen i utlandet. Rammeplaner, regelverk og byråkrati skal ikke være til hinder for, 

men bidra til å fremme studentmobilitet.  

 

 

ANSA vil:  

• At minst 50 % av studenter i Norge ta deler av graden sin i utlandet. 

• At utveksling blir en standard man aktivt må velge bort. 

• At studentene på delgradsstudier i utlandet skal ha krav på en forhåndsgodkjenning 

av utenlandsoppholdet sitt. 

• At studenter på norske utdanningsinstitusjoner skal få tilbud om forberedende 

språkkurs før et eventuelt utenlandsopphold. 

• At utdanningsinstitusjonene skal ta ansvar for studentmobilitet ved å inngå et bredt 

utvalg utvekslingsavtaler som sikrer kvalitet og faglig utbytte både for innkommende 

og utreisende studenter. 

• At norske utdanningsinstitusjoner skal gjøre det lett og forutsigbart å planlegge for 

utveksling, med tydelig veiledning og tilrettelegging for alle utdanningsløp. 

• At nasjonale myndigheter sikrer at regelverket for godkjenning av utveksling 

håndheves likt nasjonalt, uten at det gjøres mer rigid. 

• At studentmobiliteten forblir fysisk. 

• At kun utenlandsopphold med varighet på minst ett semester skal være tellende for 

måltallet på 50 %. 

• At balansen i antallet innreisende og utreisende studenter skal skje ved at antallet 

innreisende studenter økes, ikke ved at antallet utreisende reduseres. 

• At studenter med nedsatt funksjonsevne skal ha de samme mulighetene til å dra på 

utveksling som andre studenter. 

 

  

 

 

Studentøkonomi  
 

En viktig forutsetning for at norske studenter kan studere i utlandet er trygge og 

forutsigbare økonomiske rammer. Gjeldsbyrden for norske utenlandsstudenter er ofte 

høyere enn for norske studenter som har studert i Norge. Dette bidrar til at enkelte 

studenter vegrer seg fra å studere i utlandet. Muligheten til å studere i utlandet skal ikke 

være forbeholdt de som har en sosioøkonomisk bakgrunn som tillater at de kommer hjem 
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med en betydelig gjeldsbyrde.  

 

Økonomiske ekstratiltak for utenlandsstudentene kommer ofte som mer lån. Det er uheldig 

at gjeldsbyrden for den gjennomsnittlige utenlandsstudenten er betydelig høyere enn 

gjeldsbyrden til gjennomsnittsstudenten i Norge. At studenter velger å ta hele graden sin i 

utlandet, er svært lønnsomt for staten, sammenlignet med kostnaden av å opprette nye 

studieplasser i Norge. 

 

Norske studenter i utlandet skal ha muligheten til å være heltidsstudenter og skal ikke måtte 

jobbe ved siden av studiene. Likevel er det viktig at utenlandsstudenten har rett og 

muligheten til å jobbe ved siden av studiene, noe man ikke har i dag. Arbeid ved siden av 

studiene kan være en viktig del av studieløpet og utenlandsstudenten skal ikke hindres fra å 

gjøre dette.  

 

  

 

ANSA vil:  

• At studiestøtten fra Lånekassen skal økes til fattigdomsgrensen iht. EUs definisjon, 

uten at låneandelen økes.   

• At stipendandelen av all skolepengestøtte i utlandet økes til 70 %. 

• At stipendandelen av skolepengestøtten måles ut fra hele skolepengestøtten, og ikke 

som i dag ut ifra et maksbeløp. 

• At studenter som er i gang med et utenlandsstudium ikke får sine økonomiske 

betingelser forverret underveis i studieløpet. 

• At utenlandsstudenten ikke skal påføres ekstrakostnader når staten innfører 

ekstraordinære tiltak som følge av en krisesituasjon.  

• At tilleggslånet for skolepengestøtten skal innlemmes i den ordinære 

skolepengestøtten. 

• At topplånet for særlig høye skolepenger legges inn under dagens 

stipendomgjøringsordning. 

• At tilleggsstipendet skal spisses slik at stipendet dekker faktiske skolepenger på 

færre og mer målrettede institusjoner, og reflekterer den faglige kvaliteten til 

enkeltstudier og ikke hele læresteder. 

• At en ikke mister fullstendig omgjøring av lån til stipend ved forsinkelse i graden. 

• At staten skal finansiere ekstrakostnader som følge av helseforsikring studenter 

pålegges av studielandet.  

• At Lånekassen tilrettelegger for de som følger en annen studiekalender enn den 

norske, i alle sine prosesser. 

• At skolepengestøtten skal valutajusteres slik at studentene ikke får uforutsette 

ekstrakostnader. 
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• At valutajusteringsordningen baserer seg på valutakursen den dagen studenten 

mottar studiestøtten. 

• At særskilt endring i valuta som påvirker studenters økonomi skal kunne gjelde som 

frafall i inntekt i søknad om tilleggslån/stipend fra Lånekassen i uforutsette 

omstendigheter.  

• At utenlandsstudenter skal kunne arbeide ved siden av studiene uten å risikere å 

miste plass i norsk folketrygd, og at reglene rundt arbeid i utlandet og norsk 

folketrygd klargjøres. 

• At begrensninger på antall år en kan søke om studiestøtte skal være fleksible med 

den hensikt å sikre studenter mulighet å fullføre en påbegynt grad. 

• At ekstralånet til de over 30 utvides til å gjelde alle PhD-studenter, uavhengig av 

alder.  

• At PhD-studenter i utlandet skal beholde retten til ekstrastipend selv om de 

underviser ved siden av studiene. 

• At det skal være en maksgrense for lån enkeltstudenten blir sittende med ved endt 

PhD. Lån over denne maksgrensen konverteres til stipend. 

• At det gis rentefritak og betalingsutsettelse så lenge man er student eller er 

praktikant, også om man ikke mottar støtte fra Lånekassen. 

• At man ikke trenger å tilbakebetale lån til Lånekassen før man passer en årlig inntekt 

på 2G. 

• At studielånet konverteres til stipend basert på oppnådde studiepoeng, ikke 

oppnådd grad. 

• At Lånekassen fryser tilbakebetaling av og renter på lån mens man er postdoktor 

eller tar videreutdannelse etter endt PhD.  

• At studielånet ikke skal påvirke beregningen ved søknad om boliglån ved 

førstegangskjøp. 

• Jobbe for at strøm-stipend på 3000 kr i Lånekassen blir videreført til studieåret 

2022/2023 og kan økes ved særskilte behov. 

• Jobbe for at leieforhold i utlandet skal bli en mindre økonomisk byrde for norske 

studenter i utlandet. Dette innebærer at norske studenter unngår særskilt 

forhåndsbetaling til leie og depositum fordi de er utenlandsstudenter og har mangel 

på garantist for egen inntekt. Vi vil også jobbe for at Lånekassen kan stå inne som 

garantist for utenlandsstudenter.   

• At tilleggskostnader som følger helseforsikring i utlandet skal inngå i en trygdeavtale 

med Norge og studielandet, i enten bilateral eller multilateral avtale. 
• At Lånekassen ikke skal redusere økonomisk støtte til studenter basert på tildeling av 

pasientskadeerstatning. 
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Studentvelferd 

 

God studentvelferd gir bedre studiekvalitet. Et godt tilbud om faglig og sosialt nettverk, 

rådgivning, og beredskap under studiene, er avgjørende for å håndtere utenomfaglige 

forstyrrelser. Dette sikrer større grad av studenttilfredshet og gjennomføring av studier. 

Staten har et overordnet ansvar for å sikre studentvelferden til norske utenlandsstudenter 

gjennom å finansiere gode velferdstjenester. Utenlandsstudentene må gjennom sin 

studentsamskipnad, ANSA, ha et dekkende velferdstilbud på lik linje med det som tilbys 

studenter i Norge. 

 

  

 

ANSA vil: 

• At velferdsarbeidet for norske studenter i utlandet skal gå gjennom 

studentsamskipnaden ANSA, og skal inkludere et fullverdig helsetilbud. 

• At utenlandsstudenter er sikret samme nivå av statlige velferdstjenester, bistand, og 

krisehjelp som studenter i Norge har tilgang til. 

• At regjeringen skal starte arbeidet med en egen stortingsmelding om studenthelse, 

som inkluderer utenlandsstudenten og -eleven, på utveksling og helgrad. 

• At Helfos frikortordning i Norge og i utlandet samkjøres, slik at studenter i utlandet 

ikke skal måtte nå egenandelstaket for frikort flere ganger. 

• At Helfo-ordningen ikke skal pålegge studenter i utlandet å legge ut for behandlingen 

på forhånd fra egen lomme. 

• At fulltidsstudenter og praktikanter i utlandet som ikke mottar støtte fra Lånekassen 

fortsatt beholder sine rettigheter fra Helfo og plassen i norsk folketrygd. 

• At utenlandsstudenter og elever skal ha tilgang til et fullverdig helsetilbud når de er i 

Norge. 

• At det skal tilgjengeliggjøres midler gjennom studentsamskipnaden ANSA for å sikre 

studenter tilgang på gratis prevensjon og abort i land der dette er begrenset 

gjennom lovgivning. Bruken av midlene skal baseres på en skjønnsmessig vurdering 

gjort av ANSA, hvor en skal sørge for å unngå juridiske problemer.   

 

  

 

 

Godkjenning 

 

Det er nødvendig å ha et velfungerende og forutsigbart system for godkjenning av 

utenlandsk utdanning. Utdanning i utlandet bør ikke trenge å være identisk med norsk 

utdanning for å gi grunnlag for godkjenning i Norge.  
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Mangelen på en godkjent grad fra utlandet kan ha store konsekvenser for den enkelte. Ikke 

bare kan det påvirke søkers muligheter for videre utdanning i Norge, men kan også resultere 

i utestengning fra deler av arbeidsmarkedet. Mange norske utenlandsstudenter opplever at 

det kan være vanskelig å komme hjem til Norge etter endte utenlandsstudier, både når det 

kommer til karakteroversetting, godkjenning av grader, og medlemskap i folketrygden. Det 

bør ikke settes urealistiske krav til den enkelte utenlandsstudent når hen velger å flytte 

hjem.  

 

Studenter som tar helsefaglig utdanning i utlandet opplever spesielt store utfordringer med 

godkjenning når de kommer til Norge.  

 

 

Helsefag 

ANSA vil: 

• At helsefagstudenter som oppnår autorisasjon i Norden, skal oppnå automatisk 

autorisasjon i Norge. 

• At kriterier for godkjenning av helsefagutdanninger forenkles og at utenlandsk 

utdanning anerkjennes på linje med norsk utdanning. 

• At helsefagstudenter utdannet i utlandet, uavhengig av autorisasjonsnivå, er sikret 

lik tilgang til praksis og turnustjeneste som helsefagstudenter i Norge. 

• At helsefaglige studenter i utlandet ikke skal gå dobbel turnus. 

• At helsefagstudenter garanteres autorisasjon ved påbegynt grad i EU/EØS dersom det 

foreligger endringer i regelverk rundt godkjenning av autorisasjon gjennom studieløpet. 

 

Øvrig godkjenning 

ANSA vil:  

• At arbeidet med godkjenning av utenlandsk utdanning styrkes i de relevante 

offentlige institutsjoner 

• At kriterier for godkjenning av profesjonsfagsstudier blir gjort kjent før studenten 

begynner på studiet. 

• At kravet om NOKUT-godkjent utdanning skal fjernes som vilkår for 

ansiennitetsberegning av utdanningen. 

• At det skal etableres et rettferdig og åpent system for oversettelse av karakterer fra 

utenlandske studiesteder, og som kan brukes av alle universiteter og høyskoler i 

Norge.  

• At de oversatte karakterene faktisk skal tilsvare karakterene som ble gitt i utlandet.  

• At GSU-listens kriterier for krav til generell studiekompetanse forenkles. 

 


