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Høring om forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte og 

forskrift om endring i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i 

Norge. 

Høringssvar fra Veterinærforeningen. 

 

Veterinærforeningen er en profesjonsforening som organiserer 

majoriteten av norske veterinærer og de aller fleste 

veterinærestudentene, bade innenlands og utenlands. Ca 

halvparten av Norges veterinærer utdannes i dag ved læresteder 

utenfor Norden. Det er mangel på veterinærer i Norge, 

arbeidsledigheten er i praksis null og det er til enhver tid flere ledige 

stillinger enn det er ledige veterinærer. 

Studenter og elever som tar utdanning utenfor Norden, har rett til 

lån og stipend for å dekke reiseutgifter mellom Norge og regionen 

lærestedet ligger i. Dette er viktig og riktig for å bidra til at norske 

ungdommer kan gjennomføre studier utenlands og derigjennom 

sikre tilgang på nødvendig (spiss)kompetanse. 

Dagens ordning fungerer som et bidrag til å støtte reiser til og fra 

studieområdet, og det er ikke intensjonen at studenter eller elever 

skal få full dekning til alle reiseutgifter i studieåret. 

Departementet foreslår nå å redusere antall reiser elever og 

studenter i utlandet får stipend til, slik at søkere får 35 prosent 

stipend til kun én tur-retur-reise, mot to i dag.  

 

I løpet av det siste året har pandemien og en fallende kronekurs 

ført til en betydelig forverret situasjon for våre utenlandsstudenter.  

Et nesten opphørt flytilbud kombinert med stor usikkerhet og 

variasjon i håndtering av smittesituasjonen ved lærestedene har 

fordyret billetter og reiseutgifter vesentlig. Få direkteruter og 

plutselige behov for hjemreiser har gitt betydelig høyere 

reiseutgifter for studentene. 

Lav kronekurs har ført til at alle kostnader, som feks husleie, på 

studiestedet har økt med bortimot 10 %.  

På denne bakgrunn mener vi at støtte til reiser for 

utenlandsstudenter ikke kan reduseres og at dagens ordning med 

to stipendreiser må opprettholdes.  
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