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Høringsinnspill fra Veterinærforeningen til forskrift om endring i 
forskrift om utdanningsstøtte 
 

 

Den norske veterinærforening ønsker å fremme sine synspunkter på 
forslaget til endring i forskrift om utdanningsstøtte. 
 
Fra høringsnotatet refereres følgende om forslag til redusert 
stipendandel til skolepenger ved utdanning utenfor Norge: 
I Prop. 1 S (2022–2023) for Kunnskapsdepartementet er stipendandelen 
til skolepenger ved utdanning utenfor Norden foreslått redusert til 40 pst. 
fra og med studieåret 2023–2024. Forslaget gjelder både for de som  
velger å starte en ny utdanning utenfor Norden fra studieåret 2023–
2024, i tillegg til de som allerede er i gang med en utdanning utenfor 
Norden før studieåret 2023–2024. Med en slik endring blir 
stipendandelen for skolepengestøtte lik den som gis ved omgjøring fra  
basislån til utdanningsstipend. Forslaget innebærer ingen endring i det 
samlede lån- og stipendbeløpet og påvirker dermed ikke studentenes 
likviditet. De som velger en utdanning i utlandet med skolepenger over 
1000 kroner, vil derimot få større gjeld. 
 
Den foreslåtte reduksjonen i omgjøring til stipend vil slik vi forstår det 
utgjøre kr 21.818 pr år for den enkelte student som betaler skolepenger 
utover 72.729 kr pr år. 
 
Prioritering av veterinærutdannelsen 
Behovet for veterinærkompetanse er større enn noensinne i Norge, og 
det søkes veterinærer til et bredt utvalg fagområder, roller og stillinger 
over hele landet.  
Dagens situasjon med krise i veterinærvakten og mange ledige stillinger 
over hele landet tilsier at behovet er og vil være større enn dagens antall 
tilgjengelige og arbeidsføre veterinærer. 
Samfunnets behov for veterinær kompetanse øker i takt med økt behov 
for nasjonal beredskap, særlig knyttet til én helse-tankegangen, og  
spesialisert kunnskap om fokus på dyrevelferd, mattrygghet og 
sykdommer som smitter mellom folk og dyr, såkalte zoonoser. Samtidig 
er det et økende fokus på bedre dyrevelferd for både produksjonsdyr og 
kjæledyr. 
 
Etter at NMBU Veterinærhøgskolen flyttet fra Adamstuen i Oslo til Ås, 
ble det vedtatt at opptaksrammen skulle øke fra 70 til 90 studenter. I 
2021 hadde 611 søkere veterinærstudiet som førstevalg. 
Veterinærstudiet befinner seg sammen med flere helseprofesjoner i den 
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øverste kategorien i finansieringssystemet og hver studieplass utgjør en 
stor kostnad for samfunnet. 
Per i dag utdannes det om lag like mange veterinærer med norsk 
statsborgerskap i utlandet som det utdannes i Norge, selv om tallene har 
gått noe ned under pandemien. Se tabell med informasjon nedenfor 
 
Tabell over årlig antall autoriserte veterinærer i Norge, fordelt på 
statsborgerskap og for de norske fordelt på studiested 
Veterinærhøgskolen, NMBU og utland der vi har tall.  
«Ikke norske statsborgere» er utenlandske veterinærer som har søkt 
om norsk autorisasjon. En overveiende andel av disse befinner seg ikke  
i Norge og /eller søker jobb her. Det er kostnadsfritt å erverve og 
beholde autorisasjon som veterinær i Norge og profesjonen er under 
«mutual recognition» med EU/EØS-universitetsutdannede. 
 
 

Årstall Totalt antall 
autorisasjoner(MT) 

Antall ikke  
Norske 
statsborgere 
(MT) 

Antall 
norske 
(MT) 

Antall fra 
Veterinærhøgskolen 
(NMBU) 

Antall norske 
studenter fra 
utenlandske 
studiesteder(kalkulert) 

2012 137   53  

2013 148   71  

2014 155   60  

2015 123   50  

2016 157   57  

2017 178   58  

2018 170 51 119 65 ( pr skoleår) 54 

2019 185 41 144 74 70 

2020 168 34 134 65 (inkl vår 2021) 69 

2021 155 41 114 63 (inkl vår 2022) 51 

2022 175 58 117 15 til jul, 43 
beregnet vår 2023 

59 

 

 

Om veterinærutdanning i utlandet 
 
Med unntak av et ensifret antall studenter i England/Australia er det ved 
universiteter i Slovakia, Ungarn, Tsjekkia og Polen de norske 
veterinærstudentene blir utdannet i engelskspråklige programmer. Dette 
er profesjonsutdanninger som kan sidestilles med masterutdanning og i 
de fleste tilfellene har en normert gjennomføringstid på 6 år.  
Skolepengene ved de enkelte universitetene varierer, men tall vi har 
innhentet tyder på at alle har skolepenger over 72.729. Selv om 
kostnadsnivået generelt er lavere i disse Øst-Europeiske landene så er 
veterinærstudiet også her kostbart, med krav til trening i kompliserte 
praktiske ferdigheter som den største kostnadsdriveren. Universitetene 
og landene som tilbyr disse engelskspråklige programmene har heller 
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ingen forventning til samfunnsnytte av norske studenter da så godt som 
100 % vender tilbake til Norge eller reiser til andre nordiske land.  
 
Studenter som begynner sin utdanning i disse landene høsten 2023 vil 
altså ende med en økning i sitt studielån på kr 130.910. Det totale 
beløpet som skal tilbakebetales øker med det mangedobbelte av dette 
over tilbakebetalingsperioden.  
For nye studenter vil dette være en kjent konsekvens og må tas med i 
vurderingen ved valg av studium og studiested.  
Langt mer alvorlig er det at studenter som allerede er i gang med sine 
studier rammes av denne endringen som er foreslått å ha 
tilbakevirkende kraft. Studentene som startet høsten 2022 vil få en 
uventet økning på 109.090 kroner i økt studielån hvis denne endringen 
gjennomføres.  
 
Veterinærforeningen er dypt bekymret over denne måten å behandle 
studenter på. Som nasjon har vi satt oss i en situasjon der vi er helt 
avhengige av å utdanne halvparten av våre veterinærer i Øst-Europa. 
Med den foreslåtte endringen vil vi legge ytterligere byrde over på den 
enkelte ungdom som reiser ut og gjennom et krevende og kostbart 
studieløp tilegner seg sårt tiltrengt kompetanse for landet vårt.  
Vi finner det nærmest skammelig at de som allerede er i gang med 
studiene uten viten og vilje skal utsettes også for dette. 
 
Veterinærforeningen mener at veterinærstudenter må unntas fra 
endringen eller at endringen i det minste ikke har tilbakevirkende kraft 
og bare gjelder for de som påbegynner studiene fra og med høsten 2023.  
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