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Resolusjon om utflukter med egenandel  

Det har de siste årene dukket opp eksempler på at studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus, 
deriblant grunnskolelærerstudiene, krever oppmøte på utflukter med til dels høye egenandeler for å 
få lov til å gå opp til eksamen. Dette strider med UH-loven §7.1 og Forskrift om egenbetaling ved 
universiteter og høgskolen 3.1 og 3.2, og gjør at utdanningen viker fra gratisprinsippet. Lovverket 
åpner likevel for at Høgskolen kan søke særskilt til Kunnskapsdepartementet om å bli unntatt fra 
disse reglene, men vi har ikke fått noen indikasjon på at dette er blitt gjort. Vi krever derfor at 
Høgskolen rydder opp i sin praksis rundt dette, og mener at det er rom for presisering av regelverket 
også i Høgskolens egne retningslinjer. 

Studentparlamentet ønsker ikke obligatorisk oppmøte på slike utflukter nettopp fordi at 
utdanningene våre i utgangspunktet skal være uten egenbetaling, men om Høgskolen ser det som 
essensielt for å dekke visse kunnskapsområder, må i alle fall alt være på det rene med 
Kunnskapsdepartementet. Vi erkjenner at det i mange praktiske fag/emner kan være viktig kunnskap 
som formidles gjennom slike opplegg, og er derfor ikke nødvendigvis mot at de arrangeres, men er 
opptatt av at man skal kunne få et alternativt opplegg om man ikke kan eller ønsker å betale for 
deltakelse, og dermed får lov til å gå opp til eksamen i det gjeldende emnet. Alternative opplegg må 
stå i emneplanen ved studiestart på lik linje som opplegg med egenandel.  

Studentparlamentet krever at: 

• Høgskolen i Oslo og Akershus følger loven og søker til Kunnskapsdepartementet om særskilt 
tillatelse ved krav om obligatorisk oppmøte på utflukter med egenandel 

• Høgskolen presiserer regler for dette også i egne retningslinjer og signaliserer dette for 
emneansvarlige 

• Alternative opplegg skal opplyses om på lik linje som utflukter med egenandel og skal være 
et tilfredsstillende alternativ som er faglig forsvarlig 

• I emner med egenandel på obligatoriske utflukter må dette opplyses i emneplanen med 
overslag over kostnader 


