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Studiegjelden svir på BI
C Studentene lei av økonomisk forskjellsbehandling

Dette vil de ha
svar på:

En masterstudent fra
BI kan ved starten av
arbeidslivet ha en studiegjeld som er
300 000 kroner høyere
enn det en student fra
en offentlig høyskole
har. Nå krever studentene en mer rettferdig
studiefinansiering.

Hvorfor har Norge et studiefinansieringssystem der BI-studenter sitter
igjen med 150 000 (bachelor) eller
250-300 000 (master) kroner i ekstra studiegjeld etter endt utdannelse – som må betales tilbake kroner
for krone pluss renter, når studenter
ved offentlige høyskoler, for eksempel NHH, får tilsvarende utdannelse
gratis?

Forslag til løsning

ASTRID DALEN
SVEIN ERIK FURULUND (foto)
BI-studentene har sett seg lei på
det de mener er en sterkt urimelig forskjellsbehandling av dem
og studenter på offentlige høyskoler.
Derfor har nå studentorganisasjonene ved Handelshøyskolen BI gått sammen om krav til
myndighetene om større likebehandling av studenter ved private og offentlige høyskoler, gjennom en mer rettferdig studiefinansieringsordning.
Studentene viser blant annet
til at en bachelorstudent ved BI
må regne med 150 000 kroner
ekstra studiegjeld etter endt utdanning. En student som tar
master ved BI, har 250 000300 000 kroner mer å betale tilbake når hun står på terskelen til
arbeidslivet, enn om hun hadde
studert ved en offentlig utdanningsinstitusjon.

Høyere studiegjeld. – Derfor
har vi vedtatt å jobbe for at BIstudentene skal få økt finansiering av studiene fra det offentlige, sier leder for studentpolitisk utvalg i Studentforeningen
BI Oslo (SBIO), Peder W. Egseth.
Han legger til at målet med
studiefinansieringen tross alt er
å skape like muligheter for utdanning.
Leder i BI Studentsamfunn
(BIS for BI-studenter utenfor Oslo), Christer Eliassen, sier at det
ikke er noen forskjell på studen-

På samme vis som man i dag finansierer utenlandsstudenter, kan
man omgjøre en andel – 50 prosent
for bachelor- og 70 prosent for
masterstudenter – av tilleggslånet
til stipend.
I første omgang ser studentene
for seg at finansieringen kan omfatte masterstudenter ved BI, og
den samlede summen det offentlige må ut med da, er 20 millioner
kroner.
Dersom både bachelor- og masterstudenter ved BI skulle omfattes av
ordningen, ville det betydd en utgift for staten på 100-150 millioner
kroner.

fakta
Rektor Tom Colbjørnsen stiller seg bak kravet fra leder for studentpolitisk utvalg i SBIO, Peder W.
Egseth, og resten av BI-studentene.

ter ved private og offentlige høyskoler når det gjelder å velge
skole.
– Alle velger høyere utdanning
ut fra egne interesser, talenter og
muligheten til å få jobb etter studiene. Det må bli slutt på at studenter som velger en privat høyskole straffes mye hardere økonomisk enn studenter som velger en offentlig høyskole, sier
Eliassen.

Lett å støtte. BI-rektor Tom
Colbjørnsen syntes det var lett å
støtte studentene i denne saken.
– Én av årsakene er BI-studentenes viktige samfunnsoppdrag
og samfunnsrolle – ifølge tall fra

SSB vil arbeidslivet trenge
60 000 flere kandidater med
bachelor i økonomi og administrasjon i årene fremover, sier Colbjørnsen.
Egseth sier at han har forståelse for at det kan bli dyrt for det
offentlige med økt støtte til studenter ved private høyskoler,
men har samtidig tro på at de
kan få støtte for kravet.
– For det første ser vi for oss at
støtten økes gradvis. I første omgang arbeider vi for at den økte
støtten skal gjelde masterstudenter ved BI, noe som vil utgjøre ca. 20 millioner kroner årlig.
Vi har dessuten vært i kontakt
med flere politiske ungdomsor-

ganisasjoner, og de var positive
til BI, og hadde forståelse for
vårt krav, sier Egseth.

Sikrer reell valgfrihet. Ine
Marie Eriksen Søreide, stortingsrepresentant for Høyre og
leder av utdanningskomiteen,
mener kravet om større likebehandling er rimelig.
– Det er den eneste måte å sikre reell valgfrihet på. Det er
mange grunner til at noen velger
andre institusjoner enn de offentlige, og de private institusjonene sørger for at det er et mangfold av tilbud og løsninger i sektoren, sier Eriksen Søreide.
astrid.dalen@aftenposten.no

– Ikke et
offentlig ansvar
C Dagens studiefinansiering
legger til rette for internasjonalisering av utdanning, for eksempel ved at deler av studieavgiften
ved utenlandske studiesteder
kan dekkes som stipend.
Tora Aasland, statsråd for høyere utdanning og forskning, sier
at det er et offentlig ansvar å legge til rette for utdanning i utlandet, og at man derfor har studiestøtteordninger for slike studier.
– Men Regjeringen anser det
ikke som et offentlig ansvar å
legge til rette etter tilsvarende
prinsipper med studiestøtte for
private alternativ innen høyere
utdanning i Norge, sier Aasland.
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