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Medlemsforslag 
om att godkänna studentrabatter på resor i hela Norden 

Förslag 

Midtengruppen foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å utrede ulike alternativer for hvordan studentrabatten ved kollektivtrans-
port i de nordiske landene kan gjelde for alle nordiske studenter   
 
å se på mulighetene ved felles nordisk digitalt studentkort    

 

Bakgrund 
Å studere i utlandet har lange tradisjoner i Norden. Men mobiliteten varierer stort fra 
land. I følge studien Education at Glace fra 2016, studerte 14% av islendinger, 7% av 
norske, 4,2% av svenske, 2,9% av danske, og 2% av finske studenter i utlandet i stu-
dieåret 2013/14. Også utvekslingen mellom de nordiske landene varierer mye. Mens 
2277 norske studenter valgte Danmark i 2020-2021, valgte bare 28 studenter å reise 
til Finland for å fortsette sine studier.  
 
Ser en bort fra kortere forstyrrende faktorer som f.eks. covid19 eller Brexit, påvirkes 
valget av studiested og varighet av studieopphold av faktorer språklige utfordringer, 
landenes renommé, autorisasjonskrav og utdanningstilbud (SSB 2017). Men økonomi 
spiller også en stor rolle. Kostnadsnivå, valutasvingninger, og støtteordninger har be-
tydning - særlig med tanke på studenter som ikke regne med hjelp fra sin fami-
lie.          
 
Mittengruppen ønsker at flere skal studere på tvers av landegrensene. For å få dette 
til må en også gjøre det mer gunstig økonomisk. Rabatter på reiser med kollektivt-
ransport er både bra for klimaet og for lommeboka til studentene, som igjen gjør 
Norden mer attraktivt. I dag godkjenner de nordiske landene sine egne respektive 
studentbevis eller semesterkvittering, men ikke hver andre. Dette bør endres. Gyldig 
betalt semesteravgift bør gi de samme fordelene i hele Norden.   
 
Mittengruppen ber derfor Nordisk råd anbefale Nordisk Ministerråd å utrede ulike 
løsninger som vil gjøre studentrabatt på kollektivtransport gyldig i hele Norden. Her-
under ber Mittengruppen Nordisk Ministerråd se på om dette kan løses ved et felles 
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nordisk digitalt studentkort. Norge har allerede lansert en slik løsning. En felles digi-
tal studentkortløsning kan være besparende for landene, og åpne opp nye løsninger 
og økonomiske besparelser for studentene.  
 
Kilder:  
SSB - Færre studerer i utlandet:  
https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/faerre-studerer-i-utlandet  
Lånekassen - Studenter i utlandet: 
https://data.lanekassen.no/statistikk/temasider/hoeyere-utdanning-i-
utlandet/#Studenter-i-utlandet 
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