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Krisepakke for norske utenlandsstudenter 

  
Omlag 25 000 norske studenter tar hele eller deler av utdannelsen sin i utlandet hvert 

år nå. Disse er nå spredd over hele verden, og rammes nå av både kronekurs i stup og 

at koronaviruset lammer samfunnet. 

Onsdag passerte kronen 11 mot dollar og 12 mot euro. Nedgangen har fortsatt, og i dag 

morges var det et nytt bunnpunkt for den norske kronen. 

En euro koster 12,99 kroner 

En dollar koster 11,91 kroner 

Et pund koster 13,75 kroner1 

Kursutviklingen påvirker alle norske studenter i utlandet, som får utbetalt sin støtte i norske 

kroner. På kort tid har mange nå opplevd at husleien har økt med flere tusen kroner i 

måneden. 

Samtidig har ikke norske studenter i utlandet mulighet til å ha deltidsjobb ved siden av 

studiene, fordi man mister plassen sin i folketrygden om man jobber utenlands. Derfor er 

utenlandsstudentene helt avhengig av jobb mens man er hjemme på ferie. Studiesemestrene 

varierer også fra land til land, så noen skulle kanskje returnert til Norge nå, mens andre først 

 
1 https://www.dnb.no/bedrift/markets/valuta-renter/kursliste/overforsel/daglig, kurser hentet den 19. 
mars 2020 

https://www.dnb.no/bedrift/markets/valuta-renter/kursliste/overforsel/daglig
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om noen måneder. Flere utenlandsstudenter kommer derfor til å oppleve både økte utgifter 

samtidig som de opplever inntektsbortfall. 

Allerede i oktober 2019 meldte studenter i Storbritannia at de var avhengig av kredittkort for 

å få hjulene til å gå rundt2. Nå er situasjonen langt mer kritisk og vi ber om at det settes inn 

tiltak for norske studenter i utlandet slik at de ikke er nødt til å avbryte studiene sine. 

 

 Vi ber om at: 

• Studiestøtten umiddelbart enten: 

a) valutajusteres med virkning fra 1. februar 2020 – 1. august 2020, også for 

studenter i de nordiske landene 

b) blir økt med utbetalinger fra Lånekassen tilsvarende 2G med virkning 1. februar 

2020 – 1. august 2020 

• At norske studenter i utlandet får mulighet til å søke dagpenger, eller på annen måte 

blir kompensert for tapt inntekt fra feriearbeid 

  
 
 
Med vennlig hilsen,  
  
 

 

 

Hanna Flood   
President  

 
2 https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/50k4Q1/studenter-i-storbritannia-om-rekordsvak-krone-

mange-har-kredittkortgjeld 

https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/50k4Q1/studenter-i-storbritannia-om-rekordsvak-krone-mange-har-kredittkortgjeld
https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/50k4Q1/studenter-i-storbritannia-om-rekordsvak-krone-mange-har-kredittkortgjeld

