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Invitasjon til høring - Evaluering av senter for internasjonalisering av høyere
utdanning (SIU)

Det vises til invitasjon til høring av Evaluering av Senter for internasjonalisering av høyere
utdanning. Vi beklager at vår høringsuttalelse kommer etter fristen har utløpt.

Vi ønsker fortrinnsvis å kommentere punkt 3 som ornhandler SIUs rolle i arbeidet med
internasjonalisering av grunnopplæringen.

Akershus fylkeskommune ser svært positivt på at SIU har fått nye oppgaver knyttet til det å være et
service- og kompetansesenter for skoler og skolemyndigheter, og vil derfor slutte oss til anbefaling
om et styrket samarbeid mellom SIU og skolesektoren. Fylkeskommunen har positive erfaringer
med samarbeidet med SIU så langt, og mener SIUs utvidede mandat kan bli en styrke for oss som
skoleeier i vårt arbeid med å legge til rette for økt internasjonaliseringsarbeid i skolene.

Det fylkeskommunale nettverket som de siste to år har møttes en gang per år bør ytterligere
styrkes, både for å øke fylkeskommunenes kompetanse innen feltet og for legge til rette for økt
samarbeid og erfaringsutveksling fylkeskommunene imellom. En konkret idd er for eksempel at
SIU arrangerer egne søknadsseminarer for internasjonale kontaktpersoner i fylkeskommunene, slik
at vi igjen kan være mer kompetente søknadsveiledere for våre skoler.

Fylkeskommunen slutter seg videre til anbefalingen om at departementet bør vurdere å øke de
nasjonale bevilgningene til Comenius og Leonardo for å øke skolenes muligheter til å delta i disse
programmene. Det er også ønskelig at SIU tar en mer aktiv rolle i forhold til spørsmål som i dag er
alvorlige hindre i skolenes internasjonaliseringsarbeid, slik som gratisprinsippet, årstimetalltelling,
og kostnadene ved betaling for lærere som er med elever på reise grunnet den generelle særavtalen
SGS 1010.
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Vi slutter oss også til anbefalingen om at SIUs navn bør endres slik at forkortelsen SIU blir
beholdt, men at framheving av "høyere utdanning" blir slettet. Den nye styresammensetning bør
også gjenspeile de nye oppgavene SIU har fått, slik at grunnopplæringen blir representert i styret.
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