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Høring av evaluering av Senter for internasjonalisering av 
høyere utdanning (SIU) 
 
 
ANSA (Samskipnaden for norske studenter i utlandet) ønsker å takke for muligheten 
til å komme med innspill til denne høringen, og har følgende kommentarer: 
 
 
SIUs styringsmodell 
 
ANSA støtter Departementets syn på at ordningen med et SIU-styre bør videreføres, 
og er også enig i at styresammensetningen bør vurderes.  
 
ANSA mener at det bør åpnes for å vurdere en styreplass for organisasjonen, sett i lys 
av ANSAs kunnskap om helgrads- og delgradsstudier i ulike land og på ulike nivåer. 
SIUs styre bør være satt sammen av personer med relevant kompetanse på ulike 
områder innen internasjonalisering av høyere utdanning. ANSA mener derfor at det 
er viktig at norske studenter i utlandet, i likhet med studenter i Norge, har en plass i 
SIUs styre.  
 
Evalueringsrapporten av SIU tilrår at studentorganisasjoner bør være representert i 
SIUs styre. Dog er ulike deler av rapporten motstridende på dette punktet. I 
rapportens konklusjon (kapittel 3.2), går det frem at 
 

The new board needs to reflect SIU’s new mandate as a competence 
centre and include school education. With regard to other 
representatives, there needs to be further discussion to ensure that the 
right types of individuals are appointed who can support the future 
strategic needs of SIU. Questions need to include, the necessity for 
business representatives/sectors, ANSA, nationalities, etc.  

 
Rapporten er tydelig på at utenlandsstudentene, gjennom ANSA, bør vurderes for 
SIUs styre.  
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I kapittel 2.2.4, derimot, lyder tilrådningen motstridende til ovennevnte paragraf: 
 

It is hard to ignore the idea that students and possibly also school pupils 
should also have a function on SIU’s board, although we see no reason 
why the Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) should be 
represented as they are mainly representing the interests of Norwegian 
students aiming at full degrees abroad. … In addition to being an 
organisation promoting the interests of Norwegian students abroad, 
they are also housing an information centre with the main 
responsibility for providing information about full degree studies 
abroad. 

 
ANSA ønsker å påpeke at den ovennevnte tilrådningen synes å være basert på 
faktafeil, og ikke ANSAs virkelige rolle og ansvar.  
 
Per 1. desember 2010 hadde ANSA totalt 8147 medlemmer, eller omtrent 45 prosent 
av de 18 037 utenlandsstudentene med støtte fra Lånekassen. Av ANSAs medlemmer 
studerte 6046 til en helgrad, tilsvarende 46 prosent av alle utenlandsstudenter på 
helgrad med støtte fra Lånekassen. ANSAs medlemmer på delgrad, eller utveksling, 
utgjorde 2086 studenter, eller 43 prosent av alle utenlandsstudenter på delgrad med 
støtte fra Lånekassen. Delgradsstudenter utgjorde i 2009/10 26 prosent av ANSAs 
totale medlemsmasse.  
 
Også ANSAs styresammensetning reflekterer ANSAs engasjement for 
delgradsstudenter. Da nytt styre ble valgt i august 2010, var to av styrets åtte valgte 
medlemmer delgradsstudenter. Det medfører derfor ikke riktighet at ANSA i 
hovedsak representerer interessene til helgradsstudenter slik det hevdes i 
evalueringsrapporten. 
 
ANSA representerer både helgrads- og delgradsstudenter, og jobber aktivt for at flere 
nordmenn skal ta hele eller deler av utdanningen sin i utlandet. Studenter som ønsker 
å ta deler av graden sin i utlandet, får i hovedsak informasjon fra de internasjonale 
kontorene og studierådgiverne ved sine respektive læresteder i Norge. Utover dette, 
kan studenter som ønsker å ta deler av graden sin i utlandet også få studieveiledning 
fra ANSAs informasjonssenter, som hvert år behandler flere tusen henvendelser om 
både helgrads- og delgradsstudier i utlandet.  
 
ANSA støtter konklusjonen i evalueringsrapporten som åpner for å vurdere 
utenlandsstudenters representasjon i SIUs styre. ANSA tar derimot avstand fra 
tilrådningen i kapittel 2.2.4, som ikke kan sies å være basert på ANSAs faktiske rolle.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
  
 

 
 

 

ANSA, Storgt. 19, 0184 Oslo, tlf/faks: +47 22 47 76 00/01, ansa@ansa.no - www.ansa.no  

SIUs rolle i arbeidet med internasjonalisering av høyere utdanning og SIUs 
samarbeid med andre aktører 
 
ANSA er enig i rapportens vurdering i kapittel 2.7.1, at SIUs relasjoner med blant  
annet ANSA ikke er godt nok utviklet. ANSA ønsker et bredere og mer omfattende 
samarbeid med SIU velkommen, og håper blant annet at det kan tilstrebes økt 
informasjonsutveksling fra SIU til ANSA, og vice versa.  
 
Det er samtidig viktig å merke seg rapportens vurdering i kapittel 2.2.4, at 
skillelinjene mellom SIU og ANSA ikke er tydelige nok. Det er både nødvendig og 
fordelaktig at SIU og ANSAs ansvarsområder formaliseres. Samtidig bør den samlede 
kompetansen utnyttes til å fremme studier i utlandet, som er en fellesplattform for 
begge organisasjoner. 
 
Avslutningsvis ønsker ANSA å rose SIUs arbeid for internasjonalisering av høyere 
utdanning. SIU har den siste tiden utmerket seg gjennom større åpenhet og økt 
samhandling. ANSA ser frem til et bredere samarbeid med SIU i tiden som kommer.  
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
 
 
 
Kristoffer Moldekleiv 
President i ANSA 
 
 
 


