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2. SIUs rolle i arbeidet med internasjonalisering av høyere utdanning.
Ingen merknad.

4. SIU som nasjonalt programkontor for høyere utdanningssamarbeid.
Ingen kommentar.

5. SIUs rådgivnings -, utrednings - og servicefunksjon.
Vi er svært godt fornøyd med den hjelp og veiledning vi har fått fra SIU.
Ellers ingen kommentar.
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Høring av evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU)

Nedenfor vår høringsuttalelse til evaluering av SIU strukturert etter den tematiske inndeling
som er gitt i høringsbrev.
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1. SIUs styringsmodell
Vi legger merke til at kommuner og fylkeskommuner ikke er representert i styret eller har
vararepresentanter til styret. Etter omleggingen hvor SIU har ansvar for alle programmene
fra barnehage til Universitet mener vi disse gruppene bør være representert i styret.
Ellers ingen kommentar til styringsmodell.

3. SIUs rolle i arbeidet med internasjonalisering av grunnopplæringen
SIU har i de senere år satset på å utvikle samarbeidet med fylkeskommunene for å øke
mobilitet blant lærlinger. Dette er en god strategi.
I 2009 ble det innført en ordning med forhåndssertifisering av enkelte fylker slik at de kan
ha en enklere prosedyre for søknader. Også dette mener vi er en god strategi.
Ordningen med sertifisering bør imidlertid nå evalueres og gjøres tilgjengelig for alle
fylker. Formålet må være at antall stipendier må være mer forutsigbart for alle fylker.
Fylkeskommunene bygger opp kapasitet og driver aktivt informasjonsarbeid til lærlinger,
opplæringskontor og bedrifter for å ha et visst tilbud til sine lærlinger og instruktører om
utreise. Da er det vanskelig når antallet stipendier svinger svært mye fra år til år uten at vår
kvalitet på verken lærlinger eller utplasseringer endrer seg nevneverdig.
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6. SIUs arbeid med å profilere Norge som studie- og forskningsland i utlandet.
Ingen kommentar.

7. SIUs samarbeid med andre aktører.
Ingen kommentar
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