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Høringssvar av Evaluering av Senter for internasjonalisering av 
høgre utdanning (SIU) 
 
Vi viser til høringsbrev av 15.11.2010 om evaluering av Senter for 
internasjonalisering av høgre utdanning. YS mener det er positivt at det 
gjennomføres evalueringer av statlige organer, spesielt i forbindelse med 
endring av arbeidsoppgaver, slik at en kan sikre at oppgaver og 
ansvarsforhold ivaretas på en hensiktsmessig måte og i tråd med 
intensjoner og behov. 
 
 
Informasjonsinnhenting 
Når det gjelder arbeidsmetoder og innhenting av informasjon og 
synspunkter fra berørte samarbeidspartnere, vil vi påpeke at det ikke ble tatt 
kontakt med programutvalgene eller deres utvalgsmedlemmer. Vi mener at 
intervjuer med disse ville ha brakt inn viktige synspunkter spesielt knyttet til 
organisering og styring av de programmene SIU forvalter. Vi ber derfor om 
at utvalgsmedlemmene/ programutvalgene blir inkludert og hørt i den videre 
diskusjon og prosess med evalueringen. 
 
 
SIUs styresammensetning 
YS gir tilslutning til at styresammensetningen for SIU bør vurderes. Vi er 
spesielt opptatt av at styresammensetningen skal gjenspeile 
kjerneoppgavene som er tillagt SIU. Det vil være sentralt i det videre 
arbeidet og utviklingen av SIU at både kompetanse og kontakt til aktuelle 
fagområder blir ivaretatt. 
 
 
Sammenslåing av programkomiteer 
Når det gjelder forslaget om å forenkle programkomitestrukturen ved å slå 
sammen flere av dagens komiteer, stiller vi oss mer tvilende til om dette vil 
være et grep som vil komme fagområdene til gode. 
 
De fire programstyrene forvalter faglig og økonomisk adskilte fagområder, 
og komitémedlemmene er/bør ha spisskompetanse innen det enkelte 
fagområde samt kjennskap, kontakt og legitimitet inn mot aktuelle 
fagmiljøer. Samarbeidet mellom SIU og de organisasjonene 
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komitémedlemmene representerer, har både den funksjon at SIU tilføres 
kompetanse og viktige innspill til fagområdene, og skaper tillit og kredibilitet i 
relevante miljøer. Vi ser at det i slike evalueringsprosesser er viktig å 
vurdere muligheten for effektivisering, men stiller oss tvilende til om det er 
noe å vinne på en sammenslåing av programutvalgene. En sammenslåing 
av programutvalgene vil medføre større arbeidsmengde for de nye og større 
utvalgene fordi fagfeltet blir større og mer komplekst å sette seg inn i, 
søknadene som skal gjennomgås og vurderes vil bli langt flere, og 
utvalgene vil sannsynligvis også få flere medlemmer for å få dekket 
nødvendig fagkompetanse og organisasjonstilknytning. Vi mener derfor det 
er nødvendig med en grundigere gjennomgang og vurdering av hvordan 
utvalgene i dag fungerer og hva som vil bli konsekvensene av å slå sammen 
noen av utvalgene. De organisasjoner og personer som har sittet i utvalgene 
bør i denne forbindelse bli gitt mulighet for å uttale seg. 
 
 
Sammensetning av programutvalgene 
YS ønsker også å påpeke at evalueringsrapporten ikke behandler 
sammensetningen av de eksisterende programutvalg, og heller ikke 
prosessen og rutinene ved oppnevning. For at programutvalgene skal kunne 
gjøre en god jobb mener vi det er nødvendig at utvalgene ikke bare har god 
fagkompetanse, men også har representasjon fra de fagmiljøer og 
organisasjoner de ulike programmene er aktuelle for. Sammensetningen av 
dagens programutvalg ivaretar etter vårt skjønn ikke dette. Universitets- og 
høyskolerådet, LO, Unio og NHO har medlemmer i alle programutvalgene, 
og i flere av utvalgene også mer enn ett medlem, mens YS kun er 
representert i ett utvalg, KS i to, og de andre organisasjonene for partene er 
ikke representert overhode. Vi har gjennom SIU-kilder forsøkt å finne 
bakgrunnen for sammensetningen av de forskjellige programutvalgene, men 
kan ikke finne noen faglige argumenter og begrunnelser for nåværende 
sammensetning. Vi ber derfor om at ikke bare antall programutvalg, men 
også sammensetningen og representasjonen i utvalgene, blir gjort til 
gjenstand for vurdering i den pågående evalueringsprosessen av SIU. 
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