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Organisering av fagskolestatistikk  -  høringsuttalelse

SIU har mottatt og gått gjennom rapporten "Organisering av fagskolestatistikk". Vi støtter synet til
arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten, at det er viktig å utarbeide en sentral database for
fagskolestatistikk. Gitt at fagskoleutdanningen er en tertiærutdanning er det også, som påpekt i
rapporten, naturlig at fagskolestatistikken samles i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Sett fra SIUs ståsted er det viktig med gode data på internasjonal studentmobilitet. Mobilitetsstatistikk
etterspørres i økende grad internasjonalt, og er også noe Norge gjennom Bologna-prosessen har
forpliktet seg til å fremskaffe. Vi vil derfor understreke betydningen av at institusjonene rapporterer på
de foreslåtte variablene 17, 18, 19 og 20 under overskriften 3.1 Aktive studenter.

Alle de fire variablene er viktige. Det er en  målsetning at flest mulig studenter på delstudier i utlandet
skal reise gjennom institusjonelle avtaler. Variablene 17 og 18 vil gi et bilde av denne utvekslingen.
Mye mobilitet finner imidlertid også sted utenfor avtaler, og det er et mål for mange norske
institusjoner å rekruttere flere utenlandske studenter til hele grads- og profesjonsstudier. Et mer
fullstendig bilde av mobilitet og særlig innmobilitet gir variablene 19 og 20. Statsborgerskap gir ikke et
fullgodt bilde av innmobilitet, ettersom mange utenlandske statsborgere er permanent bosatte i
Norge. Eurostat har foreslått fast bopelsadresse eller det landet der studenter har tatt sin
videregående opplæring som bedre indikatorer på studentmobilitet. Etter SIUs oppfatning vil
sistnevnte indikator, som også er foreslått i rapporten, være best i det norske tiffelfet. Dette fordi
studenter som oppholder seg lengre i landet enn seks måneder plikter å registrere seg med fast
bopelsadresse i Norge.
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