
	  

	  

	   P.O.	  Box	  134	  |	  1325	  Lysaker	  |	  Norway	  
	   post@simula.no	  |	  www.simula.no	  
	   Ph:	  +47	  67	  82	  82	  00	  

	   Visiting	  address:	  
	   Martin	  Linges	  vei	  17,	  Fornebu	  

 
 
 
Kunnskapsdepartementet 9. august 2011 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
 
 
 
Høringsuttalelse vedrørende Kunnskapsdepartementets strategi for 
utdanningssamarbeid med Nord-Amerika 2012-2015 
 
Simula Research Laboratory ønsker å gi sin tilbakemelding på utkastet til strategi for 
utdanningssamarbeid mellom Norge og Nord-Amerika i perioden 2012-2015.  
 
Simulas anbefaling 
Stortingsmelding 14 (2008-2009)  diskuterer blant annet evalueringen av kvalitetsreformen for 
høyere utdanning i lys av internasjonalisering. Det påpekes der at koblingen mellom fag, fakultet og 
lederskap har vært for svak, og at vitenskapelige ansatte ikke har sett nok kvalitativ verdi av økt 
studentutveksling til å oppnå faglig utvikling. Disse observasjonene indikerer sterkt at internasjonalt 
samarbeid utviklet i fellesskap av sentrale fagpersoner og ledelse har større mulighet til å lykkes, 
spesielt gjennom sikring av konkret utbytte for partene og potensiale for vekst.  
 
Simula ønsker å peke på følgende tre faktorer som vi mener er avgjørende for etablering og vekst 
av utdanningssamarbeid som er til gjensidig nytte for partene: 
 

1. Samarbeidende institusjoner må holde høy internasjonal kvalitet innen det faglige 
kjerneområdet for samarbeidet. 

2. Ressursene må kanaliseres mot tiltak hvor det er gjensidig faglige og 
organisasjonsmessige interesser av et betydelig omfang, i stedet for at ressursene fordeles 
på et større antall tiltak som har for lite moment til å kunne være levedyktige. 

3. Det bør settes spesielt fokus på PhD-utdanning, da dette nivået kan forventes å gi 
resultater med størst gjensidig nytteverdi. 

Disse tre faktorene er diskutert i mer detalj nedenfor. 
 
Institusjonenes faglige kvalitet 
KDs strategi tar utgangspunkt i følgende setning: ”We see international cooperation as an 
instrument to increase the quality in Norwegian higher education and research”. Dette, sammen 
med erkjennelsen av at kunnskapsbasert industri opererer i et internasjonalt marked, er 
motivasjonen for økt internasjonalt samarbeid. En naturlig konsekvens av denne innstillingen er at 
man må søke samarbeid med de beste og mest attraktive institusjonene utenlands. Disse 
universitetene er ikke bare gode utdanningssteder, de er også forskningsledende. 
 
De beste nord-amerikanske institusjonene er globalt etterspurte som  samarbeidspartnere, og man 
må forvente at spørsmålet om ”what’s in it for us” kommer fra amerikansk side. Dette betyr at 
norske institusjoner som holder høy internasjonal kvalitet innenfor de aktuelle fagområdene har 
best forutsetning for å lykkes med samarbeidet, også ved utvidelse til beslektede fagområder. 
 
Effektiv bruk av ressurser 
Tiltakene for å stimulere internasjonalt samarbeid om utdanning gir så langt inntrykk av å være for 
fragmenterte til å kunne sette skikkelig fotavtrykk og bli robuste nok til å tåle endringer i 
rammebetingelser over tid. For å skape solid og levedyktig samarbeid som gir god faglig og 




