
Kurinskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
NO-0032 Oslo Oslo, 14.01.2014

Deres ref: 13/4531

Høringsinnspill fra ANSA: Høring —forslag til endring iforskrift om
tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015

ANSA (Samskipnaden for norske studenter i utlandet) Ønsker å takke for muligheten til å
komme med innspill til denne høringen, og har følgende kommentarer:

§ 8-6 Undervisningsår
Endring av utdanningsstøtte fra ti til elleve måneder per undervisningsår: ANSA stØtter
Økningen i utdanningsstøtten fra ti elleve måneder, men ettersom utenlandsstudenter får
utbetalt hele semesterbeløpet i begynnelsen av hver termin er det for ANSA av større
viktighet at departementet hever den totale utdanningsstøtten enn at den utbetales over
en ekstra måned.

§ 11-1 og 11-5
Endret begrepsbruk fra “låneavtale, gjeldsbrev eller stipendmelding” til “avtale om
støtte”: ANSA er enig i departementets syn om at forskriften bør benytte samme begrep
som Lånekassen og dokumentet studentene må underskrive. Vi er dog bekymret for at
det nye begrepet skjuler at store deler av beløpet som utbetales er lån som må betales
tilbake, og ikke direkte støtte i form av stipend.

§ 12-3 Nye opplysninger og endring av støttebelØp og §13-1 Brutt opplysningsplikt
Endret ordbruk: ANSA mener endringen klargjør studentens ansvarsforhold og
konsekvenser av mislighold, og støtter derfor forslaget til endring.

§ 35-2 Første året av bachelorstøtten
Førsteårsstøtte til USA: I merknaden om endring av § 35-2, andre avsnitt, skriver
departementet følgende: “Hovedregelen vil fortsatt være at det generelt ikke gis støtte til
freshman-året i USA.” Den foreslåtte endringen, hvor det gis støtte til freshman-året på
amerikanske læresteder oppført på minst en av de tre rankinglistene Times Higher
Education (THE), Academic Ranking of World Universities (ARWU) og Quacquarelli
Symonds (QS), er en end ring i riktig retning som vil medføre økt rekruttering av norske
bachelorstudenter til USA, samtidig som departementets hovedregel ligger fast. Vi
noterer oss samtidig at regjeringspartiene i sin, politiske plattform skriver “Regjeringen vil
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innføre studiestøtte til førsteåret ved bachelorstudier i ikke-vestlige land og til freshman
året i USA”.

ANSA er kjent med departementets syn på kvaliteten på fresh man-året i USA
sammenlignet med siste året på videregående i Norge, men mener det er viktigere å se
bachelorgraden under et, heller enn å se på de fire årene i graden separat. Verdien av en
hel bachelorgrad fra et av verdens ledende utdanningsland er for stor til at man kan anse
årene som separate enheter.

I innledningen til det samme kulepunktet i regjeringspartienes politiske plattform skriver
de blant annet at “I et globalt arbeidsmarked har det stor verdi at norske studenter tar
hele eller deler av utdanningen i utlandet..” I dag har NOKUT ansvaret for å kvalitetssikre
høyere utdannelse også utenfor Norge, og på bakgrunn av deres godkjenning gis det i dag

støtte til andre til fjerde året på bachelor-graden på ca. 1300 skoler i USA. NOKUT besitter
den nødvendige kompetansen til å vurdere kvaliteten på studiene, og vi mener derfor det

er både naturlig og den beste løsningen at de overtar ansvaret for å godkjenne
førsteårsstudier i USA, og at dette gjøres på bakgrunn av de samme krav som stilles til
andre til fjerde år. Vi har et system som fungerer — det er byråkratisk, lite formålstjenlig
og unødvendig å skape et til.

Med vennlig hilsen,

Vibeke Munthe-Kaas Øystein Holm- aagensen
Presiden, ANSA Rådgvier, ANSA

i http://www.hoyre.no/filestore/Filer/Politikkdoer/pIattform.pdf

ANSA
Assodation of Norwegian

Student Abroad

ANSA. Stor2t. 19. 0184 Oslo. tif/faks: +4722 47 7600/Ol. ansacansa.no - www.ansa.no


