
 

 
 

 
 

     
Postadresse 
Misjonsmarka 12 
4024 Stavanger 

 Telefon 
+47 51 51 62 10 
Telefaks 
+47 51 51 62 25 

 Foretaksregisteret 
NO 989 333 895 
Bankkonto 
8220 02 85073 

Internett 
www.mhs.no 
E-post 
post@mhs.no 

     
 

Kunnskapsdepartementet 
 
  

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

  14/1700 - 1 / KFT 17.10.2014 

   
Evaluering av kvoteordningen - Høringsuttalelse fra Misjonshøgskolen   
 

Misjonshøgskolen (MHS) takker for anledningen til å være høringsinstans i forbindelse med at 

kvoteordningen er evaluert.  

MHS ble etablert i 1843 som en skole som skulle forberede unge, norske menn til arbeid i Afrika og 

Asia. I 1866 ble den første afrikanske studenten tatt opp ved skolen. Et globalt fokus og intensjoner 

om å styrke samarbeidsrelasjoner internasjonalt, er derfor dypt rotfestet i skolens tradisjoner og en 

vesentlig del av vår identitet. Da støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for 

studenter fra utviklingsland ble lansert, ble denne ønsket varmt velkommen ved MHS. I de årene 

ordningen har eksistert, har rundt 150 studenter, fortrinnsvis fra afrikanske land, men også fra land i 

Asia og fra Brasil, ved hjelp av kvoteordningen fått finansiert en mastergrad ved MHS. 

Vi har forståelse for at ordninger som dette med jevne mellomrom må evalueres. Vi stiller oss også 

positive til flere av anbefalingene i evalueringsrapporten. Ikke minst er vi positive til at det foreslås å 

gi SIU en viktigere strategisk rolle i ledelse og administrasjon av ordningen. Vi støtter også forslaget 

om at Statens Lånekasse ikke lenger skal ha en plass i ordningen, og tenker at dette muligens kan gi 

kvoteordningen et mer helhetlig preg og gjøre den administrativt mer håndterbar.  Både for 

lærestedene og studentene vil det i den foreslåtte nye administrasjonen av ordningen, bli færre 

instanser å forholde seg til. 

Vi har videre stor sans for den arbeidsfordeling som foreslås mellom Kunnskapsdepartementet, SIU, 

universitet/høgskoler og studentene. At det vil stilles strengere krav til kvalitet til lærestedene både 

hva gjelder opptaksrutiner, vurdering av søkeres kvalitet, og også kvaliteten på de studieprogram 

som tilbys, tenker vi på sikt vil virke positivt fremmende både på internasjonaliseringsprosesser og 

kunnskapsutviklingsprosesser ved norske institusjoner.   
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MHS ønsker å gi følgende kommentarer til de spørsmål høringsinstansene bes om å drøfte: 

Kvoteordningen som virkemiddel for internasjonalisering av norsk høyere utdanning 

1. MHS har i høy grad brukt kvoteordningen som strategisk virkemiddel for å nå nettopp mål innen 

internasjonalisering. Om lag 10 av våre tidligere og nåværende doktorgradsstipendiater har også 

vært våre kvotestudenter på masternivå. Kvoteprogrammet er brukt aktivt for å øke internasjonalt 

forskningssamarbeid og heve kompetansen innen aktuelle fagfelt ved MHS. MHS har videre brukt 

kvoteordningen sammen med NUFU-programmet og andre forskningsstrategiske program 

Vi er derfor grunnleggende uenig i den beskrivelsen som gis i evalueringsrapporten av 

kvoteordningen som å ha begrenset effekt på internasjonaliseringsarbeidet ved norske universitet og 

høyskoler, og at institusjonene i liten grad benytter ordningen som strategisk virkemiddel for å nå 

sine mål på området. For MHS har kvoteordningen hatt en sentral og vital plass i 

internasjonaliseringsbestrebelsene. 

Vår erfaring er at kvoteprogrammet fungerer etter sine intensjoner på dette feltet, og vi har derfor 

ikke forslag til alternativ bruk av midlene. 

2a) MHS er ikke uenig i at en del av midlene som ligger i kvoteordningen kan omdefineres i retning 

av et partnerskapsprogram, men vi er samtidig opptatt av at hoveddelen av midlene fortsatt må bli 

brukt som en mobilitetsordning for studenter fra et definert sett av land. 

b) Se svar på spørsmål 3. 

c) Vi mener at også et eventuelt partnerskapssamarbeid bør rette seg mot Master- og PhD- 

utdanninger. 

3a) & b) MHS har forståelse for at det kan være et godt forslag at deler av dagens midler brukes til å 

bygge ut partnerskapsprogram med BRIKS-landene.  

 

Kvoteordningen som virkemiddel i bistandspolitikken 

1. MHS støtter evalueringsrapportens anbefalinger om at profilen til stipendiatene i større grad enn i 

dag bør styres av behov i landet de rekrutteres fra. Vi mener dette kan oppnås ved at det i enda 

større grad legges vekt på de prioriteringer av kandidater og faglige ønsker som de akademiske 

partnerinstitusjoner har. 

2. Slik vi kjenner ordningen, er det nettopp strategisk institusjonsbygging og kapasitetsbygging i 

utviklingsland som det her bidras til. MHS har også aktivt brukt ordningen for å fremme dette. Av de 

vel 150 kvotestudenter vi har hatt siden ordningen ble innført, har 95 % reist tilbake til sine 

hjemland, hvor de i dag bidrag med lederskap, undervisning og forskning ved egne institusjoner. 



 
 
 

3 
 

 3. Som tidligere nevnt har MHS brukt ordningen som en del av egen internasjonaliseringsstrategi. 

Både i ulike forskningsprosjekt og i annen faglig nettverksbygging er det nettopp 

samarbeidsinstitusjonene involvert i kvoteordningen vi har satset på. MHS-studenter og -forskere 

har også hatt studieopphold og forskningsopphold ved de samme institusjoner. 

 4. Vi tror ikke det ville være en bedre utnyttelse av ordningen om den ble relatert til andre 

ordninger under bistandsbudsjettet, som for eksempel NORHED. Kvoteordningen, slik den har 

fungert, har gitt både norske akademiske institusjoner og deres internasjonale partnerinstitusjoner 

en frihet til å prioritere uavhengig av andre program. 

5. MHS’ internasjonaliseringsarbeid er i stor grad er rettet mot verden utenfor Europa og Nord 

Amerika, og som tidligere nevnt er dette en del av vår historie og identitet. Kvoteprogrammet har 

bidratt til å styrke og videreutvikle disse relasjonene.  For oss er det derfor ingen motsetning mellom 

vårt internasjonaliseringsarbeid og samarbeid med institusjoner i utviklingsland, heller bare mange 

synergier.  

6. MHS har som målsetting å bidra til å styrke utdanningsinstitusjoner i sivile samfunn i sør. 

Kvoteordningen har vært et viktig redskap i arbeidet med å realisere målet. Våre partnerinstitusjoner 

gir alle uttrykk for at de takket være denne ordningen, har fått anledning til å gjennomføre solide 

kompetanseløft av personell. Kvoteordningen har dessuten bidratt til at studenter fra ulike 

institusjoner i Afrika har etablert faglige nettverk, som er videreutviklet etter at studentene har 

returnert til sine hjemland. Slik sett har kvoteordningen også bidratt til å styrke institusjonelt 

samarbeid mellom institusjoner i sør. 

 
 
Vennlig hilsen  
Misjonshøgskolen  
 
 

 

Kristin Fjelde Tjelle  
Høgskoledirektør  
E-post: kristin.fjelde.tjelle@mhs.no 
Tlf.: 51 51 62 18 
 
Dokumenter fra Misjonshøgskolen  er elektronisk signert. 

 
Kopi til: 
Bård Mæland    
 

 

 
  


	Sdo_AMNavn
	Sdm_Att
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sgr_Beskrivelse
	Sdm_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Gid_GidKode
	Sdo_DokDato
	Sdo_Tittel
	Sbr_Navn
	Sbr_Tittel
	Sbr_EmailAdr
	Sbr_Tlf
	TblKopitil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___1___4
	TblVedlegg__ndb_Tittel___1___1
	TblVedlegg__ndb_dokID___1___2
	TblVedlegg__ndl_tkdato___1___3

