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Evaluering av kvoteordningen for utdanning for studenter fra utviklingsland - høring 

 

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) om ovenstående. Nærings- og 

fiskeridepartementet (NFD) har følgende kommentar til høringen:  

 

Næringslivsperspektivet i utdanningspolitikken er en av NFDs viktigste roller ovenfor KD, og 

vi ønsker å kommentere evalueringen av kvoteordningen ut fra dette. 

 

Et mål for norsk utviklingspolitikk er å øke handel og økonomisk samkvem med 

utviklingsland.  Det vil være større behov for høyere utdanning og mer avanserte ferdigheter 

etter hvert som den økonomiske aktiviteten og utviklingsnivået stiger. Styrket utdanningsnivå 

i utviklingsland vil sannsynligvis komme den globalt orienterte delen av norsk næringsliv til 

gode.  

 

Norske høyskoler og universiteter har i ulik grad lykkes med å samarbeide bedre med 

næringslivet. Norsk næringsliv vil kunne ha interesse av at kvoteordningen i større grad bidrar 

til strategisk samarbeid mellom norske UH-institusjoner og høyere utdanningsinstitusjoner i 

mottakerland som er viktige for norske bedrifter. Disse landene inkluderer BRIKS-landene, 

men omfatter også langt flere. Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), som finnes ved 

norske høyere utdanningssteder, kan være et viktig bidrag for å styrke det strategiske 

samarbeidet med institusjoner i mottakerlandene.    

 

Evalueringen viser at mange av studentene returnerer til sine respektive hjemland for å jobbe 

etter fullførte studier i Norge som kvotestudenter. Dette blir løftet frem som et moment som 

tyder på at ordningen fungerer etter hensikten på det utviklingspolitiske området. Det har 

tidligere blitt hevdet at kvoteordningen i stor grad forsyner andre vestlige land med kvalifisert 



Side 2 

 

arbeidskraft fra Norge, ved at de som har vært kvotestudenter heller reiser for å få godt betalte 

jobber i land som norsk næringsliv konkurrerer direkte med.   

 

Selv om kvoteordningen bidrar til den utviklingspolitiske målsettingen gjennom at mange 

jobber i hjemlandet etter å ha studert i Norge, anser vi at det ville vært positivt om flere valgte 

å opparbeide seg relevant arbeidserfaring i Norge før retur. Insentivene i ordningen i dag er 

imidlertid slik, både når det gjelder lån-til-stipend-ordningen, og gjennom oppfordringer, at 

man ”bør” reise hjem etter å ha studert. NFD mener at dette er uheldig, særlig dersom 

kvoteordningen blir mer strategisk rettet mot land som er viktige for norsk næringsliv. På 

denne måten ville man bedre kunne oppnå synergi mellom næringspolitiske og 

utviklingspolitiske mål. NFD mener at lån-til-stipend-ordningen bør vurderes også med tanke 

på dette perspektivet. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Bent Sunde (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Yngve Schrøder Tufteland 

 rådgiver 
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