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Høringsuttalelse til rapport fra Utvalget for utredning av samarbeid, 
arbeidsdeling og konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland 
(Nordlandsutvalget)

ANSA er utenlandsstudentenes samskipnad og interesseorganisasjon. ANSA tilbyr beredskap og 
velferdstjenester til over 21 000 norske studenter og elever i utlandet. ANSA har rundt 8 000 
medlemmer i over 90 land. ANSA driver et nasjonalt informasjonssenter for utdanning i utlandet 
som årlig betjener over 10 000 henvendelser.

ANSA viser til høringsbrev datert 16. februar 2010 og takker for muligheten til å komme med 
høringsuttalelse til rapporten fra Nordlandsutvalget.

ANSA har følgende kommentarer:

Rapporten stadfester at Nordland vil ”ha et særlig behov for å øke kompetansen, siden 
befolkningen har et langt lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet” og at det er 
rekrutteringsproblemer i mange yrker som krever høyere utdanning. Det blir i tillegg understreket at
”næringslivet vil få et økende behov for ingeniører og andre med realfagsutdanning. Dette behovet 
er allerede til stede, og forventes å øke.” ANSA mener at disse konklusjonene taler for et behov for
styrking av studie- og karriereveiledningstilbudet i Nordland, og at dette tilbudet i større grad bør 
omfatte studiemuligheter i utlandet.

Det er i dag dessverre skjev geografisk og sosial rekruttering til utenlandsstudier. Over 40 prosent 
av helgradsstudentene i utlandet kommer fra Oslo og Akershus. Andre storbyområder i Norge er 
også sterkt representert. Etter Troms og Finnmark er Nordland det fylket med lavest prosentandel 
av befolkningen under utdanning i utlandet. Kun 1,1 prosent av personer i aldersgruppen 20 til 29 
år var underveis på en universitetsgrad i utlandet i studieåret 2008-2009.1 Andelen som tar deler av 
utdanningen i utlandet, var i fjor på 1 prosent, noe som også nesten er på bunn i fylkesstatistikken.2

ANSA er derfor opptatt av at ungdom i Nordland får bedre veiledning om utdanningsmuligheter i 
utlandet. Generelt er utenlandsstudenter langt mer mobile enn andre hjemmestuderende. Når 
studentene vender hjem til Norge etter lengre studieopphold i utlandet (80 prosent kommer hjem 
innen 3,5 år etter endt utdanning), vil de være mindre stedbundne til de norske universitetsbyene 
og mer åpne for å bosette seg i hjemtraktene og distriktene. Dessuten vil hjemvendte 
utenlandsstudenter kunne tilføre Nordland verdifull kompetanse som vil kunne bidra til økonomisk 
vekst i fylket og være med å opprettholde bosetning og næringsvirksomhet i Nordland. I tillegg vil 
større tilgang til utenlandsstudier være en rask og lønnsom måte å utvide utdanningskapasiteten 
på, noe som kan bidra til at en større andel av befolkningen i Nordland vil ta høyere utdanning.

                                                     
1 http://lanekassen.no/upload/Statistikk/Utland%202009/Fylkesvis_fordeling_student.pdf
2 http://lanekassen.no/upload/Statistikk/Utland%202009/Fylkesvis_fordeling_delstudenter.pdf
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ANSA har gjennom et heldagskurs for skolerådgivere i Nordland i november gitt et innledende 
bidrag til å heve rådgivernes kompetanse på veiledning om utenlandsstudier, men dette arbeidet 
må følges opp for å sikre at ungdommer og studenter i fylket skal få bedre forutsetninger for å 
realisere sine ønsker om utenlandsstudier. ANSA har i dag ikke ressurser til å følge opp dette 
prosjektet slik vi skulle ønsket.

ANSA viser ellers til høringsuttalelse om opprettelse av nasjonal enhet for karriereveiledning avgitt 
28. august 2009. 
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