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ANSA - Organisasjonen for norske studenter i utlandet ønsker å takke for muligheten til å komme med innspill 
til Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill – Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler. 
 
Ettersom ANSA er en organisasjon av og for norske studenter som studerer i utlandet vil vi kun fokusere på 
de elementene i forslaget som går på internasjonalisering. 
 
I Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 legger regjeringen opp 
til «en gjennomgående satsing på kvalitet i forskning og høyere utdanning» og skriver at «dette er nødvendig 
for å stimulere til økt gjennomslag og større internasjonal synlighet for norsk forskning og for å dra nytte av 
kunnskap fra de fremste internasjonale fagmiljøene.» 
 
ANSA sette pris på en så tydelig prioritering av kunnskapssektoren fra regjeringens side og behovet for å «dra 
nytte av kunnskap fra de fremste internasjonale fagmiljøene». Med enkelte unntak ligger de aller fleste av 
verdens aller fremste fagmiljøer i andre land enn Norge. Dersom det er et mål både at norske fagmiljøer skal 
bli internasjonalt ledende og at vi skal lære av de som er best i dag krever det at norske studenter og forskere 
drar ut og oppholder seg der fagmiljøene befinner seg. 
 
ANSA ser derfor veldig positivt på at ekspertgruppen går inn for å øke midlene knyttet til mobilitet, både inn og 
ut, for både studenter og yngre forskere. Vi ser i dag at kun rundt en tredjedel av norske utvekslingsstudenter 
reiser til andre europeiske land, og vi mener denne andelen bør opp. ANSA er derfor positive til forslaget om 
en tilleggssats på 4.000 kroner for utreisende Erasmus+-studenter, men vi mener forslaget ikke er spisset nok. 
De to tredjedelene av studenter som drar utenfor Europa studerer i all hovedsak på engelsk, og i Europa drar 
flest studenter til Storbritannia. For å styrke kunnskapen om andre språk og kulturer foreslår vi derfor at 
tilleggssatsen for Erasmus+-studenter bør forbeholdes tilfeller der studentene reiser til ikke-engelskspråklige 
læresteder.   
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Madeleine Mowinckel 
President, ANSA 

Øystein Holm-Haagensen 
Rådgiver, ANSA 
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