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Høringssvar: Høring forslag til endringer i forskrift om tildeling av 
utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 
 
ANSA - Foreningen for norske studenter i utlandet ønsker å takke for muligheten til å komme med innspill til 
forslaget til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016. ANSA 
stiller seg i all hovedsak bak de foreslåtte endringene, spesielt til presiseringene om tilknytning til Norge i 
§33-5 og endringene i  § 35-2 om innføring av førsteårsstøtte samt §§ 41-2 og 41-4 om valutajustering av lån 
og stipend til skolepengestøtte og tilleggsstipend. 
 
ANSA har enkelte kommentarer til endringene i bestemmelsene om støtte til skolepenger til nettskoler i 
EØS-land. I NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsplattformer i høyere utdanning skrev utvalget 
bak utredningen at «formålet med å gi støtte til utdanning i utlandet at studentene i tillegg til å få med seg 
den formelle lærdommen, skal være en del av et annet samfunn, og lære kultur og språk fra innsiden, noe 
som skal berike det norske samfunnet etter endt utdanning. Nettbasert utdanning anses ikke som 
utdanning i utlandet i denne forstand.» (vår uthevning) (kap 17, s. 87) Denne holdningen gjentas i 
forslaget til endringer, «Utdanning ved nettskoler etablert i utlandet regnes ikke som utdanning i utlandet i 
utdanningsstøtteordningens forstand. Støtteordningen for utdanning i utlandet er etablert for å legge ti rette 
for at studenter reiser til utlandet for å studere og oppnå formell kompetanse, men også for at de skal tilegne 
seg kompetanse i språk, kultur og samfunnsmessige forhold i det landet de studerer.» (s.5). ANSA er glad 
for denne presiseringen fra Kunnskapsdepartementet, og vi stiller oss helhjertet bak denne forståelsen av 
hva som kan og hva som ikke kan regnes som utenlandsstudier. Som vi presiserte i vårt høringssvar til NOU 
2014:5, «gir det ikke mening å snakke om hvorvidt man er «for» eller «i mot» MOOC. Det blir som om man 
er for eller mot bruk av visuelle hjelpemidler i undervisningen eller for eller i mot internett. MOOC eksisterer 
som et undervisningsverktøy og spørsmålet blir da hvordan man best kan benytte de mulighetene det gir 
samtidig som man anerkjenner verktøyets begrensninger.» (brev av 09.10.2014) 
 
Den samme logikken gjelder for nettstudier generelt, og ANSA ser det derfor naturlig at nettstudier innen 
EØS behandles på samme måte som nettstudier i Norge. Da disse studiene samtidig ikke regnes som 
«utdanning i utlandet i utdanningsstøtteordningens forstand» er det samtidig viktig at studenter som mottar 
støtte ikke regnes inn blant utenlandsstudentene i offisiell statistikk, men holdes tydelig separert i en egen 
kategori, slik at så vel myndigheter som presse, UH-sektoren og andre sitter med et korrekt bilde av norske 
studenter i utlandet. 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Madeleine Mowinckel 
President, ANSA 

Øystein Holm-Haagensen 
Rådgiver, ANSA 
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