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Høring av forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for
undervisningsåret 2015-2016

Kommentarene fra SIU gjelder forskriftens kapittel 35. Hva slags utdanning det gis støtte til.

Endringsforslaget

§ 35.2. Førsteår av bachelorutdanningen
Det foreslås å fjerne bestemmelsen som begrenser støtte til første år av bachelorutdanning
(freshman) i USAog ikke-vestlige land til utdanning ved visse læresteder av høy kvalitet.

Begrunnelsenfor forslaget oppgis å være at de tre kvalitetslistene (rankingslistene) som er lagt til
grunn for hvilke institusjoner som tilfredsstiller kravene til høy kvalitet, i for liten grad er egnet som
mål på kvaliteten på de enkelte bachelorutdanningene.
I gjeldende forskrift hjemles støtte til de to første år av en bachelorutdanning i USAog ikke-vestlige
land, der utdanningen ikke anses å være på nivå for norsk bachelorutdanning, men der institusjonene
er av høy kvalitet (institusjonen er inne på minst en av de tre rankinglistene). Det stilles krav om at
den resterende del av utdanningen skal kunne godkjennes som høyere utdanning i Norge.
Forslaget til ny forskrift legger opp til at retten til studiestøtte de to første år, selv om disse ikke blir
godkjent i Norge, gjøres generell. Studentene vil fortsatt ikke få godkjent studiepoeng i Norge fra den
del av utdanningen som ikke er på nivå med norsk bachelorutdanning.

Tolkning

Forslageter en oppfølging av regjeringens prioriteringer for utdanningsstøtte i Sundvolden-
plattformen: Innføre studiestøtte til førsteåret ved bachelorstudier i ikke-vestlige land og til freshman-
året i USA.Med utgangspunkt i gjeldende forskrift har en nå valgt å gå lenger, ved å inkludere støtte
til utdanninger der de to første år ikke er godkjent i Norge.

Forslaget åpner for at norske studenter kan få støtte til å ta en full grad i alle land i verden, forutsatt
at ikke mer enn to år av studieløpet er på et nivå som ikke vil bli godkjent i Norge. Fortsatt er ett land
utelukket, Myanmar, (ref. GUS-lista) mens lavere grad i alle verdens øvrige land ser ut til å være inne.

Det er ett kvalitetskrav: at utdanningen oppfyller egne myndigheters krav til nasjonal akkreditering.
akkreditert nasjonalt. En slik nasjonal akkreditering skal garantere for et minimum av kvalitet.
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Vi forutsetter at følgende fortsatt gjelder:
a: Det kan gis støtte der deler av graden tas ved en institusjon som ikke tilbyr full bachelorgrad (f.eks.
community colleges i USA),forutsatt at det normerte studieløpet ikke forlenges. Det vil si, to år ved et
community college skal følges av to år ved et college for tildeling av bachelorgrad, som i USAer 4-
årig.
b:Tekniske skoler på fagskolenivå omfattes ikke av ordningen.
Dette vil kunne håndheves, forutsatt at landene har en restriktiv praksis som ikke godtar at tekniske
skoler inngår som del av en universitetsgrad.

Kommentarer

Vi stiller oss spørrende til at endringsforslaget går lenger enn teksten i Sundvolden-erklæringen.
Dersom adgangen til lånestøtte begrensestil et første år som ikke godkjennes i Norge, vil det føre til
at lavere grads utdanning i Armenia, Kambodsja, Kina (før 1966), Laos, Mongolia, Mosambik, Nord-
Korea og Filippinenevære utelukket (ref: GUSlista). Det er vanskelig å se at en slik justering vil
representere en stor begrensning for målgruppen.
Norsk støtte til utdanning i utlandet gir studentene stor frihet slik den er, og vi oppfatter det ikke som
et mål å sikre at alle utdanninger i hele verden inkluderes. Utfordringen er snarere å sikre at studenter
gjør informerte valg på et internasjonalt utdanningsmarked. Høyere utdanning er i mange land av
svært varierende kvalitet, det gjelder også et anerkjent land som USA.

I gjennomgangen av det norske virkemiddelapparatet for internasjonalisering som tidligere i høst er
oversendt Kunnskapsdepartementet, har SIU pekt på at norske ungdommer i for stor grad ser ut til
gjøre sine valg av studiested i utlandet basert på utilstrekkelig informasjon, preget av
rekrutteringsagenters virksomhet. Stadig flere institusjoner er avhengige av inntjening fra utenlandske
studenter, og de norske studentene som har Lånekassensgaranti om støtte til skolepenger utgjør et
attraktivt marked. Med endringene som nå kommer, vil et helt nytt segment av institusjoner kunne
melde sine tjenester på dette markedet. Mange norske studenter tror at Lånekassensstøtte i seg selv
er en garanti for god kvalitet ved utenlandske studiesteder. I denne virkeligheten mener vi det er
viktig at man fra norske myndigheters side bidrar til at studentene får tilgang til uavhengig
informasjon, som gir hjelp til å finne gode og relevante tilbud.

SIU ser det spesielt som et paradoksat støtten til skolepenger, det største og viktigste økonomiske
virkemidlet for internasjonalisering av norsk utdanning, er så lite målrettet. Sett ut fra de senere års
utvikling mot et internasjonalt utdanningsmarked, og med tydelig vekst i antallet norske studenter
som velger å ta fulle grader ved utenlandske institusjoner av usikker kvalitet, mener vi det er god
grunn til å vurdere finansieringsordningene for studier i utlandet. Hensikten må være å sikre at ikke
flere studenter enn i dag betaler dyrt for utenlandsk utdanning av usikker kvalitet.

Med hilsen
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Kj I G. ttersen
av elingsdirektør

Ingebjørg i k
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