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Norsk Studentunion takker for muligheten til å komme med innspill til høringen angående 
utdanningssamarbeid med Nord-Amerika. Etter en vurdering av rapporten og de foreslåtte 
tiltak, har vi følgende kommentarer: 
 
Generelt: 

- Tiltak for å strømlinjeforme avtaler, i tillegg til å gjøre de mer brukervennlig er noe vi 
ser svært positivt på. Dette innebærer bedre veiledning, gjøre avtaler lettere å bruke 
samt bedre samordning nasjonalt. Det er et problem at gode avtaler inngått ved en 
institusjon, ikke nødvendigvis kan benyttes av studenter ved en annen institusjon. 
Bedre koordinering av avtaler nasjonalt vil gjøre det betydelig lettere å synliggjøre 
muligheter for utveksling med Canada og USA.  

 
- Vi tror det kan være mye å tjene på å spisse presentasjonen av tilgjengelige 

utvekslingsmuligheter både for studenter som reiser ut fra Norge, og studenter fra 
USA og Canada. Vi bør tørre å fremheve de kvalitetsmessig sterkeste studiene på 
forum som studyinnorway.no. Dette vil gi en trygghet om at ekstra utgiftene i forhold 
til utveksling, gir gevinst i form av kvalitet.  

 
- NSU ser på utveksling som et udelt gode. Vi ønsker at alle studenter skal ha en 

mulighet til å ta en del av studiene i utlandet, men må det prioriteres så vil NSU 
prioritere delstudenter og mastergradsstudenter.  

 
- Vi er generelt skeptisk til prioritering av tiltak rettet spesielt mot ”fortjente” studenter. 

Vi klarer ikke helt å se hvordan det å prioritere særs dyktige studenter vil ha en effekt 
på rekrutteringen av den store studentmassen.  

 
- Ellers mener NSU at departementet og SIU må legge større vekt på mulighetene i 

Canada enn det som kommer til uttrykk i rapporten. Søknadsprosessen er ofte lettere å 
håndtere i forhold til Canada enn i USA, og ikke alle trenger å gå på Ivy League-
skolene. 

 
 
Utveksling fra Norge: 

- NSU anser bedre finansiering som den mest nærliggende og effektive løsningen for å 
trekke flere studenter til Nord-Amerika 

- Primært støtter vi forslaget om å fullfinansiere skolepengestøtteten. Vi ønsker og at 
det vurderes å innføre et tilleggstipend for alle delstudier i utdanninger som overstiger 
102 320 kr pr år. Dette for å kompensere for den særs høye ekstrautgiften som ligger i 
å studere i USA.  

- NSU ser også positivt på å gjeninnføre støtten til freshman year. Dette var et tiltak 
som hadde en positiv effekt før det ble fjernet i 1986. Vi vil påpeke at det i tillegg til 
dette bør satses på tiltak som vil gjøre det lettere for norske studenter å få godkjent 
oppflytting til Sophomore year før avreise. Dette kan være tiltak som økt 
tilrettelegging av advanced placement testing i Norge, og en satsing på skoler i USA 
og generelle avtaler med USA som formelt godkjenner at norsk generell 
studiekompetanse gir fritak fra Freshman year.  

- Ettergivelse av lån kan gi en effekt, men NSU mener at det heller bør satses på tiltak 
som gir umiddelbar effekt for studenten. Vi tror tiltak som først gir uttelling etter endt 
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utdanning kun vil ha en svak effekt, og mener derfor at dette bør nedprioriteres til 
fordel for de tidligere nevnte tiltak.  

- Ellers vil alle tiltak som forenkler byråkratiet i forhold til utveksling til USA ha en stor 
effekt. Vi har fått mange tilbakemeldinger på at dette er en stor barriere i forhold til å 
velge USA som utvekslingsland, spesielt i motsetning til andre land hvor man mer 
eller mindre signerer på en ferdig pakke. Spesielt kravet om TOEFL test bør det være 
mulig forenkle. En løsning kan være at studenter med 4 eller bedre i engelsk fra vgs 
blir automatisk godkjent.  

 
Utveksling til Norge: 

- Tiltakene som er planlagt sammen med SIU og ANSA er NSU positive til. Vi tror det 
er mye å tjene på å knytte rekrutteringstiltak enda tettere opp mot turistindustrien og 
annen norgesreklame. Norge har mange identitetsbærende trekk som kombinert med 
faglig kvalitet og høy levestander kan være attraktivt for amerikanske studenter, 
dersom man får kommunisert det ut.  

- Det bør stilles sterkere krav til norske utdanningsinstitsjoner om å tilby god 
informasjon på engelsk. Det bør legges til rette for en større kontinuitet og 
forutsigbarhet i forhold til hvilke studieprogrammer og fag som tilbys på engelsk.  

- NSU vil advare sterkt mot å starte utdanningssamarbeid der det åpnes for å ta betalt 
frå utenlandske studenter, selv hvis dette i visse tilfelle vil gjøre det lettere å rekruttere 
amerikanske studenter til Norge. Offentlig norsk høyere utdanning skal være gratis. 
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