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Forord 

ANSA-året 2017-2018 har vært et innholdsrikt år for ANSA. Som vanlig har våre fantastiske tillitsvalgte 
i hele verden lagt ned en utrettelig innsats for norske studenter i utlandet og sørger for at deres 
hverdag har blitt litt bedre. Sammen har vi skapt et lite stykke Norge for norske utenlandsstudenter.   

ANSA Brasil ble godkjent som ANSA-land i 2016 og har blomstret videre i dette ANSA-året. Vi har 
også kunnet ønske velkommen nok et nytt land, da ANSA Russland ble offisielt godkjent av 
hovedstyret i oktober 2017. 

Hovedstyret har også brukt året på en strategiprosess basert på en at den utgående strategien ikke 
har lykkes og ikke var godt forankret i organisasjonen. Dette har resultert i en foreslått handlingsplan 
som generalforsamlingen skal behandle, med oppfølgende arbeid på sommerseminaret der hvert 
enkelt land skal definere sine mål og planer. 

#Metoo har vært et stort tema i organisasjons-Norge i denne perioden og dette er noe også ANSA 
jobber med. Vi har videreutviklet våre rutiner for varsling med en ny varslingsknapp på nettsidene og 
sterkere interne rutiner for behandling av disse. I tillegg til #Metoo har GDPR, EUs nye personvernlov, 
vært en stor del av administrasjonens arbeid i denne perioden. Nye rutiner for samtykker og 
behandling av data på våre medlemmer har stått sentralt. 

Beregninger viser at tillitsvalgte i ANSA legger ned i overkant 40 årsverk som kommer 
utenlandsstudentene til gode i form av faglige og sosiale arrangementer. Vi ser også økt etterspørsel 
etter ANSAs sosialtjenester gjennom sosialrådgiver og vårt beredskapssamarbeid med 
Sjømannskirken og deres fem studentprester. Det er også en økning i antall henvendelser etter våre 
informasjonstjenester. Utviklingen av «Trygge Rom» som ble påbegynt i forrige periode har fortsatt i 
fint driv og er nå en del av landenes organisasjonskurs. Målet er at vi skal skape enda tryggere og mer 
inkluderende arenaer hvor medlemmene våre kan møtes og ha det moro sammen i alle våre land. 

I perioden som har gått har Facebook lagt om sine algoritmer, hvilket gjør at ANSAs rekkevidde er blitt 
sterkt redusert og tallene ikke nødvendigvis er sammenlignbare med fjoråret. Saken hvor ANSAs 
president var i Dagbladet og snakket om den kommende stortingsmeldingen fikk oppunder 5000 i 
rekkevidde, 122 reaksjoner, to kommentarer og fem delinger. ANSA har også kommet på Snapchat i 
denne perioden, og særlig ukene med hovedstyrets «takeovers» genererte mye interesse. 

Det politiske arbeidet i perioden 2017-2018 har vært fokusert på de føringene som ble lagt av 
generalforsamlingen 2016, samt statsbudsjettprioriteringene som ble vedtatt av hovedstyret i 
desember 2016. Arbeidet for å få redusert den tyngende gjeldsbyrden gjennom å øke stipendandelen 
av skolepengelånet har stått i fokus. Utover dette benyttet ANSA også mulighetsrommet som oppsto 
etter stortingsvalget til å komme med innspill til regjeringsforhandlingene. Her ba ANSA om at det skal 
utarbeides en stortingsmelding om «Studier i utlandet», og dette fikk vi med i Jeløya-erklæringen. 
Dette er en god seier for ANSA og en flott mulighet å jobbe med inn i det neste ANSA-året.  

I ANSA deler vi inn vår innsats for utenlandsstudentene i før, under og etter studiene. Denne 
rapporten viser hva vi har oppnådd for disse tre gruppene i 2017 og første kvartal 2018. Vårt mål er at 
den gjør deg som deltar på generalforsamlingen opplyst om ANSAs arbeid til å fatte beslutninger om 
ANSAs fremtid. Etter du har lest denne årsberetningen håper vi du ser at heller ikke i 2017-2018 reiste 
norske studenter alene ut i verden! 

Velkommen til ANSAs 62. ordinære generalforsamling 27. og 28. juli 2018!  

Oslo, 9. juni 2018 

                               

Ole Kristian Bratset     Anders Petterød Halvorsen 

President      Generalsekretær 
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1. Bærende elementer ved drift av ANSA i perioden 2017-2018  

ANSAs Sekretariat har i 2017 bestått av 13,44 årsverk: 

12 ansatte i 100 prosent stilling. 
1 ansatt i 20 prosent stilling. 
1 vikariat i 100 prosent stilling. 
Samlet deltidsarbeidende utgjør en 24,5 prosent stilling 

Av dette bestod ANSA informasjonssenter og studentvelferd for 6,44 årsverk: 

5 ansatte i 100 prosent stilling. 
1 ansatt i 20 prosent stilling. 
1 vikariat i 100 prosent stilling. 
Samlet deltidsarbeidende utgjør en 24,5 prosent stilling 
 

Tilrettelegging for tillitsvalgte i ANSA 

ANSA er prisgitt å ha et stort tillitsvalgapparat, som igjen er grunnlaget for organisasjonen eksistens 
og leveranse. Det har det siste året vært stort fokus på kommende tillitsvalgtkurs, generalforsamling 
og tillitsvalgtopplæring i sekretariatet. Arbeidet er startet med å forbedre systemene for et enklere og 
sømløst tillitsvalgtarbeid. Dette arbeidet vil fortsette inn i 2019. Det omfatter: 

• Innføring av 24 timers svargaranti for tillitsvalgte 

• Workplace som kommunikasjon- og informasjonssamfunn 

• Felles påmeldingsystem for alle arrangement, for å sikre håndtering av personvernreglement 

• Bedre opplæring. Forenkle håndbøker og opplæringsmateriale, samt utvikle tillitsvalgkurs og 

generalforsamling til å omhandle kjernen av organisasjonen. 

• Forståelige strategier og handlingsplaner. Sekretariatet har sammen med Hovedstyret laget 

grunnlaget for et enklere og lett forståelig strategidokument som presenteres på 

generalforsamlingen 2018 

 

Medlemstilbud 

Sekretariatet forsøker å justere medlemstilbudet i riktig retning mot segmentene «før», «under» og 
«etter». Dette betyr å tørre etablere flere nye tilbud for så å evaluere om dette falt i god jord hos 
medlemmene. Karriere er den røde tråden inn og ut av ANSA, det gjøres derfor et forsøk på å etablere 
gode leveranser på dette området: 

• CV-Søknadsveiledning har tatt for seg ca. 250 cv/søknader fra start. 4 veiledere blir med til 

høsten og tjenesten er sikret for videre drift. 

• Psykologtilbudet har vært meget ettertraktet 

• ANSA er nå registrert og godkjent som TOEFL testsenter, og følger tanken om at ANSA skal 

være en «one stop shop» for utenlandsstudenten 

• Ny Forsikring ble lansert 1. mai 2018 etter en solid anbudsrunde. Tryg Forsikring er ny 

leverandør. Våren 2018 ble studentforsikringen lansert, høsten 2018 blir «etter studiene» 

forsikringen markedsført 
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GDPR 

Ved siden av vanlig drift har det vært stort fokus på oppdateringer av systemer og rutiner ref. ny 
personvernlovgivning. Med gitt utgangspunkt har dette vist seg å være krevende, men har tro på at 
mesteparten vil lande innen tidsfrist, og forholde seg til eventuell oppfølging av avviksskjema videre. 
Dette arbeidet er ikke ferdig og vil fortsette ut i 2018. Det vil bety større kostnad enn forventet i 2018, 
Det betyr også endringer og justeringer i tilgangskontrollen for tillitsvalgte i ASNA.  

Beredskap/varsling 

ANSA lanserte varslingsknapp på egne nettsider, samt markedsført dette på sosiale medier igjennom 
2017 og 2018. Med hensyn til hva som kom frem i nyhetsbildet i kjølevannet av Metoo kampanjen har 
det vært viktig å synligjøre at grenseoverskridende adferd ikke er ønskelig i ANSA ved å følge opp 
egne rutiner. 

ANSAs beredskapsgruppe har oppdatert rutiner vedrørende varsling hvor formålet er at 
organisasjonen og tillitsvalgtapparatet i organisasjonen skal vite hvordan en henvendelse, omtalt som 
varsling, håndteres innad i organisasjonen og samtidig kunne gjøre våre medlemmer kjent med 
muligheten for varsling. Målet er også å kunne gi en klar oversikt over sakshåndteringen ved mottak 
av henvendelse. ANSA er til for alle sine medlemmer, og alle ANSA-arrangementer og relasjoner skal 
være trygge.   

Det har vært 3 varslingsaker i perioden 2017-2018 

Medlemstall 

Medlemstall per 15. mai 2018 er på 8145, ca. 1000 mindre enn mai 2017, en trend vi kjenner til og 

som ikke vil endre seg før eventuelt q3. nedgangen i de 6 største landene står for nedgang på ca. 900 

medlemmer. Q3 blir en svært viktig periode for å danne seg et bilde av hvordan rekrutteringsjobben og 

tiltakene for kommende periode utvikler seg. Samtidig har det justeringen i medlemskapstyper og 

betalingsform i gjeldende periode, som gjør at sammenligningsgrunnlaget ikke helt nøyaktig 

 

 

Tidspunktet for året presenterer normalt en nedadgående tendens da studenter begynner å bli ferdige 

med studiene, dette vil fortsette frem til august. De 6 største landene er et fokusområde for HS og 

kommende HS i og med at store svingninger her vil gjøre store svingninger i medlemsantallet totalt. 

 

2. Informasjonsarbeid i ANSA 

Gjeldende avsnitt har til hensikt å oppsummere informasjonsarbeidet driftsåret 2017-2018. 
Informasjonen bygger på ANSAs rapportering til Kunnskapsdepartementet. 

Februar Mars April Mai

Australia 620 649 657 666

Danmark 866 842 839 834

Polen 851 863 855 810

Storbritannia 1622 1557 1523 1496

Ungarn 524 504 507 475

USA 1036 993 981 967
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Tysklandssatsingen 

Tysklandssatsingen stod sentralt i arbeidet for ANSAs informasjonssenter i 2017. Dette arbeidet var 
basert på midler tildelt gjennom Supplerende tilskuddsbrev – Statsbudsjettet 2016 – kap. 281 post 01 
– Styrking av arbeidet med informasjon om studier i Tyskland, prosjektnummer 89027, hvor ANSA ble 
tildelt et tilskudd på 1 mill. kroner for å «styrke ANSAs arbeid med å gi informasjon om Tyskland som 
studieland, og bistå norske studenter gjennom søknadsprosessen». Dette arbeidet ble gjennomført 
ved hjelp av en rekke ulike aktiviteter fra informasjonssenterets side: 

ANSA har valgt å promotere Tysklands som studieland gjennom deltakelse på en rekke ulike 
arrangementer, foredrag på tysk i tyskklasser, artikler og promotering digitalt, webinarer, veiledning, 
samt møter og kontakt med relevante aktører i sektoren.  

Samarbeid med statlige instanser 

Perioden har vært preget av mye og økt samarbeid med de statlige instansene som har med studier i 
utlandet å gjøre. En av disse samarbeidene var arbeidsgruppen for samordnet informasjon bestående 
av ANSA, Lånekassen, Helsedirektoratet, UHR, SIU og NOKUT. Denne samarbeidsgruppen startet i 
2016 men har fortsatt å møtes også i 2017.  

Samarbeidet mellom ANSA og Helsedirektoratet har økt det siste år. Helsedirektoratet har vært lett 
tilgjengelige for ANSA Infosenter, noe som har resultert i oppdaterte nettsider og større trygghet hos 
våre veiledere som skal veilede kommende utenlandsstudenter som ønsker å studere helsefag i 
utlandet. 

Økt bruk av frivillige 

Foredrag på videregående skoler er fremdeles en av de viktigste aktivitetene til ANSA 
Informasjonssenter for å motivere elever til å studere i utlandet. Tidvis har vi mottatt så mange 
forespørsler om å holde foredrag, at vi har måttet avslå noen invitasjoner. For å løse dette, startet vi i 
2016 med opplæring til nåværende og tidligere utenlandsstudenter, som ønsket å stille som frivillig for 
å fortelle om sine erfaringer fra studier i utlandet. I 2017 greide vi å øke antallet foredrag ytterligere 
takket være bruk av ANSA tillitsvalgte som stilte som frivillige foredragsholdere rundt omkring på 
landets videregående skoler. Hele 40 foredrag, i ni forskjellige fylker ble holdt i 2017 

Henvendelser til ANSA Informasjonssenter 

 

Vi har lenge hatt som mål å få ned antallet henvendelser per mail og telefon. Vi så i 2017 en økning i 
antall henvendelser opp mot 2016. Dette er vi dessverre ikke fornøyd med og setter større krav til vår 
utvikling av gode søkemuligheter digitalt videre. Vi har nedlagt stor innsats for å sørge for at 
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studentene skal finne all den informasjonen de trenger lett tilgjengelig digitalt, men opplever likevel at 
dagens brukere heller ønsker et svar fra oss enn å selv finne svaret. En av grunnene til økningen 
skyldes nok også en sterkere 1 til 1 satsning på informasjon mot studier i Tyskland. Satsningen videre 
er å sørge for at alle spørsmål vi mottar oftest blir godt besvart på nettsidene, i form av filmsnutter og 
steg-for-steg bruksanvisning på nettsiden ansa.no. I tillegg streamer vi også alle temakvelder på nett. 

Tallet på antallet veiledninger har gått litt opp fra 986 i 2016 til 1058 i 2017. Vi har som mål å få dette 
tallet opp ettersom vi har startet med digital veiledning og kan nå nåes av elever/studenter over hele 
landet. Vi har også laget tilbud med digital gruppeveiledning – eller webinar, som godt kan benyttes av 
flere. Vi jobber for å markedsføre dette tilbudet, det er trolig mange som ikke kjenner til at veiledning 
fra ANSA er et tilbud også om man bor utenfor Oslo-området. 

 

Figuren over presenterer de mest besøkte sidene på ANSA.no i 2017.  Sammenliknet med 2016 har 
Danmark fått en positiv økning av antall besøk. Danmark er et populært studieland blant norske 
studenter. Blant fagretninger er psykologi, medisin, fysioterapi og arkitektur de mest populære på 
ANSAs nettsider (se figur).   

I løpet av 2017 har vi hatt 10 591 visninger på YouTube. Dette er en oppgang. Samtidig for å nå ut i 
det ganske land kan man følge ANSAs sentrale arrangement, live via strømming over internett. Våre 
mest besøkte klipp er instruksjonsvideoer om studier i Danmark, som støtter tidligere kommentarer.  

 

Antall følgere på sosiale medier: 

ANSA har en jevn økning av antall følgere på sosial medier. I 2017 har vår Facebook-side hatt en 
økning fra 11 061 følgere til 12 337, mens vår Instagram har hatt en økning fra 1246 til 1727. ANSA 
bruker sosiale medier aktivt i vår promotering, og denne økningen er derfor viktig.  
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Aktiviteter for ANSAs informasjonssenter 

• ANSA har i 2017 holdt foredrag ved 38 videregående skoler  

• ANSA har deltatt på 6 ulike utdanningsmesser, samt SONOR turneen 

• ANSA har avholdt møter med en rekke sentrale eksterne aktører.  

• ANSA har besøkt 43 ulike utenlandske universiteter gjennom året  

• ANSA har avholdt rådgiverseminaret i 6 ulike byer  

• Det har blitt gjennomført studiereiser til Kina, Polen, Spania, Taiwan og USA. 

• ANSA har avholdt informasjonskvelder om studier i en rekke ulike land, samt spesifikke 

studieretninger.  

• ANSAs informasjonssenter har deltatt på årlig kurs hos Lånekassen, samt foredragskurset 

«Beyond Bullet Points».  

• ANSA sender også ut nyhetsbrev til rådgivere i Oslo-regionen med oppdateringer fra ANSAs 

informasjonssenter. Disse brevene går ut semi-ukentlig.  

 

3. Studentvelferd 

Studentsamskipnaden ANSA 

ANSA har som mål å gi norske utenlandsstudenter et godt velferdstilbud. Dette innebærer å bidra til at 
utenlandsoppholdet er sikkert og trygt, samtidig som gi mulighet til å ta del i et bredt nettverk. ANSA 
ønsker gjennom velferdstilbudet å sørge for at studentene blir ivaretatt på en slik måte at de klarer å 
gjennomføre studiet sitt i utlandet.  

ANSAs studentvelferd har mange ulike aspekter. Tilbudet består på den ene siden av lokale 
arrangementer av sosial og faglig karakter, hvor hundrevis av frivillige gjør en fantastisk jobb på 
studiestedene verden over. ANSA er stolte av frivillighetskulturen som ligger til grunn for 
velferdsarbeidet i organisasjonen. I 2017 var det over 500 tillitsvalgte som gjorde en flott innsats i de 
28 ANSA-landene, som har mer enn 90 lokallag totalt. Det ble til sammen arrangert mer enn 400 
arrangementer verden over. På den annen side, så har ANSA en sosialveileder som bistår med hjelp 
og støtte til studenter som opplever utfordringer i studietiden. Mange studenter får større eller mindre 
problemer i løpet av studietiden, og de mangler ofte det nære nettverket man trenger i slike vanskelige 
perioder.  

I 2017 har vi hatt en positiv økning av antall besøkende på ANSAs arrangementsside. Dette bygger 
opp om studentsamskipnadens rolle som nettverksbygger og viktigheten av tilhørighet. Med 
strategiske endringer når ANSA ut til en større målgruppe.  
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ANSA har også på velferdssiden et viktig samarbeid med Sjømannskirken. Deres fem dedikerte 
studentprester deltar mange store arrangementer i regi av ANSA, hvor de snakker om blant annet 
beredskap og grenseoverskridende adferd. De bistår også ved direkte samtaler med studenter som 
har det vanskelig, og fungerer derfor som en av ANSAs viktigste støttespillere innenfor 
studentvelferden i utlandet. Ved større beredskapshendelser er studentprestene viktige for både 
studentene som er rammet, så vel som for ANSAs beredskapsgruppe ved sekretariatet i Oslo. der de 
som studerer i Norge som regel har et nært nettverk av venner og familie som kan hjelpe, vil dette ofte 
ikke være tilfellet for en utenlandsstudent. I tillegg har de fleste studentsamskipnadene ved norske 
læresteder et tilbud om rådgivere og/eller psykolog for studenter som sliter. For å gjøre livet lettere for 
de som studerer utenlands, har ANSA en sosialrådgiver som er dedikert til å hjelpe alle norske 
studenter i utlandet med de problemene de møter; medlem eller ikke-medlem. Sosialrådgiver bistår 
enten per telefon, epost, direkte kontakt/oppmøte på kontor eller Skype-samtaler.   

Tall og trender 

 

 

Tabell: Antall henvendelser til sosialveileder etter kategorier 
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I løpet av 2017 hadde ANSAs sosialveileder totalt 682 henvendelser, noe som ligger på omtrent det 
samme nivået som de to siste årene (688 i 2016, 671 i 2015). Henvendelsene tar for seg et vidt 
spekter av spørsmål som for eksempel folketrygdrettigheter, boligproblemer, utfordringer med 
læresteder, samt spørsmål om helse og økonomi. Det er en økning i antall studenter i utlandet som 
må jobbe ved siden av studiene, siden valutaendringer har gjort at studiestøtten ikke rekker like langt 
lenger. Vi har i løpet av året også merket oss økende utfordringer med leie-boliger for mange 
studenter. I tillegg ser vi en videreføring av den utviklingstrenden vi allerede har sett i noen år; nemlig 
økt psykisk helse-problematikk blant dagens unge.  

ANSAs øvrige velferdsarbeid var i 2017 hovedsakelig konsentrert innenfor disse tre hovedområdene:   

Psykisk helse, forebygging og hjelp  

Norske studenter i utlandet rapporterer i økende grad å ha psykiske helseutfordringer, og dette er noe 
ANSA ser på som en alvorlig utvikling. ANSAs sosialveileder fikk i løpet av 2017 innrapportert totalt 61 
saker som omhandlet psykisk helseutfordringer. Dette er nå en av de kategoriene som er aller størst i 
antall enkelthenvendelser. Vi får også rapportert fra studentprestene i Sjømannskirken at de har et 
stort antall samtaler med studenter hvert år. Vi har ikke noen statistikk eller tall på deres henvendelser, 
men det er ingenting som tyder på at dette er et behov som vil avta med det første. 

 

Tabell: Antall henvendelser i kategorien Psykisk helse, fordelt etter land 

Vi har tro på at forebygging er virkningsfullt når det kommer til mental helse, og her kan ANSAs 
arrangementer og sosiale nettverk utvilsomt bidra. ANSA-tillitsvalgte ute i landene bidrar med både 
omsorg og tilrettelegging for sine medstudenter på daglig basis. Men det er allikevel mange som sliter 
og som ikke blir fanget opp. Mange føler seg ensomme, eller sliter med å tilpasse seg 
studenttilværelsen. Vi klarer dessverre ikke å nå ut til alle de som trenger hjelp. 

ANSA innledet derfor på slutten av 2017 et samarbeidsprosjekt med Mental Helse Ungdom. Spesielt 
rettet mot utenlandsstudentene, så skal prosjektet bidra til forebygging av psykiske helseproblemer. 
Prosjektet går ut på å utvikle en nettbasert hjelpetjeneste på Chat for utenlandsstudenter, og målet er 
at de som opplever utfordringer skal kunne ha et sted å henvende seg, i form av en trygg og anonym 
chattetjeneste bemannet av personer som kan kjenne seg igjen i deres situasjon («peer-to peer»). 
ANSA åpnet i Q1 2018 en psykologtjeneste som er en god start på å komme i gang med dette 
prosjektet. 

 

Trygge Rom 

I mars 2017 gjennomførte ANSA en sårbarhetsanalyse, den avdekket at vi som studentorganisasjon 
burde være mer bevisste på problematikken knyttet til potensiell grenseoverskridende adferd. Dette 
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ble til et prosjekt vi valgte å kalle Trygge Rom, og som resulterte i en tiltaksplan og rutiner for 
håndtering av denne typen hendelser. Rutinene blir nå gjennomgått på alle større, organisatoriske 
arrangementer i alle ANSA-land, og ansvarlig for gjennomføringen er de tillitsvalgte. Vi ser på denne 
måten at de får mer eierskap til prosjektet, og at de som jevnaldrende studenter kanskje kan nå bedre 
ut til målgruppen. Studentprestene er også med som støtte i dette forebyggende arbeidet. Sommeren 
2017 introduserte ANSA en «digital varslingsknapp» på våre nettsider, hvor man anonymt kan melde 
ifra om man opplever en ukomfortabel situasjon i ANSA-sammenheng 

Mangfold og inkludering 

Vi arbeidet i 2017 mye med inkludering og sikring av internasjonal studentmobilitet for studenter med 
nedsatt funksjonsevne, så vel som sikring av ANSA som en organisasjon hvor ingen blir diskriminert. 
Vi produserte en brosjyre på temaet tilrettelegging ved utenlandsstudier, og denne ble distribuert rundt 
til høyskoler og universiteter i Norge. 

4. Karrierebistand og kontakt med næringslivet i ANSA 

Karriere er et bærende element i studentsamskipnader, også i ANSA. Forskjellen for en 
utenlandsstudent er at man uteblir fra de arenaer som en norsk student studerende i Norge har tilgang 
til; nettverket og kontakten med næringsliv og rekrutteringsarenaer. 

Jobben kommer ikke av seg selv, og ANSA er sitt ansvar bevist. Derfor engasjerte ANSA sin egen 
karriereveileder mot slutten av 2017, for å stable på beina en karrierebistand for utenlandsstudenten. 
Vi har stor tro på at dette tilbudet over tid vil bli en meget viktig leveranse for foreningen og en 
døråpner for god kontakt med næringslivet som igjen skal få øynene opp for ressursen 
«utenlandsstudenten». CV/søknadsbistand startet opp i Q1 2017. 

Velkommen til arbeidslivet 21.juni 2017 

Velkommen til arbeidslivet er et møteforum som gir de som studerer i utlandet muligheten til å få treffe 
potensielle arbeidsgivere som er på jakt etter deres internasjonale kompetanse. Til arrangementet 
kom en rekke spennende bedrifter som holdt presentasjoner for deltakerne, og med messeområde 
hvor kandidatene ytterligere kunne innhente informasjon.  

Etter evalueringen ble det avtalt å avholde lignende arrangement i 2018 

ANSA karrieredag 20.desember   

På karrieredagen i 2017 hadde vi over 300 deltagere og stands fra over 30 bedrifter og 
organisasjoner. I tillegg til stands, får studentene innlegg fra fremtredende personer innen norsk 
næringsliv, bedriftspresentasjoner, jobbsøkerkurs, og en samfunnsvitenskapelig fagdag. Norges 
sentralbanksjef Øystein Olsen, CEO Elisabeth Grieg og filosof Øyvind Kvalnes inspirerende foredrag.   

5. Agentsamarbeid 

1.mars 2010 lanserte ANSAs etiske retningslinjer for leverandører av studier og skolegang i utlandet. I 
september 2017 ble ANSAs etiske retningslinjer revidert for å sette større krav til rapportering og 
kvalitetssikring. ANSAs etiske retningslinjer ønsker å sikre at agentene opptrer med respekt, ansvar 
og integritet og at de gir tilstrekkelig og redelig informasjon til de som ønsker å studere i utlandet. 

Etter en gjennomgang med alle agenter som søkte godkjenning, endte vi opp med 18 godkjente 
agenter for skoleåret 2017-2018.  

ANSAs godkjente agenter for studieåret 2017-2018: 

- Bjørknes Høyskole 

- Kilroy 

- SONOR/Interstudies 

- EEC 
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- Across The Pond 

- Agder Vitenskapsakademi 

- GoStudy 

- Education Link 

- STS Study Abroad 

- Kulturstudier 

- Language Abroad 

- Kulturakademiet 

- American College of Norway 

- Projects Abroad 

- College Scholarships USA 

- Studier i Utlandet 

- SIOC 

- EF Education First 

NIFU rapporten -Norske gradsstudenter i utlandet: Hvorfor reiser de ut, og hvor søker de informasjon? 
hadde som formål å finne oppdatert informasjon om hvorfor norske studenter velger å studere i 
utlandet, og hvilke kilder de bruker for å finne informasjon om utenlandske studietilbud. En av 
konklusjonene i rapporten viser at agenter er mye brukt av studenter som velger studier i 
engelsktalende land samt Øst-Europa, og at «de som har benyttet agenter i søknadsprosessen, gir i 
hovedsak en positiv vurdering av assistansen de har fått» (NIFU, 2017, s. 8).  

Agentenes samlede nettsider presenterer en viktig informasjonskanal for norske studenter som har 
valgt å studere i utlandet (NIFU, 2017, s. 41). Det er derfor viktig å anerkjenne at denne kommersielle 
informasjonskanalen spiller en stor rolle ved valg av lærested. Det er derfor viktig å knytte et godt og 
sikkert samarbeid med de seriøse aktørene i markedet for å imøtese morgendagens studenter sin 
sikkerhet og presentere valgmuligheter på best mulig måte. 

 

     Andel studenter som har brukt ulike kilder til informasjon om utdanning i utlandet (NIFU, 2017, 
s.41) 

Gjennom ANSAs etiske retningslinjer, sikrer vi at agentene har tilstrekkelig gode rutiner for å rekruttere 
studenter til utenlandske studiesteder. 
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6. Styreleders beretning: 

 

Organisatorisk arbeid 

Hovedstyret i ANSA har hatt et produktivt år. Flere interne arbeidsgrupper har gjort omfattende arbeid 
med å se på rollen til ANSAs utvalg, styrkestrukturen og sentrale tillitsverv og man har gjennomført en 
omfattende strategiprosess for å lande forslag til ny strategi som fremlegges for generalforsamlingen. 

Resultatet av arbeidsgruppene er en lang rekke statuttendringsforslag som fremlegges 
generalforsamlingen. Det dreier seg om strukturelle og samlet sett vesentlige endringer som vil bidra 
til å profesjonalisere og videreutvikle organisasjonen. Dette dreier seg om alt fra ordførerkollegiets 
sammensetting til et foreslått nestlederverv i hovedstyret. 

I samsvar med statuttene har hovedstyret kommet sammen til fem – 5 – ordinære styremøter i 
perioden. Disse har foregått på ANSAs kontorer i Oslo, med unntak av møte nummer to som fant sted 
i Polen. Noen praktiske utfordringer har måttet håndteres i form av manglende geografisk spredning 
blant styrets medlemmer. Dette har for eksempel medført at ANSA Australia har blitt fulgt opp av en 
representant med base i Danmark. Dette har medført betydelig lengre reisevei for enkelte av styrets 
medlemmer enn det som tidligere har vært vanlig.  

Hovedstyret har jobbet videre med å forankre «Trygge Rom», gjennom blant annet å bevisst ta opp 
dette temaet ved besøk hos ANSAs tillitsvalgte i medlemslandene. Hovedstyret har også hatt den 
store glede av å se hvordan dette temaet setter seg mer og mer ute blant medlemmene, og mange 
landsstyrer holder alt svært gode presentasjoner om dette. Drøftingen av casene som er utarbeidet 
har gitt svært gode diskusjoner i mange land.  

 

Politisk arbeid 

Det politiske arbeidet har som vanlig tatt utgangspunkt i det politiske arbeidsprogrammet og i 
hovedstyrets vedtatte statsbudsjettsprioriteringer. Arbeidet er i stor grad preget av møysommelig 
påvirkningsarbeid i form av møter med politikere, samt statsråden for forskning og høyere utdanning.  

Som rapportert på HS#2 kom årets statsbudsjett (SB2018) uten noen store seire for ANSA, og 
eksempelvis ble ikke Tysklandssatsnignen videreført. Siden den gang har Regjeringen kommet frem til 
et budsjettforlik med Venstre og KrF, også dette uten noe spesielt interessant for ANSA.  
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ANSAs president tok, sammen med kommunikasjonsrådgiver Andersen, runden hos den nye 
utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget etter valget i september for å selge inn ANSAs saker 
til alle de nye representantene, samt etablere relasjoner til de som er nye i komiteen. Komiteen er 
byttet nesten fullstendig ut, og bare to representanter går igjen fra det som i forrige periode var Kirke-, 
utdanning- og forskningskomiteen.  

Autorisasjons- og godkjenningsfeltet er et område ANSA jobber omtrent kontinuerlig med og denne 
perioden har ikke vært noe unntak her. Saken om psykologistudentene fra Ungarn, den såkalte ELTE-
saken, har pågått siden høsten 2016 og fikk i 2018 en form for løsning. De studentene som hadde 
fullført eller påbegynt sin master på ELTE før endringene fra Helsedirektoratet kom, har nå blitt tilbud 
komplimenterende studietiltak i Norge som vil føre til autorisasjon. 

ANSAs største gjennomslag i perioden har vært lovnad om en ny stortingsmelding om studier i 
utlandet. Etter valget i september ble det innledet forhandlinger mellom Høyre, Venstre og FrP om en 
mulig utvidelse av regjeringen, og da partene reiste til Jeløya for offisielle forhandlinger på nyåret 
spilte ANSA inn et forslag om at en slik stortingsmelding burde prioriteres. Dette førte til at i den 
sluttforhandlede «Jeløya-erklæringen» inneholdt et punkt som sa at Regjeringen skal legge frem en 
stortingsmelding om studier i utlandet. Arbeidet med meldingen vil for alvor begynne i løpet av høsten 
2018, og det blir en god mulighet for ANSA til å påvirke helheten av organiseringen på feltet. 

 

Prosessen mot statsbudsjettet for 2019 

Statsbudsjettet (SB) blir vedtatt året før det gjelder. ANSAs påvirkningsarbeid med budsjettet for 2019 
startet derfor i begynnelsen av året 2018 – selv om Regjeringen planlegger å først legge frem sitt 
forslag til statsbudsjett for 2019 til Stortinget i oktober 2018. Fra mars til fremleggelse vil det være 
budsjettkonferanser. Her er det om å gjøre å få sin sak inn tidlig. Stortinget vil vedta endelig 
statsbudsjettet for 2019 i desember 2018.  

I ANSA er det hvert år generalforsamlingen i sin behandling av politisk program som vedtar 
organisasjonens, til enhver tids gjeldende, politikk. President i ANSA jobber politisk med mandat fra 
generalforsamlingen og med den politikken som er nedfelt i politisk program for inneværende styreår. 
Det har også vært praksis at presidenten er bundet av statsbudsjettprioriteringene vedtatt før 
presidenten ble valgt på grunn av verdien av kontinuitet når det kommer til politisk innflytelse – og at 
det er for kort tid (kun ca. to måneder) før budsjettet legges frem til å kunne fremme nye saker. 

ANSA har derfor sine politiske prioriteringer for neste år vedtatt på styreårets tredje hovedstyremøte i 
desember foregående år for å kunne starte arbeidet med å fremme ANSAs politikk ovenfor Storting og 
Regjering på nyåret.  

De politiske erfaringene de siste årene har vært at ANSA har fått gjennomslag for saker som koster 
lite (valutajustering, språklig tilretteleggingssemester, phd-stipend) og saker som man har tatt eller fått 
stegvis som førsteårstøtte i hele verden (først støtte til førsteåret av fire-årige bachelorgrader i BRIKS i 
2011, så for alle ikke-vestlige land i 2012, så for amerikanske universiteter på en av tre rankinglister i 
2013, før saken ble avsluttet med at ANSA fikk gjennomslag for alle akkrediterte institusjoner i USA i 
2014). Alle seirene ble først gjeldende for norske studenter året etterpå. ANSA har fått mange politiske 
gjennomslag, men saken om å øke stipendandelen for bachelorstudenter fra 50% til 70% inntil 
mellomgrensen (altså øke maksbeløpet til stipendet norske bachelorstudenter får til å dekke 
skolepenger) har dessverre ikke fått den oppmerksomheten saken fortjener. Det er tross alt et flertall 
av utenlandsstudentene som tar en bachelorgrad. Bachelorgradene har også ofte en lengre varighet 
(3-4 år) enn mastergradene (ofte 1-2 år). Med mindre i stipend vil dette kunne bety at det for svært 
mange norske studenters totale gjeldsbyrde i etterkant av studiene viser seg at bachelorgraden var 
mest kostbar – selv om prislappen isolert sett var høyere per år for mastergraden. 

På HS#3 i desember 2014 var planen som ble presentert av president i ANSA 2014-2015 Madeleine 
Mowinckel at ved å først løfte doktorgradsstudentene opp til mastergradsnivået så kunne man bruke 
dette som en brekkstang for videre seire. Argumentet ville da det påfølgende året vært at det nå kun 
er bachelorgradsstudentene som forskjellsbehandles negativt – uten grunn og med en veldig stor 
personlig kostnad for enkeltpersoner. Dette vil være steg nummer to i en stegvis tilnærming som 
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begynte med doktorgradstipendet. Mowinckel presiserte så at neste målsetning etter å ha løftet 
bachelorgradsstudentene ville være å løfte taket til å gjelde 70% av de reelle kostnadene som vil være 
betydelig dyrere – og kanskje umulig å realisere men likevel en viktig prinsipiell endelig målsetning.  

På bakgrunn av dette fortsatt er en viktig sak man ikke har vunnet valgte hovedstyret å vedta en 
videreføring av denne prioriteringen for Statsbudsjettet 2019. 

Den andre saken som er lagt inn som prioritert er topplånet for skolepenger. Når man har et slikt 
topplån virker det ikke hensiktsmessig å jobbe for å avskaffe det. Det er dog bekymringsverdig å se 
gjeldsgraden norske utenlandsstudenter nå vil ha anledning til å pådra seg, men det er en midlertidig 
løsning på mulighet til utdanning, uavhengig av økonomisk bakgrunn. Det syntes nå opportunt å 
prioritere dette topplånet frem mot statsbudsjettet 2019.  

De prioriteringene som ble vedtatt av hovedstyret på HS#3 2017 er derfor som følger: 

- ANSA vil legge topplånet for skolepengestøtte inn under ordinær stipendomgjøring for 
skolepengestøtte. 

- ANSA vil øke stipendandelen av skolepengestøtten for bachelorgrader i utlandet slik at den 
likestilles med stipendandelen for master- og doktorgrader i utlandet.  
 

Høringsuttalelser 

- Muntlig høring i Finanskomitéen om statsbudsjettet (24.10.15) 

- Muntlig høring i Kirke-, utdannings-, og forskningskomitéen om statsbudsjettet (31.10.15) 

 

 


