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Forord 
 
ANSA-året 2016-2017 har vært et innholdsrikt år for ANSA. Etter storslåtte markeringer av ANSAs 60-
årsjubileum på sommerseminar, generalforsamling og utallige lokale arrangementer i 2016 kulminerte 
feiringen i en ekstern markering for samarbeidspartnere og tidligere tillitsvalgte i september.  
 
Fjorårets feiring av jubileet var en spennende tid hvor tilbakeblikk ga innsikt og ideer til den videre 
utvikling de neste 60 år. Siden august 2016 har ANSA Brasil formelt blitt ANSA-land nummer 27 og 
interimsstyret i Russland er i stadig vekst og har formell landstatus i sikte innen kort tid.  
 
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. På et organisatorisk plan har sekretariatet og hovedstyret i år jobbet med en 
plan for å utvikle «trygge rom» i ANSA. Dette gjøres for å sikre at vi kan tilby trygge og inkluderende 
arenaer for våre medlemmer og vil bli en hovedprioritet i kursingen på årets sommerseminar.   
 
Vi ser stadig en vekst i antall besøkende på ANSAs nettsider og ANSA-sentralt sin Facebook-side når 
stadig ut til flere interesserte. Blant annet så har innlegg på Facebook om navnebytte i forbindelse 
med 1. april toppet rekkevidden da over 20.000 har sett denne saken, det har også fått 2054 klikk, 210 
likes/love/smiley, 14 kommentarer og fire delinger. Bursdagsgratulasjonen til tidligere formann 
(landsleder) i ANSA UK, HM Kong Harald, har også nådd bredt ut med 11.000 visninger. Av de mer 
seriøse sakene er det nesten 10.000 personer som har sett oppslaget i forbindelse med at ANSAs 
president var på Nyhetslunsj i NRK P2 for å forsvare medisinstudenter i utlandet. Dette fikk også 1253 
klikk, 278 reaksjoner, 19 kommentarer og 9 delinger.  
 
Det politiske arbeidet i perioden 2016-2017 har vært preget av at ANSA har hatt mange gjennomslag 
de siste årene og at sakene vi nå jobber med er store og viktige, men da også dyre. Vi er i en tidlig 
fase av en langvarig innsats for å øke stipendandelen for bachelorstudenter og å få det nye topplånet 
lagt inn i vanlig stipendomgjøringsordning.  
Til tross for dette har vi hatt gode og viktige politiske gjennomslag siden august 2016. Etter å ha blitt 
gjort oppmerksom på at egenandelen for norske elever med UWC (United World Colleges) hadde økt 
betraktelig de siste årene gikk vi inn for å få denne halvert og med støtte fra Venstre fikk vi dette til på 
statsbudsjettet for 2017. Vi fikk også den svært viktige og spennende ekstrabevilgningen vi ba om for 
å jobbe med en målrettet Tysklandssatsning. Året har også vært preget av mange problemer med 
autorisasjonsordningen for studenter som tar helsefaglige studier i utlandet, særlig psykologi i Ungarn. 
Dette jobbes det kontinuerlig med fra ANSAs side og forhåpentligvis kan man på sikt få til et bedre 
system.   
 
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 2016 og første kvartal 2017. 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 2016-2017 reiste 
norske studenter alene ut i verden! 
 
Velkommen til ANSAs 61. ordinære generalforsamling 4. og 5. august 2017!  
 
Oslo, 6. juli 2017 
 
 

  
                               
 
 
Ole Kristian Bratset     Anders Petterød Halvorsen 
President      Generalsekretær  
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Organisatorisk beretning 
 

Tillitsvalgte i ANSA sentralt  
Hovedstyret  

Ole Kristian Bratset (president og styreleder) 
Hanna Flood 
Kamilla Risanger 
Karl Petter Rygh 
Peter Alstad Netland 
Hedda Gudim 
Anders Granmo 
Thea Holland 
Tomas Engebretsen 
Hannah Monsrud Sandvik (ansattes representant) frem til november 2016 
Tone Sindre Hoff (ansattes representant) fra november 2017 

 
Ordførerkollegiet  

Maren Hald Bjørgum 
Axel Emil Nissen-Lie 

 
Kontrollkomiteen  

Kristian Viflot (frem til februar 2017) 
Hilde Martens 
Hanna Reklev 
Øyvind Osjord 
 

Valgkomitéen  
Madeleine Mowinckel (leder) 
Renee Salamonsen  
Thomas Storbakk 
Emilie Bersås  
Nikolai Fjågesund 

 

ANSAs sekretariat 
ANSAs sekretariat består av 13 fulltidsansatte med kontor i Storgata 19, Oslo. 
 
Sekretariatet består av administrasjonen, informasjonssenteret, medlemsservice, sosialrådgiver og 
kommunikasjons- og politisk rådgiver. 
  
I 2016-2017 har sekretariatet blant annet fokusert på å utvikle en plan for «trygge rom» i ANSA. 
Gjennom samarbeid med en ekspert hos LNU og Kirkelig ressurssenter for vold og overgrep skal dette 
kulminere i et kursopplegg på sommerseminaret som skal videreføres til alle organisasjonskurs ute i 
landene. Satsningen på mangfold og inkludering har også blitt videreført. Noen av de viktigste nye 
satsingene i 2016 første kvartal 2017 har vært:  
 

- Støttemedlemskap 
- ANSA Forsikring med ny forsikringspartner, BAFO 
- Satsning på Tyskland og eget prosjekt i samarbeid med Kunksapsdepartementet 
- Digitalisering av tjenester  
- Økt bruk av frivillighet  
- Økt samarbeid om utenlandsstudier  
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Før, under og etter studiene 
 
ANSAs virksomhet i hovedstyreåret 2016/17 oppsummeres i denne beretningen under overskriftene 
før, under og etter studiene.  
 
 

Før studiene 
Formidling av informasjon om utdanningsmuligheter i utlandet har høy prioritet for ANSA. I 2016 har 
det vært fokus på tettere oppfølgning til studenter som ønsker seg til prioriterte land, fremfor studenter 
som søker seg til populære studieland som hvert år genererer et stort antall henvendelser, som for 
eksempel UK og Danmark.   
 
 
ANSAs informasjonssenter: 
Antall mottatte henvendelser har økt noe, samtidig som henvendelser med hensyn til forsikring og 
medlemskap har gått ned. Det kan skyldes at databasen og nettsidene fungerer bedre. Vi mottar 
mange henvendelser fra tillitsvalgte og jobber mye med registrering av styrer og attestskriving. Derfor 
har tallene for tillitsvalgthenvendelser økt i Q1 2017. 
 

 Telefon 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Uke 1-13 412 951 814 813 1158 1046 1164 

Uke 14-27   375 331 286 530 514 574 

Uke 28-40   543 481 357 589 601 545 

Uke 41-53   233 369 311 341 388 401 

Total   2102 1995 1767 2497 2549 2684 

 e-post 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Uke 1-13 869 1816 1575 1566 1911 1796 1251 

Uke 14-27   969 929 582 863 734 808 

Uke 28-40   979 949 753 795 871 1001 

Uke 41-53   979 994 1104 867 936 805 

Total   4743 4447 4005 4436 4337 3865 

 Veiledning 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Uke 1-13 290 533 592 511 546 552 469 

Uke 14-27   173 226 116 125 148 144 

Uke 28-40   153 235 172 301 233 154 

Uke 41-53   127 252 347 202 245 279 

Total   986 1305 1146 1174 1178 1046 

 Samlet 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Telefon   2102 1995 1767 2497 2549 2684 

E-post   4743 4447 4005 4436 4337 3865 

Veiledning   986 1305 1146 1174 1178 1046 

Total   7831 7747 6918 8107 8064 7595 
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Aktiviteter ved ANSA informasjonssenter i 2016/17: 
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ANSAs digitale flater: 
ANSAs digitale kommunikasjon er selvfølgelig viktig for alle tre «målgrupper»: før, under og etter 
studiene. Veksten til ny digital plattform er fortsatt økende, etter endringen 2014/15: 
 
Flere besøkende på ANSAs nettsider i løpet av perioden. 
 

Periode 
 

ØKTER 
Tidsrommet der en bruker 
benytter nettsiden aktivt. 

Alle bruksdata 
(skjermvisninger, 

aktiviteter o.l.) er knyttet til 
en økt. 

BRUKERE 
Brukere som har gjennomført 

minst én økt innenfor den 
valgte datoperioden. Både 

nye og returnerende brukere 
telles med. 

SIDEVISNINGER 
Det totale antallet sider 

som har blitt vist. Gjentatte 
visninger av én enkelt side 

telles med. 

2016 Antall 
økter pr 
kvartal  

Endring fra 
forrige 
kvartal 

Antall 
brukere pr 
kvartal 

Endring fra 
forrige kvartal 

Antall 
sidevisninger 
pr kvartal 

Endring 
fra 
forrige 
kvartal 

1. kvartal  146 461 + 62 % 82 073 + 52 % 720 391 + 81 % 

2. kvartal  132 854 -9,29% 82 432 +0,44% 562 696 -21,89% 

3. kvartal  147 297 + 10,87 87 223  + 5,82% 645 943 + 14,79% 

4. kvartal  127333 13,55% 79 272 -9,12% 545 724 -15,52% 

2017       

1.kvartal 161 574 + 26,89 92 007 + 16,06% 726 784 + 33,18% 

       

 
Det var en økning av både økter, brukere og antall sidevisninger på ANSA.no. Vi kan se ut i fra tallene 
at 1. og 3. kvartal generelt er bedre besøkte perioder på ANSA.no, dette har nok mye med når det er 
aktuelt å begynne planleggingen av studier i utlandet. Allikevel er det positivt at vi også ser en økning 
sammenlignet med 1. kvartal i fjor på 10% i antall økter, 12% i antall brukere og 0,9% i antall 
sidevisninger. Det viser at nettsiden vokser, at flere finner frem til ANSA.no i sine søk om studier i 
utlandet og bruker oss. 
 
Årlig vekst på 15 % i antall likes/følgere i sosiale medier  
 

Kanal 2015 2016 Prosentvis endring 

Facebook 9 559 11 061 + 16 % 

Instagram 857 1 246 + 45 % 

LinkedIn  1 437 1 756 + 22 % økning 

Twitter 1 862 1 991 + 7 % økning 
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Vekst i SoMe for 1. kvartal basert på en økning på 15% 
Det ble satt i gang tiltak for å øke følgere på Facebook i januar, og de har hatt positiv effekt – hvor vi 
nådde 15% økning i februar og mars måned. På Instagram har vi allerede nådd målet om 15% økning, 
og den vokser jevnt. Twitter og LinkedIn går tregere. 
 
Øke antall treff på nettsidene med informasjon om prioriterte samarbeidsland. 
 
Økning i antall sidevisninger på ANSA.no for de ulike landene (alle undersider om landene er tatt 
med). Det er en økning på de aller fleste av de prioriterte samarbeidslandene. Brasil, Russland, Kina 
og Sør-Korea har en jevn og god stigning i antall sidevisninger. India går fremdeles i minus 
sammenlignet med fjoråret, og Sør-Afrika og Japan har negative tall sammenlignet med 1. kvartal 
2016, men positive tall sammenlignet med 4. kvartal. Mer fokus på Sør-Afrika og India bør derfor 
prioriteres fremover. 
 

Land: Endring fra forrige kvartal Endring fra samme periode året før 

Brasil + 117% + 6,5% 

Russland + 56% + 50% 

India -9% - 19% 

Kina + 38% + 69% 

Japan +54% -1,5% 

Sør-Korea +55% +42% 

Sør-Afrika + 51% -36,4% 

 
 

Under studiene 
 
Medlemmer og engasjement: 
ANSA-sentralt er stolte av alt det frivillige arbeidet som nedlegges i regi av ANSA for norske studenter 
i utlandet. Frivillighet er bærebjelken i ANSAs virke. Beregninger viser at tillitsvalgte i ANSA legger ned 
i overkant 40 årsverk som kommer utenlandsstudentene til gode i form av faglige og sosiale 
arrangementer. ANSA skal er medlem i paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge, dette grepet styrker 
ANSAs identitet og merkevare som frivillig organisasjon.   
 
Medlemstall: 
Medlemskap løper ut på 01.01 eller på 01.07. Derfor beregnes alltid medlemstall den 31.12 og den 
30.06. I tillegg føres antall unike medlemmer i ANSA i løpet av kalenderåret. Halvårige medlemstall: 
 
30.06.2014: 9.667 (0,88 % økning fra året før) 
31.12.2014: 9.883 (2,45 % økning fra året før) 
30.06.2015: 10.058 (4,04 % økning fra året før) 
31.12.2015: 9.809 (0,7 % nedgang fra året før) 
30.06.2016: 10.020 (som tidligere år) 
31.12.2016: 9.178 (6,88 % nedgang fra året før) 
 
Det er en generell nedgang i medlemsantallet som hovedstyret og ANSAs administrasjon vil ha fokus 
på videre. Utviklingen må snus og det rettes et fokus på vekst, da dette også er et av hovedmålene i 
ANSA. 
 
Engasjement: 
ANSA har 27 aktive landsstyrer og 120 lokallag, som drives på frivillig basis av om lag 700 tillitsvalgte 
studenter. Til sammen legger tillitsvalgte i ANSA ned i overkant av 40 årsverk med frivillig arbeid.  
 
ANSA-land og utvalg:  
Australia, Benelux (Belgia, Nederland og Luxemburg), Canada, Danmark, Frankrike, Irland, Italia, 
Japan, Kina, Latvia, New Zealand, Polen, Brasil, Singapore, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, 
Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, USA, Østerrike, Sør-Korea, og Kroatia. 
 

http://www.ansa.no/ansa_australia
http://www.ansa.no/ansa_benelux
http://www.ansa.no/ansa_canada
http://www.ansa.no/ansa_danmark
http://www.ansa.no/ansa_frankrike
http://www.ansa.no/ansa_irland
http://www.ansa.no/ansa_italia
http://www.ansa.no/ansa_japan
http://www.ansa.no/ansa_kina
http://www.ansa.no/ansa_latvia
http://www.ansa.no/ansa_newzealand
http://www.ansa.no/ansa_polen
http://www.ansa.no/ansa_romania
http://www.ansa.no/ansa_singapore
http://www.ansa.no/ansa_slovakia
http://www.ansa.no/ansa_spania
http://www.ansa.no/ansa_uk
http://www.ansa.no/ansa_sveits
http://www.ansa.no/ansa_sverige
http://www.ansa.no/ansa_sor-afrika
http://www.ansa.no/ansa_tsjekkia
http://www.ansa.no/ansa_tyskland
http://www.ansa.no/ansa_ungarn
http://www.ansa.no/ansa_usa
http://www.ansa.no/ansa_osterrike
http://www.ansa.no/ansa_sor-korea
http://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/under/ansa-i-utlandet/ansa-kroatia/
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ANSA har medlemmer i mer enn 90 land, men de 27 ANSA-landene dekker rundt 96 % av medlems-
massen. Det er dermed langt størstedelen av alle medlemmer som får muligheten til å delta på 
arrangementer i regi av ANSA. For å sikre at det ikke bare er i ANSA-land at det er aktivitet gis det 
støtte til enkeltmedlemmer eller små grupper som ønsker å arrangere noe for medlemmer i området 
(brannfond). 
 
Studenter utenfor ANSA-land, også kalt «resten av verden» eller RAV, har sin egen representant i 
Hovedstyret. RAV-representanten i Hovedstyret har bidratt til en langt bredere rekruttering av 
kontaktpersoner, og har assistert nye land i opprettelsesfasen som Sør-Korea og Kroatia. 
 
I tillegg til landsstyrene finnes det flere utvalg som går på tvers av landegrenser og som har til formål å 
samle studenter på grunnlag av fag eller et annet felles mål. De er som følger: 
 
ANSA Alumni: ANSA Alumni er et voksende nettverk av tidligere utenlandsstudenter som avholder 
faglige og sosiale arrangement i Norge. ANSA Alumni sikrer studentene muligheten til å snakke om 
deres erfaringer og utfordringer ved møtet med norsk arbeidsmarked.  
 
Akuttmedisinsk gruppe (AMG): Forestår videreutdanning og opplæring i akuttmedisin for 
medisinstudenter eller andre som ønsker innføring i livreddende førstehjelp. 
 
ANSA Concerts: Utvalget har i løpet av perioden skiftet ut styret og er i startgropen med å legge mål 
og strategier for neste periode.  
 
ANSA Fysioterapi: For fysioterapistudenter uavhengig av studieland. ANSA Fysioterapi har en svært 
aktiv Facebookgruppe som presenterer relevante forskningsartikler, nyheter og studenter i utlandet 
som studerer fysioterapi.  
 
ANSA Medisin: For medisinstudenter uavhengig av studieland. ANSA Medisin er et utvalg som jobber 
for alle medisinstudentene i ANSA. De avholder faglige arrangement og forsøker å samle 
medlemmene i de sentraleuropeiske land for å øke tilhørigheten til det norske helsevesen. ANSA 
Volunteer er et særlig utvalg som formidler opphold ved sykehus i utviklingsland for norske 
medisinstudenter.  
 
ANSA Realfag: Nystartet utvalg for studenter innen tekniske og naturvitenskaplige fag. De ønsker 
blant annet å fungere som en støttespiller for realfagstudenter i utlandet. 
 
ANSA Samfunn: For samfunnsfaglige studenter uavhengig av studieland. ANSA Samfunn sender ut 
magasin av samfunnsfaglig interesse og inviterer studentene til et eller to faglige arrangement i året i 
Norge.  
 

http://www.ansa.no/no/Etter_studiene/ANSA-Alumni/
http://akuttmedisinskgruppe.no/
https://www.facebook.com/ANSAConcerts
http://www.ansa.no/ansa_fysio
http://www.ansa.no/ansa_medisin
http://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/under/utvalg/ansa-realfag/
http://www.ansa.no/ANSAland/Samfunnsvitenskapelig_fagutvalg/
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ANSA Økonomi: er et utvalg for norske studenter i utlandet som studerer økonomi og 
økonomirelaterte fag. Målet til ANSA Økonomi er å bedre kontakten mellom norske næringslivs- og 
økonomistudenter i utlandet og det norske næringslivet, tilby et forum for erfaringsutveksling og være 
en felles møteplass. 
 
Students Help Students (SHS): Studenter som jobber for utdanningsmulighetene til den ungarske 
minoriteten i Romania. Utvalget samler inn penger på ANSA-arrangement gjennom quizzer med mer 
og bruker dem til å bygge studentboliger til barnehjemsbarn i Romania. 
 
ANSA Veterinær: For veterinærstudenter uavhengig av studieland. ANSA Veterinær avholder sosiale 
og faglige arrangement for veterinærstudentene og fungerer som mellomledd til det norske 
arbeidsmarked for veterinærer.  
 
Medlemsgoder:  
ANSA jobber kontinuerlig med å bedre godene til medlemmene og oppfordrer alle medlemmer og 
tillitsvalgte til å komme med forslag til hva som kan gjøres bedre og hvordan man kan hjelpe med 
bedre tilbud. Her følger kommentarer til endringer vedrørende medlemsgoder i perioden: 
 

• ANSA Studentforsikring 
Kommentar: Ny samarbeidsavtale med BAFO som håndterer ANSA forsikring og som 
vil håndtere fremtidig anbudsprosess frem mot mai 2018 

• DNB 

• Clue elektronisk ordbok 

• Dagens Næringsliv 

• Aftenposten 

• ANSAs Karrieredag 

• Goodwill 

• Samarbeidsorganisasjoner: 
o Econa  
o Tekna 
o Norsk Fysioterapeutforbund 
o Norsk Manuellterapeutforening 
o Samfunnsviterne 
o AFAG 
o Norsk Kiropraktorforening 
o NMF – Norsk Medisinstudentforening (Underforening av Den norske legeforening 

 
Mangfold og inkludering:  
I 2017 vil det som i 2015 på sommerseminaret inneholde mangfold og inkludering, en satsning som i 
2016 også var i fokus og utvikles etter som behovet for fokus i dagens samfun stadig øker.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ansa-shs.com/
http://www.ansa.no/no/ANSAland/ANSA_Veterinar/
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Velferd for studenter i utlandet: 
En viktig del av ANSAs virke er velferdstilbud til norske studenter i utlandet. En del av dette er ANSAs 
sosialrådgivertjeneste og samarbeidet med Sjømannskirken/studentprestene. 
 
Nedenfor følger en oversikt over henvendelsene til sosialrådgiver i 2016 og første kvartal 2017.   
 
Antall henvendelser kategorisert etter land  
                             

kategorisert etter land Q1 2017 2016 2015 Endring  

Argentina 1 2 - -1 

Australia  44 12 17 +32 

Belgia - 1 - -1 

Bolivia - - 1 - 

Brasil 1 - 2 +1 

Bulgaria - 1 - -1 

Canada 11 - - +11 

Danmark 41 28 21 +13 

Dom.republikk - 1 - -1 

Estland - 1 - -1 

Finland - 1 - -1 

Frankrike  20 4 5 +16 

Ghana 1 - - +1 

Irland 1 3 3 -2 

Island 2 - - +2 

Italia 8 1 2 +7 

Japan 4 - 2 +2 

Kina  9 1 4 +8 

Latvia - 2 - -2 

Litauen - - 1 - 

Marokko - - 1 - 

Nederland  13 5 2 +8 

New Zealand 7 1 - +6 

Polen 29 7 12 +22 

Portugal - - 1 - 

Romania - - 2 - 

Singapore - 1 1 -1 

Slovakia  41 8 2 +33 

Spania  6 6 3 - 

Storbritannia 49 28 31 +21 

Sveits  1 - 1 +1 

Sverige  8 3 3 +5 

Sør-Afrika - 1 - - 

Sør-Korea - 2 - -2 

Tsjekkia  47 1 8 +46 

Tyskland 20 8 10 +12 

Ungarn  48 13 8 +35 

USA 30        38 39 -8 

Østerrike 3 1 1 +2 

Uspesifisert 7 - 2 +7 

Total 453 181 185 +272 

 
 
Kommentarer: 
Grunnet full overgang til registrering gjennom CRM antas det at tallene har blitt såpass mye høyere. 
Sosialrådgiver mener at disse tallene bedre reflekterer antall henvendelser totalt, og at det tidligere har 
vært en underrapportering. Nå registreres enhver kontakt med studenter, også videre oppfølging av 
saker som gjør at studenter tar kontakt igjen, enten på mail eller på telefon.  
 
Det har vært en STOR økning i antall henvendelser fra mange land, blant annet fra Tsjekkia, Slovakia 
og Ungarn. Dette skyldes nok i all hovedsak mye jobbing med store enkeltsaker som har krevd mye 
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og tett oppfølging. Det har også vært en stor økning i antall henvendelser fra både Australia, 
Storbritannia og Polen. Her er det ikke noen enkeltsaker som har dominert, men det har vært en 
generell økning i henvendelser. Siden sosialrådgiver dessverre ikke har full tilgang til kategoriseringen 
etter tema i CRM før sakspapirfrist, kan ei heller tallene analyseres så grundig som man pleier å gjøre. 
 
Antall henvendelser kategorisert etter tema 
 

kategorisert etter tema: Q1 2017 2016 2015 Endring  

Agent  3 -  

Beredskap  6 6  

Bolig  37 25  

Diverse  46 40  

Godkjenning  10 8  

Helse  35 41  

Lånekassen  14 19  

Transfer  2 11  

Universitet  4 15  

Økonomi  24 20  

 
Kommentarer: 
ANSAs sekreteriat har ikke oversikt over tall for disse kategoriene første kvartal , grunnet et problem 
med CRM-systemet innen sakspapirfristen.  
 

Etter studiene 
 
Støttemedlemskap (tidligere nevnt som fundraising) er gjennomført og igangsatt. Da dette er tidlig i 
prosessen er det for tidlig å kunne rapportere tall og funn i prøveperioden. 
 
Arbeidet med sikre og utvikle arbeidet og bistanden til ANSA alumni fortsatte i 2016 og fortsetter i 
2017.  Det er nedsatt en egen kontaktperson for kontakten for å enkle prosesser. Utfordringer 
forbundet med tid blant styremedlemmer er fortsatt en utfordring. 
 
 

Politisk beretning 
 

Politiske gjennomslag i 2016-2017: 
Hovedtema for det politiske arbeidet for øyeblikket er at vi er i en oppbyggende fase. Vi har mange 
gjennomslag på kort tid, blant annet har mange mindre saker gått igjennom. Dette betyr at vi nå sitter 
med større og dyre saker som tar noe lengre tid å forankre hos politikerne, men de er desto viktigere 
av den grunn. Dette er saker som økt stipendandel for bachelorstudenter og stipendomgjøring av det 
nye topplånet for høye skolepenger. Topplånet er en ordning som ble innført på statsbudsjettet for 
2017 der studenter som går ved universiteter der er særlig høye skolepenger har muligheten til å låne 
inntil 100 000 NOK ekstra som et rent lån for å dekke disse utgiftene. Det jobbes også kontinuerlig 
med problemer knyttet til autorisasjon av helsefaglige studier i utlandet. Dagens ordning er alt for 
uforutsigbar og dårlig, derfor presser ANSA stadig på for en endring på dette feltet. 
 
I prosessen med lobbyvirksomhet mot statsbudsjettet 2017 ble ANSA gjort oppmerksom på at 
kostnaden for norske elever som tar VG2 og VG3 på UWC (United World Colleges) rundt i verden 
hadde økt dramatisk de siste årene. Da ble avgjørelsen raskt fattet om at det var i ANSAs interesse og 
jobbe for en lavere kostnad her da internasjonal erfaring på videregående ofte er en god vei til videre 
studier i utlandet. Gjennom en prosess der særlig Venstre var lydhøre lyktes vi i å få halvert 
egenandelen slik at den ble satt på dagens nivå, 35 000 NOK. 
 
Et annet viktig gjennomslag for ANSA i 2016-2017 var en ekstra stilling til Tysklandssatsningen. Som 
et svar til at Regjeringen ønsker er tettere utdannings- og forskningssamarbeid med Tyskland ba 
ANSA om en ekstra bevilgning på 1 000 000 NOK for å opprette en egen stilling som skal jobbe 
spesifikt med å sørge for at flere nordmenn velger Tyskland som studieland. Da statsbudsjettet for 
2017 kom ingen tildelning, men gleden ble desto større da kontrabeskjeden kom en måned senere. 
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Prosessen mot statsbudsjettet for 2018 
Statsbudsjettet (SB) blir vedtatt året før det gjelder. ANSAs påvirkningsarbeid med budsjettet for 2018 
startet derfor i begynnelsen av året 2017 – selv om Regjeringen planlegger å først legge frem sitt 
forslag til statsbudsjett for 2018 til Stortinget 12. oktober 2017. 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 2018 i desember 2017, dog vil årets budsjett være spesielt da det er valgår og det 
ikke er gitt at man i oktober har samme regjering som utarbeidet budsjettet.  
 
I ANSA er det hvert år generalforsamlingen i sin behandling av politisk arbeidsprogram 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 arbeidsprogram 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.  
 
ANSAs politiske prioriteringer for statsbudsjettet for 2017 som ble vedtatt av Hovedstyret i desember 
2015 var: 
 
ANSA vil øke stipendandelen av skolepengestøtten for bachelorgrader i utlandet slik at den likestilles 
med stipendandelen for master- og doktorgrader i utlandet. 
Estimert kostnad: 
Hvis innført høsten 2017: 84,2 millioner kroner (budsjetteffekt for 2017-budsjettet) 
Hvis innført høsten 2017 og for hele skoleåret 2017-2018: 105,3 millioner kroner. 
 
 
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% av taket som 
for 2015-2016 var på 62 945 kroner (altså øke maksbeløpet til stipendet norske bachelorstudenter får 
fra 31 472,5 kroner til 44 061,5 kroner til å dekke skolepenger) har dessverre ikke fått den 
oppmerksomheten saken fortjener. Det til tross for at hele 9 770 av totalt 17 482 norske 
helgradsstudenter i utlandet studerte på bachelornivå i 2014-2015 med støtte fra Lånekassen (altså et 
klart flertall med en andel på 55.88% opp mot andelen på mastergrad: 41.05%, PhD: 1.07% og 
«annet»: 1.98%). 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 
begynte med doktorgradstipendet. Mowinckel presiserte så at neste målsetning etter å ha løftet 
bachelorgradsstudentene ville være å løfte taket (som nå ligger på 62 945 kroner) 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 2018. I tillegg til dette vedtok hovedstyret, som 
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en reaksjon på innføringen av det nye topplånet, at det skal være en prioritering for ANSA å få dette 
lagt inn i en stipendomgjøringsordning.  
 
De prioriteringene som ble vedtatt av hovedstyret på HS#3 2016 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.  

 
 

Utvikling av ny politikk for ANSA 
Det er altså en uttynning blant ANSAs politiske saker fordi vi har fått mye gjennomslag de siste fem 
årene. På mange måter har de lavthengende fruktene blitt tatt og ANSA sitter igjen med en viktig men 
svært teknisk sak som ikke engasjerer politikere (bachelorsaken). Det ble derfor bestilt av 
generalforsamlingen i 2016 at ANSA skulle utvikle ny politikk. 
 
Dette arbeidet har hatt en todelt spor. President Ole Kristian Bratset inviterte kort tid etter 
generalforsamlingen 2016 medlemmene til å komme med innspill gjennom en åpen nettbasert kanal. 
Det kom dog lite inn og utviklingen har derfor i stor grad blitt drevet av president og hovedstyre.  
 
Arbeidet med å få topplånet inn under stipendomgjøring er å ansees som et nytt politikkområde, men 
er i all hovedsak en reaksjon på innføringen av ny politikk fra Regjeringens side. Det blir viktig for 
neste års president og hovedstyre at denne saken videreutvikles og prioriteres.  
 
Et annet spennende område hvor det er utviklet ny politikk er de foreslåtte endringene i kapittelet 
«grunnskole og videregående opplæring» i politisk arbeidsprogram. Utenlandsstudenter fremstår tidvis 
som en privilegert gruppe det er noe vanskelig å skape sympati for og det virker betimelig for ANSA å 
ta et større ansvar for helheten i internasjonaliseringsarbeidet. Derfor foreslås det en opptrapping i 
politikk og retorikk når det kommer til internasjonalisering på grunnskole og videregående nivå. Med 
dette vil ANSA kunne ta mer plass i media, ta større ansvar og sikre rekruttering til høyere utdanning i 
utlandet på en bedre måte. 
  
 

Usikkerhet rundt autorisasjon for norske psykologistudenter i utlandet 
Gjennom året har nordmenn som studerer psykologi ved ELTE-universitetet i Ungarn kommet opp i en 
vanskelig situasjon da Helsedirektoratet har funnet ut at deres utdanning ikke kvalifiserer til 
autorisasjon som psykolog i Norge. Nå har man fått vite at det samme gjelder psykologistudenter i 
Polen. Dette er en negativ utvikling som fremstår som en trussel mot internasjonalisering og en stor 
byrde for de studentene det rammer.  
 
ANSA mener at ordningen i dag er uholdbar og dårlig og har spilt dette inn ved alle anledninger. 
Foreløpig er det ingen bedring i situasjonen, men det jobbes kontinuerlig fra ANSAs side med å legge 
press på relevante aktører.  
 
Høringsuttalelser: 
- Muntlig høring i Finanskomitéen om statsbudsjettet (14.10.15) 
- Muntlig høring i Kirke-, utdannings-, og forskningskomitéen om (25.10.15) 

 

Møter og konferanser i perioden 
- 8. august – Medietrening hos Corporate Communications 
- 15 – 20. august – Arendalsuka 

o 16. august – Paneldeltager i «et felles arbeidsmarked for unge i Norden» 
o 16. august – «Er utlandet mest til bry?», paneldebatt i samarbeid med SAIH og 

Fredskorpset 
o 16. august – «Studentnach», paneldebatt i samarbeid med NSO 

- 22. august – Samarbeidsmøte med NSO, EO og Lånekassen 
- 22. august – Møte i samordningsgruppen 
- 22. august – Møte i Lånekassens klagenemd  
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- 23. august – Planleggingsmøte for ANSA60 med Stratos 
- 25. august – US Task Force meeting 
- 25. august – ANSA Alumni Årsmøte 
- 26. august – Styemøte i Lånekassen 
- 29. august – Holmenseminaret  
- 30. august – Intervju av HKH Kronprinsen 
- 31. august – Møte med Instiut Francais 
- 1. september – Møte med Even Kvelland, US Embassy 
- 2. september – ANSA60 
- 5. september – Foredrag på Kilroy Live 
- 8. september – NOKUT-frokost om internasjonale rankinglister 
- 13. september – Møte med Vibeke Munthe-Kaas 
- 15. september – Frokost med NSO 
- 15. september – Møte med Kristiane Roe Hammer 
- 20. september – Møte med Tor-Arne Solbakken (LO) 
- 5. oktober – Møte med statsråd Bent Høie 
- 5. oktober – Møte med NSO 
- 6. oktober – Forhåndspresentasjon av SB2017 
- 11. oktober – Frokostseminar Corporate Communications 
- 11. oktober – Møte med Silje Kjørholt 
- 12. oktober – Transatlantic Science Forum meeting hos KD 
- 12. oktober – Møte med UWC Norge 
- 13. oktober – Møte med Iselin Nybø (Venstre) 
- 13. oktober – Møte med Helsedirektoratet  
- 14. oktober – Høring i Finanskomiteen 
- 15. oktober – Hilsningstale til Buskerud Unge Høyres generalforsamling 
- 17. oktober – Foredrag på Akademiet Drammen 
- 18. oktober – Lederpils 
- 20. oktober – Møte med Daniel Iniesta (ISU) 
- 24. oktober – 60 årsfeiring av den Ungarske frigjøringskampen 
- 25. oktober – Høring i KUF-komiteen 
- 28. oktober – Styremøte i Lånekassen 
- 28. oktober – Halloween happy hour hos US Embassy 
- 31. oktober – Møte med Kristin Ørmen Johnsen (Høyre) 
- 31. oktober – Møte med Henrik Asheim (Høyre) 
- 1. november – Møte med Anders Tyvand (KrF) 
- 8-9. november – IKG16 i Bergen 
- 16. november – Overvære Røe Isaksens kunngjøring av Tysklandsmiddlene  
- 17. november – Helsepersonelldagen hos Hdir 
- 19. november – NSO 80 år 
- 21. november – SVs Lobbykurs 
- 21. november – Møte med Trygve Hegnar 
- 22. november – Presidentkveld på kontoret 
- 23. november – Årsmøte i Frivillighet Norge 
- 25. november – Julebord med kontoret 
- 2. desember - Møte med Arvid Ellingsen (LO) 
- 5. desember - Møte med leder og internasjonalt ansvarlig i NSO 
- 5. desember - Julemottakelse og utdeling av Nordens språkpris 
- 6. desember - Innlegg på «Studier i USA og Karrieretips» 
- 7. desember - NHO Morgenkaffe 
- 8. desember - Møte i samarbeidsgruppen 
- 8. desember - Besøk fra LNU 
- 8. desember - Innlegg på «Studier i USA og karrieretips» hos DNB 
- 12. desember - Møte med Are Turmo (NHO) 
- 12. desember - Julegløgg hos NORAM 
- 14. desember - Møte med departementsråd Skarheim (Kunnskapsdepartementet) 
- 14. desember - Planleggingsmøte for ANSA-seminaret 2017 
- 15. desember - Møte med Ragnar Evensen 
- 15. desember - Møte med Mani Hussaini (AUF) 
- 20. desember - ANSA Karrieredag 2016 
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- 28. desember - Telefonmøte med Anders Fjelland Bentsen 
- 29. desember - Møte med Hans Holter-Sørensen (Taplow Group) 
- 3. januar - Opplæring i Meltwater 
- 4. januar - Planleggingsmøte for ansettelsesprosess av ny generalsekretær 
- 5. januar - Beredskapsøvelse med Sjømannskirken 
- 5. januar - Møte med Henriette N. Thommessen 
- 6. januar - Møte med Kristiane Roe Hammer 
- 6. januar - Møte med Marianne Aasen (A) 
- 9. januar - Planleggingsmøte for ANSA-seminaret 2017 med NHO og LO 
- 10. januar - Kick-Off på Universitetet i Stavanger 
- 11. januar - Planleggingsmøte for frokostseminar om NIFU-rapport 
- 11. januar - Møte med Andreas Brandt (Europeisk Ungdom) 
- 12. januar - Topplederkonferansen 2017 
- 12. januar - Presentasjon av utkast til Høyres valgprogram 
- 13. januar - Møte Gustav L. Heiberg (Hydro) 
- 13. januar - Intervjuer av kandidater til generalsekretær 
- 16. januar - Intervjuer av kandidater til generalsekretær 
- 16. januar - Møte med Henrik Asheim (H) 
- 16. januar - Møte med Harald Nybølet, direktør i SIU 
- 17. januar - Intervjuer av kandidater til generalsekretær 
- 17. januar - Møte med den Israelske ambassaden 
- 17. januar - Møte med AIESEC 
- 18. januar - Møte med Silje Kjørholt (ONF) 
- 18. januar - Møte med Ada Arnstad (Senterungdommen) 
- 19. januar - Møte med utvekslingsorganisasjoner 
- 19. januar - Lederpils 
- 20. januar - Utfluktsdag med sekretariatet  
- 23. januar - Intervjuer av kandidater til generalsekretær 
- 24. januar - Intervjuer av kandidater til generalsekretær 
- 24. januar - Møte med Hans Holter-Sørensen (Taplow Group) 
- 25. januar - Intervjuer av kandidater til generalsekretær 
- 26. januar - Frokostmøte hos Abelia 
- 30. januar - Reisemøte 
- 31. januar - Møte med Jonas G. Støre (A) 
- 1. februar - Lunsj med Hilde Sirnes 
- 7. februar - Telefonmøte med Anders Fjelland Bentsen 
- 8. februar - Intervju med universitetsavisa NTNU 
- 9. februar - Møte med Øystein Parelius (NSO) 
- 10. februar - ISU ambassademøte  
- 12. februar - Møte med ordførerkollegiet 
- 13. februar - Møte med Hans Holter-Sørensen 
- 14. februar - Møte med Inga Marie Nymo Riseth (SAIH) 
- 14. februar - Møte med statssekretær Bjørn Haugstad (Kunnskapsdepartementet) 
- 14. februar - Møte med Eva Finitis (Hydro) 
- 15. februar - Tale til Lånekassens interne fagseminar 
- 20. februar - Intervjuer av kandidater til generalsekretær 
- 22. februar - Elektronisk hovedstyremøte 
- 27. februar - Frokostmøte om NIFU-rapport 
- 27. februar - Møte med Hege Yli Melhus Ask 
- 27. februar - Budsjettkomitemøte 
- 28. februar - Planleggingsmøte for sommerseminaret 
- 28. februar - Planleggingsmøte for generalforsamlingen 
- 28. februar - Skypemøte med ordførerkollegiet 
- 1. mars - Møte med Anders Petterød Halvorsen 
- 2. mars - Frokostmøte med Jakob Aure og Bjørn Blindheim (Aker Scholarship) 
- 2. mars - Møte med utenlandsdirektør i NOKUT, Stig Arne Skjerven 
- 7. mars - Lederpils 
- 10. mars - Styremøte i Lånekassen 
- 13. mars - Skypemøte med Sophie Kilaas 
- 14. mars - Møte med Laboremus om ANSA-seminaret 2017 
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- 14. mars - Interessegruppemøte IK17 
- 14. mars - Mottakelse i forbindelse med IK17 
- 15-16. mars - Internasjonaliseringskonferansen 
- 17. mars - Frokostmøte hos Corporate Communications 
- 17. mars - Møte med den franske utdanningsattacheen og Madeleine Mowinckel 
- 20. Mars - Kick-off – Proud Supporters of Academic Freedom (SAIH) 
- 21. mars - Intervju med Lierposten 
- 23. mars - Radiointervju i NRK 
- 23. mars - Møte med Erik Hoff 
- 24-26. mars - Landsmøte i Norsk studentorganisasjon 
- 29. mars - Foredrag om studier i utlandet på UiO 
- 4. april - Middag i den britiske ambassadørresidensen  
- 5. april - Frokostseminar med Civita 
- 5. april - Foredrag for besøkende VG3-klasse 
- 5. april - Idemyldring for fellesarrangement på Arendalsuka med FK og SAIH 
- 6. april - Frokostseminar hos Abelia 
- 6. april - Kurs i Lånekassens forskrifter 
- 6. april - Planlegging av sommerseminar med Tone S. Hoff 
- 6. april - Møte med Jon Stenslet (ANSA Alumni VK) 
- 18. april - Lederpils 
- 19. april - Telefonmøte med Anders R. Sørli i Hallo Norden 
- 19. april - Kick-off – ANSA/Bafo samarbeid 
- 21. april - Møte om Arendalsrådet med FK og SAIH  
- 24-26. april - Konferanse om utdanningssamarbeid etter Brexit (Madrid) 
- 27. april - Statusmøte for sommerseminaret 
- 27. april - Møte med Stig Arne Skjerven, utenlandsdirektør i NOKUT 
- 28. april - Møte med Hdir, NOKUT og Lånekassen 
- 5. mai - Møte med Hilde Sirnes 
- 5. mai - Hilsningstale til ISUs årsmøte 
- 5. mai - Cinco de Mayo på US Embassy 
- 8. mai - Møte med Jakob B. Aure 
- 9. mai - Møte med Anders Halvorsen om HS#5 og GF 
- 10. mai - Møte med Svein-Egil Jørgensen fra Econa 
- 11. mai - Møte med Anne Tingelstad Wøien (SP)  
- 11. mai - Budsjettkomitemøte 
- 19. mai - Møte med generalkonsul Steen i Rio de Janeiro 
- 23. mai - ANSA-seminaret 2017 
- 23. mai - Møte med Bjørn-Kristian Svendsrud, FPU 
- 23. mai - Møte med Riksrevisjonen  
- 24. mai - Møte med Kristiane Roe Hammer 
- 24. mai - Møte med Kunnskapsdepartementet 
- 29. mai – Møte med Mathilde Tybring-Gjedde 
- 7. juni - Møte i samordningsgruppen 
- 7. juni - NSOs sommerfest 
- 8. juni - Sekretariatsworkshop 
- 9. juni - Styremøte i Lånekassen 
- 12. juni - Innspillskonferanse for revidering av langtidsplanen for høyere utdanning 
- 13. juni - Lanseringskonferanse for OECDs landrapport 
- 20. juni - Velkommen til arbeidslivet-dagen 
- 22. juni – Møte med Iselin Nybø (V) 
- 22. juni - 4th of July-feiring på Villa Otium 

 

 

Landbesøk i perioden 
 

- 9. september – ANSA Sør-Koreas landsmøte i Seoul 
- 22.-25. september – ANSA Australias landsmøte i Melbourne  
- 1. oktober – Vintur til Waiheke Island med ANSA New Zealand 
- 2. oktober – ANSA New Zealands landsmøte i Auckland 
- 7.-9. oktober – HS#2 i Dublin 
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- 21.-23. oktober – Kick-Off i Hamburg med ANSA Sverige, Tyskland, Benelux og Danmark 
- 4.-6. november – LM ANSA Østerrike 
- 11.-13. november – Fagseminar i Warsawa med ANSA Polen 
- 15.-20. februar - ANSA Asia Convention 2017 
- 23.-26. februar - ANSA Benelux LM i Amsterdam 
- 3.-5. mars – Fagdag ANSA Latvia 
- 10.12. mars – LM ANSA UK 
- 1.-2. april – Organisasjonskurs med ANSA Kroatia 
- 7.-9. april – LM ANSA Tsjekkia 
- 21.-23. april – LM ANSA Sverige 
- 28.-30. april – Årstur med ANSA Spania og Portugal 
- 16.-22. mai – LM og 17. mai med ANSA Brasil 
- 3. juni – LM ANSA Sør-Afrika 

 

 
 
 
 
 


