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1. Innledning 

Først og fremst ønsker vi å benytte anledningen til å si tusen takk. Tusen takk til alle som har lagt ned 
timer og innsats for at norske studenter i utlandet skal få en bedre studiehverdag. Den jobben dere 
gjør og den tryggheten dere skaper er uvurderlig! 

ANSA-året 2018-2019 har vært preget av omstilling og vekst. Ved generalforsamling 2018 vedtok 
ANSA en femårig strategi som gjelder for hele organisasjonen. Hovedstyret og sekretariatet har brukt 
tid på å forankre denne i alle deler av organisasjonen. Intensjonen med å lande en enkel og oversiktlig 
strategi er at alle ledd i organisasjonen skal kunne bidra til å jobbe langsiktig for at vi skal nå 
målsetningene. Slik vil ANSA også i fremtiden kunne ivareta utenlandsstudentenes interesser på en 
best mulig måte.  

Dette fordrer at medlemsmassen vokser, og vekst har det blitt – hele 9% flere unike medlemmer i 
2018 sammenlignet med 2017.  

ANSA tilbyr studentvelferdsløsninger for norske utenlandsstudenter, og vi så i 2018 et særlig behov for 
å utvide denne satsningen. Over tid har ANSA opplevd et økende antall henvendelser knyttet til 
mental helse, og da utenlandsstudentene ble inkludert i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 
2018 ble det også presentert tall som bekreftet dette. ANSA presenterte i 2018 sin helt egen 
psykologtjeneste. Gjennom tjenesten tilbys norske utenlandsstudenter behandling for psykiske 
symptomplager gjennom online psykologtimer, samt forebyggende tiltak gjennom webinarer.  

Både det strategiske og det politiske arbeidet bærer i stor grad preg av langsiktighet. Dagens 
utenlandsstudenter nyter godt av at ANSA tidligere har jobbet målrettet og systematisk med konkrete 
problemstillinger, noe årets hovedstyre har fulgt opp med sine statsbudsjettprioriteringer. Spesielt for 
dette ANSA-året har blant annet vært arbeidet med stortingsmeldingen om internasjonal 
studentmobilitet og fokuset på psykisk (u)helse blant utenlandsstudenter, hvor sistnevnte førte til at vi 
fikk tildelt 760 000 kr av Kunnskapsdepartementet for å styrke vårt online psykologtilbud. 

Vi ønsker igjen å takke dere som har lagt ned minutter, timer og dager for utenlandsstudentene. Uten 
dere, intet ANSA. Det er derfor en glede å kunne ønske dere hjertelig velkommen til ANSAs 63. 
generalforsamling den 26. og 27. juli 2019, hvor vi sammen skal finne den rette kursen for ANSA det 
neste året.  

Velkommen! 

 

 

 

 

 

Oslo, 19. juni 2019 

 

 

Hanna Flood        Anders Petterød Halvorsen  

President         Generalsekretær 
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2. Bærende elementer ved drift av ANSA i perioden 2018 - 2019 

ANSAs sekretariat har i 2018 bestått av 12,36 årsverk:  

• 12 ansatte i 100 prosent stilling.  

• 1 ansatt i 20 prosent stilling.  

• Samlet deltidsarbeidende utgjør en 16,4 prosent stilling  

Av dette bestod ANSA informasjonstjeneste og studentvelferd for 5,20 årsverk:  

• 5 ansatte i 100 prosent stilling.  

• 1 ansatt i 20 prosent stilling. 

Kalenderåret 2018 kan i all hovedsak kategoriseres i 3 hovedområder for ANSAs virke og 
leveranseområde. Digitalisering, studentvelferd og medlemsvekst. Dette er tre hovedområder som 
sterkt representerer informasjonstilbudet om studier i utlandet og velferdstilbudet for norske 
utenlandsstudenter. I figuren under har vi trukket frem det vi mener er de viktigste milepælene i 
ANSAs arbeid det siste året. Disse vil bli nærmere beskrevet gjennom årsberetningen.  

 

Digital kundeservice 

ANSA har et fokus på å utvikle en mest mulig effektiv kundedialog som kontinuerlig yter god og 
relevant service for kunder. Dette har lenge vært en utfordring i pressperioder hvor søkerantallet på 
spesifikke land er store. I 2018 kommuniserte ANSA direkte med kundene via følgene tjenester: 

• Telefon 

• E-post  

• Digitale webinarer 

• Chatbot på gjeldende nettsider og SoMe 

• ansa.no 

• Personlig veiledning  

• Informasjonskvelder  

• Foredragsvirksomhet 

• Deltakelse på utdanningsmesser  
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ANSAs langsiktige mål er å få ned antallet individuelle henvendelser per mail, telefon og 1 til 1 
veiledninger. Løsningen for dette ligger i å tilby mindre ressurskrevende tjenester som besvarer 
repeterende spørsmål og problemstillinger hos kunder. ANSAs strategiske tilnærming ligger i å utvikle 
tjenestetilbudet ved å få brukerne våre over på gode digitale tjenester. Ressurser vil så kunne 
benyttes mer effektivt på å treffe brukerne der de er – blant annet på skoler og utdanningsmesser. 

Dette er ANSA på god vei til å lykkes med, takket være at det har blitt lagt ned stor innsats for å sørge 
for at det skal være mulig å finne all den informasjonen man trenger lett tilgjengelig digitalt. Satsningen 
videre er å sørge for at alle spørsmål vi mottar blir godt besvart ved hjelp av chatbot på nettsidene, i 
form av filmsnutter og steg-for-steg bruksanvisning på nettsiden ansa.no.  

Chatbot 

I 2019 skal ANSA fokusere på digitalisering og effektivisering av arbeidsrutinene samt kundeservice til 
våre medlemmer. Kundedialog er i dag godt på vei inn i chat- og meldingstjenester, mens tale er på 
vei ut. Dette åpner muligheten til å prøve nye måter å automatisere kundedialogen på. I løpet av ett år 
mottar ANSA mellom 10 000-15 000 kundehenvendelser. ANSAs informasjonssenter bruker mye tid 
på å besvare enkelthenvendelser som er tids- og ressurskrevende. 

I 2018 startet vi med prosjektet “ANSA Chatbot”. Med en ANSA-chatbot vil vi kunne gi en bedre 
kundeservice, da den alltid vil være tilgjengelig for våre kunder uansett tid og sted. Prosjektet ble satt i 
drift Januar 2019. ANSAs digitale chatbotsatsning skal i løpet av 2020 ha redusert enkelthenvendelser 
over telefon og epost med 35%, og samtidig nå ut til et bredere publikum med gode digitale 
selvhjelpsløsninger. ANSAs informasjonssenter vil som følge av dette kunne rette fokus mot digitale 
gruppeveiledninger for elever og studenter i hele landet.  

Informasjonsarbeid i ANSA 

ANSA har over tid sett en utvikling der interessen for å lete seg frem til informasjonen om studier i 
utlandet uteblir blant de potensielle studentene. Det oppleves at de potensielle studentene ønsker tett 
oppfølging gjennom informasjon- og søknadsprosessen. Dette kan videre leses gjennom den stadig 
høye bruken av ANSAs informasjonstjeneste, og det økende tilbudet fra næringslivsaktører i markedet 
(agenter/studietilbydere).  

Etisk godkjenning av agenter  

Siden 2010 har ANSA presentert en oversikt over “etisk godkjente” leverandører av studier og 
skolegang i utlandet. Gjennom ANSAs etiske retningslinjer, sikrer vi 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 i 2018, endte vi opp med 19 
godkjente agenter for året 2019 og 2020.  

ANSAs rolle som nasjonalt informasjonssenter 

ANSAs rolle som nasjonalt informasjonssenter er ubestridelig og understrekes av antallet 
henvendelser ANSA mottar årlig over telefon, e-post og sosiale medier. Det ble også kraftig 
understreket da Riksrevisjonen la frem sin rapport på deres undersøkelse om godkjenning av 
utdanning og yrkeskvalifikasjoner i utlandet.1 Tabellen under er hentet fra undersøkelsen og viser at 
ANSA sammen med Lånekassen er den klart viktigste kanalen for studenter å henvende seg til for 
informasjon om godkjenning av studier fra utlandet.  

                                                      
1 https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2018-2019/godkjenning-av-utdanning-og-
yrkeskvalifikasjoner-fra-utlandet.pdf 

https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2018-2019/godkjenning-av-utdanning-og-yrkeskvalifikasjoner-fra-utlandet.pdf
https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2018-2019/godkjenning-av-utdanning-og-yrkeskvalifikasjoner-fra-utlandet.pdf
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ANSAs turné: Oppdag verden – gjennom studiene 

Høsten 2018 arrangerte ANSA en turné om studier i utlandet sammen med alle de 19 etisk godkjente 
agentene, Lånekassen, Education USA og stiftelsen NORAM. 

Målet med turnéen var å gi elever og rådgivere på videregående skoler en komplett oversikt over 
muligheter ved å skape en «minimesse». Slik sikrer ANSA at elevene kan gjøre et velinformert og trygt 
valg, og slipper rådgiverne på skolene å arrangere utallige presentasjoner gjennom hele året med 
ulike næringslivsaktører. På turneen får studentene samtidig en oversikt over hvilke finansierings- og 
godkjenningsordninger som er nyttige å kjenne til dersom de reiser til utlandet for å studere. 
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ANSAs turné besøkte 12 videregående skoler i Oslo og omegn i løpet av uke 41 og 42. Det ble holdt 
presentasjoner for i overkant av 2000 elever på videregående skole.  

Tilbakemelding fra de videregående skolene vi besøkte var utelukkende positive og ANSA utvider i 
2019 tilbudet til å gjelde videregående skoler i Bergen, Trondheim og Stavanger.  

Veiledninger 

I fremtiden ønsker ANSA at veiledningene i større grad utføres digitalt gjennom webinarer. Målet er få 
tallet på digital-veiledninger opp ettersom dette er et tilbud som kan benyttes av brukere over hele 
landet. Av totalt 1213 veiledninger som ble holdt i 2018 foregikk veiledning for 346 deltakere digitalt. 
Til sammenligning ble det i 2016 holdt 986 enkeltveiledninger, i 2017 var tallet 1058. Dette er helt klart 
god service, men kun for noen da tjenesten er svært ressurskrevende. Praksisen fremover er å ha 
hyppige samlende digitale webinarer som også ivaretar behovet med spørsmål fra enkeltindivider.  

 

Aktiviteter for ANSA Informasjonssenter 2018  

• ANSA har i 2018 besøkt 42 videregående skoler.  

• ANSA har deltatt på 9 utdanningsmesser, samt SONOR-turneen og ANSAs egen turne 

Oppdag Verden.  

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

• ANSA har møtt med 23 ulike utenlandske universiteter gjennom året.  

• ANSA har avholdt fem rådgiverseminarer på fire ulike steder rundt om i landet.  

• Det har blitt gjennomført studiereiser til Spania, Frankrike og Kina  

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

studieretninger.   

• ANSAs har deltatt på årlig kurs hos Lånekassen 

• ANSA sender ut nyhetsbrev til rådgivere i hele Norge en gang i mnd. 

• ANSA svarer for Ung.no 

Tyskland 

ANSA ble i 2018 tildelt 1 million kroner fra Kunnskapsdepartementet for å videreføre vår satsing på 
Tyskland som studieland. Grunnet forsinkelser i tildelingen, og justering av leveransefokuset i 
prosjektet ble ikke arbeidet satt i gang før desember 2018. ANSA har fått innvilget videreføring av 
ubrukte midler for prosjektet til å fortsette inn i 2019.  
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TOEFL test 

I august 2018 ble ANSA godkjent som ETS - Certified Test Administrator Site for the TOEFL iBT test. 
TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) er den mest utbredte engelsktesten i verden og 
godkjennes i over 130 land, av over 10 000 universiteter og læresteder.  

ANSA holdt TOEFL-testen i sine lokaler i Oslo sentrum to ganger per måned fra og med september og 
ut 2018. ANSA opplevde stor interesse og var fullbooket hver eneste gang. 

3. Studentvelferd 2018 

Studentsamskipnaden ANSA 

ANSA har medlemmer i over 100 ulike studieland. Totalt 27 «ANSA-land/regioner», og 110 lokallag. 
563 studenter representerer ANSA i utlandet med tillitsverv i ANSA. 

 

 

ANSA Arrangementer 

Arrangementer er ett av ANSAs viktigste tilbud. Ikke bare samler vi studentene faglig men også 
sosialt. I 2018 bestemte vi oss derfor for å forbedre og synliggjøre ANSAs arrangementstilbud, og 
sommeren 2018 tok vi i bruk CheckIn, som er et komplett alt-i-ett system for håndtering av 
arrangementer. Samtidig utviklet vi en helt ny arrangementsplattform på www.ansa.no/ som gir et 
helhetlig bilde over hvor mange arrangementer som avholdes i hele verden.  

 

http://www.ansa.no/arrangementer
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Nå har vi en helhetlig oversikt over alle arrangement i hele verden i tillegg til at vi har statistikk over 
hvor mange medlemmer og potensielle medlemmer som deltar på ANSA sine arrangementer. Dette 
gjør at vi kan bruke denne informasjonen til å rekruttere nye medlemmer, samtidig som vi har en 
beredskapsliste hvis ulykken inntreffer.  

Tall og trender 

Sosialrådgiver-rollen ble i 2018 lagt om. Nå er blitt en sosial- og karriereveileder stilling. Denne 

omstillingen har vært mulig ved at vi har gjort grep som har resultert i færre henvendelser om sosiale 

saker. Vi har blant annet forbedret nettsider, slik at gjentagende problemstillingene nå blir besvart på 

nettsidene. Det nye psykologtilbudet, samt forebyggende kurs til våre medlemmer, har frigjort tid 

tidligere brukt samtaler med studenter som egentlig hadde behov for mer profesjonell psykologhjelp.  

I løpet av 2018 mottok og besvarte sosialveileder i ANSA totalt rundt 350 eposter og telefonsamtaler. I 

den samme perioden ble det avholdt 52 bestilte veiledningssamtaler på telefon og Skype med 

studenter. De fleste av disse gjaldt temaer som helse, folkeregistrering, trygderettigheter, bolig, 

økonomi og lærested. Av alle henvendelsene gjaldt ca. 20% studenters psykiske helseutfordringer.  

Mental helse & psykologtilbud 

Siden psykiske helseutfordringer er en stor utfordring blant norske utenlandsstudenter, er det naturlig 

for ANSA å ha et videre fokus på dette også i 2018. Vi har tro på at forebygging er viktig når det 

kommer til mental helse, og ANSAs arrangementer og sosiale nettverk kan være et positivt bidrag til 

studentenes psykiske helsesituasjon. Tallene fra SHoT-undersøkelsen 20182 viser allikevel at mange 

sliter og opplever psykiske symptomplager. Mange opplever utfordringer som ensomhet og 

hjemlengsel, og ANSAs sosialveileder kan bistå med støttende samtaler.  

For de som har mer alvorlige utfordringer lanserte vi i mars 2018 et pilotprosjekt for våre medlemmer 

bestående av prøvetimer hos en online psykolog. Etter en innledende samtale med ANSAs 

sosialveileder fikk de med videre behov tilbud om 1-2 gratis samtaler med en profesjonell psykolog. 

Pilotprosjektet har siden 25. mars 2019 blitt støttet av Kunnskapsdepartementet med 760.000 kr og 

tilbudet har blitt utvidet. 

Problematikken hos ANSA-studentene som søker psykologhjelp består hovedsakelig av ulike grader 

depresjon og nedstemthet, ulike angstlidelser, stress og søvnproblemer. Mange melder også om 

andre livsutfordringer, som for eksempel høyt stressnivå i forbindelse med krav og forventninger. 

                                                      
2 Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018:  http://www.ansa.no/globalassets/her-kan-du-lese-oversikten-over-tall-
for-norske-utenlandsstudenter.pdf 

http://www.ansa.no/globalassets/her-kan-du-lese-oversikten-over-tall-for-norske-utenlandsstudenter.pdf
http://www.ansa.no/globalassets/her-kan-du-lese-oversikten-over-tall-for-norske-utenlandsstudenter.pdf
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Kjønnsmessig fordelt var det kun 8 av de 54 studentene som var menn. Geografisk sett studerte 

nesten halvparten av de som brukte tjenesten i enten Storbritannia, Danmark eller Polen,  

ANSA lanserte også i løpet av 2018 et forebyggende tilbud for våre medlemmer i form av webinarer/ 

online kurs hvor studenter kan delta fra hvor som helst i verden. Temaene var blant annet 

eksamensstress, ensomhet og depresjonsmestring, og kursene var populære blant våre medlemmer.  

Beredskap og trygge rom 

I 2018 hadde vi et stort fokus på forebygging og opplæring av tillitsvalgte- både innenfor tradisjonelt 

beredskapsarbeid (terror, naturkatastrofer osv.), men også arbeid med grenseoverskridende adferd 

innenfor vår egen organisasjon. Med over 500 tillitsvalgte og mange arrangementer på hvert 

studiested gjennom hele året, så er også ANSAs medlemmer utsatt på dette området. Vi har derfor 

hatt fokus på at våre tillitsvalgte selv må jobbe forebyggende for å få til en god kultur på sine lokale 

ANSA-arrangementer. Dette skjer blant annet gjennom arbeid med tiltaksplaner og rutiner for 

håndtering av denne typen hendelser. På større arrangementer går tillitsvalgte gjennom en fast 

presentasjon med fokus på trygghet og trivsel i organisasjonen. 

Vi opprettet i 2017 en varslingsmulighet på våre nettsider (‘digital varslingsknapp’), hvor det er mulig å 

anonymt sende inn et varsel til beredskapsgruppen hvis man opplever ukomfortable situasjoner i sin 

kontakt med ANSA. Dette kan for eksempel være økonomisk mislighold, uønskede seksuelle 

tilnærminger, mobbing, vanskelige konflikter eller andre kritikkverdige forhold. Vi fikk i løpet av 2018 

inn en nokså omfattende varsling på en av våre tillitsvalgte, og denne ble fulgt opp grundig av 

beredskapsgruppen ved å følge våre vedtatte varslingsrutiner. Alle varslinger i ANSA håndteres i 

utgangspunktet som vist i modellen under: 

 

Beredskapsgruppen i ANSA hadde også i løpet av året 2 innvarslede beredskapssaker. Begge var 

hendelser i USA, hvor den ene var en skoleskyting og den andre var en større naturkatastrofe (orkan) 

som rammet flere deler av USA. I begge sakene hadde vi tett oppfølging med ANSAs tillitsvalgte på 

de aktuelle stedene, og vi fikk raskt en oversikt over at alle våre medlemmer var trygge.  

Undersøkelse 

ANSA gjennomførte i perioden desember 2018-januar 2019 en medlemsundersøkelse blant alle våre 
medlemmer. Hovedrapporten fra undersøkelsen er tilgjengelig som eget dokument.  

Undersøkelsen ble sendt til alle medlemmer i ANSA per 12. desember (totalt: 8574). Totalt ble 
undersøkelsen besvart av 1985 medlemmer, en svarprosent på 23,15 %. Hovedrapporten presenterer 
funn knyttet til motivasjon og informasjon om studier i utlandet (herunder ANSAs informasjonssenter, 
Lånekassen og autorisasjon), ANSAs medlemstilbud, karriere og ANSA som trygg organisasjon.  
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En av ANSAs hovedansvarsområder er vår rolle som nasjonalt informasjonssenter for 
utenlandsstudier. Det er derfor gledelig å lese i undersøkelsen at de som benyttet seg av ANSAs 
informasjonssenter er fornøyd med informasjonen de fikk, og opplevd som relevant og tilgjengelig. 

Blant arrangementene i ANSA svarer medlemmene er det de lokale arrangementene som quiz, 
julebord og lignende som trekker flest av respondentene. Dette viser at det lokale arbeidet de 
tillitsvalgte gjør for å inkludere hverandre står svært sterkt i organisasjonen, og er en viktig del av 
ANSAs arbeid både i dag og i fremtiden. 

4. Karrieretilbud 

Velkommen til arbeidslivet 21.juni 2018  

▪ Velkommen til arbeidslivet er en unik arena der bedrifter og norske utenlandsstudenter møtes.   

▪ Det ble arrangert i ANSAs egne lokaler for tredje år på rad.  

▪ HR-direktør i Innovasjon Norge, Yvonne Fosser, holdt åpningsinnlegg.    

▪ 9 bedrifter og organisasjoner deltok med 20 minutters bedriftspresentasjon og stand.  

▪ I fjor var det rundt 30 påmeldte mens i år var det full trøkk med rundt 80 engasjerte studenter. 

ANSA karrieredag 20.desember 2018  

▪ Årets store karrieredag ble i år arrangert på Felix Konferansesenter.  

▪ Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, CEO i Schibsted Kristin Skogen Lund og Chief 

Strategic Officer i Eat Foundation Olav Kjørven holdt innlegg. 

▪ 27 bedrifter og samarbeidspartnere hadde stands og rundt 200 studenter deltok.   

▪ ANSA Medisin hadde egen fagdag for medisinstudentene der Yngre Legers Forening, Kristin 

Utne holdt CV- og søknadskurs, kirurg Øystein Rognerud holdt innlegg om kirurgi samt Leger 

Uten Grenser holdt et kort innlegg om feltarbeid.  

Juvenarte 20. - 22.desember 2018    

▪ Juvenarte er ANSAs årlige utstilling for norske kunstfag- og designstudenter som har tatt hele 

eller deler av sin utdannelse i utlandet.   

▪ NRK viste innslag fra juryeringen på Kveldsnytt 5.september.  

https://tv.nrk.no/serie/kveldsnytt/NNFA23090518/05-09-2018 

▪ Selve utstillingen ble arrangert på Fineart, og åpnet av kulturminister Trine Skei Grande, 

ANSAs president samt artisten Bjørn Olav Edvardsen sang to julelåter.  

▪ Årets jury bestod av Nico Wideberg, Hanne Krogh, Halvor Bakke, Nina Skarra, Hege H. 

Sporastøyl og Nina Skarra.   

▪ Det var 17 bidrag totalt – “All the things” av Caroline Holhjem vant stipendet på kr 10 000.   

CV og søknadsbistand 

I mars 2018 lanserte ANSA et tilbud om CV/søknadsveiledning, hvor våre medlemmer nå sende inn 

sine CV- er og jobbsøknader for gjennomgang av en veileder. Det er ansatte fire utenlandsstudenter 

som frilans CV-veiledere, og i løpet av 2018 mottok de totalt 199 CV- er for gjennomgang. Det ble 

også sendt inn 71 individuelle jobbsøknader for gjennomgang. 3 CV-veiledere deltok på ANSAs 

karrieredag i desember 2018, og én deltok på en ANSA karrieremesse i Berlin i november 2018.  

Grunnlaget for denne tjenesten ligger i at norske utenlandsstudenter også skal få en tjeneste på lik 

linje med norske studenter i Norge.  

Karriereveiledning og webinarer 

I 2018 var utvikling av karrieretilbudet et viktig satsningsområde for ANSA. Våre utenlandsstudenter 

har få eller ingen karrieretilbud på sine studiesteder, og ingen av tilbudene utenlands er naturlig nok 

rettet mot det norske arbeidsmarkedet. En av målsetningene våre er å kunne tilby karriereveiledning til 

alle våre medlemmer. Høsten 2018 startet vi derfor tilbudet om karriere-relaterte webinarer. Vi avholdt 

https://tv.nrk.no/serie/kveldsnytt/NNFA23090518/05-09-2018
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ett webinar pr. måned fra september t.o.m. desember 2018, og det var i snitt 32 studenter som deltok 

på hvert webinar. Vi kommer i det neste året til å fortsette med månedlige online karriere-kurs, 

samtidig som vi også ønsker å utvide tilbudet med personlig veiledning hos vår karriereveileder.   

5. Styreleders beretning 

Organisatorisk 

I samsvar med statuttene har hovedstyret kommet sammen til fem ordinære styremøter denne 
perioden. Gjennom perioden har styret fulgt opp landene/regionene og utvalgene, jobbet med å 
forankre handlingsplanene i organisasjonen, fulgt opp egen handlingsplan og vedtatt ANSAs 
prioriteringer for statsbudsjettet 2020. I tillegg har HS bistått sekretariatet med spørsmål relatert til ny 
tillitsvalgthåndbok og etableringen av nye ANSA-nettverk. Hovedstyrets sakspapirer ligger på 
nettsidene, og kan finnes her: http://www.ansa.no/Om-ANSA/hovedstyret/hovedstyremoter-20182019/. 

I hovedstyrets arbeid med egen handlingsplan anbefaler dette hovedstyret at neste styre overfører de 
fleste punktene, med små justeringer (se protokoll fra HS5 sak «Fremdrift handlingsplan» for en mer 
detaljert oversikt). Mye av arbeidet med handlingsplanen bærer preg av at dette har vært det første 
året med en ordentlig strategi, men det har så langt vært et positivt verktøy som fortsatt har mye 
potensiale. HS gir også sin innstilling av justerte målsetninger, og ser frem til å diskutere disse under 
generalforsamlingen. 

Alle land/regioner og utvalg har sin kontaktperson i hovedstyret, og i år som i fjor har representanten 
fra de ansatte fulgt opp RAV (Resten Av Verden). Hovedstyrerepresentanten skal fungere som en 
ressurs, sparringspartner og kontaktledd mellom hovedstyret og landene. I tillegg til implementering av 
handlingsplan har felles arrangementsoversikt (Checkin) og Frifond blitt viet mye oppmerksomhet. 
Checkin har vært et nytt system for ANSA, og har derfor ført med seg mange spørsmål. Frifond ble en 
mye større endring enn forventet, da vi fikk korreks fra LNU for at vår måte å dele ut Frifond ikke var i 
tråd med deres retningslinjer. Intensjonen er at Frifond-midlene skal disponeres av lokallagene, noe 
som vil bli ny praksis fra og med 2019. Selv om dette har vært en stor overgang for enkelte land, er 
dette også en flott mulighet til å stimulere til aktivitet og vekst lokalt i ANSA.  

Politisk 

De siste årene har ANSA fått flere politiske gjennomslag som koster lite, blant annet valutajustering, 
full førsteårsstøtte for freshman-året i USA, språklig tilrettelegging og to semester med språklig 
tilrettelegging. ANSAs president arbeider til enhver tid ut ifra gjeldende politiske program og 
statsbudsjettprioriteringer fastsatt det foregående året (HS’ desember-møte). I tillegg har årets 
hovedstyre også vedtatt et politisk dokument om utveksling på VGS (HS2), da vi hadde et behov for å 
utdype og supplere det politiske programmet. 

Som nevnt er presidenten bundet av SB-prioriteringene som ble vedtatt foregående år, for å sørge for 
en god kontinuitet og et mer langsiktig perspektiv. Dette hovedstyret vedtok følgende prioriteringer for 
SB2020, med følgende begrunnelser: 

• Øke studiestøtten.  

Å studere i utlandet skal være en reell mulighet for alle, noe som innebærer at 

utenlandsstudentene må sikres økonomiske rammevilkår som gjør det mulig å gjennomføre 

et studium i utlandet uten egenfinansiering. For å styrke studenters kjøpekraft og sikre deres 

muligheter til å være studenter på heltid mener ANSA det er viktig at studiestøtten økes og 

knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 

 

• Øke stipendandelen for bachelorstudenter. 

Slik skolepengestøtteordningen er utformet i dag er det en forskjellsbehandling mellom 

studenter som går bachelor og studenter som går master og PhD. Dette gjennom at 

studentene på master og PhD mottar en større andel av sin skolepengestøtte som stipend 

sammenlignet med sine medstudenter på bachelor. ANSA mener ordningen er urettferdig, og 

at stipendandelen skal likestilles. Dette gjøres gjennom at stipendandelen økes fra 50% til 

http://www.ansa.no/Om-ANSA/hovedstyret/hovedstyremoter-20182019/
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70% (av et tak på 67 191 kroner), også for bachelorstudentene. Det er dog svært viktig at 

dette ikke skjer gjennom å senke stipendnivået for master og PhD. Støtteordningene er i 

tillegg svært uoversiktlige, og gir ikke et korrekt bilde av fordelingen mellom stipend og lån. 

Midt i ANSA-året fikk vi en utvidet regjering med en ny plattform, nemlig Granavolden-plattformen. Der 
ble det slått fast at regjeringen skal fullføre innfasingen av 11 måneders studiestøtte, styrke arbeidet 
med oppfølging av studentenes psykiske helse, og legge frem en stortingsmelding om internasjonal 
studentmobilitet, herunder vurdere situasjonen for studenter fra det globale sør. Sistnevnte punkt er 
også en sak som har opptatt kommunikasjonsrådgiver og president det siste året, hvor vi har deltatt på 
flere møter om tematikken. Høringsrunden for stortingsmeldingen er nå over, og meldingen forventes 
ferdigstilt tidlig i 2020. 

I tillegg til dette, jobber også kommunikasjonsrådgiver og president med andre politiske saker. Dette 
gjøres ved å jobbe opp mot departement, Storting og andre aktuelle samfunnsaktører. Av 
departementene jobber vi spesielt tett med Kunnskapsdepartementet (KD), og på Stortinget er vi 
tettest på utdannings- og forskningskomiteen (UFO). Etter at NRK publiserte en sak om psykisk helse i 
Sentral-Europa var vi i samtaler med KD, som førte til at vi fikk 760 000 til vårt online psykologtilbud 
(https://www.nrk.no/norge/utenlandsstudentene-far-penger-til-psykisk-helse-etter-nrk-sak-
1.14440152). Dette var utrolig gledelig, men er også noe ANSA må fortsette å ha fokus på de neste 
årene for at støtten skal vedvare. 

Som interesseorganisasjon jobbes det også med å fremme ANSA og utenlandsstudentenes stemme i 
det offentlige ordskiftet. I ANSA-året 2018-2019 har vi gjort dette gjennom blant annet disse sakene: 

- Konverteringsordningen3 

- Godkjenning og autorisasjon: ELTE-kronikk4, 5 , kronikk om dobbel turnus6, kronikk om 

medisinutdanning i utlandet7 

- Brexit8, 9 

- Utveksling10, 11 

- SHoT-undersøkelsen12 

Høringsuttalelser 

- Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité torsdag 9. mai 2019 kl. 13.3813 

- Åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité tirsdag 23. oktober 2018 kl. 12.3414 

- ANSAs innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet15 

                                                      
3 https://bevarstipendet.no/ 
4 https://www.dagbladet.no/kultur/staten-star-i-veien-for-kompetente-psykologer/70555545 
5 https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/09/07/kritisk-til-tidsramme-i-forslaget-fra-
helsedirektoratet/ 
6 https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/10/04/mange-ulemper-med-dobbel-turnustjeneste/ 
7 https://www.dn.no/innlegg/helsedirektoratet/eu/leger/det-er-billig-a-si-at-leger-utdannet-i-utlandet-er-
mindre-kvalifisert-enn-leger-utdannet-i-norge/2-1-460831 
8 https://www.nrk.no/norge/advarer-norske-studenter-mot-storbritannia-1.14412628 
9 https://www.dn.no/utdannelse/utdannelse/iselin-nybo/brexit/eu-med-midlertidig-losning-
utvekslingsstudenter-kan-trygt-dra-til-storbritannia-til-hosten/2-1-595102 
10 https://khrono.no/utenlandsstudier-utveksling-ansa/professorer-i-veien-for-studentene/242932 
11 https://khrono.no/student-ssb-eurostud/to-av-tre-norske-studenter-har-ingen-planer-om-
utveksling/233792 
12 https://khrono.no/shot-2018-shot-shot2018/en-av-fire-studenter-sier-de-har-vaert-utsatt-for-seksuell-
trakassering/236122 
13 https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horing/?h=10004060 
14 https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horing/?h=10003980 

15 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/invitasjon-til-a-komme-med-innspill-til-

stortingsmeldingen-om-internasjonal-studentmobilitet/id2611424/?uid=786461a6-1ef2-4853-8960-
388d1905cd7b 
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