
 

Endringsforslag 1 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Sted i teksten Linje 17-18 

Forklaring Rette opp faktafeil 

Begrunnelse Dette var en påstand som måtte kunne dokumenteres. I realiteten viser det seg 
at per nå er utenlandsstudenters gjennomsnittlige gjeld betydelig høyere enn 
hjemmestudentenes gjeldsbyrde, men vokser ikke nødvendigvis i utakt med 
dem. Dette er en faktafeil og er nå foreslått rettet opp i. 

Endres fra Endres til 

Derfor er det uakseptabelt at gjeldsbyrden for 
utenlandsstudentene øker i utakt med 
hjemmestudentenes gjeldsbyrde. 

Derfor er det uakseptabelt at gjeldsbyrden for 
utenlandsstudentene er betydelig høyere enn 
hjemmestudentenes gjeldsbyrde. 

 
 

Endringsforslag 2 Forslagsstiller: HS 

Type Redaksjonell 

Sted i teksten Linje 85 

Forklaring Ny ordlyd under punktet “Kvalitet” 

Begrunnelse “Rangeringslister i seg selv” impliserer at rangeringslister ikke nødvendigvis er 
en objektiv vurdering av utdanningskvalitet. “Rangeringslister alene” impliserer 
heller at rangeringslister er en av flere faktorer som sikrer utdanningskvalitet. 

Endres fra Endres til 

ANSA mener at kontroll og begrensning av 
studentenes valg av lærested og studium i 
utlandet på bakgrunn av rangeringslister i seg 
selv ikke sikrer utdanningskvalitet.  

ANSA mener at kontroll og begrensning av 
studentenes valg av lærested og studium i 
utlandet på bakgrunn av rangeringslister alene 
ikke sikrer utdanningskvalitet.  

 
 

Endringsforslag 3 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Sted i teksten Linje 222-223 

Forklaring Endre punkt under “Samarbeid og representasjon” 

Begrunnelse Bruk av ordet ambassader ekskluderer utenriksstasjoner som ikke ligger i det 
aktuelle landets hovedstad. 

Endres fra Endres til 



ANSA skal samarbeide med ambassader og 
relevante internasjonale organisasjoner når det 
gjelder tilrettelegging og støtte for 
utenlandsstudentene og politiske 
interesseområder. 

ANSA skal samarbeide med utenriksstasjoner 
og relevante internasjonale organisasjoner når 
det gjelder tilrettelegging og støtte for 
utenlandsstudentene og politiske 
interesseområder. 

 
 

Endringsforslag 4 Forslagsstiller: HS 

Type Stryking 

Sted i teksten Linje 292-293 

Forklaring Fjerne punkt under “Andre utenlandsopphold” 

Begrunnelse ANSA jobber ikke for tiden med kvalitetssikring av praktikantopphold hos UD. 
Dette punktet er overflødig, ettersom UD selv har egne kanaler for 
erfaringsutveksling. 

Endres fra Endres til 

Gi innspill til Utenriksdepartementet på 
vegne av ANSA-studenters erfaring om 
hvordan man kan forbedre/kvalitetssikre 
praktikantoppholdet. 

 

 
 

Endringsforslag 5 Forslagsstiller: HS 

Type Tillegg 

Sted i teksten Linje 20 

Forklaring Anerkjennelse av internasjonal kompetanse 

Begrunnelse Dette var temaet for ANSA-seminaret 2019 og burde derfor har hjemmel i 
ANSAs politiske program. Utover det burde anerkjennelse av internasjonale 
kompetanse være en selvskreven satsing for ANSAs politikk fremover. 

Endres fra Endres til 

 Det er et mål for ANSA at utenlandsstudenters 
internasjonale kompetanse anerkjennes som en 
ressurs opp mot en stadig mer globalisert verden 
og internasjonalisert næringsliv. 

 
 

Endringsforslag 6 Forslagsstiller: HS 

Type Tillegg 



Sted i teksten Linje 194 

Forklaring Punkt om reversering av konverteringsordningen 

Begrunnelse I SB19 la regjeringen frem konverteringsordningen, som vil si at konverteringen 
av studiestøtte til stipend vil bli delt opp. 25% vil bli stipend ved fullført eksamen, 
og 15% vil bli stipend etter fullført grad. Intensjonen bak endringen var at flere 
skulle fullføre påbegynt studium, men dette er et tiltak som treffer skjevt. Det er 
lite hensiktsmessig å straffe noen for å velge feil, uten å gi dem bedre 
forutsetninger til å velge riktig. 

Endres fra Endres til 

 ANSA vil: 
- At endringen i konverteringsordningen 

skal reverseres slik at studiestøtten 
gjøres om til stipend ved bestått 
eksamen. 

 
 

Endringsforslag 7 Forslagsstiller: HS 

Type Endring/tillegg  

Sted i teksten Linje 107-111 

Forklaring Presisering av ansvar.  

Begrunnelse Presisere hvem som har ansvar for finansieringen, hvem som skal drifte disse 
ordningen, og til slutt regjeringens ansvar for å følge opp arbeidet med psykisk 
helse blant studenter.  

Endres fra Endres til 

God studentvelferd gir bedre studiekvalitet. Et 
godt tilbud om faglig og sosialt nettverk, 
rådgivning og beredskap under studiene, er 
avgjørende for å håndtere utenomfaglige 
forstyrrelser og sikre større grad av 
studenttilfredshet og gjennomføring. 
Utenlandsstudentene må ha et dekkende 
velferdstilbud på lik linje med det som tilbys 
studenter i Norge. De norske institusjonene 
har også et ansvar for studentene når de er på 
utveksling. 

God studentvelferd gir bedre studiekvalitet. Et 
godt tilbud om faglig og sosialt nettverk, 
rådgivning og beredskap under studiene, er 
avgjørende for å håndtere utenomfaglige 
forstyrrelser og sikre større grad av 
studenttilfredshet og gjennomføring. Staten har 
et overordnet ansvar for å sikre 
studentvelferden til norske 
utenlandsstudenter gjennom å finansiere 
gode velferdstjenester. Utenlandsstudentene 
må ha et dekkende velferdstilbud på lik linje med 
det som tilbys studenter i Norge. Så langt det er 
mulig skal ANSA, som studentsamskipnaden 
for norske utenlandsstudenter drifte disse 
tilbudene. De norske institusjonene har også et 
ansvar for studentene når de er på utveksling. 
ANSA mener regjeringen må ta et særlig 
ansvar for å utrede, forebygge og iverksette 
tiltak for å styrke norske utenlandsstudenters 
psykiske helse.  

 



Endringsforslag 8 Forslagsstiller: HS 

Type Tillegg  

Sted i teksten Linje 130 

Forklaring  Nytt punkt om undersøkelser  

Begrunnelse For å kunne kartlegge helsesituasjonen blant studenter er det viktig at 
regjeringen finansierer slike undersøkelser, også i fremtiden. 

Endres fra Endres til 

 - At regjeringen finansierer 
gjennomføringen av fremtidige helse- og 
trivselsundersøkelser, samt 
levekårsundersøkelser blant studenter.  

 
 

Endringsforslag 9 Forslagsstiller: HS 

Type Tillegg  

Sted i teksten Linje 130 

Forklaring Nytt punkt om finansiering av psykisk helsetilbud 

Begrunnelse Norske utenlandsstudenters skal ha et fullverdig psykisk helsetilbud, og dette 
må tilbys gjennom ANSA. Den mest naturlige måten å finansiere dette på også i 
fremtiden er gjennom å legge dette under den årlige bevligningen til ANSA.  

Endres fra Endres til 

 - At regjeringen bidrar til å finansiere et 
fullverdig psykiske helsetilbud gjennom 
den årlige bevilgningen til 
studentsamskipnaden ANSA.  

 
 

Endringsforslag 10 Forslagsstiller: HS 

Type Tillegg  

Sted i teksten Linje 130 

Forklaring Nytt punkt om studenthelsemelding  

Begrunnelse En egen stortingsmelding om studenters helsesituasjon vil gi en sårt trengt 
gjennomgang av hele feltet og tvinge regjeringen til å iverksette konkrete tiltak 
på feltet.  

Endres fra Endres til 



 - At regjeringen skal skal starte arbeidet 
med en egen stortingsmelding om 
studenthelse. 

 


