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HØRING – STRATEGI FOR UTDANNINGSSAMARBEID MED NORD-AMERIKA 
 
Nettverk for private høyskoler (NPH) takker for anledningen til å gi innspill til 
Departementets arbeid med en ny strategi for utdanningssamarbeid med Nord-Amerika 2012-
2015. Evalueringen av avtalen 2008-2011 med sine påfølgende tiltak samsvarer med 
erfaringer private høyskoler har gjort. Dette bør føre til en norsk strategi 2012-15 som 
vektlegger økte norske investeringer i tiltak under avtalen. Det gjenstår å se hvilken 
innvirkning dagens finanskrise vil få i neste avtaleperiode. Men siden det allerede er et mål å 
få flere nordamerikanske studenter til Norge, bør ensidige tiltak fra norsk side bli prioritert i 
en ny strategi.   
 
Private høyskoler i strategien 
Ingen private institusjoner har i 2008-2011 mottatt programstøtte, men tre private høyskoler 
har mottatt Partnerskapsprogrammets prosjektstøtte. Så langt NPH har innhentet 
prosjekterfaringer, vurderes disse tilskudd som viktige bidrag til institusjonell 
internasjonalisering. NPH vil imidlertid be Departementet i neste avtaleperiode sikre en bedre 
kontakt mellom private høyskoler og The Transatlantic Education Forum, og likeså håpe at 
SIUs nyvalgte styre sørger for et programstyremedlem med bakgrunn i en av de private 
høyskolene.  
 
Strategiens forhold til øvrige norske strategier 
Nåværende strategi og tildelingen av midler til program- og prosjektstøtte (2008-2011) synes 
nært knyttet opp til flere norske parallellstrategier som følger strategien for utdannings-
samarbeid om høyere utdanning (Regjeringens Nord-Amerikastrategi, strategien for 
samarbeid om Science and Technology, High North Strategy mv).  
 
Siden erfaringene med nåværende strategi er så gode (models of best practice) mener NPH at 
en ny norsk strategi i utgangspunktet bør utvikles til mer enn bare å være et utdannings-
politisk, instrumentelt redskap for øvrige norske strategier i utenrikspolitikken. Viktigheten av 
enhetlige norske strategier skal ikke svekkes, men en ny strategi bør gi åpning også for 
tilskudd til partnerskap og prosjekter som ikke nødvendigvis behøver å ha samme sterke 
forankring i utenrikstjenestens dagsorden som de foran nevnte strategiene. Samme synspunkt 
mener NPH bør søkes integrert når den årlige norske Science Week videreutvikles og når nye 
møteplasser med kanadiske institusjoner skal etableres. Det er  rimelig at nordamerikanske 



behov imøtekommes i dette samarbeidet. Men en bør forvente at den nordamerikanske 
interesse for samarbeid med Norge etter sommerens terror vil omfatte mer enn teknologi, 
klima og polar naturvitenskap.  
 
Dette synspunkt kan også begrunnes ut fra et funn i evalueringen av nåværende strategi. Her 
fremkommer et behov for at norske, utdanningspolitiske strategier både er inkorporert i 
utenrikspolitiske strategier og i utdanningsinstitusjonenes egne planer og strategier. SIU har i 
rammen av nåværende strategi, invitert norske institusjoner til bl.a. å delta på messer. Det har 
imidlertid vist seg “challenging to incorporate such particpation with the institution’s own 
plans and strategies”. (Appendix 1, s. 12).  
   
Balanse i mobiliteten 
Evalueringen viser at det bør tilrettelegges for at flere nord-amerikanske studenter kan studere 
helgrads- eller delgradsstudier i Norge. Her blir markedsføring av norsk høyere utdanning i 
Nord-Amerika viktig både med tanke på tiltak overfor high-school elever og studenter 
spesielt, men også overfor de nordamerikanske samfunn generelt. Markedsføringen av Norge 
som utdanningsland synes senere år å ha blitt ruralt preget med PC’en i en steinrøys, jfr. 
billedillustrasjoner på Study in Norways hjemmeside.  
 
Alumniarbeid 
I denne forbindelse bør en ny strategi nevne behovet for et norsk alumniarbeid i forlengelsen 
av all mobilitet (NorAlumni o.l). At en ny strategi understreker ønsket om utveksling (også) 
av institusjonelt ansatte er positivt.  
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