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Høringsuttalelse
Evaluering av kvoteordningen – innspill til
mandat

”Kvoteordningen er et viktig
bistandspolitisk virkemiddel
for å heve utdanningsnivået
i utviklingsland.”
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Høringsuttalelse

Evaluering av kvoteordningen – innspill til
mandat
Norsk studentorganisasjon vil takke for muligheten til å gi innspill til mandatet til evaluering
av kvoteordningen. NSO ser fram til en helhetlig evaluering av programmet, som vi håper vil
bidra til en vesentlig forbedring av og sterkere satsing på kvoteordningen.
NSO mener at kvoteordningen er et viktig bistandspolitisk virkemiddel for å heve
utdanningsnivået i utviklingsland, samtidig som det bidrar til å styrke norske fagmiljøer og
internasjonalisering av norsk høyere utdanning. Derfor må kvoteordningen utvides og antall
kvotestudenter økes. Et av de mest presserende temaene som NSO mener må evalueres
er da antall studenter som skal omfattes av kvoteordningen for å oppnå målene knyttet til
utvikling i de landene kvoteordningen gjelder for. Det må også foretas en evaluering av
hvilke land som omfattes av kvoteordningen, der det vurderes om det er hensiktsmessig å
fortsette å tildele kvoteplasser til de landene som i dag er omfattet av programmet.
NSO mener også at det er viktig at kvoteordningen treffer på samarbeidsavtaler på ulike
institusjoner, slik at studenter fra mindre anerkjente institusjoner kan bli tatt opp som
kvotestudent. Dette vil sikre større mangfold blant studentene som tas opp, noe som vil
tilføye nye perspektiver i norske fagmiljøer og bidra til en større kunnskapsflyt globalt. Dette
er et tema som vi også mener må vurderes i en evaluering av kvoteordningen.
Det må sikres at kvotestudenter reiser tilbake til sin region, for å kunne tilføre kompetanse
til sine samfunn, da dette er et viktig premiss for kvoteordningen. Derfor mener NSO at
evalueringen må undersøke hvor effektivt systemet med ettergivelse av studiegjeld
avhengig av hjemreise fungerer i dag, for å sikre at studentene reiser tilbake til sitt hjemland
etter endt utdanning i Norge.
Studentene omfattet av kvoteordningen i dag uttrykker en bekymring for å reise tilbake til
hjemlandet ettersom det er sterk konkurranse på arbeidsmarkedet i hjemlandene til disse
studentene, samtidig som det er en utfordring å få mulighet til å ta en mastergrad eller
annen utdanning i hjemlandet. Studentene uttrykker et ønske om å få mulighet til å fortsette
med sin utdanning i Norge og ta en mastergrad etter fullført bachelorgrad. Dermed blir
kvoteordningen utvidet fra fire til seks år maksimalt. Norsk studentorganisasjonen mener at
en gjennomgang av kvoteordningen bør undersøke hvorvidt det er mulig å utvide
kvoteordningen slik at studentene kan velge om de vil fortsette med utdanningen sin etter
endt bachelorgrad. En slik utvidelse mener vi vil vise en sterkere satsing for å sikre at
målene ved programmet, utdanning for utvikling og kompetanseheving i utviklingsland,
oppnås.
Trygge økonomiske rammer og bolig må sikres for studentene som omfattes av ordningen,
slik at studentene har en stabil økonomisk situasjon og kan studere på fulltid mens de er i
Norge. Utvalget som skal gjennomgå kvoteordningen bør ha en tett dialog med både
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institusjonene og nåværende kvotestudenter for å evaluere hvorvidt kvotestudentene får
den tilretteleggingen de har behov for.
NSO mener også at utvalget som foretar evalueringen må se på hvordan prosedyrene rundt
oppholdstillatelse og fornyelse av oppholdstillatelse for kvotestudenter kan forenkles.
Behandlingen av søknadene er for mange studenter ofte et usikkerhetsmoment som varer
altfor lenge, noe som kan komme i veien for at studentene kan fokusere på studiene sine. I
dag er det også slik at det ikke er mulig for kvotestudenter å jobbe eller reise hjem mens de
venter på behandling av søknaden om fornyelse av oppholdstillatelsen, noe som ofte
foregår i sommermånedene når studentene har tid og mulighet til å reise hjem eller jobbe.
Det kan også ta opp til åtte måneder før søknaden behandles (jfr. artikkelen ”Uten
rettigheter i månedsvis”1). Evalueringen bør derfor se på mulighetene for å få en raskere
behandling av søknader om fornyelse av studieoppholdstillatelse. NSO mener at
evalueringene knyttet til oppholdstillatelse må tas i samarbeid med Utlendingsdirektoratet
(UDI) og Utenriksdepartementet.
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Universitas, 11.03.2009 (http://universitas.no/nyhet/53117/uten-rettigheter-imanedsvis/hl:oppholdstillatelse)
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