Evaluering av tilskuddsordningen for undervisning i norsk
og Norges-kunnskap ved utenlandske høyere læresteder
Oppdragsbeskrivelse (mandat)
Det skal gjennomføres en evaluering av Utenriksdepartementets (UD) tilskuddsordning for
undervisning i norsk og Norges-kunnskap ved utenlandske høyere læresteder.
Forvaltningen av tilskuddsordningen ble 1. januar 2006 delegert til Senter for
internasjonalisering av høyere utdanning (SIU). I følge avtalen som ble inngått mellom UD og
SIU, skal det foretas en evaluering av ordningen og dens praktisering i løpet av avtalens tredje
år.
På bakgrunn av evalueringen skal partene avgjøre om ordningen skal videreføres for en ny
periode, evt. med endringer.
Oppdraget er todelt:
1. Evaluering av selve tilskuddsordningen
2. Evaluering av tilskuddsordningen praktisering

Sluttrapporten fra evalueringen skal være ferdig innen 10. juni 2008.
UD som er oppdragsgiver for evalueringen er eier av tilskuddsordningen. UD skal høres og
evalueres på samme måte som de andre aktørene.

Bakgrunn
Tilskuddsordningen for undervisning i norsk og Norges-kunnskap ved høyere læresteder
innebærer at:
-

utenlandslektorer kan søke om trekkfritt stipend
norskstudenter kan søke om semesterstipend
lærestedene kan søke om undervisningsstøtte og støtte til arrangementer

I 2007 forvaltet SIU til sammen 6,5 mill til tilskuddsordningen.
Mer informasjon om utenlandslektoratordningen finnes på SIUs websider:
http://www.siu.no/no/programoversikt/utenlandslektoratene

Mål og kriterier for evalueringen
Målet med evalueringen er å avdekke på hvilke områder utenlandslektoratordningen og
praktiseringen av den fungerer tilfredsstillende, og hvilke områder hvor det evt. er rom for
forbedringer. I sistnevnte tilfelle skal det også utarbeides forslag til konkrete tiltak som i
tilfellet bør gjøres.
Nedenfor følger kriterier og nærmere utdyping av hva som skal evalueres:
1. Evaluering av selve tilskuddsordningen
a. Oppfyller tilskuddsordningen målsettingen om å bygge opp under et positivt
Norges-bilde internasjonalt og profilere Norge i utlandet gjennom samarbeid
med og service overfor utenlandske høyere læresteder som tilbyr undervisning
i Norges-kunnskap?
Vi ønsker bl.a. svar på følgende:
i. Hva slags effekter oppnås?
- Hva er effekten av at studenter lærer seg norsk?
- Hva er effekten av at norske lektorer reiser ut?
- Er disse effektene i samsvar med ønskede og forventede
effekter?
ii. Skapes det synergier og merverdi av norskundervisningen på andre
felt?
- Hvilke felt?
iii. Er utformingen av ordningen i samsvar med det som oppnås?

2. Evaluering av tilskuddsordningen praktisering
a. Forvaltes ordningen på en effektiv og tilfredsstillende måte?
i. Fungerer programdokumentet som et godt styringsverktøy?
ii. SIU utarbeider for tiden et forslag til forenkling av administrasjon av
ordningen. Hvordan vil forenklingen føre til at administreringen blir
mindre ressurskrevende?
iii. Er ordningen oversiktlig og lett å forstå for brukerne/
tilskuddsmottakerne?
iv. Hva er erfaringene fra den rådgivende delen? (I avtalen står det bl.a.:
"SIU skal […] ha rådgivende funksjon for UD og utenriksstasjonene og
bistå dem i faglige spørsmål. SIU kan på sin side søke råd og
informasjon hos utenriksstasjonene.").
v. Fungerer samrådsmøtene etter hensikten?
vi. Fungerer Fagrådet etter hensikten?

b. Er UD den mest hensiktsmessige eier av tilskuddsordningen?
c. Er SIU den mest hensiktsmessige forvalter av tilskuddsordningen?

d. Oppfyller partene sin del av avtalen om delegering av gjennomføringsansvar
for oppgaver vedrørende Norges-kunnskap ved utenlandske høyere læresteder
til Senter for internasjonalisering av høyere utdanning?
e. Er formålet med delegeringen oppnådd?

Rapporten skal i tillegg inneholde:
- en kort gjennomgang av bakgrunnen for avtalen om delegering
av gjennomføringsansvar for oppgaver vedrørende Norgeskunnskap ved utenlandske høyere læresteder til Senter for
internasjonalisering av høyere utdanning
- begrunnede anbefalinger mht. videreføring av ordningen, og
presentasjon av evt. forbedringer

Aktører
Det forutsettes at de forskjellige involverte parter høres. Dette gjelder først og fremst SIU,
utvalgte utenlandslektorer, medlemmer av Fagrådet og UD. I tillegg kan det være aktuelt å
kontakte utvalgte utenriksstasjoner og universiteter.

