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Medlemsforslag om mer nordisk studentmobilitet 

Mittengruppen föreslår att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att 

 

Nordisk Råd ber Ministerrådet 
å lage en utredning på hvilke tiltak som behøves for å øke utvekslingen 

av studenter mellom de nordiske landene.  
 

å se på mulighetene for et felles nordisk markedsføringsprogram og fel-

les nettplattform for høyere utdanning og studiesteder   
 

Nordisk Råd anbefaler de nordiske regjeringene 

å arbeide aktivt for økt utveksling innen høyere utdanning mellom de 

nordiske landene   
 

Bakgrund 

Nordisk utveksling av studenter har lange tradisjoner og sterke historiske røtter og er 

en styrke for samarbeidet vårt. Men utvekslingen er ujevn mellom landene, og utfordret 

både av tøffere konkurranse fra et mer globalisert utdanningstilbud og av grensehindre. 

Pandemien har også bidratt til at mange unge er mer skeptiske til å studere utenlands.  
 

For at Norden skal bli verdens mest integrerte region behøves mer utveksling mellom 

landene blant studentene. Mittengruppen ber derfor de nordiske regjeringene sam-

arbeide om å gjøre det mer attraktivt å studere utenlands i Norden.  
 

I følge rapporten «Higher Education in the Nordic Countries» fra 2015 utveksler Island 

halvparten av sine utenlandsstudenter til nordiske land, mens bare en av ti svenske 

utenlandsstudenter studerte i et nordisk land. Utvekslingsforholdet mellom landene er 

også svært varierende, Danmark tar i mot langt flere studenter enn den sender ut, mens 

Finland, Island og Norge sender ut langt flere enn de mottar. -> Göra detta som ett mål 

för hela Norden! 
 

Det finnes i dag mye kunnskap om hindringene for studier i utlandet. Det norske sta-

tistikkbyrået SSB peker på to utfordringer for å øke antallet utvekslinger i Norden:  
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Bare en av tre studenter i de nordiske landene ønsker utenlandsstudier. Og mange av 

de som velger utveksling lokkes av det de betrakter som mer eksotiske, har høyere sta-

tus eller har mer lukrative støtteordninger.   
 

Mittengruppen ønsker mer kunnskap om løsninger og muligheter i det nordiske sam-

arbeidet. SSBs rapport viser at klart økonomiske og sosiale grunner veier tyngst i valget 

at studiested for alle de nordiske landene.  
 

Gruppen ber derfor at Ministerrådet ser nærmere gjennom et utredning på hvilke tiltak i 

de nordiske landene kan gjennomføre og hvilke hindringer som må fjernes for gjøre det 

mer attraktivt å velge studier i et annet nordisk land. Det bør sees på om opptakspro-

sessene kan integreres bedre, og om støtteordninger og sosiale rammer kan styrkes for 

nordiske utvekslingsstudenter.   
 

Rapporten «Higher Education in the Nordic Countries» peker på at mye av Danmarks 

suksess i i tiltrekke seg nordiske studenter er god promotering av sin høyere utdanning. 

Mittengruppen ber derfor også Ministerrådet se på muligheten til å etablere et felles 

nordisk markedsføringsprogram og et felles nettsted alle studiesteder i regionen for å 

informere og gjøre utdanning i Norden mer tilgjengelig og attraktiv. 
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