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Høring - Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov - Ettersending av 
Nordland fylkestings vedtak   
 
Det vises til innsendt høringssvar av 26.09.22 fra Nordland fylkeskomme hvor det fremkommer at 
Nordland fylkestings endelige vedtak vil bli ettersendt.  
 
Nordland fylkesting behandlet saken 17.10.22, og sak med vedtak ligger vedlagt dette brevet.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Lars Erik Sand 
rådgiver 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Journalpost:22/88171 
Arkivsak: 22/10972-5 

FYLKESTINGSSAK 

Saksnummer Utvalg/komite Dato 
249/2022 Fylkesrådet 23.09.2022 
127/2022 Fylkestinget 17.10.2022 

Komite for utdanning 17.10.2022 

Høring - Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov 

Sammendrag 
Fylkesrådet behandlet i møte 23.09.2022 FR-sak 248/22 Høring- Grunnlag for ny 
universitets- og høyskolelov. Høringsfristen var satt til 14.10.2022, og i brev av 
15.08.2022 fikk fylkeskommunen avslag på søknad om utvidet frist. 

Det vises til reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget pkt. 6.5 Uttalelse i 
høringssaker hvor det står følgende: 

«Myndighet til å avgi uttalelse i høringssaker om lovforslag, offentlige utredninger og 
om endring av nasjonal politikk, tillegger fylkestinget. Fylkesrådet kan likevel avgi 
uttalelse i slike saker når tidsfrister ikke muliggjør behandling i fylkestinget.» 

Fylkesrådet vedtok følgende: 

Fylkesrådet stiller seg bak de foreslåtte endringene i høringen – grunnlag for ny 
universitets- og høyskolelov. 

Fylkesrådet stiller seg bak forslaget om at nedleggelse av studiesteder og avvikling 
av sentrale profesjonsfag med stor regional betydning skal avgjøres av Kongen i 
statsråd, men at dette må begrense seg til studiesteder og fag, som allerede er 
etablert. 

Fylkesrådet stiller seg bak forslaget om at institusjoner som har et særlig ansvar for 
samisk forskning og høyere utdanning, også har ansvar for vedlikehold og 
videreutvikling av samisk fagspråk. 

Fylkesrådet forutsetter at disse endringene medfører økte økonomiske rammer og 
tilpassede retningslinjer. 

Fylkesrådets høringssvar ble sendt inn til Kunnskapsdepartementet 23.09.2022, og 
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det ble gitt beskjed om at Nordland fylkestings endelige vedtak vil bli ettersendt. 

Fylkesrådssaken ligger vedlagt. 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

Nordland fylkesting slutter seg til de oversendte vedtakspunkter. 

Bodø den 23.09.2022 
Svein Øien Eggesvik Elin Dahlseng Eide 
fungerende 
fylkesrådsleder 

fylkesråd for utdanning og kompetanse 

sign sign 

23.09.2022 Fylkesrådet 

Votering i Fylkesrådet 

Enstemmig 

Innstilling fra Fylkesrådet 

Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. 

17.10.2022 Fylkestinget 

Utdanningskomiteens innstilling ble lagt frem av saksordfører Kirsti Saxi, SV - 
Sosialistisk Venstreparti: 

1. Nordand fylkesting stiller seg bak de foreslåtte endringene i høringen – 
grunnlag for ny universitets- og høyskolelov. 

2. Nordland fylkesting stiller seg bak forslaget om at nedleggelse av studiesteder 
og avvikling av sentrale profesjonsfag med stor regional betydning skal 
avgjøres av Kongen i statsråd, men at dette må begrense seg til studiesteder 
og fag, som allerede er etablert. 

3. Nordland fylkesting stiller seg bak forslaget om at institusjoner som har et 
særlig ansvar for samisk forskning og høyere utdanning, også har ansvar for 
vedlikehold og videreutvikling av samisk fagspråk. 

4. Nordland fylkesting forutsetter at disse endringene medfører økte økonomiske 
rammer og tilpassede retningslinjer. 
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Votering i plenum 

Utdanningskomiteens enstemmig vedtatt med 41 stemmer. 

Permisjoner 
Sandra Tønne - Arbeiderpartiet 
Rita Lekanger - Arbeiderpartiet 
Jim Jenssen Simonsen - Høyre 
Richard Dagsvik - Fremskrittspartiet 
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FT 127/2022 

Vedtak 

1. Nordand fylkesting stiller seg bak de foreslåtte endringene i høringen – 
grunnlag for ny universitets- og høyskolelov. 

2. Nordland fylkesting stiller seg bak forslaget om at nedleggelse av studiesteder 
og avvikling av sentrale profesjonsfag med stor regional betydning skal 
avgjøres av Kongen i statsråd, men at dette må begrense seg til studiesteder 
og fag, som allerede er etablert. 

3. Nordland fylkesting stiller seg bak forslaget om at institusjoner som har et 
særlig ansvar for samisk forskning og høyere utdanning, også har ansvar for 
vedlikehold og videreutvikling av samisk fagspråk. 

4. Nordland fylkesting forutsetter at disse endringene medfører økte økonomiske 
rammer og tilpassede retningslinjer. 

Vedlegg 

Tittel DokID 
Høring - Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov 596623 
Til høring - Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov - 
høringsfrist 14.10.2022 

596624 

Høringsnotat - Forslag til endringer i universitets- og 
høyskoleloven (grunnlag for ny unive 

596625 

Anmodning om utsatt høringsfrist - Grunnlag for ny 
universitets- og høyskolelov 

596626 

Svar på forespørsel om utsatt høringsfrist 596627 
Høring - Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov 562965 
Innspill fra Nordland eldreråd til FT-sak om Høring - Grunnlag 
for ny universitets- og høyskolelov 

675401 
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