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Forslag til nye reguleringer for private høyskoler og private fagskoler - 
høringsuttalelse fra Universitets- og høgskolerådet 

Universitets- og høgskolerådet (UHR) ønsker å gi en generell støtte til forslagene fra 

Kunnskapsdepartementet når det gjelder krav til bruk av statlig og offentlig tilskudd og 

egenbetaling, med tilhørende regulering av rapportering, regnskap, kontroll og tilsyn for private 

høyskoler og fagskoler. Saken er behandlet i UHRs styre, administrasjonsutvalg og 

økonomiutvalg. 

 

Når det gjelder kravet om at egenbetaling skal komme studentene til gode, mener UHR at 

forslag 31, vil kunne åpne for muligheter til å ta store utbytter, noe som ikke virker å harmonere 

med intensjonene i reguleringene for øvrig. Sekundært ønsker vi å gå inn for alternativ 2.2 

 

Den reelle kostnaden av kandidatens utdanning, må ikke overskride nivået på 

studentbetalingen. Eventuelle endringer i studieavgifter ved private utdanningsinstitusjoner må 

være varslet i god tid, og studentene skal ha vært representert når nivået på betalingen 

bestemmes. 

 

UHR mener at det prinsipielt er rimelig at det gis god innsikt i bruk av offentlige midler, 

herunder regnskapsføring av bruken. Et transparent system vil ivareta dette, og sikre at 

studentene tilgodeses, slik intensjonene er. UHR stiller derfor spørsmål ved hvorfor 

Kunnskapsdepartementet ønsker å anbefale det omtalte alternativ 3. 
 

 

 

 

 

                                                
1 Adgang til utdeling, begrenset av at det ikke er anledning til å bringe bokført egenkapital under 20 prosent av  

de samlede eiendelene i selskapet. 

 
2 Kravet om at egenbetaling skal komme studentene til gode innebærer adgang til rimelig utdeling av 

et positivt årsresultat. Rimelig utdeling foreslås fastsatt til en prosentandel av egenbetalingen det 

aktuelle året. Reguleringen gjelder all virksomhet som drives innenfor rettssubjektet. 

 
 



 

 
 

Universitets- og høgskolerådet har ingen kommentarer ut over dette. 

 

Vennlig hilsen 

  

Alf Rasmussen Kjærstin Åstveit 

generalsekretær seniorrådgiver 

 

  

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UHR  
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