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Høring – Ny lov om universiteter og høyskoler 

 

Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 18. februar 2020. 

 

Utenriksdepartementet (UD) har følgende merknader: 

UD savner en omtale av universitetene og høyskolenes ansvar for å sikre at 

kunnskapsoverføring til utenlandske borgere fra Norge foregår innenfor rammen av det norske 

eksportkontrollregelverket, herunder sanksjoner og restriktive tiltak som gjennomføres i egne 

forskrifter. Eksportkontrollregelverket gir bl.a. hjemmel til å kontrollere kunnskap tilknyttet 

varer og teknologi som kan benyttes i alle typer MØV, leveringsmidler for MØV og 

konvensjonelle våpen. I tillegg er tjenester knyttet til slike varer/teknologi, samt tjenester for 

øvrig som kan bidra til å styrke et lands militære evne, som ytes i utlandet eller her i landet, 

underlagt eksportkontroll. Både PST og Etterretningstjenesten har i deres årlige vurderinger i 

de senere år vist til at utenlandske aktører målrettet forsøker å anskaffe sensitiv kunnskap fra 

norske utdannings- og forskningsinstitusjoner til militær bruk, i strid med våre sikkerhets- og 

forsvarspolitiske interesser. Norge vurderes særlig utsatt for sensitiv kunnskapsoverføring i 

strid med eksportkontrollregelverket fordi høyere utdanning er gratis, forskerstillinger er godt 

lønnet og fordi norske utdannings- og forskningsmiljøer holder et høyt internasjonalt nivå innen 

fagområder som er relevante for eksportkontroll.  

 

UD, i samarbeid med andre relevante etater, har utarbeidet retningslinjer som er ment å være 

et hjelpemiddel ved utdanningsinstitusjonenes opptak og ansettelser av utenlandske borgere.  

 

  



Side 2 

 

I det videre arbeidet med ny lov om universiteter og høgskoler bør det inntas en bestemmelse 

om at universitetene og høyskolene skal etablere rutiner som setter de i stand til å hindre 

ulovlig kunnskapsoverføring. En slik bestemmelse bør også henvise til eksportkontrolloven.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Andreas Motzfeldt Kravik 

underdirektør 

 

Mette Kristin Ek 

seniorrådgiver 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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