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Høringssvar fra Høgskolen Betanien. Høring av rapport fra ekspertgruppe 

Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste 
 
 
 
 
Vi viser til oversendelse av rapport fra ekspertgruppen vedrørende private høyskoler og fagskoler i 
samfunnets tjeneste. Vi takker for anledningen til å gi tilsvar til høringen.  
 
Høgskolen Betanien AS er en privat, akkreditert høgskole i Bergen med bachelorutdanning i sykepleie og 
videreutdanninger innen helsefag. Vi vil i det følgende løfte frem noen av rapportens områder som vi har 
kommentarer til. De områdene vi ikke har kommentert anser vi som urelevante for vår institusjon eller vi 
stiller oss bak utvalgets forslag. 
 
Rapportens premisser 
Ekspertgruppen (Andreassengruppen) har i sin rapport lagt finansieringsutvalgets(Hæglandsgruppen) 
utredning til grunn.  Utredningen av finansieringssystemet tar i hovedsak for seg statlig struktur og ikke 
private høyskolers finansiering. Vi stiller innledningsvis spørsmål om denne er god nok som underlag for en 
rapport som tar for seg private høyskoler.  
 
Videre finner vi ikke at utvalget har lagt tilstrekkelig vekt på at det finnes ulike kategorier private høyskoler. 
Høgskolen Betanien er en akkreditert høyskole som mottar stor andel statstilskudd for våre studier. VI 
kjenner oss ikke igjen i rapportens fokus på kommersialisering av den private sektoren og markedstenkning. 
Det er et stort skille mellom de akkrediterte institusjonene som mottar statstilskudd og dem som ikke 
mottar slikt tilskudd, og derfor i større grad er kommersialiserte og markedsrettet i så måte. 
 
Komme studentene til gode 
Høgskolen Betanien er en verdibasert institusjon etablert på et religiøst grunnlag og mottar som sagt 
statlige tilskudd over statsbudsjettet. Vi følger også UH-loven når det gjelder at overskudd skal komme 
studentene til gode. Vi støtter en videreføring av utdelingsforbudet i loven for akkrediterte høyskoler med 
statstilskudd.  
 
Styreansvar for fullført påbegynt utdanningsår 
Vi støtter ekspertgruppens forslag om at styret får et utvidet ansvar for å sikre at studentene får fullført et 
påbegynt utdanningsår.  
 
 
 
 



 

Krav til rapportering 
Også her stiller vi oss bak utvalgets forslag. Rapporteringsplikten vil skape gjennomsiktighet, og dette anser 
vi som bra for hele sektoren. Det vil også gi mulighet for innsyn gjennom DBH og dette vil bidra til å øke 
legitimiteten også for de private aktørene. 
 
 
Tilsyn og kontroll 
Ekspertgruppen foreslår å delegere tilsynsansvar for de private høyskolers økonomiforvaltning til NOKUT. 
Dette er vi i utgangspunktet negativ til. NOKUT er opprettet som et autonomt og lite (størrelsesmessig) 
kvalitetssikringsorgan. Å delegere en oppgave som økonomiforvaltning ut fra den tydelige politiske 
styringen i departementet til NOKUT kan skape uklare styringslinjer. Vi er av den oppfatning at 
økonomiforvaltningen for private høyskoler fortsatt bør tillegges KD – og da fortrinnsvis fortsatt forvaltes 
av KDs universitet-og høyskoleavdeling, subsidiært et direktorat i direkte linje til KD.  
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