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Høringsuttalelse om endringer i universitets- og høyskoleloven 

Viser til brev om forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven og vedlagte 

høringsnotat av 10. juli 2013. 

 

Diakonhjemmet Høgskole har behandlet høringsnotatet og har følgende innspill til 

enkelte av forslagene (som er nummerert i samsvar med høringsnotatet): 

 

3. Klage på vedtak om generell godkjenning av utdanning 

Diakonhjemmet Høgskole stiller seg undrende til forslag til endringer i § 3-4 der det går 

fram at enkeltpersoner ikke lenger kan klage på enkeltvedtak fattet av NOKUTs 

sekretariat vedrørende generell godkjenning av utdanning som likestilt med akkreditert 

norsk høyere utdanning. Gjennom sitt arbeid har Klagenemnda for vedtak fattet av 

NOKUT (høyere utdanning) pekt på uklarheter og behov for å se på praksis for enkelte 

lands utdanninger på nytt. Slike saker blir sendt tilbake til NOKUTs sekretariat med 

henstilling om presisering. Mange av disse sakene vil etter det nye forslaget ikke nå fram 

til klagenemnda fordi søkerne fratas klaregretten. Dette er uheldig, da målet med 

klagenemndas praksis er å sikre god forvaltningsskikk og likebehandling av søkerne. 

Diakonhjemmet Høgskole har forståelse for at det er vanskelig å håndtere et stort og 

økende antall klagesaker, og de færreste klagerne får medhold i klagen. Omfanget av 

klagesaker fra enkeltpersoner kunne imidlertid vært redusert dersom NOKUT ga mer 

utfyllende begrunnelser for avslagene. 

 

14. Klage over formelle feil 

Diakonhjemmet Høgskole er enig med departementet om at en ordning med 

førstegangsbehandling i den aktuelle fagavdelingen med institusjonens klagenemnd 

som klageorgan er å foretrekke. Altså at alternativ 1 gjøres gjeldende. 
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15. Gjennomføring av klagesensur 

Diakonhjemmet Høgskole har ingen innsigelser mot forslaget til § 5-3 fjerde ledd som 

innebærer at klagekommisjonen ikke får opplyst om opprinnelig karaktervedtak. Det 

kunne kanskje tydeliggjøres i enda større grad ved å legge til en bisetning om dette, for 

eksempel: Ved ny sensurering skal sensorene kun få kunnskap til de generelle 

retningslinjer som er gitt for bedømmelsen, og sensorene skal ikke få kjennskap til 

hvilken karakter kandidaten klager på. 

  

16. Innstegsstilling – ansettelse på innstegsvilkår 

Diakonhjemmet Høgskole har ingen innsigelser mot at ansettelse på innstegsvilkår som 

forsøksordning begrenses til de nevnte fagområdene. 

Diakonhjemmet Høgskole mener at det bør åpnes for en helhetlig vurdering etter endt 

åremålsperiode for den tilsatte før fast ansettelse blir bestemt, og er av den oppfatning at 

det andre alternative lovforslaget til § 6-4 femte ledd bør gjøres gjeldende, altså at: For 

stillinger etter første ledd bokstav k fastsetter departementet forskrift om vilkår for å 

ansette i stillingen og varighet. Ved utløpet av åremålsperioden har vedkommende krav 

på å bli vurdert for fast ansettelse. 
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