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Tillegg til høringsnotat sendt av NOKUT

Etter at NOKUT sendte sitt høringssvar den 16.10.2013 har NOKUT blitt gjort oppmerksom på at
Klagenemnda for vedtak fattet av NOKUT (heretter klagenemnda) har skrevet et høringsnotat til
Kunnskapsdepartementet i forbindelse med endringer i universitets- og høyskoleloven.

Klagenemnda peker blant annet på at det ikke er presisert i høringsnotatet hvilket faglig skjønn
som ikke lenger kan overprøves. Med faglig skjønn menes de vurderingene NOKUT gjør i
forhold til utdanningens nivå og omfang, samt andre vurderinger i forhold til territoriet der
institusjonen opererer, eksempelvis internasjonalt godkjent nasjonalstat eller om Norge
godkjenner en nasjonalstats overherredømme over territoriet, kvalitetssikringssystem osv.
NOKUT innehar god kompetanse som tilsier at det faglige skjønnet ikke burde kunne overprøves
da det kan føre til utilsiktede konsekvenser. Et eksempel er da klagenemnda overprøvde faglige
vurderinger NOKUT gjorde i forhold til «Iøse studiepoeng» og ikke anerkjente territorialkrav.
NOKUT vurderer utdanninger i henhold til Lisboakonvensjonen og de kriterier som utarbeides av
ENIC-NARIC-nettverkene. Det er viktig å minne om at NOKUTs godkjenning er normgivende for
sektoren og at ordningen må være i tilstrekkelig harmoni med andre lands godkjenningspraksis
for ikke å skape problemer for våre institusjoners internasjonale samarbeid.

Klagenemnda påpeker videre at det ikke er redegjort for behovet for den foreslåtte endringen.
Utgangspunktet for lovendringen er som nevnt i avsnittet over at klagenemndas
overprøvelsesrett kan føre til utilsiktede konsekvenser. NOKUT behandler ca. 6000 saker hvert
år, mens klagenemnda behandler ca. 300 saker hvert år. De fleste sakene som blir oversendt til
klagenemnda dreier seg om GSU-trekk, mastergradslikestilthet eller at utdanningen ikke regnes
som høyere utdanning. Det er derfor lite variasjon i saker og klagenemnda får således ikke et
oversiktlig bilde av det NOKUT driver med til daglig. De får således kun i begrenset grad
opparbeidet seg godkjenningsfaglig kompetanse.

Klagenemnda er også bekymret for søkers rettsikkerhet dersom retten til å overprøve NOKUTs
vedtak endres. De viser til at klagenemnda har pekt på uklarheter og behov for å se på praksis
for enkelte lands utdanninger på nytt. Slike saker blir sendt tilbake og en del av disse sakene vil
etter det nye lovforslaget ikke nå fram til klagenemda fordi søkerne fratas klageretten. NOKUT
gjennomgår sine rutiner kontinuerlig og vi forsøker å være oppdatert på det som skjer i sektoren
gjennom god kontakt med institusjoner, våre utenlandske søsterkontorer og konferanser. De
presiseringene klagenemnda viser til dreier seg oftest om at klagene ikke er godt nok begrunnet,
ikke fordi NOKUT har vurdert feil. Dette vil kompenseres ved at NOKUT blir tydeligere i
begrunnelsen på vedtakene. NOKUT viser også til at det er andre muligheter dersom søker ikke
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er fornøyd med NOKUTs endelige vedtak ved at de kan søke om faglig godkjenning ved et
lærested.

NOKUT ser problemstillingene som klagenemnda har reist. Likevel kan vi ikke se at
kommentarene fra klagenemnda har betydning for den eventuelle lovendringen. Søknadene vil
ved den foreslåtte lovendringen bli ivaretatt på en god og faglig måte, og NOKUT vil kontinuerlig
gå gjennom våre rutiner for å fatte rett vedtak. NOKUT er således av den oppfatning at det ikke
er noe i veien for at klagenemndas kompetanse kun skal dreie seg om saksbehandlingsfeil, feil
rettsanvendelse osv, og at klagenemndas myndighet begrenses fra å overprøve NOKUTs
faglige skjønn.
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