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Høring - Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere 

utdanning og fagskoleutdanning 
 

Akademikerne viser til utsendte forslag til forskrift om kvalitetssikring i høyere 
utdanning og fagskoleutdanning. Høringen har vært til behandling hos 

Akademikernes medlemsforeninger. 
 
Akademikerne er i all hovedsak positive til de foreslåtte endringene i forskriften. 

Men vi vil utrykke en generell bekymring over at kvalitetssikringsarbeidet i liten 
grad virker å være forankret hos de vitenskapelig ansatte ved institusjonene. 

Innspillene fra våre foreninger tyder på at NOKUTs arbeid i liten grad er kjent og 
verdsatt blant det vitenskapelige personalet, dette bør være en bekymring for 

NOKUT. 
 

I forslaget er det forskriftsfestet hvilke oppgaver som skal tillegges NOKUT. 
Akademikerne mener det er viktig å tydeliggjøre hvilke oppgaver NOKUT skal ha, 

og vi mener forslagets § 1-6 er godt. 
  

§ 1-7 åpner for at NOKUT skal drive rendyrket utviklingsarbeid. Akademikerne 
mener det er viktig at NOKUT finner strukturer for å dele den kunnskapen de 

opparbeider seg og at de fungerer som et kompetansesenter for universitetene og 
høgskolene i sitt arbeid for å forbedre kvaliteten på sine utdanningstilbud. Vi er like 

fullt noe skeptisk til den store åpningen som gis i § 1-7. Vi mener kontroll- og 
akkrediteringsoppgavene må være NOKUTs hovedprioritet og at disse ikke må 

miste fokus selv om NOKUT skal få utviklingsoppgaver. Ved å bli både 
kontrollorgan og kompetansesenter får NOKUT en enda sterkere makt posisjon 

overfor institusjonene. Akademikerne frykter at dette maktforholdet kan bli for 
sterkt og hadde sett at § 1-7 ikke var så vid i sin formulering. 

 
Akademikerne er positive til NOKUTs styrkede rolle i forholdet til godkjenning og 
godskrivning av utenlandsk utdanning. Både i forhold til 

forfalskningsproblematikken og i forhold til å sikre likebehandling av studenter på 
tvers av utdanningsinstitusjoner tror vi det er positivt med en større grad av 

sentralt ansvar.  
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