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Høring – utkast til kvalitetssikring i høyere utdanning og 
fagskoleutdanning 
 
Det vises til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert 11. september 2009 om 
overnevnte sak. Haraldsplass diakonale høgskole takker for muligheten til å komme med 
en høringsuttalelse. 
Haraldsplass diakonale høgskole vurderer forslaget til ny forskrift som en forbedring og 
tydeliggjøring av ulike krav til kvalitetssikring av høyere utdanning. At forslaget til ny 
forskrift gjenspeiler anbefalingene fra den eksterne evalueringen av NOKUT så tydelig 
gjennom nye bestemmelser, ser vi som positivt. Merknadene til de ulike paragrafene 
bidrar til å gi en økt innholdsforståelse. 
 
Til kapittel 1 
Når det gjelder forslaget om å innlemme fagskoleutdanning i den  nye forskriften kan vi i 
hovedsak følge argumentet om at det kan bidra til å gi en total oversikt over NOKUT`s 
virkeområde. Vi stiller oss likevel spørrende til om dette er hensiktsmessig, ettersom det 
her er snakk om utdanning på to ulike nivå som er knyttet opp mot to ulike lovverk. 
Vår vurdering er at de nye formuleringene med utdypingen i merknadene knyttet til 
NOKUT`s tilsynsvirksomhet, forvaltingsmyndighet og oppgaver, er en markant 
forbedring. Dette gjelder etter vårt syn også for fokuset det nå legges på NOKUT`s 
oppgaver knyttet til utviklingsarbeid innen utdanning. 
Vi vurderer det også som positivt at kravet knyttet til oppnevning av sakkyndige 
forenkles, og at en går inn for at dette skal gjøres i dialog med aktuelle parter. 
 
Til kapittel 2  
Med hensyn til Krav til Kvalitetssikringssystem, ser vi det som svært positivt at praksis 
nå er trukket inn som del av dette. 
Vi støtter forslaget om å opprettholde 6 års intervall for evalueringer av institusjonenes 
interne kvalitetssystemer. 
 
Til kapittel 3  
Vi er enige i forslaget om at det er NOKUT som skal avgjøre hvilke endringer som skal 
forelegges dem, og ikke som nå, at dette er opp til institusjonene å avgjøre. Vi mener 
dette vil bidra til kvalitetssikring av studietilbud. Videre ser vi forslaget om at det skal 



kunne opprettes frister for innlevering av søknader om akkreditering som positivt dersom 
dette vil kunne bidra til å effektivisere saksbehandlingen i NOKUT.  
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