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Høringssvar vedr. forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven
Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 16.09.2015 vedrørende forslag om endringer
i universitets- og høyskoleloven.
Ved Høgskolen i Østfold har avdelingene og de administrative enhetene fått anledning til å komme
med interne høringsinnspill. Høgskolens merknader er basert på de interne innspill som er gitt.
Ad. opprettelse av nasjonal vitnemålsbank
Høgskolen i Østfold stiller seg positiv til forslaget om å opprette en nasjonal vitnemålsbank, da vi
anser det som viktig å bekjempe forfalskningen av vitnemål og karakterutskrifter. I anledning forslaget
om å etablere en vitnemålsbank ønsker høgskolen imidlertid å peke på noen forhold som ligger til
grunn for forslaget i rapporten «Kravspesifikasjon Vitnemålsbank» fra USIT, datert 19. februar 2013.
Dette gjelder følgende forhold:
Når formålet med ordningen er å redusere forfalskning av vitnemål og karakterutskrifter, ser vi det
som svært viktig at ikke utskrifter fra Nasjonal vitnemålsbank får et eget utseende. Man bør av den
grunn vurdere at opplysninger/dokumentene som lastes opp i nasjonal vitnemålsbank er PDFdokumenter av sluttdokumenter (vitnemål og karakterutskrifter) fra utdanningsinstitusjoner. Etter som
bruken av den felles nasjonale vitnemålsbanken blir mer kjent og benyttet, kan man forvente at
vitnemålsbanken med tiden reduserer behovet for papirversjoner av vitnemål og karakterutskrifter, da
det kan vurderes både enklere og sikrere å benytte vitnemålsbanken. Med eget format på utskrifter
fra vitnemålsbanken, f.eks. uten institusjonslogo og med et eget oppsett, vil det for det første være to
ulike varianter av «originale» vitnemål og – karakterutskrifter i omløp, for det andre vil institusjonenes
egne vitnemål og karakterutskrifter vurderes mindre verdt.
Foreslåtte delingstider i USIT-rapporten forstår vi som delingstider etter at arbeidsgiver, utdanningsinstitusjoner og/eller andre er inne i den nasjonale vitnemålsbanken første gang. Vi har forståelse for
at resultateier selv må kunne fastsette delingstid, men stiller spørsmål til i hvor stor grad resultateier
selv kan/bør definere denne tilgangstiden. Ulike institusjoner, arbeidsgivere mm., kan ha ulike rutiner
for håndtering av saker som innbefatter innhenting av opplysninger fra nasjonal vitnemålsbase, som
ikke bør begrenses av den delingstiden resultateier selv oppgir.
I tillegg til organene som foreslått i rapporten fra USIT vedrørende tilgang til vitnemålsbanken bør det
vurderes om også NAV skal få tilgang til systemet.
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Ad. endringer knyttet til NOKUTs akkrediterings- og tilsynsarbeid
Høgskolen i Østfold er positive til endringene som foreslås knyttet til å effektivisere NOKUTs
akkrediterings- og tilsynsarbeid.
Vi er også positive til vridningen i tilsynet mot mer fokus på det faktiske kvalitetsarbeidet og tiltak som
er rettet inn mot å heve kvaliteten på studieprogrammene og studentenes læring. Det er imidlertid noe
uklart hva det er institusjonene skal måles på helt konkret, altså hvilke faktorer og aktiviteter som det
er forventet at institusjonene skal ha fokus på, rettet inn mot det enkelte studieprogram, og som er en
del av kvalitetsarbeidet som er «bredere enn kvalitetssystemet». Høgskolen ser at dette heller ikke er
presisert i Kunnskapsdepartementets høring på endringer i Studiekvalitetsforskriften og ser fram til å
få en avklaring på dette.
Tilsyn basert på systematisk sammenligning vil kunne motvirke eventuell forskjellsbehandling basert
på at ulike sakkyndige komiteer gjør ulike skjønnsmessige vurderinger for eksempel av hva som er
tilstrekkelig faglig bredde i et studium, eller et tilstrekkelig robust fagmiljø. Dette er positivt. I en slik
sammenligning er det samtidig viktig at det tas høyde for individuelle forskjeller i hvordan
institusjonene har organisert sine studieprogram og fagmiljøene som er tilknyttet disse.
Ad. kortere frist for påklaging av forprøver
For å hindre forsinket oppstart til grunnskolelærerutdanningene etter innføring av forkurs i
matematikk, vurderer Høgskolen i Østfold det som svært viktig at institusjonene får mulighet til å
fastsette kortere frist enn tre uker for å påklage karaktersetting ved ikke bestått forprøve. Vi støtter
således foreslått endring i UH-loven.
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