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NOKUT - Svar på høring om forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven 
 

 

NOKUT viser til Kunnskapsdepartementets brev av 16.09.15 om høring av forslag til endringer i 

universitets- og høyskoleloven. NOKUT har følgende merknader til høringsforslagene: 

 

NOKUTs akkrediterings- og tilsynsarbeid 

Merknadene i dette avsnittet følger den rekkefølgen Kunnskapsdepartementet benytter i 

høringsbrevet. 

 

NOKUT er tilfreds med Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i universitets- og 

høyskoleloven som vil bidra til å vri NOKUTs tilsyn fra evaluering av institusjonenes 

kvalitetssikringssystem til et bredere tilsyn med institusjonenes samlede kvalitetsarbeid, jf. forslag 

til endringer i universitets- og høyskoleloven § 1-6 første ledd, § 2-1 tredje ledd og § 3-3 fjerde 

ledd. 

 

NOKUT er videre fornøyd med Kunnskapsdepartementets forslag om at ved søknad om 

akkreditering av studietilbud fra nye tilbydere må studietilbudet minst føre til en bachelorgrad. 

NOKUT mener dette forslaget vil bidra til å frigjøre ressurser til å sikre en mer effektiv 

tilsynsmodell i samsvar med Strategi for utvikling av NOKUT 2015-2020 (Oktober 2014). Jf. også 

avsnittet over. 

 

NOKUT støtter forslaget om å ta inn en henvisning til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) i 

loven. NOKUT er imidlertid av den oppfatning at underliggende forskrifter på en nyansert måte 

må tydeliggjøre hva det innebærer at studietilbud skal være i samsvar med NKR. NOKUT mener 

også at det er nyttig å presisere i universitets- og høyskoleloven at institusjoner som benytter sin 

selvakkrediteringsrett skal følge de standarder og kriterier som er gitt av 

Kunnskapsdepartementet og NOKUT, og at dette skal dokumenteres.  

 

Det samme gjelder etter NOKUTs vurdering for bestemmelsene som presiserer hva som ligger i 

selvakkrediteringsretten for de ulike institusjonsnivåene, og at NOKUT har adgang til å trekke 

tilbake gitt akkreditering dersom en institusjon ikke oppfyller standarder og kriterier. Det vises til 

forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven § 3-1 og § 3-3. 

 

NOKUT er også enig i at forskriftsfullmakter bør presiseres i loven, og har ingen øvrige 

merknader til Kunnskapsdepartementets forslag til endring av universitets- og høyskoleloven  

§ 2-1 niende ledd. 
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Nasjonal vitnemålsbank 

NOKUT støtter arbeidet med opprettelse av en nasjonal vitnemålsbank. NOKUT vil imidlertid i 

denne sammenheng peke på at ikke alle utdanningsinstitusjoner har Felles studentsystem (FS), 

og legger til grunn at vitnemålsbanken vil kunne hente informasjon fra institusjoner som eventuelt 

benytter andre databaser. 

 

NOKUT ser frem til det videre arbeidet med sikte på å inkludere godkjent utenlandsk utdanning i 

vitnemålsbanken. NOKUT bidrar gjerne i diskusjoner om utvikling av vitnemålsbanken for å gjøre 

en slik inkludering mulig. NOKUT er også glad for at en mulig kobling mot andre lands tilsvarende 

systemer vil bli vurdert. Et eksempel på et slikt system er DUO i Nederland. 

  

Bakgrunnen for NOKUTs syn i denne saken er at mange norske studenter, som søker om opptak 

til videre studier eller som søker arbeid etter endt utdanning, har hele eller deler av sin utdanning 

fra utlandet. I tillegg vil det være naturlig å se på hvordan vitnemålsbanken vil kunne benyttes i 

forbindelse med arbeidsinnvandrere som har fagskoleutdanning eller høyere utdanning fra 

hjemlandet. 

 

Avslutningsvis vil NOKUT bemerke at det også er naturlig at Diploma Supplement (DS) 

inkluderes i vitnemålsbanken. DS vil være av interesse for arbeidsgivere, men også for 

utdanningsinstitusjoner, både nasjonalt og internasjonalt. 
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