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HØRING – RAPPORT KUNNSKAPSSEKTOREN SETT UTENFRA, 
GJEDREMRAPPORTEN 
Det vises til Kunnskapsdepartementets (KDs) høringsbrev datert den 11. januar 2016, og 
Høyskolen Kristiania takker for invitasjonen til å delta i høringen. 
 
Høyskolen Kristiania er enig i at det er behov for en gjennomgang av de mange nasjonale 
organene innenfor høyere utdanning, med henblikk på bedre samordning og eventuelt 
sammenslåing. Videre slutter Høyskolen Kristiania seg til Nettverket for Private Høyskolers 
(NPHs) høringssvar, og vil herunder i høringssvaret fremheve enkelte områder. 
 

• Ekspertgruppens forslag til forvaltningsoppgaver som bør legges til et nytt 
organisatorisk nivå vil etter Høyskolen Kristianias mening svekke UH-avdelingens 
styringskompetanse. Det vil også skape større avstand mellom den politiske ledelsen 
og sektoren, og etablere et langt større og unødig byråkrati. 
 
At private høyskoler blir gjenstand for en mer rendyrket teknisk «tilskudds-
forvaltning» er for private høyskoler et historisk tilbakeskritt. Dette vil svekke og 
marginalisere private høyskoler innenfor en samlet, overordnet statlig sektorstyring. 
Sektoren bør organiseres med sikte på å fremme større grad av likeverdighet og 
likebehandling. Høyskolen Kristiania støtter derfor ikke etableringen av et nytt 
forvaltningsorgan med en egen avdeling for etatsstyring av statlige institusjoner og en 
annen avdeling for tilskuddsforvaltning/ tilsyn overfor private høyskoler.  

 
• Høyskolen Kristiania er enig i at NOKUT som tilsynsorgan og Universitets- og 

høgskolerådet (UHR) som interesse- og samarbeidsorganisasjon, har så særegne roller 
at det ikke er aktuelt å vurdere sammenslåing av disse med andre nasjonale organer.  

 
• UHR omtales i rapporten som et uavhengig interesseorgan for sektorens institusjoner. 

Dette er altfor snever beskrivelse av UHRs rolle. UHR er et samarbeidsorgan for 
universitetene og høgskolene som skal bidra til å fremme koordinering innenfor UH-
sektoren og med andre nasjonale aktører, og skape møteplasser mellom UH-sektoren i 
Norge og nasjonale myndigheter, og nasjonale og internasjonale forsknings- og 
utdanningsmiljø.  

 
 
 
 
 
 



 
 
Avslutningsvis vil vi si at Gjedremrapporten er en nyttig gjennomgang av hvordan styringen 
av kunnskapssektoren er organisert. Hele Universitets- og høgskolesektoren gjennomgår 
mange store endringer og det er klokt å se nærmere på̊ effektivitet og styring av sektoren.  
 
I den videre prosessen er det viktig å gå mer inn på̊ hvilke oppgaver som skal løses, og hvilke 
tjenester som skal ytes av de organer som skal virke på̊ sentralt nivå̊ i kunnskapssektoren. 
Innenfor høyere utdanning er det viktig å få fram utdanningsinstitusjonenes behov for 
tjenester, og hvordan disse kan organiseres på̊ en best og mest mulig effektiv måte.  
 
 
Med vennlig hilsen  
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