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Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blindern
0032 Oslo 0316 OSLO

Universitetet i Oslo (Ui0) er kjent med at innholdet i § 11 ikke innebærer en
realitetsendring, men vi har likevel kommentarer til denne paragrafen.

Telefon: 22 85 63 01
Telefaks: 22 85 44 42

E-post: postmottak@admin.uio.no
Nettadresse: www.uio.no

Høringsbrev om forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Det vises til brev av 7. september 2009 fra Kunnskapsdepartementet til høringsinstansene.

Vi har notert oss at studieforbund og nettskoler skal ha rett til gratis leie av våre lokaler. Vi
gjør oppmerksom på at UiOs enheter i forbindelse med egne kurs er forpliktet til å
budsjettere med alle utgifter, herunder også leie av lokaler. Vi ser det ikke rimelig at
potensielt konkurrerende virksomhet skal få kostnadsfri leie av våre lokaler. Institusjonen
bør ha anledning til å ta betalt for lokalleie etter samme satser som for internhusleie.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at leietakere vil pålegges kostnader til ekstra vakthold
utenom ordinær arbeidstid.

Ui0 har og utfører et viktig samfunnsansvar med hensyn til etter- og videreutdanning. Vi er
således godt fornøyd med innledningsteksten til paragrafen hvor det sies at godkjente
nettskoler " (...) kan utvikle og utvide mulighetene for fleksibel livslang læring". Når det
gjelder underpunktene til § 13 ønsker vi imidlertid en bredere formulering slik at hele
utdanningssektoren inkluderes ved at overføringsverdien kan gjelde flere enn kun
nettskolene i mellom.

Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved Ui0 i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning.
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Forslag, endret punkt c)

I hvilken grad prosjektet det søkes tilskudd til kan ha overføringsverdi for andre
godkjente nettskoler og samarbeidspartnere i utdanningssektoren for øvrig.

Vi ønsker også at det stilles krav til krav til et kvalitetssystem for at nettskolene skal kunne
motta statstilskudd.

Universitetet i Oslo har for øvrig ingen ytterligere kommentarer.
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studiedirektør
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