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Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere 

utdanning og fagskoleutdanning – høring 

 

Vi viser til brev av 3. november 2015. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har følgende merknader: 

KD ber høringsinstansene om å vurdere om gjeldende krav til institusjoner som søker om 

akkreditering som universitet fortsatt skal ha som krav om å ha to fagområder på doktornivå 

av betydning for regionale virksomheters verdiskaping jf § 3-8.  

 

KMD kan ikke se at det er kommet nye argumenter etter Mjøsutvalgets innstilling NOU 

2000:14 som gir grunn til å endre på forskriftene §3-8, tredje ledd vedr. akkreditering som 

universitet. Hensynet til regionale virksomheter og regional verdiskaping i institusjonenes 

faglige profil bør videreføres. Vi minner i denne sammenheng om Lov om universiteter og 

høgskoler Del 1, §1-2 Institusjonenes virkeområdet, h) samarbeide med andre universiteter og 

høgskoler og tilsvarende institusjoner i andre land, lokalt og regionalt samfunns- og 

arbeidsliv, offentlig forvaltning og internasjonale organisasjoner. 

  

Strukturmeldingen varsler etablering av sterkere fagmiljø og nye enheter bestående av 

universiteter og høgskoler. Flere høgskoler vil fusjoneres med eksisterende universiteter 

framover. Andre høgskoler kan slå seg sammen og søke om akkreditering som universitet. De 

statlige høgskolene i Norge har i mange tilfeller vært godt regionalt forankret med fagområder 



Side 2 

 

som på sine områder har sikret tilførsel av kompetanse til regionale virksomheter. Dette 

regionale samspillet bør det bygges videre på ved universitetsstatus. 

 

Norsk næringsliv har en klar regional struktur. Nærhet mellom fagmiljø og bedrifter letter 

betingelsen for samspill og læring og fremmer innovasjoner og faglig utvikling for alle 

involverte parter. Det er viktig for verdiskapingen regionalt og nasjonalt at samspillet mellom 

bedrifter og andre virksomheter og utdannings- og forskningsmiljøene i en region 

videreutvikles og utdypes.  

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Hanne Finstad (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Irene Ekeli 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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