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         Oslo den 3. februar 2016 

Kunnskapsdepartementet  

Att. UH-avdelingen 

 

 

Høring – forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i 

høyere utdanning og fagskoleutdanning. 
 

 

Nettverk for private høyskoler (NPH) takker for anledningen til å levere høringsuttalelse om 

Departementets forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere 

utdanning og fagskoleutdanning (Studiekvalitetsforskriften). Det vises til Departementet 

høringsbrev og notat datert den 3. november 2015.  

 

NPH tar til etterretning målsettingen om skjerpede kvalitetskrav som er etablert i 

Departementets strukturmelding, jfr. Meld.St.18 (2014-2015) og med Stortingets behandling 

av denne meldingen, jfr. Innst 348S (2014-2015). NPH mener de fleste forslag til 

forskriftsendringer kan vise seg å være bidrag til styrke kvaliteten i norsk høyere utdanning.  

 

Skjønnsmessig kvalitetsvurdering og kvantitativ forutsigbarhet 

Men NPH ser det som en utfordring på et overordnet forskriftsnivå å finne den riktige balanse 

mellom kvantitative krav (minstestandarder) og kvalitative beskrivelser (skjønnsbaserte krav). 

Akkrediteringsvedtak bør forankres i prosedyrer som er transparente og forutsigbare. Dette 

kan tilsi utstrakt bruk av kvantitative minstestandarder (tellekanter). Men ved etableringen av 

NOKUT som et uavhengig akkrediteringsorgan ligger en grunnleggende forståelse for 

nødvendigheten av sakkyndiges kvalitative vurderinger i kvalitetsarbeidet (peer review).  

 

Skal prosedyrene være transparente og forutsigbare mener NPH at de sakkyndige er best tjent 

med tydelige, skjønnsbaserte krav på forskriftsnivå, og egnede, kvantitative kriterier nedfelt i 

NOKUTs eget regelverk (operasjonelle krav). NPH vil i denne forbindelse foreslå en enhetlig 

formulering i studiekvalitetsforskriften når pålegg til NOKUT om å etablere slike krav 

formuleres i forskriften , jfr. §2-1-4, 3-1-5, 3-5-6 og 3-11-1 (det kan velges mellom 

formuleringene «utarbeider..», «fastsetter..», «skal fastsette..»).   
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Når det gjelder de enkelte forslagene til ny «studiekvalitetsforskrift», har NPH følgende 

merknader: 

 

NOKUTs tilsynsvirksomhet (§ 1-3) 

NPH mener forskriftsforslaget på en god måte presiserer med hvilke fullmakter, på hvilke 

områder og innenfor hvilke rammer NOKUT skal utføre akkrediteringer og tilsyn. NPH 

registrerer at terminologien i dette saksfeltet har utviklet seg over tid og håper den varslede 

stortingsmeldingen kan bidra til en foreløpig terminologisk avklaring.  

 

Oppnevning av sakkyndige (§ 1-7) 

NPH mener forskriftsforslaget har formuleringer som gir gode og tydelige «grunnregler» for 

NOKUTs oppnevning av sakkyndige (§ 1-7).  

 

De sakkyndiges arbeid kan ikke bli undervurdert i NOKUTs tillitsskapende virksomhet 

overfor de institusjoner som søker om akkreditering. Departementet hevder likevel i sitt notat 

at NOKUT skal kunne «føre tilsyn med kvantitative krav og grunnleggende forutsetninger i 

uh-loven uten å oppnevne sakkyndige (§ 1-7-bokstav b). NPH mener dette kan gjelde 

vurderinger av rene kvantitative krav, men anser begrepet «grunnleggende forutsetninger» for 

å kunne utgjøre en gråsone av kvantitative og skjønnsmessige vurderinger. NPH mener 

oppnevning av sakkyndige alltid bør være hovedregelen i NOKUTs arbeid forut for ethvert 

akkrediteringsvedtak. NOKUT bør forbli et enkelt organ som i første rekke forvalter 

sakkyndiges anbefalinger og ikke selv må bygge kompetanse for å kunne ivareta mer 

skjønnsmessige vurderinger.  

 

Krav til systematisk kvalitetsarbeid (§ 2-1)  

Med ny §2-1-1 registrerer NPH at institusjonenes grunnleggende ansvar for kvalitet 

tydeliggjøres og presiseres.  Men NPH finner siste setning unødig lang. NPH vil foreslå at 

punktum settes etter «..har betydning for studiekvaliteten».  

 

Innenfor det europeiske området for høyere utdanning (EHEA) har bl.a. den europeiske 

universitetsorganisasjonen EUA bidratt til å revidere standarder og retningslinjer for 

kvalitetsarbeidet (ESG). Disse europeiske standarder (ESG) foreslås tatt inn i ny forskrift      

(§ 2-1-2). NPH finner dette viktig og riktig. Med formuleringen i § 2-1-1 og i 2-1-2 

tydeliggjøres at på en god måte at kvalitetsarbeidet skal forankres både «ovenfra» og 

«nedenfra».  

 

Når det gjelder å opprettholde kvalitetsarbeidets forankring «nedenfra» savner imidlertid NPH 

dagens formulering «..i samråd med sektoren..» i forslaget til ny forskrift. NOKUT har til nå 

arbeidet i utstrakt samråd med sektoren. NPH foreslår derfor at pålegget om «samråd med 

sektoren» settes inn i § 2-1-4 slik at dette punktet kan lyde: «NOKUT skal, i samråd med 

sektoren, fastsette utfyllende kriterier for institusjonenes kvalitetsarbeid i forskrift». 

 

Periodisk tilsyn (§2-2) 

NPH tar forslaget til § 2-2 til etterretning 

 

Akkreditering av studietilbud (§§ 3-1 til 3-4)  

NPH tar forslaget til § 3-1 til etterretning  

 

Når det gjelder forslaget til § 3-2-2 (krav til akkreditering av mastergradsstudier) mener NPH 

at Departementet bør velge alternativ 1. 
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Når det gjelder forslaget til § 3-3-5 (krav til akkreditering av doktorgradsstudier) mener NPH 

at Departementet (også) bør velge alternativ 1. 

 

NPH er kjent med at gode begrunnelser for å foretrekke disse alternativene vil foreligge i 

høringsuttalelser fra en rekke private høyskoler.  

 

§ 3-3-6 krever at minst halvparten av stipendiatene har hovedarbeidsplass på institusjonene.  

Bør ikke da det samlede kravet (15) være mulig å dele på to, eller bør sisten setning lyde: 

«Mer enn halvparten av stipendiatene…»? 

 

Akkreditering av institusjoner (§§ 3-5 til 3-8) 

NPH tar forslaget til § 3-5, 3-6, 3-7 og 3-8 til etterretning. 

 

Revisjon av akkrediterte studier (§ 3-9). 

NPH tar forslaget til § 3-9 til etterretning  

 

Karantenebestemmelser ved akkrediteringssøknader (§ 3-11). 

Å fjerne ordet «tilsvarende» i ny § 3-11 er klargjørende og en egnet presisering. 

 

Kvalitetskrav for fagskolene 

Terminologien i forskriftsutkastet som beskriver norsk tertiær utdanning med ulike 

beskrivelser av universitets- og høyskoler («studietilbud» og «institusjoner») og fagskoler 

(«utdanninger» og «tilbydere»), synes videreført inntil videre.  NPH regner med å komme 

tilbake til en drøfting av eventuelle endringer i terminologi og kvalitetskrav knyttet til norske 

fagskoler ved senere anledninger.  

 

Overgangsordningen og dens tidsfrist 

Departementet foreslår at eksisterende universiteter og vitenskapelige høyskoler skal oppfylle 

de nye kravene for akkreditering av studier og institusjoner innen utløpet av 2018. NPH finner 

denne fristen rimelig og god. I et tidligere innspill til arbeidet med den såkalte 

strukturmeldingen hevdet NPH at «enkeltinstitusjoner burde innrømmes en lengre frist for å 

kunne innfri de nye krav som vil bli stilt». Dette synes ikke nødvendig med en frist innen 

utløpet av 2018. 

  

Når det gjelder innspill om hvordan arbeidet frem mot tidsfristen kan legges opp best mulig, 

mener NPH at ansvaret for dette arbeid må påhvile den enkelte institusjon. Men NPH ønsker å 

få kunne komme tilbake til dette spørsmålet senere når den endelige studiekvalitetsforskriften 

foreligger og NOKUTs operasjonelle akkrediteringskrav er vedtatt.  

 

Med vennlig hilsen for 

Nettverk for private høyskoler (NPH) 

 

 

 

Arne J.Eriksen 

Sekretær 

 


