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HØringsinnspill fra ANSA: forslag om å fjerne krav om bekreftede
dokumenter ved godkjenning av høyere utdanning

ANSA (Samskipnaden for norske studenter i utlandet) ønsker å takke for muligheten til å
komme med innspill til denne høringen, og har følgende kommentarer:

§ 6-1 Generell godkjenning som likestil med norsk høyere utdanning
Endring i paragrafens andre ledd:

I høringen skriver departementet, fra NOKUT, at «Kravet om bekreftede kopier er foreldet
også ut fra dagens teknologi der det å produsere troverdige dokumenter på egen PC er
enkelt», og at departementet er enig i NOKUTs vurdering.

ANSA — Samskipnaden for norske utenlandsstudenter er enige med departementet og
NOKUT i at bruken av «bekreftede kopier» er utdatert og lite anvendelig ved bruk av
elektronisk dokumentasjon.

ANSA stØtter derfor departementets forslag om endring i forskriftens § 6-1 (2).

Endring i paragrafens fjerde ledd:

I høringen skriver departementet «Selv om vedtakene er offentlige, mener
departementet at det viktigste er at NOKUT sørger for at vedtakene er enkelt tilgjengelig
for saksbehandlere ved universiteter og høyskoler. Det tas sikte på at denne databasen
skal være et lukket verktøy til bruk for saksbehandlere ved universiteter og høyskoler.
Andre interesserte vil likevel kunne få innsyn i vedtak etter offentlighetsloven.»

ANSA er enige med departementet at det i det daglige arbeidet er viktigst å få til en god
løsning for saksbehandlere ved norske universiteter og høyskoler, men vi er ikke enige i at
dette skal gå på bekostning av allmenhetens innsyn. Vi er uenige i at andre skal måtte be
om innsyn, da dette vil være et unødig byråkratisk hinder i veien for offentlighetens
innsyn. Vi ser ingen grunn til å sette opp dettehinderet all den tid vedtakene uansett skal
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være offentlig tilgjengelige. Vi mener allmenheten lett bør kunne søke opp hvilke
skoler/linjer/kurs NOKUT har godkjent/ikke godkjent.
ANSA er på dette grunnlag uenige i departementets forslag til endring i forskriftens § 6-1
(4).

ANSA mener departementets ønske om tilgjengelighet for saksbehandlere ved
universiteter og høgskoler kan gjennomføres uten å inriskrenke offentlighetens
innsynsmulighet.

Med vennlig hilsen,

t
Vibeke Munthe-Kaas Øystein Holm-Haagensen
President, ANSA Rådgiver, ANSA
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