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Høring- forslagtil endringeri universitets-og høyskolelovenog forslagtil
endringi egenbetalingsforskriften

Legeforeningen viser til høring om forslag til endringer i lov av 1. april 2005 nr. 15 om
universitetel- og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) og forslag til endring i forskrift 15.
desember 2005 nr. 1506 egenbetaling ved universiteter og høyskoler (egenbetalingsforskriften).

Forslaget til endringer i universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i
egenbetalingsforskriften har vært til høring i Legeforeningens organisasjon og ble behandlet av
Legeforeningens sentralstyre den 16. juni d.å. Kommentarene fra høringsinstansene er lagt til
grunn ved utarbeidelsen av Legeforeningens høringsuttalelse.

Le e orenin ens s ns unkter o summeres i øl ende unkter:

Sammensetnin en i NOKUTs s re
Legeforeningen har ingen innsigelser til forslaget om å endre universitets- og høyskoleloven §
2-2 annet ledd, slik at NOKUTs styre blir utvidet med én studentrepresentant til ni medlemmer
totalt.

Inn ørin av nas'onal deleksamen
Det foreslås å innføre en generell hjemmel til å pålegge institusjoner og/eller fagmiljø å
avholde nasjonale deleksamener i enkelte fag i høyere utdanning. I telefonsamtale med
departementet i april fikk Legeforeningen bekreftet at forslaget vil kunne gjelde alle
universitets- og høyskoleutdarminger i Norge, herunder profesjonsstudiet i medisin.

Det fremgår av departementets vurdering at nasjonale eksamener i høyere utdanning skal sikre
kvaliteten på studiestedene og utdanningene. Det fremgår videre av departementets vurdering
at fagmiljøene vil få anledning til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre
institusjoner, noe som kan bidra til å utvikle fagmiljøene. Det blir videre anført at det vil gi
institusjonene, myndigheter og andre aktører bedre informasjon om studentenes
kunnskapsnivå.

Legeforeningen stiller seg kritisk til innføring av en generell hjemmel som åpner for å innføre
nasjonale deleksamener. Det fremgår at en deleksamen skal gi grunnlag for sammenliknbar
informasjon om faget. Det er en risiko for at innføring av nasjonal eksamen kan begrense
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institusjonenes frihet til å velge pedagogiske metoder, undervisningsarenaer og rekkefølge på
studiet.

Innføring av nasjonale deleksamener kan innebære en sterkere styring av høyere utdanning.

Deleksamener må ha en dokumentert effekt på studentenes læringsutbytte. En nasjonal
deleksamen må ikke medføre at den fortløpende evalueringen og tilbakemeldingen til
studentene reduseres. En hver eksamen innebærer at studentene investerer mye tid og ressurser
på å forberede seg på en slik eksamen. Forslaget synes ikke tilstrekkelig begrunnet når det
gjelder dette.

Departementet må tydeliggjøre hensikten med innføring av en nasjonal eksamen. En
sammenligning av institusjonene er ikke tilstrekkelig formål for innføring av nasjonal
deleksamen.

Ad an til å utstede overtredelses eb r
Legeforeningen støtter forslaget om å endre universitets- og høyskoleloven § 3-2 slik at
tildeling eller bruk av tittel i strid med loven kan sanksjoneres med et overtredelsesgebyr
utstedt av departementet samt forslaget om å endre § 7-2, slik at bruk av vernet
institusjonsbetegnelse i strid med loven kan sanksjoneres ved et overtredelsesgebyr utstedt av
departementet.

Krav om lovli o hold som vilkår or studierett
I universitets- og høyskoleloven er det i dag ikke noe vilkår for studierett at en student har
lovlig opphold. Det er heller ingen kontroll av om studentene har lovlig opphold. Det har vært
tilfeller der personer uten oppholdstillatelse har tatt høyere utdanning i Norge. Departementet
foreslår å lovfeste krav om lovlig opphold i Norge for å ha studierett.

Legeforeningen støtter ikke en slik innføring. Det bør ikke være universiteter og høyskolers
oppgave og ansvar å identifisere studenter uten oppholdstillatelse i Norge og vanskeliggjøre
livet for denne gruppen. Dette kan også gjelde politiske flyktninger. Institusjonenes
oppmerksomhet når det gjelder denne gruppen, må være at de sikrer at studenten har det
nødvendige kompetansegrunnlag til å kunne studere ved institusjonen, ikke å peke ut de som
har uklart papirgrunnlag/ ikke har lovlig opphold i Norge.

Bere nm av t'enestetid or sti endiater
Departementet foreslår å endre universitets- og høyskoleloven slik at departementet også kan
fastsette i forskrift at tid til egen doktorgradsutdanning ikke skal regnes som tjenestetid i
forhold til lov om statens tjenestemenn §§ 9 og 10. Det fremgår av forskriftenes § 1-3 tredje
ledd, at normal åremålsperiode er fire år med 25 prosent pliktarbeid for stipendiater. Høringen
anfører at dagens regelverk fører til at stipendiater ikke får kortvarige engasjementer rett etter
endt utdanning, og institusjonene blir tvunget til å skyve en lovende kandidat fra seg, med
mindre de har en fast stilling vedkommende kan søke på. Det pågår i disse dager gjennomgang
av Tjenestemannsloven, og det bør vurderes om disse endringene heller hører hjemme der, enn
i Universitets- og høyskoleloven.

Endrin av e enbetalin s orskri ten - inn ørin av krav om e en PC or studenter
Prinsippet om at høyere utdanning skal være gratis ligger til grunn for universitets- og
høyskoleloven § 7-1 Innføring av krav om egen PC vil medføre en betydelig merutgift for
studenten.
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Dersom det skal innføres krav om egen PC for studenter, må studiestøtten økes tilsvarende for
å motvirke økonomiske og sosiale forskjeller.

Den n ske legeforenings sentralstyre
Ett llmakt

Geir Riise Bjarne Riis Strøm
generalsekretær fagdirektør

Saksbehandlere: Øydis Rinde
Jarandsen, telefon 23 10 91 05/ Åse
Brinchmann- Hansen, telefon
23 10 91 02
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