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Høringsuttalelse fra Høgskolen i Østfold vedr. forslag til endringer i universitets- og 
høyskoleloven og egenbetalingsforskriften 

 
Ved Høgskolen i Østfold har det vært gjennomført en intern høringsrunde hvor faglig og administrativ 
ledelse er gitt mulighet til å vurdere Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i universitets- og 
høyskoleloven og egenbetalingsforskriften. Nedenfor følger høgskolens kommentarer til to av 
forslagene.  
 
 
Ad. nasjonale deleksamener  
 
I departementets vurdering trekkes det frem at nasjonale fellesprøver vil gi et godt sammenlignings-
grunnlag mellom utdanninger og institusjoner. Høgskolen i Østfold mener at en slik forståelse av 
institusjonene ikke tar inn over seg de store forskjellene det er på institusjonene, med tanke på 
størrelse, rekrutteringsgrunnlag og undervisningsformer.  
 
En slik sammenligning av resultater tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til kompleksiteten i profesjons-
utdanningene, og vil sannsynligvis føre til at noen utdanninger kommer (for) godt ut, andre (for) dårlig. 
Sammenhengen mellom individuelle, strukturelle og samfunnsmessige forhold som til sammen utgjør 
rammebetingelsene for et studieprogram må vurderes når man skal si noe om kvaliteten på et 
studieprogram.  
  
De nasjonale prøvene i grunnopplæringen blir trukket frem i departementets begrunnelse som et 
eksempel til etterfølgelse. Saksfremlegget forteller imidlertid ikke at nasjonale prøver har blitt utsatt for 
betydelig kritikk, både fra forskere og fra politisk hold. Det ville vært ønskelig at dette hadde blitt 
omtalt og nærmere vurdert i saksfremlegget. Det er kjent at det ved gjennomføring av de nasjonale 
prøvene har forekommet «tilpasninger» i form av trekk av kandidater, triksing med klasselister og at 
det er innført belønningssystemer for ledere knyttet til slike prøver. Høgskolen i Østfold anmoder om 
at departementet foretar en kritisk vurdering av dette aspektet i det videre arbeidet med nasjonale 
deleksamener i høyere utdanning.  
  
Høgskolen i Østfold ser også en mulighet for at innføring at nasjonale deleksamener kan føre til en 
økning i administrative utgifter for institusjonene. Administrering av eksamener i høyere utdanning er 
krevende, og det å skulle samkjøre eksamener nasjonalt vil kunne kreve oppbemanning både på 
institusjons- og på nasjonalt nivå. 
  
 
Ad. krav om lovlig opphold som vilkår for studierett 
 
Høgskolen i Østfold stiller seg bak forslaget, men vi vil peke på behovet for avklaringer med hensyn  
til hvem som skal ha ansvar for kontroll av oppholdstillatelse.  
 



Skal oppholdstillatelse være et krav i opptaket til høyere utdanning og gjelde alle søkere, eller skal 
dette knyttes til tildeling av studierett etter at opptak er foretatt?  
 
Skal lovlig opphold eventuelt vurderes av en ekstern enhet? Det må utredes hvilke lover som må 
endres, og hvilke endringer som skal foretas. Videre må det tas stilling til hvordan kontroll av lovlig 
opphold skal gjennomføres, og hva slags dokumentasjon som skal ligge til grunn for vurderingen da 
dette er utenfor kompetanseområdet administrativt ansatte i UH-sektoren vanligvis har.  
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Beth Linde Frode Willy Skogmann 
Studie- og forskningsdirektør Juridisk rådgiver 
 
 
 
 


