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Høring - Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og 

egenbetalingsforskriften 
 

Landsorganisasjonen i Norge viser til deres brev av 20.04.2015 angående ovennevnte. 

 

LO støtter forslag til endring av universitets- og høyskoleloven §§ 2-2 andre ledd, om å utvide 

NOKUTs styre slik at både studenter og fagskolestudenter blir representert i styret. LO ser det 

som positivt at også fagskolestudentene blir fast representert i NOKUTs styre, og at det 

oppnevnes personlig varamedlem. Det er viktig at fagskolestudentene er representert i 

beslutninger som omhandler deres sektor.  

 

LO ønsker velkommen tiltak som kan styrke kvaliteten i høyere utdanning. Vi mener 

imidlertid at forslaget om å pålegge utdanningsinstitusjonene om å avholde deleksamener i 

alle typer utdanninger ikke vil bidra til i en slik retning. Overdrevet bruk av nasjonale tester 

vil kunne ta fokus bort fra stoff som ikke testet, svekke kvaliteten på øvrig undervisning 

gjennom ressursbeslaglegging og føre til en rangering av institusjoner på et sterkt misvisende 

kvalitetsvurderingsgrunnlag. LO er derfor imot forslaget om å gi departementet myndighet til 

å pålegge utdanningsinstitusjonene å avholde nasjonale deleksamener i alle typer utdanninger.   

 

LO støtter forslaget om at den som forsettlig eller uaktsomt tildeler eller bruker en tittel for 

grad eller yrkesutdanning i strid med loven, kan bli ilagt overtredelsesgebyr av departementet.  

 

LO forstår forslaget om endring av tjenestetid for stipendiater slik at det kan bli mer krevende 

å opparbeide tjenesteansenitet for å få fast ansettelse. Dette fordi stipendiatperioden blir 

regner mer som utdanning og ikke som arbeid. Det er allerede i dag en betydelig utfordring at 

mange blir gående alt for lenge på midlertidige kontrakter før de får fast ansettelse. Økt 

midlertidighet endrer maktbalansen i arbeidslivet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, gir økt 

usikkerhet for den enkelte og manglende låneadgang. Departementets forslag vil forsterke 

denne utviklingen. LO er imot departementets forslag om å endre reglene om beregning av 

tjenestetid etter tjenestemannsloven for stipendiater.  
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Det er viktig å hegne om prinsippet om gratis utdanning. Og at det også følges opp når det 

gjelder bruken av elektroniske og andre hjelpemidler. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Trude Tinnlund 
(sign.) 

 

 Stein Reegård 
 (sign.) 

 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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