
 

 

 
   

Høringssvar fra NHH ang. forslag til endring av universitets- og 
høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften 

Vi viser til deres brev av 20. april 2015 vedrørende forslag til endringer i universitets- og 
høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften.  
 
Nedenfor følger NHHs merknader i høringsrunden.  
 
1. Sammensetningen av NOKUTs styre 
NHH støtter departementets vurdering av NOKUT-styrets sammensetning og har ingen ytterligere 
kommentarer til dette endringsforslaget. 
 
2. Nasjonale deleksamener 
NHH ser at det i enkelte fag og programmer kan være hensiktsmessig og riktig med nasjonale 
eksamener. Vi er videre enig i departementets vurdering av at det i fag med nasjonal deleksamen vil 
være viktig at alle studenter som tar faget gjennomfører denne uavhengig av studiested. Vi har derfor 
forståelse for behovet for lovhjemmel.  
 
Vi påpeker imidlertid at ikke alle utdanninger egner seg like godt for nasjonale eksamener. Vi ser at 
dette vil være et godt virkemiddel i rammeplanstyrte utdanninger og/eller eller utdanninger som skal 
lede frem til en eller annen form for autorisasjon. Som kjent (se blant annet SØF-rapport 03/13 
Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning) har de ulike institusjonene ulike studentgrupper, og for 
NHH er det viktig å fortsatt kunne løfte sine studenter utover det som ligger i anbefalte nasjonale 
minstekrav til bachelor og master i økonomi og administrasjon (jfr. NRØA). Dette må da også 
gjenspeiles i prøvingen i disse fagene. Nasjonale eksamener kan også om det brukes feil og for mye, 
virke begrensende på utviklingen av nye pedagogiske virkemidler og nye prøvingsformer som sikrer 
oppnådd læringsutbytte.  
 
3. Adgang til å utstede overtredelsesgebyr 
NHH deler departementets vurdering og støtter forslag om adgang til å utstede overtredelsesgebyr for 
institusjoner som uten rett bruker titlene universitet eller høyskole i sine navn, eller som tildeler titler i 
strid med loven. 
 
4. Krav om lovlig opphold som vilkår for studierett 
NHH ser flere problemer med den foreslåtte forskriftsendring, og vil be departementet revurdere 
forslaget. 
 
Innledningsvis ønsker vi å påpeke at opptak til høyere utdanning skjer basert på akademiske meritter. 
Vi ser ikke vurdering av hvorvidt studenter har oppholdstillatelse eller ikke som en naturlig del av 
utdanningsinstitusjonenes oppgave, og understreker at effektuering av eventuelle utvisningsvedtak 
kan skje helt uavhengig av om en student har studierett eller ikke. 
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Å sette oppholdstillatelse som krav for tildeling av studierett tar ikke hensyn til at høyere utdanning 
har vært gjennom og fortsatt er i en utvikling hvor stadig mer undervisning foregår via nett og/eller 
utenfor institusjonenes campus. Denne virksomheten er i stor grad grenseoverskridende.  
Selv om omfanget av nettbasert undervisning med internasjonal studentmasse i dag er beskjedent, bør 
vi ha et regelverk som lar norske institusjoner være del av denne utviklingen.  
 
NHH tilbyr gjennom NHH Executive blant annet bedriftsinterne studieprogram. Dette er 
skreddersydde programmer for enkeltbedrifter, som gjerne kan holdes i bedriftens lokaler i Norge 
og/eller i utlandet. Det er viktig at muligheten for slike program ikke hindres av lovverket. 
Overskuddet av denne oppdragsvirksomheten går rett inn i ordinær forskning og undervisning ved 
NHH.  
 
Vi har forståelse for departementets intensjoner med forslaget, men mener de ovenfor nevnte 
problemene er så alvorlige at forslaget ikke bør gjennomføres i sin  nåværende form. 
 
I tillegg til dette vil vi påpeke at automatikken i systemet og koblingen mellom FS og UDIs systemer 
vil være viktig for at det administrative merarbeidet ikke skal bli stort.  
 
5. Beregning av tjenestetid for stipendiater 
NHH har ved flere anledninger opplevd situasjoner knyttet til ansettelse av nyutdannede stipendiater, 
som beskrevet i høringsnotatet. Vi deler departementets vurderinger om at dagens ordning fører til at 
høyskoler og universiteter blir tvunget til å skyve lovende kandidater fra seg, med mindre de har en 
fast stilling vedkommende kan søke på. Dette fører til uheldige virkinger både for den enkelte 
kandidat og for høyskolen. NHH mener at den foreslåtte endringen vil være en klar forbedring, og vi 
slutter oss til departementets vurderinger og konklusjon.  
 
 
6. Endring av egenbetalingsforskriften  - innføring av krav om egen PC for studenter 
NHH er enig i departementets vurdering av at PC i dag må anses å være et læremiddel, og vi slutter 
oss til endringsforslaget.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Klas Rønning  
Fungerende adm. dir Kjetil Sudmann Larssen 
 Fungerende studiesjef 
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