
 

 

 

 

         Oslo 20. august 2015 

 

Kunnskapsdepartementet 

Att. Uh-avdelingen v/ seniorrådgiver Bodil Marie Olsen 

 

 

HØRING – FORSLAG TIL ENDRING AV UNIVERSITETS- OG HØYSKOLELOVEN OG 

EGENBETALINGSFORSKRIFTEN 

 

Det vises til departementets høringsbrev med vedlagt høringsnotat datert den 20. april 2015. 

Nettverk for private høyskoler (NPH) har også mottatt nyttig informasjon om NOKUTs 

arbeid med en mulighetsstudie og pilotprosjekt, jfr. brev datert den 11. august 2015. 

 

Departementet ønsker innspill på seks forslag som innebærer: 

 

1. Utvidelse av NOKUTs styre med en fagskolestudent 

NPH støtter dette.  

 

2. Lovhjemmel som gir departementet myndighet til å pålegge utdanningsinstitusjonene å 

avholde nasjonale deleksamener i alle typer utdanninger. 

NPH vil ikke anbefale at det etableres slik hjemmel i uh-loven.  

 

NPH viser her til sin høringsuttalelse om den da aktuelle endringen i rammeplanforskriften 

datert den 30. april 2015. NPH uttalte i denne forbindelse at:  

 

«For de private høyskolene er en offentlig tildelt eksamensrett viktig uttrykk for den 

institusjonelle autonomi som følger med myndighetenes akkreditering enten av studietilbud 

eller institusjon. Det vises her til at landets første «privathøyskolelov» het «Lov om 

eksamensrett ved Det teologiske Menighetsfakultet» (vedtatt av Stortinget i 1913). NPH 

mener derfor at institusjonenes eksamensrett som uttrykk for institusjonell autonomi, i det 

lengste bør forsvares og videreføres.»  

 

Av ulike grunner tok NPH departementets rammeplanendring til etterretning, men da under 

forutsetning av at nasjonale deleksamener begrenses til de utdanninger som er omfattet av 

nasjonale rammeplaner. 
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De positive erfaringene som er omtalt fra pilotprosjektet (NOKUTs) er først og fremst 

instrumentelle erfaringer, men prosjektet må også gi tilstrekkelige muligheter for en drøfting 

av betydelige prinsipielle sider som NPH mener er knyttet til dette forslaget. Departementets 

foreslåtte endring i uh-loven representerer for NPH en uønsket balanseforskyvning i det 

viktige forholdet mellom institusjonell autonomi og nasjonal, statlig styring som uh-loven 

representerer.  

 

3. Adgang til å utstede overtredelsesgebyrer 

NPH deler departementets vurdering av dette saksforholdet og støtter forslaget. NPH regner 

med at departementet vil komme tilbake med nærmere bestemmelser om størrelse, 

klageadgang o.l. i det videre forskriftsarbeid. 

 

4.  Krav om lovlig opphold som vilkår for studierett 

NPH finner det urimelig at private høyskoler skal pålegges slik kontrollfunksjon (rutine) og 

ønsker ikke et slikt krav etablert i sin nåværende form. 

 

5-6. Andre forslag 

NPH støtter de øvrige endringsforslag som departementet presenterer i denne høringen. 

 

 

Med vennlig hilsen for  

NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER (NPH) 

 

 

Arne J.Eriksen 

NPH-sekretær  


