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NOKUTs styre har i møte 30. april 2008 behandlet NOU 2008:3 Sett under ett, og gir med dette
sin høringsuttalelse. NOKUT begrenser seg til å uttale seg om de deler av utredningen som
tydelig berører kvaliteten i norsk høyere utdanning.

Utvalgets analyse av tilstanden i norsk høyere utdanning leder til en konklusjon om at kvaliteten
på forskning og utdanning gir grunn til bekymring. Hovedgrunnen til dette mener utvalget ligger i
strukturelle forhold i sektoren. Mangelen på styring fører til en oppsplitting av aktiviteten på for
mange små fagmiljøer og en utvisking av den intenderte arbeidsdelingen mellom universiteter og
vitenskapelige høgskoler på den ene siden og høgskoler på den andre. Utvalget mener at det er
en sammenheng mellom størrelsen på institusjonen og den kvaliteten den kan holde i forskning
og undervisning. Følgelig er det nødvendig med strukturelle endringer for å konsolidere
fagmiljøer og sikre kvaliteten.

Etter NOKUTs oppfatning er ikke sammenhengen mellom institusjonsstørrelse og kvalitet godt
nok underbygget i utredningen. NOKUTs erfaring etter drøye fem års virksomhet; viser ikke noen
entydig sammenheng mellom størrelsen på institusjonen og utdanningskvaliteten.

Landskapet for høyere utdanning er i ferd med å undergå store endringer. Utviklingen framover
peker i retning av en hybridisering av organisasjons- og styringsformer. Dermed endres også
behovet for kontrollrutiner og mulighetene for utøvelse av tilsyn når det gjelder kvalitetssikring.
En slik utvikling vil aktualisere NOKUTs rolle som tilsynsfører med kvalitetsutviklingen generelt.
Disse utfordringene synes å være underkommunisert i NOU 2008:3. NOKUT er også enig i det
generelle synspunktet at svake fagmiljøer må styrkes, men er mer i tvil om en ny stor
strukturendring er veien å gå.

NOKUT  støtter utredningens forslag om forskerskoler,  som kan realiseres i samarbeid mellom
institusjonene.  Også andre utfordringer som krever sterke fagmiljøer kan møtes med lignende
organisering,  mens utdanninger som er spredt på mange institusjoner utover landet og samtidig
sliter med lav søkning ogleller problemer med å holde et kompetent fagmiljø over tid kan
konsentreres til færre steder,  gjerne gjennom arbeidsdeling.

NOKUTs rolle i kvalitetssikringen av høyere utdanning er i liten grad berørt i utredningen. Det
finner vi noe påfallende, siden samtlige akkrediterte mastergrader og doktorgrader i høgskolene
har vært vurdert av sakkyndige komiteer med høy faglig kompetanse og internasjonal deltakelse.
Komiteene påser at utdanningene oppfyller standarder og kriterier for det aktuelle nivået, blant
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annet krav om fagmiljøenes størrelse og kompetanse og omfanget av relevant FoU. Når det
gjelder slike sviktende forhold som utvalget nevner på side 53 i utredningen,  er dette nettopp
forhold som NOKUTs eksterne kvalitetssikring av studier tar sikte på å avdekke.  Det samme
gjelder utvalgets omtale av doktorgradsutdanningen i punkt 5.4.3, hvor det uttrykkes tvil om
studentene på sikt vil få den kvaliteten de har krav på.

NOKUT  er i utgangspunktet positiv til forslaget om eksellenssentre for undervisning og tror at
slike sentre kan bidra til økt kvalitet i utdanningene.  Det framgår imidlertid ikke klart hva som
konkret ligger i forslaget,  og regner med at det blir en ny høring om dette,  dersom slike sentre
blir realisert.

Avslutningsvis vil NOKUT  peke på at de private høgskolenes rolle og studietilbud ikke er nevnt i
utredningen,  på tross av tittelen "Sett under ett".
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