
 

 

 

Postadresse  

Postboks 8119 Dep  

0032 Oslo 

Kontoradresse  

Akersg. 44 

Telefon 22 24 90 90* 

postmottak@kd.dep.no 
www.kunnskapsdepartementet.no  

Org no. 872 417 842 

Universitets- og høyskoleavdelingen  

Telefon 22 24 77 01 

Telefaks 22 24 27 33 

Saksbehandler  

Erling H. Dietrichson 

22 24 75 53 

 

 

 

Høringsinstanser iht. liste 

  

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 
 201001648-/EHD 19.05.2011 

 

Høring av forskrift om delvis innlemming av Kriminalomsorgens 

utdanningssenter (KRUS) under universitets- og høyskoleloven 

Departementet sender med dette utkast til forskrift om delvis innlemming av KRUS under 

universitets- og høyskoleloven på høring. Utkast til forskrift følger vedlagt. 

 

Justis- og politidepartementets (JD) har initiert en prosess for å få akkreditert 

fengselsbetjentutdanningen ved Kriminalomsorgens utdanningssenter som høyere 

utdanning etter universitets- og høyskoleloven. Søknad om akkreditering er nå til 

behandling av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Utkastet til forskrift 

sendes på høring med forbehold om at NOKUT akkrediterer nevnte utdanning. 

 

En akkreditering av fengselsbetjentutdanningen som høyere utdanning vil i 

utgangspunktet innebære at hele universitets- og høyskoleloven kommer til anvendelse på 

KRUS. JD har pekt på at det foreligger særlige forhold ved KRUS som tilsier at dette er lite 

hensiktsmessig, og at bare deler av lovens bestemmelser bør komme til anvendelse på 

KRUS. Universitets- og høyskoleloven § 1-2 tredje ledd åpner for at Kongen kan fastsette 

unntak for enkelte deler av loven. Slike unntak er i dag blant annet fastsatt i forskrift for 

Politihøyskolen og for Forsvarets høyskoler. 

 

Om høringsforlaget 

Departementet legger i høringsforslaget opp til at lovens generelle bestemmelser om 

faglig frihet og ansvar, kvalitetssikring og faglige fullmakter skal komme til anvendelse.  

 

JD viser til at ved å være student ved KRUS blir man også tilsatt i kriminalomsorgen, 

slik at bestemmelser i tjenestemannsloven, arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven, 
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straffegjennomføringsloven mv. kommer til anvendelse. Disse reglene passer ikke godt 

med en del av universitets- og høyskolelovens bestemmelser om bl.a. opptak, eksamen, 

utestengning og ansettelse, slik at det foreslås unntak for disse. JD viser også til at KRUS 

har andre styringsordninger og -strukturer enn universiteter og høyskoler, slik at det også 

er nødvendig med unntak fra disse bestemmelsene. 

 

Det foreslås at universitets- og høyskolelovens bestemmelser om egenbetaling ikke skal 

komme til anvendelse. JD viser til at studentene på KRUS er tilsatt med lønn under hele 

utdanningen, og at det er lang tradisjon for å kreve en viss egenbetaling for enkelte typer 

undervisningsmateriell.  Vi viser til at departementets forskrift om egenbetaling ved 

universiteter og høyskoler åpner for at det kan kreves betaling for reelle kostnader til 

læremidler, og vi legger til grunn at hensynene bak gratisprinsippet også vil gjelde for 

studentene på KRUS. 

 

Vi ber om høringsuttalelser innen 19. august 2011. Vi ber også høringsinstansene 

oversende utkastet til forskrift til tilknyttede virksomheter som kan ha interesse av å uttale 

seg. 

 

Med hilsen 

 

 

Lars Vasbotten (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Erling H. Dietrichson 

 seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg 

 

 

Kopi med vedlegg: Justis- og politidepartementet 
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