UNIVERSITETET I BERGEN
Universitetsdirektøren

Utdannings- og forskningsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

Universitetet i Bergen
Universitetsdirektørens kontor
besøksadr.: Museplass 1
postadr.: 5020 Bergen
tlf.: 55 58 20 01
faks: 55 58 96 43
postmottak@udir.uib.no

saksbeh.: Knut Olav Aslaksen / Cecilie Ohm
dato:

22.11.2005

saksnr.: 05/8435
side 1

av 2

Ad. Utkast til ny Forskift om egenbetaling ved universitetet og høgskoler.
Det vises til høringsutsendelse datert 16.08.2005. Universitetet i Bergen har følgende
kommentarer til utkastet:
Kapitel 1: Virkeområde
§ 1-1 Virkeområdet
Ingen merknader.
§ 1-2 Definisjoner
”Emne” bør gis en egen definisjon, eksempelvis slik: Emne er et frittstående fagtilbud eller en
avgrenset del av et studieprogram som gir studiepoeng.
Kapitel 2: Fellesbestemmelser
§2-1 Vederlag for eksamenskandidater som ikke er tatt opp som studenter
Universitetet i Bergen er enig i forslaget og ser det som en fordel at man kan fastsette
betaling for grupper av studenter. Dette forenkler både fastsettelse og innkreving av denne
typen vederlag. Det er en forutsetning at vederlaget fastsettes ut fra reelle merkostnader.
Imidlertid vil vi presisere at retten til å gå opp til eksamen, ref. § 3-10 i UH-loven, er en
individuell rett for personer som ønsker å få prøvd sin kompetanse. Kostnadene ved å la
denne typen studenter gå opp til eksamen bør, som forskriften sier, beregnes på
gruppebasis, men gjelde for den enkelte som ønsker å ta eksamen.
Organiserte universitets- og høgskolestudier i regi av eksterne parter, eksempelvis
Folkeuniversitetet, bør etter vår vurdering være avtalefestet og underlagt institusjonens krav
til kvalitetssikring.
Forøvrig slutter UiB seg til forslagets formuleringer.
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Kapitel 3: Bestemmelser for statlige institusjoner
§ 3-1 Hovedregel
Ingen merknader.
§ 3-2 Unntak – egenbetaling for kurs og studieprogrammer.
Uttrykket ”emne” bør erstatte ”kurs” i første setning.
Universitetet i Bergen har forøvrig ingen merknader til teksten i § 3-2, men til
departementets merknad. Vi vil påpeke at forskriften også omfatter en rekke etter- og
videreutdanningskurs av mindre omfang. Det er ikke hensiktsmessig at universitetets styre
for hvert av disse kursene skal godkjenne om kurset skal finansieres med egenandel og
størrelsen på denne.
Universitetet i Bergen mener styret bør ha anledning til å delegere avgjørelsesmyndigheten
til å kreve egenbetaling for etter- og videreutdanningskurs til universitetsdirektøren. Det bør
også være mulig å videredelegere denne til den avdeling/enhet som forvalter etter- og
videreutdanningstilbudet ved institusjonen. Styret bør på passende måte holdes orientert om
aktuelle tilbud og omfanget av virksomheten.
§ 3-3 Andre utgifter knyttet til studiene
Ingen merknader.
Kapitel 4: Bestemmelser for private institusjoner
§ 4-1 Egenbetaling
Ingen merknader.
§ 4-2 Statlige driftstilskudd
Ingen merknader.
Kapitel 5: Sluttbestemmelser
Ingen merknader.
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