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Saksgang
Høgskolestyret

Møtedato

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2021
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Høgskolestyret tar informasjon om høgskolens gjennomføring av lokale
forhandlinger høsten 2021 til orientering.
2. Høgskolestyret vedtar å tilføre kr. 3 700 000 til den lokale
forhandlingsrammen. Midlene skal fordeles forholdsmessig mellom de to
hovedtariffavtalene, basert på andel av lønnsmasse pr. 01.05.2021
Sammendrag:
Det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i HINN høsten 2021. Statens
lønnssystem forutsetter at de lokale parter utvikler en omforent lokal lønnspolitikk
som gir føringer for hvordan lønnssystemet skal benyttes i virksomheten. HINNs
lønnspolitikk ble ferdigstilt i juni 2018 og ble revidert medio 2021.
Lokale forhandlinger er et viktig verktøy i lønnspolitikken. Total avsetning for lokale
lønnsforhandlinger for HINN 2021 er ca. 14,6 mill. I tillegg foreslår rektor å bevilge et
tillegg til forhandlingsrammen.
I tillegg til ordinære forhandlinger skal det forhandles etter bestemmelsene om
«forhandlinger på særlig grunnlag». Forhandlingene skal være sluttført innen
31.10.2021
Lokale lønnsforhandlinger 2021
De sentrale partene i staten har avtalt at det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger
jf. Hovedtariffavtalene i staten (HTA). 2.5.1 slik:
- HTA med Akademikerne: økonomisk ramme på 3,35 % av lønnsmasse for
medlemmene, virkningstidspunkt 1. mai 2021 (100 % av avsetning lagt lokalt)
- HTA med LO-stat, UNIO og YS-stat: økonomisk ramme 1,8 % av
lønnsmassen for medlemmene og uorganiserte, virkningstidspunkt 1. juli 2021
(50 % av avsetning lokalt, 50 % gitt sentralt pr. 1. mai)
Forhandlingene skal gjennomføres innen 31.10.2021. Det er ikke anledning til å
avtale andre virkningstidspunkt.
Den økonomiske rammen for forhandlingene beregnes med utgangspunkt i tre
forhold:
- Gjennomsnittslønn for ansatte som følger den enkelte hovedtariffavtale pr.
01.10.2020 (beregnes av KMD)
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- Antall årsverk på den enkelte avtale pr. 1. mai 2021
- Prosentsatsen avsatt til lokale lønnsforhandlinger.
Dette gir følgende beregning for HINN:
Total avsetning for lokale lønnsforhandlinger i HINN er kr. 14 626 994 (brutto lønn pr.
år, uten arbeidsgiveravgift, pensjon og feriepenger).
Gjennomsnittslønn
LO, UNIO, YS og
uorganiserte

628 522

Årsverk
pr.
01.05.
981

Akademikerne

674 456

156

Prosenttillegg

Forhandlings- Ca. tillegg pr.
ramme
årsverk

1,8

11 098 218

11 313

3,35

3 528 776

22 594

Tillegg til den økonomiske rammen
Jf. hovedtariffavtalenes pkt. 2.5.1 b) kan arbeidsgiver sette av egne midler som et
tillegg til den sentralt fastsatte forhandlingsrammen. Det er ingen tradisjon i HINN for
å gjøre dette. Høgskolens ledelse ønsker heller ikke å gjøre det til en tradisjon, men
rektor foreslår likevel at det i år gis et moderat tillegg til forhandlingsrammen. I løpet
av 2020 og 2021 har et stort antall virksomheter i sektoren valgt å gi en form for
lønnstillegg til sine medarbeidere, noe som har bidratt til vurderingen nedenfor.
Bakgrunnen for forslaget er den spesielle situasjonen koronapandemien har medført
for høgskolens medarbeidere, hvor det er nedlagt en stor innsats over en lengre
periode. Til tross for en mer krevende arbeidssituasjon for mange, leverer HINN
gjennomgående gode resultater innenfor kjernevirksomheten og den administrative
driften. Ledelsen vektlegger også den raske kompetansebyggingen som har skjedd
gjennom pandemien. Svært mange av HINNs medarbeidere - i alle deler av
virksomheten - har måttet sette seg inn i nye måter å løse sine oppgaver på og bruke
nye systemer. Parallelt med dette har det det har dukket opp mange nye og ukjente
problemstillinger som man har vært nødt til å håndtere. Dette er i betydelig grad et
lagarbeid. Det er også et poeng at partene ved HINN var enige om å forholde seg
innenfor de sentrale tilleggene som ble gitt i 2020, og at det derfor var en begrenset
lønnsutvikling i perioden 2020-21. Samlet innebærer ovenstående at rektor fremmer
forslag om å gi alle medarbeidere en annerkjennelse for godt utført arbeid gjennom
et generelt varig tillegg som en del av de ordinære lønnsforhandlingene.
Eventuelle tilførte midler skal som hovedregel fordeles forholdsmessig mellom
tariffavtalene, og skal inngå i forhandlingsrammen på lik linje med øvrige midler, og
fordeles etter enighet mellom partene. Saken har vært drøftet i det forberedende
møtet til de lokale lønnsforhandlingene. De tillitsvalgte stiller seg positive til forslaget
om tillegg til den økonomiske rammen, men har ulike meninger om hvordan et tillegg
skal fordeles til høgskolens medarbeidere.
Arbeidsgivers forslag er at
- Størrelsen på tilførte midler tilsvarer ca. 0,5% av lønnsmassen pr. 1. mai. Det
er på linje med hva andre virksomheter i sektoren som har gitt generelle
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-

-

lønnstillegg har tilført forhandlingsrammen. Det tilsvarer en tilførsel fra styret
på kr. 3 700 000 til de lokale forhandlingene.
Fordelingen av tilførte midler mellom tariffavtalene gjøres pro rata ut ifra
størrelsen på lønnsmassen. Pr. 1. mai 2021 var 14,6% av den samlede
lønnsmassen basert på akademikermedlemmer, mens de øvrige 85,4% var
basert på uorganiserte og medlemmer i LO, UNIO eller YS-organisasjoner.
Det tilsvarer en tilførsel av midler på hhv. ca kr. 500 000 og 3 200 000.
Midlene skal benyttes til generelle tillegg til samtlige medarbeidere som er
omfattet av de lokale lønnsforhandlingene, og gis pr. virkningsdato for de
lokale forhandlingene.

Hvordan midlene fordeles er et forhandlingspunkt mellom partene, og ikke noe styret
eller arbeidsgiver kan beslutte ensidig.
Gjennomføring av forhandlingene
I arbeidet med å gjennomføre årets lokale lønnsforhandlinger er det i tillegg til de
vurderingskriterier som er fastsatt i lønnspolitikken, noen særlige forhold som man
må ta hensyn til / være bevisst på.
- Høgskolen har gjennomført en omfattende nyrekruttering over de siste par
årene. Det medfører at arbeidsgiver må vurdere forholdet mellom de
nyansattes og mer langvarig ansattes lønnsnivå, og eventuelle spenninger
mellom disse.
- Det moderate lønnsoppgjøret i 2020 gav liten mulighet til å gi individuelle
lønnstillegg.
- Statens målbilde er å gi virksomhetene større handlingsrom i lønnspolitikken.
Avsetningen til årets lokale lønnsforhandlinger er den største lokale
avsetningen som har vært i staten. Dette stiller et økt krav til HINN som
arbeidsgiver om over tid å ivareta alle medarbeidere.
Om lønnsforhandlinger for ledere
Hovedtariffavtalene i staten har egne bestemmelser for lønnsforhandling for ledere
på institusjonsnivå:
- Styret fastsetter lønn for rektor
- Rektor fastsetter lønn for neste ledernivå (ledere som rapporterer til rektor)
etter avtale med forhandlingsberettigede organisasjoner.
Lønnsjusteringer av disse lederne gjøres utenom de fastsatte rammene for lokale
lønnsforhandlinger.
Øvrige ledere omfattes av de ordinære forhandlingsordningene i hovedtariffavtalene.
I tillegg til de gjennomgående kriteriene for lønnsvurderinger, er det fastsatt egne
vurderingskriterier for ledere i lønnspolitikken.
Om lønnsforhandlinger på særlig grunnlag
Hovedtariffavtalene i staten pkt. 2.5.3 inneholder bestemmelser om når det kan tas
opp forhandlinger på særlig grunnlag. Kriterier for slike forhandlinger er knyttet til
følgende:
- Vesentlige endringer (ansvar og/eller kompleksitet)
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Ubegrunnede lønnsforskjeller ved fusjon
Rekruttere og beholde særlig kvalifisert arbeidskraft
Ekstraordinær innsats
Lønnsforskjeller som ikke kan forklares med annet enn kjønn

Det vil bli gjennomført lønnsforhandlinger på særlig grunnlag i tilknytning til høstens
forhandlinger. Eventuelle justeringer av lønn gjennom forhandlinger på særlig
grunnlag skal dekkes av høgskolens ordinære budsjett.
Vedlegg:
Fremdriftsplan lokale forhandlinger 2021 - forslag før 2.6.3-møte
Lønnspolitikk HINN - versjon 2 17.8.21
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Fremdriftsplan lokale forhandlinger høsten 2021
Planen viser til Lokal lønnspolitikk for HINN – vedlegg 4, Prosedyrebeskrivelse for gjennomføring av
lokale forhandlinger jf. HTA pkt. 2.5.1
Alle møter gjennomføres digitalt (zoom) med mindre annet er oppført.
1.

Tidspunkt
21. August

Oppgave
Evaluering av lønnspolitikken
Gjennomgang og evaluering av HINNs lokale lønnspolitikk.

3.

25. august

Forberedende møte mellom partene (HTA 2.6.3)
Gjennomgang av forhandlingsrammen, enighet om tidsplan
for forhandlingene, enighet om hvilket tallmateriale/
statistikker som skal legges frem i forkant av forhandlingene,
første tilbuds andel av rammen.

4.

Ultimo
august
Ultimo
august

Orienteringssak til Høgskolestyret

7.

27.
september

8.

Uke 39 og 40

Arbeidsgivers frist for oversendelse av fakulteter og
avdelingers prioriterte lønnskrav til HR.
Organisasjonene setter egne frister som kommuniseres
direkte til medlemmene.
HR jobber med fakultetenes og avdelingenes krav i dialog
med aktuelle ledere.

9.

4. oktober

5.

Annet

Informasjon på INNAFOR
Informasjon til medarbeidere om høstens lokale
forhandlinger: Tidsplan, frister, rammer for forhandlingen,
lønnspolitikk.

Utveksling av 2.5.3-krav mellom organisasjonene og
arbeidsgiver

10. 11. oktober

2.5.3-forhandlinger Akademikerne

11. 12. oktober

2.5.3-forhandlinger UNIO, LO og YS

12. 13. oktober

Utveksling av 2.5.1-krav mellom organisasjonene og
arbeidsgiver

13. 13.-21.
oktober
14. 22.oktober

Kravene gjennomgås fra arbeidsgiversiden i samarbeid med
fakultetsledelse og direktører
Arbeidsgiver første tilbud til Akademikerne

15. 25. oktober

2.5.1-forhandlinger Akademikerne

16. 26. oktober

Arbeidsgivers første tilbud UNIO, LO, YS

17. 26. oktober

Utsendelse av rektors forslag til 2.5.2-justeringer

Krav
utveksles i
Teams

Krav
utveksles i
Teams

Legges i
Teams

Legges i
Teams
Legges i
Teams

32/21 Lokale lønnsforhandlinger 2021 - 21/05167-2 Lokale lønnsforhandlinger 2021 : Fremdriftsplan lokale forhandlinger 2021 - forslag før 2.6.3-møte

18. 27.-28.
oktober
19. 29. oktober
31.10.21

2.5.1-forhandlinger UNIO, LO og YS
2.5.2-vurderinger – ledere nivå 2
Frist for ferdigstillelse av forhandlinger
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Lønnspolitikk Høgskolen i Innlandet
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FORORD
Den lokale lønnspolitikken skal være et styrings- og utviklingsverktøy for ledere og retningsgivende
for alle parter som er involvert i lønnsfastsetting og lønnsforhandlinger i HINN.
Høgskolens lokale lønnspolitikk er et omforent dokument, utarbeidet i samarbeid mellom
arbeidsgiver og ansattes organisasjoner og gjelder for alle medarbeidere ved høgskolen. Lønn er en
viktig del av personalpolitikken og skal bidra til at høgskolen rekrutterer, utvikler og beholder
kvalifiserte og motiverte medarbeidere som bidrar til at høgskolen når sine mål.
Lønnspolitikken uttrykker de forhold partene er enige om at skal legges til grunn for hvordan de ulike
elementene i lønnspolitikken skal forstås og benyttes, - og vil også være gjenstand for kontinuerlig
utvikling i samarbeid mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner.
Lønnspolitikken gjennomgås for revisjon årlig i etterkant av hovedtariffoppgjør/mellomoppgjør.

I dokumentet brukes følgende forkortelser:
HTA:

Hovedtariffavtalene i staten

HA:

Hovedavtalen

HTV:

Hovedtillitsvalgte

HTTV: Hovedtarifftillitsvalgte
UFF:

Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger

TA:

Teknisk-administrativt tilsatte

1.0 Formål og mål for lønnspolitikken
Lønnspolitikken for HINN skal sammen med øvrige deler av personalpolitikken bidra til å gjøre det
mulig å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte og motiverte medarbeidere, og støtte opp under
høgskolens mål og strategier. Høgskolen er en kunnskapsvirksomhet hvor utvikling og anvendelse av
medarbeidernes kompetanse i samsvar med høgskolens oppgaver, mål og strategier er sentralt.
Lønnspolitikken skal derfor ha et særlig fokus på å virke som et incitament for kompetanse- og
karriereutvikling for medarbeidere i alle stillingsgrupper i høgskolen.
Den lokale lønnspolitikken skal være et styrings- og utviklingsverktøy for ledere, og retningsgivende
for alle parter som er involvert i lønnsfastsetting og lønnsforhandlinger i HINN. Den omfatter alle
ledere og medarbeidere ved høgskolen, både organiserte og uorganiserte. Arbeidsgiver har en plikt
til å sikre alle medarbeidere lønnsutvikling over tid.
Det skal sikres en helhetlig lønnspolitikk. Med bakgrunn i dette fastsettes følgende mål for
lønnspolitikken.
•

Lønn skal stå i forhold til den enkelte medarbeiders arbeids- og /ansvarsområde,
kompetanse, innsats og resultater.
2
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•
•
•
•
•
•

Lønn skal vurderes i forhold til krav og forventninger til den enkelte stillingsgruppe.
Lønnspolitikken skal stimulere til aktiv og målrettet innsats som bidrar til at høgskolen når
sine mål.
Lønnspolitikken skal stimulere til målrettet kompetanseutvikling på alle områder
Lønnspolitikken skal understøtte at høgskolen har ulike og likestilte karriereveger
Lønn skal være et bevisst virkemiddel for å rekruttere og beholde medarbeidere
Lønnspolitikken skal sikre likebehandling av lønn og like lønnsutviklingsmuligheter uavhengig
av kjønn og etnisk bakgrunn eller andre lov- eller avtalefestede diskrimineringsgrunner

Lønnspolitikken skal være forutsigbar og transparent i anvendelsen, - og bidra til å skape legitimitet i
lønnsfastsettelsen. Lønnspolitikken skal gjennom aktivt bruk holdes kjent i organisasjonen og være
tilgjengelig for alle høgskolens medarbeidere. Alle medarbeidere skal være kjent med hva som skal til
for å påvirke egen lønnsutvikling.

1.1

Samarbeid mellom arbeidsgiver og ansattes organisasjoner

HINNs lønnspolitikk skal utøves i et godt og utviklende samarbeid mellom likeverdige parter med
respekt for hverandres roller.
For forståelsen av begrepet likeverdige parter vises til Hovedavtalen i staten § 1 nr. 5.

1.2

Ansvar i lønnspolitikken

Arbeidsgiver og ansattes organisasjoner har sammen, og hver for seg et ansvar med å sette
lønnspolitikken ut i livet. Partene har videre et ansvar for kontinuerlig oppfølging og opplæring av
ledere og tillitsvalgte med sikte på en felles forståelse av høgskolens lønnspolitikk.
For å ivareta en enhetlig praksis rundt anvendelse av HINNS lønnspolitikk skal det være jevnlig felles
opplæring på området.

2.0

Lønnsfastsettelse

Lønnsvilkår for HINNs medarbeidere fastsettes i en kombinasjon av sentral lønnsfastsettelse i staten
og lokal lønnsfastsettelse ved HINN.
Lønn fastsettes på følgende måter:
•
•
•
•
•
•
•

Gjennom ansettelser
Vurdering i løpet av de første 12 måneder etter ansettelse (HTA 2.5.5)
Ved overgang fra midlertidig til fast stilling
Kompetanseopprykk for UFF tilsatte
Kompetansetillegg for TA tilsatte
Gjennom lokale forhandlinger (HTA § 2.5)
Tillegg gjennom gjeldende lokale særavtaler for HINN

HR-direktøren har ansvaret for lønnsfastsettelse ved ansettelse, i henhold til lønnspolitikken for
høgskolen. Lønnsfastsettelsen gjøres i samråd med vedkommende fakultet, avdeling /enhet.

Lønnsfastsetting ved utlysning og ved ansettelse:
Før en stilling lyses ut, foretas en analyse av stillingens ansvar og arbeidsoppgaver etter gitte kriterier
(stillings- og kravspesifikasjon).
Analysen skal ligge til grunn for rekrutteringsprosessen og spørsmålet om lønnsplassering.
3
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Lønnsfastsettelse etter inntil 12 måneders ansettelse, og ved overgang fra midlertidig til fast
stilling:
Arbeidsgiver skal inntil 12 måneder etter ansettelse, og ved overgang fra midlertidig til fast
ansettelse, vurdere arbeidstakerens årslønn (HTA 2.5.5).

Lønnsvurdering ved gjeninntredelse i stilling etter langvarig permisjon:
Arbeidsgiver kan vurdere arbeidstakers årslønn ved gjeninntredelse i stilling etter langvarig
permisjon, basert på normal lønnsutvikling i arbeidstakers stillingskategori i permisjonsperioden.
Eventuelle saker fremmes i lønnsforhandlinger på sørlig grunnlag.

Kompetanseopprykk for UFF-ansatte:
HINN ønsker å stimulere til faglig kompetanseopprykk, både opprykk til høgskolelektor, og videre til
førstelektor/førsteamanuensis, og videre opprykk til dosent/professor, samt ved opprykk i rene
forskerstillinger. HINN vil derfor i hvert enkelt tilfelle foreta en individuell vurdering av ny
lønnsplassering ved opprykk, jf. pkt. 3.1. kriterier for lønnsplassering og lønnsutvikling.
Ved kompetanseopprykk til og med opp til førstestillinger fastsettes lønn etter individuelle
vurderinger, men med et lønnstillegg som lønnstrinn og/eller kronetillegg på minimum kr. 30 000.
Ved opprykk til vitenskapelige toppstillinger (professor, dosent eller forsker med
professorkompetanse (sko 1183)) fastsettes lønn etter individuelle vurderinger.
HINN ønsker å stimulere ansatte til å ta doktorgrad. Høgskolen vil derfor tilstå førstelektorer,
førsteamanuenser og dosenter som tar doktorgrad et lønnstillegg som lønnstrinn og/eller
kronetillegg på kr. 30 000.
Ved oppnådd tittel som merittert underviser gis et lønnstillegg som lønnstrinn og/eller kronetillegg
på kr. 30 000.

Kompetansetillegg for TA-ansatte:
Kompetanseutvikling skal lønne seg og det gis lønnsøkning ved oppnådd fagbrev, bachelorgrad,
mastergrad og doktorgrad som er relevant for arbeidsgiver.
Ved oppnådd fagbrev omgjøres stilingen, normalt til fagarbeider med fagbrev ev. annen stilling i tråd
med fagkompetanse, og ny lønn fastsettes etter individuelle vurderinger, men med et lønnstillegg
som lønnstrinn og/eller kronetillegg på minimum kr. 20 000.
Ved oppnådd bachelorgrad gis et lønnstillegg som lønnstrinn og/eller kronetillegg på kr. 20 000, og
for mastergrad og doktorgrad et lønnstillegg som lønnstrinn og/eller kronetillegg på kr. 30 000 på
årsbasis, med virkning fra fullført utdanning og innlevert vitnemål. I særskilte tilfeller kan høyere lønn
vurderes.
Annen relevant kompetanseutvikling er et vurderingskriterium ved lokale lønnsforhandlinger for
medarbeidere i alle stillingsgrupper ved høgskolen.

Lønnsplassering i stipendiatstillinger
Utgangspunktet for lønnsplassering i stipendiatstillinger er regulert gjennom hovedtariffavtalens
lønnsplaner. Ved HINN er partene enige om at likebehandling av stipendiatene innebærer at både
internt og eksternt ansatte stipendiater ved ansettelse innplasseres i stillingskode 1017, i det
lønnstrinn som til enhver tid er fastsatt som minimum i hovedtariffavtalen. Ved særskilt kompetanse
kan det gjøres egne vurderinger. Det skal være likebehandling mellom internt og eksternt ansatte.
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3.0

Stillingsvurdering

Høgskolen legger til grunn at bruk av de sentralt fastsatte stillingskoder ved høgskolen skal
underbygge høgskolens mål og gjenspeile oppgaver, ansvar og myndighet tillagt stillingene.
Før en stilling lyses ut, skal det foretas en konkret analyse av stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver
etter kriterier for stillingsvurdering (stillings- og kravspesifikasjon).
Høgskolen har fire hovedkategorier av stillinger:
-

Undervisnings- og forskerstillinger (UFF) som kommer inn under Kunnskapsdepartementets
lønnsplaner, hvor de formelle kompetansekrav og faglige opprykksordninger er fastsatt i
forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger av 9. februar 2006,
med presiseringer for HINN gitt i Retningslinjer for ansettelse i undervisnings- og
forskerstillinger fastsatt av høgskolestyret 19.12.2017. 1

-

Postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistentstillinger som kommer inn under
Kunnskapsdepartementets lønnsplaner, hvor kompetansekrav er fastsatt i forskrift om
ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og
spesialistkandidat av 31. januar 2006 med presiseringer for HINN gitt i Retningslinjer for
ansettelse i postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistentstillinger fastsatt av
høgskolestyret 13.03. 2018.2

-

Forskerstillinger som kommer inn under lønnsplan for gjennomgående stillinger i staten er
stillinger som i hovedsak benyttes i tilknytning til eksternfinansiert forskningsvirksomhet hvor
kompetansekrav og opprykksordninger er basert på tilsvarende formelt kompetansenivå som
i forskrift om ansettelse og opprykk, men tilpasset rene forskerstillinger uten krav til
undervisningskompetanse.

-

Tekniske- og administrative stillinger (TA) som er plassert under lønnsplaner for
gjennomgående stillinger i staten og faglig- administrative stillinger under
kunnskapsdepartementets lønnsplaner, hvor kompetansekrav, opprykk med videre i likhet
med de øvrige deler av statsforvaltningen i hovedsak kan besluttes av virksomheten selv. Det
er utarbeidet stillingsbeskrivelser og kvalifikasjonskrav for tekniske og administrative
stillinger ved HINN.

3.1

Kriterier for lønnsplassering og lønnsutvikling

Lønnspolitikken for HINN skal bidra til å gjøre det mulig å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte
og motiverte medarbeidere, og støtte opp under høgskolens mål og strategier.
Lønnspolitikken skal være forutsigbar og transparent i anvendelsen, - og bidra til å skape legitimitet i
lønnsfastsettelsen.
Lønn bestemmes ut fra stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav.
Lønnsfastsettelsen bestemmes ut fra tre sett kriterier:

1
2

Se p360 sak 17/03159
Se p360 sak 17/05427
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-

Kriterier knyttet til innholdet i vedkommende stilling
o Oppgaver
o Ansvar
o Kompleksitet
o Kompetansekrav

-

Kriterier knyttet til individuelle vurderinger (vedlegg 1 og 5)
Lønnssystemet åpner for individuelle vurderinger ut fra kriterier partene er enig om. De
konkrete kriteriene bygger på følgende:
o Ved ansettelse:
▪ Dokumentert erfaring og/eller resultater
▪ Kompetanse av særlig betydning for HINN
o Ved lønnsutvikling etter ansettelse:
▪ Anvendelse av kompetanse og utførelse av arbeidsoppgaver, innsats og
resultater opp mot høgskolens mål og verdier.
▪ Gjennomføring av kompetanseutvikling som er relevant for oppgaveutførelse
og/eller videre karriereutvikling
▪ Merinnsats for HINN
▪ Manglende lønnsutvikling over tid: Manglende lønnsutvikling over tid er et
selvstendig argument for lønnsendring i de lokale lønnsforhandlingene.

-

Konkurranse i ulike markeder vi rekrutterer fra.

Det er et lønnspolitisk mål at stillinger med likeverdig innhold i utgangspunktet skal avlønnes likt.
Ulikhet i avlønning mellom stillinger med likeverdig innhold skal være begrunnet i de kriterier som er
angitt ovenfor og i vedlegg.
Vurdering av lønn ved tilbakeføring fra åremålsstilling til ordinær stilling – vedlegg 3

3.2

Lønnssamtale

Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling (HTA §3
punkt 5). Denne samtalen kan gjennomføres sammen med medarbeidersamtalen, som skal
gjennomføres årlig.

4.0 Lokale lønnsforhandlinger
Lokale forhandlinger føres på grunnlag av HTA 2.5, sentrale og lokale føringer, og lokal lønnspolitikk.
Forhandlingene kan gjelde endring av individuell lønn knyttet til person eller enkeltstilling, og
grupper.
Høgskolen i Innlandet er et eget forhandlingssted med likeverdige parter.
Kravene fremmes på egne skjema, men de ulike organisasjonene bestemmer selv hvordan krav
innhentes for 2.5.1 og 2.5.3 forhandlinger. Leder på arbeidsgiversiden har ikke rett til å se kravene
ansatte sender sine organisasjoner.
I forkant av lokale forhandlinger søker partene å bli enige om hvilke kriterier som spesielt skal
vektlegges ved de forestående forhandlingene, og hvilken dokumentasjon som eventuelt skal kreves.
I de år hvor det er sentrale føringer for forhandlingene tas dette også hensyn til.
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4.1

Taushetsplikt og etikk i forhandlingsprosessen:

I forhandlingsprosessen skal:
-

Habilitet vurderes ved oppstart av alle forhandlinger
Opplysninger som kommer frem i løpet av forhandlingsprosessen om krav og tilbud skal
behandles konfidensielt
Opplysninger som kommer frem om enkeltpersoner i løpet av forhandlingsprosessen skal
ikke bringes videre
Kun protokollen fra forhandlingene gjøres kjent
Ingen kan forhandle om sin egen lønn.

4.2

Årlige forhandlinger HTA 2.5.1

Forhandlingsparter lokalt er de Hovedtarifftillitsvalgte (HTTV) og deres eventuelle delegasjoner på
den ene siden, og delegasjon fra arbeidsgiver på den andre siden. Det forutsetts at arbeidsgiver
gjennomfører forhandlingene i nært samarbeid med det enkelte fakultet, avdeling/enhet.
Det vises til Prosedyrebeskrivelse for gjennomføring av lokale forhandlinger jf. HTA pkt. 2.5.1 i
vedlegg 4

4.3

Årlig lønnsregulering for ledere HTA 2.5.2

Høgskolestyret fastsetter lønnsendring for rektor.
Lønnsendring for ledere på neste nivå (definert til lederstillinger som rapporterer direkte til rektor)
fastsettes av øverste leder i virksomheten etter avtale med de forhandlingsberettigede
organisasjoner.

4.4

Forhandlinger på særlige grunnlag HTA 2.5.3

Lokale lønnsforhandlinger på særlige grunnlag føres med utgangspunkt i Hovedtariffavtalens pkt.
2.5.3 (1-3).
Det er ingen fastsatt økonomisk ramme for denne type forhandlinger. Lønnstillegget som avtales må
dekkes innenfor virksomhetens budsjett.
Krav etter punkt 1, vesentlig endring, forhandles som hovedregel to ganger i året. Krav forutsetter en
vesentlig endring i form av økt ansvar og kompleksitet i stillingen.
Krav som er knyttet til punkt 2, rekruttere og beholde, forhandles så raskt som mulig når situasjoner
som gir grunnlag for slike forhandlinger oppstår.
Med begrepet «ekstraordinær» innsats menes innsats langt utover det man vil kunne forvente i
vedkommende stilling. Dette skal vurderes ut fra ansvar og oppgaver i den faste stillingen
Forhandlingsparter er de hovedtarifftillitsvalgte og deres utvalgte delegasjoner på den ene siden, og
delegasjon fra arbeidsgiver. Det forutsettes at arbeidsgiver gjennomfører forhandlingene i nært
samarbeid med fakultetsledelse, avdelinger / enheter.
Krav om forhandlinger på særskilt grunnlag kan fremmes av arbeidsgiver og av organisasjonene.
Det settes opp protokoll fra forhandlingene som underskrives av partene.

7
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5.0 Andre lønns- og personalpolitiske virkemidler
Det vil i samarbeid mellom partene bli utarbeidet personalpolitikk i virksomheten ut fra Høgskolens
behov og i tråd med Hovedavtalens bestemmelser.
Aktuelle områder:
-

Kompetansepolitikk
Livsfasepolitikk
Lederutvikling
Særavtaler i HINN
Funksjonstillegg

8
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Vedlegg til lønnspolitikk HINN:
-

Vedlegg 1: Kriterier knyttet til individuelle vurderinger
Vedlegg 2: (utgått)
Vedlegg 3: Vurdering av lønn ved tilbakeføring fra åremålsstilling til ordinær stilling.
Vedlegg 4: Prosedyrebeskrivelse for gjennomføring av lokale forhandlinger jf. HTA pkt.
2.5.1
Vedlegg 5: Kriterier for vurdering av lønn for ledere

Vedlegg 1: Kriterier knyttet til individuelle vurderinger
Punktene gjennomgås årlig i forbindelse med lokale forhandlinger, men skal ligge til grunn for
individuelle vurderinger i alle situasjoner hvor det er aktuelt.
Utdanningskvalitet, arbeidskvalitet som f.eks.
•
•
•
•
•

Fremragende undervisning og veiledning, godt studentrelatert arbeid og god studentservice
Nyskapende fagformidling; alternative evalueringsformer og studentaktiviserende tiltak
Solide resultater i form av studentoppslutning, gjennomstrømming og gode kursevalueringer
Godt faglig samarbeid og utvist initiativ til tverrfaglig samarbeid internt og med ulike eksterne
partnere
Utvist vilje og evne til framdrift i arbeidsoppgaver og overholdelse av frister

FoU og formidling som f.eks.
•
•
•
•
•

Publiserte arbeider, både vitenskapelige og populærvitenskapelige, med vekt på dokumentert
vitenskapelig nivå
Dokumentert utviklingsarbeid innen fag og/eller formidling
Dokumentert forskningsledelse og evne til å trekke andre med i forskningsvirksomhet
Aktiv utvikling av konkurransekraftige søknader med dokumentert faglig kvalitet til regionale,
nasjonale og internasjonale utlysinger av forskningsmidler
Bidrag til å markere høgskolen utad gjennom formidlingsvirksomhet

Faglig og administrativ virksomhet som f.eks.
•
•
•
•
•
•

Utvist lederskap gjennom ryddige prosesser og god samhandling som resulterer i solide
beslutninger og god gjennomføring av dem
Evne til å skape stimulerende arbeidsmiljø, bidra til motivasjon og utvikling for kolleger og
medarbeidere,
Evne til selvledelse og evne til involvering og deling
Serviceinnstilling og positiv profilering ovenfor studenter, medarbeidere, media og eksterne
samarbeidspartnere
Evne til å fange opp og sette i verk forslag til forbedringer fra kolleger og medarbeidere
Kompetanseutvikling

Forbedring og fornyelse som f.eks.
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•
•

•
•

Bidrag til fornyelse av arbeidsformer og organisering, vilje til å ta på seg nye oppgaver og
være fleksibel, evne til å ta i bruk nye medier på hensiktsmessige måter
Aktiv bidragsyter for å utvikle en positiv organisasjonskultur og et godt sosialt miljø. Bygging
av høgskolens omdømme ved formidlingsvirksomhet eller på andre måter vil også
verdsettes.
Utøvelse av verv i styringsorgan, utvalg, fagforening eller vernetjeneste
Dokumentert ekstra innsats i forhold til internasjonalisering, samarbeid med nærings- og
samfunnsliv og lignende.

Vedlegg 2: Utgår etter revidering 17.8.21

Vedlegg 3: Vurdering av lønn ved tilbakeføring fra åremålsstilling til ordinær stilling.
Det skal gjennomføres forhandlinger på særlig grunnlag (HTA 2.5.3) når ansatte ledere i
åremålsstilling ved HINN skal tilbake til sin ordinære stilling ved høgskolen etter åremålsstillingens
utløp.
Følgende legges til grunn for forhandlingene:
-

Den kompetansen de har ervervet seg gjennom lederstillingen.
Eventuelle endringer i lønnsnivået som følge av lokale og sentrale forhandlinger. Dette for å
sikre at vedkommende følger lønnsutviklingen i den opprinnelige stillingen.
Vurdere behov for Faglig oppdateringstid etter endt åremålsperiode.

Overnevnte lønnsplasseringer skal likevel avgrenses slik at ingen skal ha høyere lønn i den ordinære
stillingen enn de hadde hatt i den aktuelle lederstillingen.

Vedlegg 4: Prosedyrebeskrivelse for gjennomføring av lokale forhandlinger jf. HTA pkt. 2.5.1

1

Prosedyrebeskrivelse for gjennomføring av lokale forhandlinger jf. HTA pkt.
2.5.1
Tidspunkt Oppgave
Arbeidsgiver innkaller normalt inn de forhandlingsberettigede organisasjonene i
løpet av august måned til et innledende seminar, de år hvor det er sentralt
bestemt at det i løpet av høsten skal gjennomføres lokale forhandlinger.
Arbeidsgiver legger i seminaret frem resultater og føringer fra de sentrale
forhandlingene, og seminaret drøfter hvordan de lokale forhandlingene videre
skal forberedes.
I forberedelsesarbeidet må det avklares mulige modeller og aktuelle profiler for
forhandlingsopplegget, samt vurdere behov for eventuelle endringer i
høgskolens lokale lønnspolitikk, og kriteriesettet for lokale forhandlinger i HINN.

2

Forberedende møte med ledere for fakultet, avdelinger / enheter der ønsker og
premisser for årets lokale forhandlinger blir diskutert:
- Avsetting av egne midler
- Særlig profil ved årets lokale forhandlinger
10
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3
4

- Særlige individuelle kriterier
- Håndtering av eventuelle sentrale føringer
Orienteringssak til Høgskolestyret
Herunder vurderinger gjort i hht. HTA.
Forberedende møte mellom partene etter HTA 2.6.3
Enighet om hvilke tallmateriale/ statistikker som skal legges frem i forkant av
forhandlingene, tidsplan med frister, og første tilbuds andel av
forhandlingsrammen.

5

Informasjon til alle ansatte på INNAFOR som bør inneholde informasjon om:
- Forhandlingsparter
- Økonomisk ramme
- Frister
- Hvordan fremme krav
- Kriterier/ profil
- Lønnspolitikk for HINN
- Fremdriftsplan for årets lokale forhandlinger her under formidling av resultatet.

6

Eventuelle kravfrister for organisasjonene og arbeidsgiver.
Krav kan fremmes fra ansatte i både arbeidsgiverlinja via sin nærmeste leder og
til den ansattorganisasjonen de eventuelt er medlem av.
Arbeidsgiver og hver enkelt ansattorganisasjon gjør selvstendige vurderinger av
hvilke krav de velger å fremme i lønnsforhandlingene.

7

Frist for utveksling av krav mellom organisasjonene og arbeidsgiver
Kravene gjennomgås fra arbeidsgiversiden, og det gjennomføres særmøter
og/eller møte i stillingsvurderingsgruppe etter behov

8

Arbeidsgiver gjennomgår kravene og setter opp første tilbud.
Første tilbud fra arbeidsgiver bør gjenspeile krav både fra arbeidsgiversiden og
organisasjonene.

9

Forhandlingsmøter

10

Protokoll settes opp og underskrives av partene.
Hver får sitt eksemplar

11
12

Ved eventuell tvist følges bestemmelsene i HTA punkt 2.7
Forhandlingsresultatet skal gjøres kjent for medarbeidere på avtalt måte.
I tillegg skrives det brev til den enkelte som har fått tillegg ved årets
forhandlinger, med kopi til fakultetsledelsen, aktuell enhet/ avdeling.

13

Det gjennomføres evalueringsmøte
Rapportering til departementet.
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Vedlegg 5: Kriterier for vurdering av lønn for ledere
•

Oppnåelse av resultater ihht. høgskolens mål og strategier sammen med individuelle
forventninger satt av overordnet til den enkelte leder.

•

Utøvelse av god ledelse som f.eks.
o Forebygge og håndtere konflikter
o Legge til rette for god medvirkning fra medarbeidere
o Planlegge og organisere helhetlig og praktisk
o Samarbeid med eksterne aktører
o Bidra til at høgskolen og/eller den enkelte enhet er viktige aktører i eksterne
omgivelser når det gjelder utdanningspolitikk, forskningspolitikk og faglig utvikling
innen høgskolens fagfelt.

•

Håndterer og gjennomføre hensiktsmessige organisatoriske endringer.

•

Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft

Endringslogg:
-

Inngått 7.6.18
Revidert 17.8.21
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00001-299
Kristin Garstad

Saksgang
Høgskolestyret

Møtedato
31.08.2021

MØTEPLAN FOR HØGSKOLESTYRET HINN 2022
Forslag til vedtak/innstilling:
Styret vedtar følgende datoer for styremøter i 2022:
Sammendrag:
Det foreslås som tidligere en hyppighet på fire møter i vårsemesteret. For
høstsemesteret legges det inn et ekstra møte ila oppstarten av studieåret, til sammen fire
møter i høstsemesteret. Normal tidsramme er kl. 10-16. Møtene legges normalt
vekselsvis mellom Lillehammer og Elverum. Vi ønsker å fullføre besøksrunden til alle
studiested og tar sikte på at dette gjennomføres så snart som mulig. Vi kommer
nærmere tilbake med informasjon om plassering av møtene.
Jf. punkt 5 i vedtatt møtereglement av 13.02.2019 skal styrets møter i utgangspunktet
strømmes. Opptakene fra siste styremøte gjøres tilgjengelig på inn.no i perioden frem til
protokollen fra møtet er godkjent og offentliggjort. Deretter slettes opptaket.
Foreslåtte møtedatoer er tilpasset frister for rapportering, arbeid med budsjett med mer.
Det er planlagt med ett seminar ifm strategiarbeid og styreevaluering. I mars-møtet
legges det opp til et dialogmøte med Riksrevisjonen i forkant av ordinært styremøte.
Forslag til møteplan 2022:
•
•
•
•
•
•
•
•

Onsdag 9. februar
Fredag 11. mars
Onsdag 4. mai
Torsdag 16. juni
Tirsdag 30. august
Torsdag 6. oktober
Torsdag 10. november
Torsdag 15. desember

Årshjul
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Årshjul for Høgskolen i Innlandet (HINN)
Faste aktiviteter på institusjonsnivå
MÅNED
JANUAR

STYRESAKER

FEBRUAR

• Årsrapport HINN (1.behandling)
• Strategi HINN (annethvert år)
(1.behandling)
• Kvalitetsrapport for
Utdanningsvirksomheten
• Årsregnskap HINN (foregående år)
• Resultater fra Studiebarometeret
• Årsrapport HINN (inneværende studieår)
• Årsrapport råd og utvalg
• Strategi HINN (hvert 2. eller 4. år)

MARS

APRIL
MAI
JUNI

•
•
•
•

JULI
AUGUST

• Årsrapport HINN til KD. Frist: 15.
mars

• Styringsdialog med fakultetene
(mars/april)
• Søknadsfrist 15. april
• Etatsstyring

Delårsregnskap 1.tertial rapportert til KD
Revisjonsberetning
Foreløpig Studieportefølje
Langtidsplan HINN (årlig)
• Studiestart

SEPTEMBER

• Lokal lønnspolitikk og lokale
lønnsforhandlinger

OKTOBER

• Budsjettforslag kommende år
• Delårsregnskap 2.tertial rapportert til KD

NOVEMBER

•
•
•
•
•

DESEMBER

AKTIVITET
• Møte med vertskommunene
• Råd for samarbeid med
arbeidslivet (RSA)
• Registrering av vitenskapelige
produksjoner i Cristin. Frist: 1.feb
• Årsrapport råd og utvalg*: Frist
15. feb

Studieportefølje for neste studieår
Opptaksrapport
Resultater fra Studiestartundersøkelsen
Foreløpig statsbudsjett
Årsrapport om arbeidet med
informasjonssikkerhet
• Årsbudsjett kommende år
• Portefølje Utdanningstilbud EFV (BOA)

• Forskningsdagene
• Oppstart lokale
lønnsforhandlinger
• RSA
• Lokale lønnsforhandlinger
• Ressursdialog årsbudsjett med
fakultetene (okt/nov)
• Budsjett
• Årsplan fra Fakultetene. Frist: 15.
november
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* Årsrapport fra råd og utvalg.
Læringsmiljøutvalget (LMU), Arbeidsmiljøutvalget (HAMU), Klagenemd/Skikkethetsnemnd og
Redelighetsutvalget skal legge fram årsrapport for styret.
Virksomheten i øvrige råd og utvalg speiles i rapporter på institusjonsnivå, for eksempel
Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten eller Årsrapporten til KD.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Saksgang
Høgskolestyret

21/04073-2
Åmund Karlsen Lekve
Møtedato

LTP 2022 - 2024 - STRATEGISKE SATSINGER
Forslag til vedtak/innstilling:
Høgskolestyret vedtar Rektors forslag til ramme og fordeling av ekstra strategiske
midler på kr 66 mill. i den kommende treårsperioden.
Høgskolestyret ber om en nærmere redegjørelse for arbeidet med å styrke HINNs
forskningsaktivitet i løpet av høsten 2021.

Sammendrag:
Rektor la i juni frem en omfattende sak vedrørende langtidsplanen 2022 – 2024 for
HINN. I diskusjonen knyttet til saken ble det etterspurt mer informasjon om hvordan
HINN jobbet med utviklingen av forskningsaktiviteten, herunder støttesystemer og
prosesstøtte i akkvisisjonsarbeid, samt et kvalitetssystem for forskning. Rektor vil
komme tilbake til dette i løpet av høsten som en naturlig oppfølging og
implementering av strategisk plan som Høgskolestyret vedtok i juni.
I denne omgang ønsker Rektor at Høgskolestyret vedtar de økonomiske rammene
knyttet til de ekstra strategiske midlene som ble omtalt i langtidsplanen, og som
fakultetene har konkretisert med spesifikke tiltak med mål om øke forsknings- og
publiseringsaktivitet innenfor høgskolens satsingsområder (ph.d.-områdene).
Et slikt vedtak vil gjøre arbeidet med årsplan og –budsjett 2022 lettere da dette er
viktige forutsetninger som fakultetene og institusjonen trenger avklart for å
gjennomføre gode diskusjoner om prioriteringer og etablere målrettede tiltak.
Videre er det skissert at en del av høgskoleadministrasjonens ramme skal fokuseres
mer mot faglig utvikling jf. tiltakene som er beskrevet under forskning i kap. 2.
Ekstra strategiske midler
De ekstra strategiske midlene utgjør til sammen kr 66 mill. over en treårsperiode og
hentes fra den estimerte fremtidige bevilgningen. Rektor har invitert fakultetene til å
definere tiltak som styrker opp om forskningen og spesielt styrker høgskolens ph.d.områder, herunder hele fagpyramiden som bygger oppunder de faglige spissene.
Fakultetene har noe ulike prioriteringer knyttet til hva som er det beste innenfor sine
fagområder og tiltakene per fakultet beskrives nærmere nedenfor.
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Tabell 1: Rektors innstilling på fordeling mellom fakultetene
Fakultet
ALB
LUP
HSV
HHS
AMEK
DNF
EU-satsingen (søknadsbasert)
HINN

2022
2 500
4 000
4 000
4 000
1 500
3 000
3 000
22 000

2023
2 500
4 000
4 000
4 000
1 500
3 000
3 000
22 000

2024 Sum
2 500
4 000
4 000
4 000
1 500
3 000
3 000
22 000

7 500
12 000
12 000
12 000
4 500
9 000
9 000
66 000

ALB planlegger med å ansette to stillinger, en innen forskningsgruppen LARGE og
en statistiker som skal bidra til avanserte statistikkanalyser for stipendiater og
forskere ved fakultetet. Videre planlegges det med kr 200 000 årlig i
stimuleringsmidler internt for skrivestøtte, frikjøp, analyser og reiser i forbindelse med
utviklingen av store søknader.
LUP planlegger med å benytte midlene til en postdoktorstilling og flere professor IIstillinger. I tillegg legger fakultetet opp til å styrke innsatsen på søknadsprosesser
opp imot EU/NFR-prosjekter, og vil benytte midler til ekstern støtte for å øke
kvaliteten på akkvisisjonsarbeidet. Videre har fakultetet ambisjoner om at flere ved
fakultetet skal produsere tellende publikasjoner og vil benytte midler til å forsterke og
utvide eksisterende interne stipendordninger for å øke forskningspublisering og
forskningskvaliteten.
HSV planlegger med to ekstra stipendiater og ni professor II-stillinger.
Stipendiatstillingene tenkes som et insentiv inn mot søknader til EU eller NFR, mens
professor II-stillingene skal i hovedsak søkes rekruttert internasjonalt for å forsterke
fagmiljøene og bidra i nettverksbygging, søknadsskriving og publisering.
HHS planlegger med en stipendiat, to førstestillinger og fire professor II-stillinger.
Stipendiatstillingen rettes inn mot INTOP og kan etter endt stipendiatløp bli en viktig
ressurs i fakultetet når en er kjent med at flere førstekompetente når pensjonsalder i
løpet av en femårsperiode. Videre ønsker fakultetet å rekruttere førstekompetanse
både i hele stillinger og i II-stillinger for å styrke opp fagmiljøene generelt.
AMEK planlegger med å benytte midlene til å reinvestere i teknisk utstyr for å kunne
utvikle fagmiljø, utdanningstilbud og forskning videre med topp moderne og relevant
utstyr for et fremtidig TV- og spillbransje.
DNF har de samme investeringsplanene som AMEK innenfor det filmtekniske, samt at
de skal utvikle og etablere en Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede
audiovisuelle kunstformer om den blir godkjent av NOKUT. Utviklingen og etableringen
av ph.d.-området forventes at skjer i tett samarbeid med AMEK.
HINN vil iverksette et tiltak for å nå opp i konkurransen ved å gi målrettede midler til
minimum tre utvalgte forskergrupper som har potensiale til å nå opp i EU. Utvelgelsen
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av disse gruppene vil skje gjennom utlysning og en åpen prosess med veiledning og
støtte fra både interne og eksterne EU-eksperter. Forskergrupper som har potensiale
og ambisjoner vil med dette få ekstra støtte til å utvikle konkrete prosjekter.
Forskningsavdelingen vil drive denne prosessen sammen med fakultetene. Midlene til
forskergruppene som når opp vil kunne gå til å frikjøpe forskere og forskergrupper til å
utvikle nettverk, utvikle fagmiljø, skrive søknader, ha workshoper og Brusselturer/kontakt, og utgjør kr 3 mill. årlig. EU-satsingen forvaltes av Forskningsavdelingen
og det legges opp til en søknadsbasert incentivordning.
Ekstra strategiske Forskningssatsinger på institusjonsnivå
Som nevnt er det også foreslått en del nye tiltak i kap 2. i LTP 2022 – 2024 som skal
finansieres og forvaltes gjennom Forskningsavdelingens rammer.
•
•
•

Sabbatsordning
FRIPRO (forskerprosjekt for unge talenter)
Åpen publisering

Det foreslås å opprette en sabbat-ordning for høgskolens forskere med totalt kr 4 mill.
årlig. Forskningsavdelingen vil etablere prinsipper som skal legges til grunn for tildeling
av en sabbatsperiode etter søknad fra Fakultet.
Videre er det foreslått å avsette kr 0,5 mill. årlig til frikjøp for yngre forskertalenter
innenfor FRIPRO-ordningen til NFR, og å øke institusjonens andel av kostnader knyttet
til åpen publisering med kr 0,75 mill. Hver åpen publisering støttes med kr 30 000, og
HINNs ambisjoner om å øke tilgjengeligheten vil generere økte kostnader knyttet til
dette.

Langtidsplan 2022 - 2024
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Saksgang
Høgskolestyret

21/04547-5
Åmund Karlsen Lekve
Møtedato

BUDSJETTFORSLAG 2023 - UTENFOR RAMMEN
Forslag til vedtak/innstilling:
Rektor tar med seg innspillene fra Høgskolestyret i utarbeidelsen av forslag til
budsjettforslag for 2023 og legger frem en endelig sak til styremøtet 01.10.2021.
Sammendrag:
Jamfør tildelingsbrev 2021 pkt. 5.2 inviterer Kunnskapsdepartementet UHinstitusjonene til å spille inn satsingsforslag om økt bevilgning. Fristen for
innsendelse er 01.11.2021, og skal utformes i henhold til Veiledning for fremstilling
av budsjettforslag for 2023.
Rektor inviterer i denne sammenheng Høgskolestyret i første omgang til en åpen
diskusjon for innspill til hovedpunkter som skal inngå i HINN sitt forslag, og vil benytte
innspillene som grunnlag for den videre forankringen og utarbeidelsen frem mot et
endelig forslag til styrebehandling 01.10.2021.
Under følger innspillet fra HINN vedrørende budsjettforslag for 2022 som ble sendt
fra HINN i 2020. Referanse i arkivsystemet 20/05688.
Rektor vil gi en kort muntlig innledning som grunnlag for diskusjon i møtet.
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Innspill fra Høgskolen i Innlandet - budsjett for statlige høyskoler og universitet
for 2022
Vi viser til tildelingsbrevet for 2020, og oversender høyskolens innspill til budsjett for
statlige høyskoler og universitet for 2022 – satsningsforslag utenfor budsjettrammen.
Saken ble behandlet av høyskolestyret 27.10, og rektor fikk fullmakt til å ferdigstille
innspillet fra HINN i tråd med behandlingen i styret.
Tabell 1 viser en oppsummering av HINN sitt innspill til budsjettforslag for 2022 med
satsninger utenfor budsjettrammen. Forslagene er nærmere beskrevet under.
Tabell 1 Budsjettforslag 2022
Prioritet Forslag
1.
Midler til 40 rekrutteringsstillinger
2.
Økt grunnbevilgning
3.
Studieplasser
4.
Infrastruktur og campusutvikling
5.
Grunnfinansiering av lærerutdanninger

2021
54,1 mill.
145,7 mill.

2022
54,1 mill.
145,7 mill.

2023
54,1 mill.
145,7 mill.

41,3 mill.

41,3 mill.

41,3 mill.

1. Midler til rekrutteringsstillinger 40 stk.

HINN har med en ambisjon om universitetsstatus få rekrutteringsstillinger i sin
portefølje, noe som gjør at HINN har prioritert basismidler fra andre formål for å
kunne nå de kvantitative målene om 15 stipendiater på alle ph.d.-program og et
gjennomsnitt på 5 årlige disputaser på to av ph.d.-programmene.
Innspillet knyttes mot målene i utviklingsavtalen om å bli et bærekraftig universitet
med internasjonal høy kvalitet, og det å styrke det regionale samarbeidet med å
være en betydningsfull, innovativ og synlig aktør i Innlandet.
HINN har etter å ha mottatt 10 midlertidige rekrutteringsstillinger i RNB 2020 nå 75
rekrutteringsstillinger. HINN ønsker at dette økes til et antall på minimum 115, som
tilsvarer noe i nærheten av HVL og de nye universitetene.
2. Midler til økt varig grunnfinansiering kr 145,7 mill.
HINN har i tildelingen for 2021 sektorens laveste andel grunnfinansiering. Dette er en
konsekvens av en todelt problemstilling; 1) utgangspunktet for innføringen av
finansieringsmodellen i 2003 der basiskomponenten ble brukt som en residual for
produksjonsinntektene der høgskolen hadde et unaturlig høyt produksjonsnivå 2 år
tidligere. 2) høgskolens vekststrategi for å svare ut politiske og regionale
forventninger og behov.
HINN har som følge av en lav andel grunnfinansiering gjennomført sine satsninger
basert på produksjonsinntekter, og ligger desidert høyest i sektoren på
studiepoengproduksjon per faglig årsverk. HINN ønsker å redusere denne for å
kunne disponere mer tid til forskningsaktivitet som i finansieringsmodellen ikke er
tilgodesett med like høy finansiell uttelling.
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Innspillet knyttes direkte til målene om utdanningskvalitet, regionalt samarbeid og
universitetsakkreditering. HINN ønsker å bruke mer tid hos de faglige til forskning og
veiledning, og delta i konkurransen med andre institusjoner på like vilkår.
Høgskolens innspill vil gi HINN en andel av basis på nivå med NTNU, mens det er en
differanse på kr 274,1 mill. for å komme til gjennomsnittet av de utvalgte
institusjonene i tabellen under.
Tabell 2 Andel grunnfinansiering av bevilgning 2021 (tall i 1 000,-)
Institusjon
UiT
NU
HiM
HVL
UiS
UiO
OM
UiB
USN
HiØ
NMBU
UiA
HiVo
NTNU
HINN
Sum / snitt

Tildeling 2021
3 607 742
1 547 646
290 083
2 174 978
1 794 025
6 065 665
2 716 515
3 947 157
2 067 338
766 042
1 445 244
1 612 047
410 673
7 325 880
1 272 015
37 043 050

Resultat
943 068
433 347
86 005
654 805
552 578
1 951 019
892 155
1 305 205
688 309
256 329
492 512
552 558
142 000
2 599 455
503 054
12 052 400

Basis Andel resultat Andel basis
2 664 674
26,1 %
73,9 %
1 114 299
28,0 %
72,0 %
204 078
29,6 %
70,4 %
1 520 173
30,1 %
69,9 %
1 241 447
30,8 %
69,2 %
4 114 646
32,2 %
67,8 %
1 824 360
32,8 %
67,2 %
2 641 952
33,1 %
66,9 %
1 379 029
33,3 %
66,7 %
509 713
33,5 %
66,5 %
952 732
34,1 %
65,9 %
1 059 489
34,3 %
65,7 %
268 673
34,6 %
65,4 %
4 726 425
35,5 %
64,5 %
768 961
39,5 %
60,5 %
24 990 650
32,5 %
67,5 %

Tabellen er estimert ut ifra institusjonenes produksjon og tilhørende satser for resultatkomponentene.

3. Studieplasser
HINN har en ambisjon om å akkrediteres som universitet. Gjennom et langsiktig
samarbeid med arbeids- og samfunnsliv, har HINN opprettet flere nye studietilbud for
å dekke regionens behov for kompetansetilgang. Samtidig har høgskolen satset for å
spisse fagmiljøer og etablert doktorgradsprogrammer i porteføljen. Gjennom
opprettelsen av flere nye tilbud i alle tre utdanningssykluser på marginalen, har HINN
utnyttet et effektiviseringspotensial som lå i organisasjonen, og det tilbys vesentlig
flere utdanninger enn hva grunnfinansieringen legger til grunn.
HINN har et ønske fremover om å satse på utdanninger som bygger oppunder vårt
særpreg og som det er regionale og nasjonale kompetansebehov innenfor. HINN
ønsker å være en pådriver for utviklingen i Innlandet og har det som en sentral del av
sin strategi.
Etablering av et nytt hovedsykehus i Innlandet er et stort og viktig prosjekt for
regionen, og det er nødvendig at høgskolen vurderer hvordan det er mulig å bidra inn
i dette prosjektet med å videreutvikle sin portefølje innen utdanning og forskning.
Sykehuset Innlandet (SI) arbeider med å utvikle en ny samarbeidsstruktur for
sykehus og kommuner. Denne nye strukturen skal legge til rette for nye og bedre
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løsninger for pasientene. Særlig handler det om å videreutvikle samarbeidet mellom
tjenestenivåene. Prehospitale tjenester er derfor et sentralt satsningsområde.
I det framtidige målbildet for sykehuset innlandet er utvikling av tverrfaglig samarbeid
mellom leddene i tjenestekjeden, desentralisering og utvikling av prehospitale
tjenester sentrale mål. Se https://sykehuset-innlandet.no/framtidig-sykehusstruktur.
Høgskolen må utvikle studieporteføljen for å svare på denne utviklingen. HINN har
en sterk og relevant portefølje med sterke fagmiljøer å bygge videre på. Dette
omfatter blant annet en stor sykepleieutdanning, master i avansert klinisk sykepleie
og en rekke relevante videreutdanninger hvor videreutdanning i intensiv- og
operasjonssykepleie er inkludert. HINN har lang erfaring med både utdanning og
samarbeid med praksisfeltet. Dette gjelder både sykehus, kommunehelsetjenesten
og andre aktører som for eksempel Forsvaret og NAV. HINN ønsker å utvikle en BA i
prehospitale tjenester/akuttsykepleie. Dette vil styrke helsetjenesten i Innlandet og
sikre kompetanse i en framtidsrettet organisering av tjenestekjeden. HINN har
moderne bygg og en infrastruktur som kan huse en slik utdanning, og høgskolen har
også utdanninger og et fagmiljø innen AR-VR som naturlige fagområder å
samarbeide med. Det bør planlegges med opptak av 30 studenter på BA i
Prehospitale tjenester.
Høgskolen planlegger med å etablere en bachelor i bioingeniørfag som også har
vært etterspurt av Sykehus Innlandet (SI). En rapport fra HelseNorge vedrørende
arbeidslivsprognoser, tyder på at det vil bli mangel på bioingeniører i Norge. En
Bachelor i bioingeniørfag vil styrke dekningsgraden tilknyttet fagområdet bioteknologi
ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB) og sikre et
helhetlig utdanningsløp ved HINN – fra bachelor til PhD. En bioingeniørutdanning gir
kompetanse innen bioteknologiske laboratoriemetoder og kvalifiserer for opptak til
master i bioteknologi ved ALB. Det planlegges i første omgang med opptak av 30
studenter på bioingeniør-utdanningen.
HINN sendte i september 2020 en akkrediteringssøknad til NOKUT om Master i
spillutvikling og interaktiv simulering. Tidligere har ingeniører og kunstnere
spesialisert seg på definerte nisjer, men i økende grad krever arbeidsmarkedet at
ansatte er mer fleksible og tilpasningsdyktige for å holde tritt med teknologitrender
som endres år for år. En fleksibel tilnærming til spillteknologi, design og kunst er
nødvendig for neste generasjon avanserte interaktive simuleringer innen alle
sektorer. Det er et behov for høyere kompetanse innenfor dataspill i Norge. I dag er
det ingen som tilbyr en tverrfaglig mastergrad i spillutvikling. Dataspillutvikling har
ingen lang tradisjon innen akademia, men dagens samfunn ser hva
dataspillkompetanse kan benyttes til innen ulike bransjer, for læring, som strategisk
verktøy, underholdning, trening, behandling, med mer. Det er en bransje som er i
rask vekst, med en kompetanse som blir stadig mer etterspurt. Masterprogrammet i
Spillutvikling og interaktiv simulering bør planlegge med et opptak på minimum 20
studenter.
Gjennom tildelingen i RNB 2020 fikk HINN studieplasser som gikk til å øke opptak,
med 5 studieplasser, til skogutdanningene. Høgskolen registrerer en gledelig økning i
søkerinteressen for BA i skogbruk, og kunne på bakgrunn av de midlertidige
tildelingene i RNB tilby flere studenter opptak for høsten 2020. HINN ønsker å kunne
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svare ut den økte søkeinteressen også fremover. En satsing på skogutdanningene
svarer godt på både nasjonale og internasjonale behov for å nå FNs bærekraftsmål.
I tillegg er HINN gitt 12 studieplasser i master i audiovisuelle fortellinger og 5
midlertidige i RNB 2020. Det er krevende å drifte et fullverdig MA - studietilbud med
et så begrenset antall studenter, og HINN har sett seg nødt til å øke opptaket utover
dette for å tilby tilstrekkelig kvalitet i utdanningsløpet. Masterstudentene fordyper seg
innenfor fagfeltene regi, manus, produksjon, kreativ dokumentar og audiovisuell
design. Det er også et samarbeid med Norges musikkhøyskole om en fordypning i
filmmusikk som eget fagfelt. For å kunne ha et tilfredsstillende fagmiljø innen den
enkelte fordypning, er et minimum på 4 studenter nødvendig. Fellesøvelser
forutsetter at studentene jobber tett sammen på tvers av fagfelt, samt at de ved noen
tilfeller arbeider på hverandres fordypnings- og masterposjekter. HINN ønsker på
bakgrunn av dette at det varige studentantallet dobles til 24.
Samlet er alle fagområdene viktige både for den regionale utviklingen, og de svarer
godt på de fremtidige kompetansebehovene både nasjonalt og internasjonalt.
4. Infrastruktur og campusutvikling
HINNs leieavtaler med Statsbygg knyttet til studiested Lillehammer, Storhove, utløper
i 2023, og ved studiested Hamar i 2028. I henhold til høgskolens overordnede
studiestedsplan har HINN bestilt en konseptvalgutredning fra Statsbygg, der det skal
utredes nærmere vedrørende rehabilitering av eksisterende bygg eller flytting av hele
studiestedet nærmere bykjernen i Lillehammer. Ved studiested Hamar, som utredes
samtidig, skal det ses på rehabilitering av eksisterende bygg eller samlokalisering
med en nysatsning kalt Science Park.
Finansiell konsekvens av de behovene som konseptvalgutredningen definerer er for
tidlig å si, men det vil utvilsomt være behov for en betydelig investeringsramme for å
utvikle studiestedene i tråd med høgskolens fremtidige behov.
HINN har lagt inn kostnadene for konseptvalgutredningen i budsjettet for 2021, men
det er ikke handlingsrom innenfor eksisterende rammer for økte arealkostnader
fremover.
For øvrig viser HINN til tidligere års innspill knyttet til studiested Blæstad,
jordbruksutdanningen, om behovet for nybygg tilsvarende en samlet
investeringsramme på kr 90 mill.
5. Grunnfinansiering av GLU 1-7 og GLU 5-10
HINN registrerer at det i tildelingen for 2021 er lagt inn basisfinansiering av det femte
året i ny grunnskolelærerutdanning. Det er imidlertid beregnet på bakgrunn av vårt
kandidatmåltall på 118 og ikke våre 180 tildelte studieplasser (inklusive 20 nye
studieplasser i RNB 2020) som finansieringen av de første fire årene i utdanningene
bygger på. En tildeling for femte året basert på studieplasser i stedet for
kandidatmåltall utgjør på årsbasis en ekstratildeling på 93.150*(180-118) = 5,8 mill.
kroner i kategori D.
I tillegg er hele utdanningen nå blitt en integrert masterutdanning, med helt andre
kompetansekrav til fagmiljøet enn den tidligere bachelorutdanningen, jf.
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studietilsynsforskriften. En myndighetsbestemt kompetanseøkning som genererer
høyere lønnsnivå og langt flere ansatte.
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har stilt krav om kategoriheving fra D til C for å
kompensere for denne overgangen fra bachelor- til masterutdanning.
Kategoriendringen utgjør et påslag i basisbevilgningen på kr 39 450 per student og
per studieår. På årsbasis utgjør dette for HINN 180*39 450 * 5 = 35,5 mill. kroner.
Med vennlig hilsen
Høgskolen i Innlandet
Kathrine Skretting
Rektor
Hans Petter Nyberg
Seniorrådgiver
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PANDEMIPLAN FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (HINN)
Forslag til vedtak/innstilling:
Arbeidet med pandemiplan for Høgskolen i Innlandet tas til orientering
Sammendrag:
Målet med pandemiplanen er å gi overordnede prinsipp og føringer for hvordan
høgskolen bør handle i tilfeller der en epidemisk infeksjonssykdom kan ramme eller
har rammet HINN.
Planen har vært på høring med høringsfrist 28.05.2021. Høringsinstanser var:
- Lokale krisegrupper
- Studentorganisasjonen i Innlandet
- Hovedsammenslutningene
- Vernetjenesten
- Bibliotekdirektør
- Studentsamskipnaden i Innlandet
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1. Innledning
En pandemi er et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker og sprer seg over
store deler av verden. Som regel er pandemier forårsaket av nye, svært smittsomme og
uforutsigbare infeksjonssykdommer. Tidligere pandemier har stort sett hatt sin opprinnelse i
influensavirus hos dyr. Det er Verdens helseorganisasjon som avgjør når et sykdomsutbrudd
kan regnes for å være en pandemi (DSBs analyse av krisesceanrioer (AKS) 2019)
Høgskolen i Innlandet (HINN) følger helsemyndighetenes retningslinjer for generelle
pandemi-/epidemitiltak. Høgskoleledelsen avgjør i hvilke tilfeller det er aktuelt å iverksette
beredskapsplaner og hvilke tiltak som trengs for å opprettholde høgskolens ordinære
virksomhet.
Høgskolens desentrale struktur med stor geografisk spredning og aktivitet på mange
studiesteder gjør at smittesituasjonen kan være ulik fra sted til sted. Den konkrete
håndtering av en pandemi/epidemi avhenger av hvordan smittesituasjonen utvikler seg, og
må baseres på risikovurderinger og scenarioer.
I høgskolens overordnete ROS-analyse er pandemi en av scenarioene. Sannsynlighet og
konsekvenser er basert på Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin
«Analyse av krisescenarioer 2019 (AKS). I ROS-analysen er det vurdert til at en pandemi vil
kunne ha konsekvenser for fire av høgskolens fem beredskapsverdier, - liv og helse, drift og
funksjonalitet, økonomiske og materielle verdier og omdømme.
Enhver pandemi er ulik i hvordan den opptrer og utvikler seg. I DSBs risikoanalyse av
pandemisk influensa i Norge, er det valgt et scenario med en kortvarig intens situasjon med
massesykdom og død. DSB har lagt til grunn:
- 25 prosent av befolkningen blir smittet og sykdommen varer ca. 10 dager.
- 20 prosent av de syke oppsøker lege, og
- tre prosent av de syke legges inn på sykehus
Covid-19 har hatt et annet forløp med lavere sykelighet og død i Norge, samtidig som den
har vært langvarig, - mer enn ett og et halvt år. Prinsippene i pandemiplanen tar høyde for
ulike typer framtidige pandemier. I en kort og intens pandemi vil hovedfokus naturlig nok
være liv og helse, og de sentrale utfordringene vil knytte seg til bemanning og psykososial
omsorg. I starten av en pandemi eller i intense og kritiske faser vil det være nødvendig med
stor grad av beslutninger på institusjonsnivå. I en situasjon som krever en mer langvarig
beredskap og i senere faser av en pandemi kan det åpnes mer for lokale tilpasninger
gjennom fakultetsvise beslutninger.
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2. Om pandemiplanen.
Pandemiplanen er en del av høgskolens samlede planverk innen samfunnssikkerhet og
beredskap, og føringer og prinsipper nedfelt i høgskolens overordnede beredskapsplan skal
også ligge til grunn for håndtering av en pandemi. Roller og ansvar er beskrevet i gjeldende
rollebaserte tiltakskort. Øvrig planverk som kommunikasjonsplan og plan for psykisk omsorg
utfyller pandemiplanen.
Målet med HINNs pandemiplan er å gi overordnede prinsipp og føringer for hvordan
høgskolen bør handle i tilfeller der en epidemisk infeksjonssykdom kan ramme eller har
rammet HINN. Pandemi i denne planen omfatter både pandemiske og mer lokalt epidemiske
infeksjonssykdommer.
Planen angir prioriteringer for støttefunksjoner for å opprettholde høgskolens
kjernevirksomhet på et akseptabelt nivå, også i en situasjon med stort personellfravær (kap
6). Videre beskriver planen organisering av pandemihåndteringen i de forskjellige fasene av
pandemien. (kap 7).

Planen
- bygger på de grunnleggende
beredskaps-prinsippene
- bygger på nasjonale føringer for
samfunnet generelt og for UHsektoren spesielt.
- er en utfyllende plan til HINNs
overordnede beredskapsplan med
tilhørende tiltakskort mm

Erfaringer som er høstet gjennom Covid-19-pandemien er lagt til grunn. I dette ligger også
evalueringen1 av høgskolens håndtering av pandemien.
1
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Veiledere, scenariodokumenter, evaluering, retningslinjer og rutiner mm som er utarbeidet i
forbindelse med Covid-19-pandemien er viktig støttemateriell til denne pandemiplanen, og
ligger tilgjengelig i høgskolens arkiv (P-360, prosjektnr 20-54).

3. Målsetting for HINNs håndtering av pandemi/epidemi
Høgskolens håndtering skal til enhver tid være i tråd med og lojal til nasjonale - og lokale
myndigheters regler, anbefalinger og føringer.
Høgskolens hovedmålsetting i håndtering av en pandemi/epidemi:
-

Forebygge og begrense smittespredning for å ivareta studenters og medarbeideres
liv og helse
Opprettholde faglig virksomhet (kjernevirksomheten) så langt som mulig
Opprettholde tillit og trygghet for studenter og ansatte gjennom kunnskapsbasert og
helhetlig informasjon

4. Høgskolens beredskapsorganisasjon
Høgskolen har en beredskapsorganisasjon som skal evne å håndtere uønskede hendelser.
Beredskapsorganisasjonen består av en sentral krisegruppe og en lokal krisegruppe for hvert
fakultet. Både lokale og sentral krisegruppe setter stab når en pandemi/epidemi oppstår.

4.1.

Lokal kriseledelse

Etter beredskapsprinsippene skal arbeidet i en beredskaps- og krisesituasjon følge
arbeidsfordelingen i en normalsituasjon og håndteres på lavest mulig nivå. I normalsituasjon
skal lokal kriseledelse etablere relasjoner til vertskommune generelt, og ved en eventuell
pandemi/epidemi er det særskilt viktig å ha etablert relasjon til kommunelege.
Leder av lokal krisegruppe beslutter når det settes stab.
Prioriterte oppgaver for lokal kriseledelse:
- Avstemme, tolke og iverksette beslutninger tatt i sentral kriseledelse (SB)/tatt på
institusjonsnivå når det gjelder undervisningsrelaterte problemstillinger på fakultetsog instituttnivå, som for eksempel forhold knyttet til praksis, eksamensavvikling,
digital undervisning, teknisk utstyr mm.
- Gi tidlig informasjon og kontinuerlige oppdateringer til studenter og ansatte for å
sikre størst mulig grad av forutsigbarhet.

Evaluering gjennomført av Østlandsforskning og fagmiljøet innen kriseledelse ved Handelshøgskolen Innlandet
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-

Sikre godt samarbeid og god samhandling med lokalt studentdemokrati.
Vurdere og ev. iverksette lokale tiltak i samarbeid med kommunelege.
Ivareta informasjon, god dialog, involvering og medvirkning overfor studenter og
ansatte
Ha systemer for oversikt over studenter som deltar på undervisning mht eventuelle
smitteutbrudd.
Bidra med smittesporing på forespørsel fra kommunelege
Sikre god samhandling med sentral kriseledelse
Melde inn lokale behov og utfordringer til sentral kriseledelse

4.2.

Sentral kriseledelse

Det etableres en sentral beredskapsgruppe (SB) der en person med helsefaglig kompetanse
(helseliason) inngår. Sammensetningen av denne vil kunne avvike fra den sentrale
krisegruppen slik den er definert i overordnet beredskapsplan. Sentral kriseleder beslutter
hvilke funksjoner som skal være representert i den sentrale beredskapsgruppen i ulike faser
av pandemien.
Prioriterte oppgaver for SB:
- Undersøke og følge med på norske myndigheters informasjon.
- Håndtere krise- og beredskapssituasjonen på overordnet nivå og fatte nødvendige
beslutninger
- Beslutte rammer og prinsipper for krisehåndteringen i tråd med norske myndigheters
anbefalinger, føringer og bestemmelser.
- Utarbeide scenarioer for å kunne opprettholde mest mulig normal drift, ha best
mulig forebyggende beredskap og for å minimere mulige konsekvenser for
studentenes progresjon ved en smittesituasjon.
- Sikre godt samarbeid og god samhandling med de lokale krisegruppene.
- Sikre godt samarbeid og god samhandling med Studentsamskipnaden og
Studentorganisasjonen
- Utarbeide informasjon og formidle denne til studenter og ansatte både på norsk og
engelsk gjennom hensiktsmessige kanaler.
- Utarbeide smittevernveileder, smittevernkurs og eventuelt annet veiledningsopplæringsmateriale.

4.3.

Utvidet beredskapsgruppe

Under Covid-19 pandemien ble det høstet svært gode erfaringer med å etablere en fast
struktur for en utvidet beredskapsgruppe (UB). Hensikten med utvidet beredskapsgruppe er
i hovedsak å sikre gjensidig dialog og samhandling, være et forum for erfaringsdeling og
læring mellom fakultetene, samt samordne tiltak mellom lokalt og sentralt nivå, og med
Studentsamskipnaden og Studentorganisasjonen. Sentral kriseleder beslutter hvilke
funksjoner som skal være representert i UB.
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Prioriterte oppgaver for UB:
- Bidra til felles situasjonsforståelse for alle berørte parter
- Gi innspill til den sentrale kriseledelsen for videre oppfølging, blant annet best mulig
koordinert og tidlig informasjon
- Belyse konsekvenser ute i organisasjonen på beslutninger fattet av den sentrale
kriseledelsen.

5. Høgskolens kjernevirksomhet
En av målsettingene med HINNs håndtering av en pandemi er å opprettholde faglig
virksomhet, dvs høgskolens kjernevirksomhet. Høgskolens erfaringer fra håndtering av
Covid-19 pandemien gir et godt grunnlag for gjennomføring og eventuell omlegging av – og
kontinuitet i faglig virksomhet. Rask etablering av digitale løsninger fordrer at IT-avdelingen
har god kontaktflate og innsikt i høgskolens kjernevirksomhet, og i dialog og samhandling
med Utdanningsavdelingen vurderer hvilke digitale løsninger som skal benyttes.
Det legges til grunn av nasjonale myndigheter og HINN sikrer at nødvendige
forskriftsendringer og delegasjonsvedtak fattes og iverksettes med det formål å sikre
studenters progresjon. Fakultetene har innenfor rammen av institusjonelle føringer ansvar
for å gjennomføre planlagt undervisning og gjøre endringer i arbeidskrav, undervisnings- og
eksamensformer dersom det er nødvendig. Fakultetene sørger for å ha gode rutiner for
informasjon til studenter og ansatte. Det skal så langt det er faglig forsvarlig legges til rette
for at obligatorisk undervisning, arbeidskrav, praksis, praktiske øvelser og eksamener kan
gjennomføres i en situasjon der studenter og ansatte av ulike grunner ikke kan møte på
campus. Ordinære rutiner for søknader om tilrettelegging opprettholdes.
Vurderingsordninger må tilpasses både smittevernfaglige hensyn og opprettholde et faglig
forsvarlig nivå mht å måle studentenes kunnskaper og ferdigheter. Skriftlige skoleeksamen
legges om til hjemmeeksamen hvor dette vurderes som faglig forsvarlig.
Ved delvis nedstengning av studiesteder gjøres følgende prioritering:
-

Opprettholde undervisning, aktiviteter og øvelser som ikke kan digitaliseres for å
sikre studentenes progresjon
Dobbeltsporet undervisning
Studier med få studenter bør få mulighet til å møtes til fysisk undervisning dersom
det er tilstrekkelig kapasitet i undervisningsrom
Utdanninger med heltidsstudenter prioriteres foran samlingsbaserte utdanninger
Eksamener og disputaser som ikke kan digitaliseres prioriteres gjennomført på
studiestedet

Fakultetene skal legge til rette for at FoU, KU og formidling opprettholdes i så stor grad som
mulig.
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6. Støttefunksjoner som er kritiske for å opprettholde
kjernevirksomheten.
Støttefunksjoner og arbeidsoppgaver som må opprettholdes under en pandemi er særlig
knyttet til å ivareta liv og helse, faglig virksomhet, infrastruktur og informasjon.
Liv og helse er den høyest prioriterte beredskapsverdien, og medarbeiderne er den viktigste
og mest kritiske ressursen for å opprettholde kjernevirksomheten. Et godt forebyggende
arbeid for å unngå at medarbeidere blir syke er viktig. Det er grunn til å anta økende slitasje
og psykisk belastning blant ansatte etter hvert som situasjonen utvikler seg. Sosial isolasjon,
frykt og redsel er aktuelle problemstillinger, og bekymring for utviklingen vil være en
faktor for de fleste. Det må derfor påregnes at mange ansatte ikke vil kunne yte normal
innsats i denne situasjonen, til tross for at viljen til å stå på er stor. Det er derfor vesentlig å
ha bemanningsplaner for å sikre robusthet ved fravær samt eventuelt sørge for opplæring i
nye arbeidsoppgaver.
Det er vurdert hvilke av høgskolens administrative støttefunksjoner som er kritiske for å
opprettholde kjernevirksomheten og som derfor må prioriteres opprettholdt ved en
pandemi. Første prioritet for alle støttefunksjoner er aktiviteter for å opprettholde
kjernevirksomheten, innenfor trygge rammer for å ikke utsette liv og helse for risiko.

6.1.

Utdanningsavdelingen

Prorektor utdanning har en sentral rolle mht til å utarbeide, implementere og iverksette
tiltak på institusjonsnivå for å legge til rette for opprettholdelse av faglig aktivitet.
Prioriterte oppgaver:
-

Identifisere og sikre nødvendige vedtak om forskriftsendringer og delegasjoner
I dialog med prodekaner utdanning planlegge for ulike scenarioer
Identifisere kritiske suksessfaktorer for sikker drift og bidra til høy kvalitet i arbeidet
med omlegging av undervisning og eksamen
Melde inn problemstillinger til nasjonale myndigheter
Opprettholde kritiske studieadministrative funksjoner

Ansvar: Prorektor utdanning

6.2.

Ph.d.-program og forskning

Spesielt ph.d.-studenter kan rammes negativt fordi deres forskningsprosjekt blir umulige
eller sterkt forsinket på grunn av tiltak som iverksettes. Flere medarbeidere kan bli bedt om
å gå inn og støtte undervisning og dermed få mindre tid til forskningsaktivitet, mens andre
kan få mer forskningstid da andre arbeidsoppgaver faller bort.
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Prioriterte oppgaver:
-

I dialog med prodekaner forskning planlegge for ulike scenarioer
I dialog med ph.d.-ledere vurdere situasjonen for stipendiater, behov for forlengelse
og eventuell omlegging av ph.d.-prosjekter.
Opprettholde kritiske administrative støttefunksjoner for forskning

Ansvar: Prorektor forskning

6.3.

Informasjon

Ved en pandemi er det behov for informasjon til sentrale målgrupper som studenter, ansatte
og eksterne samarbeidspartnere, pårørende og media.
Høgskolens kommunikasjon i en pandemi skal være:
•
•
•
•
•

åpen
tidlig ute
enhetlig på tvers av kanaler
tydelig
forståelig

Kommunikasjonsdirektøren vurderer i samarbeid med kriseledelsen hvilke
informasjonsoppgaver som skal prioriteres og hvilke informasjonskanaler som skal brukes.
Prioriterte aktiviteter:
-

-

Å skape forutsigbarhet for studenter og ansatte ved å være tidlig ute med
informasjon om forhold som vil påvirke undervisning, eksamen, forelesninger,
åpningstider og tilgjengelighet til lokaler.
Informasjon på norsk og engelsk til studenter og ansatte.
Informasjon internt før eksternt

Informasjonskanaler:
-

Inn.no er hovedkanal for informasjon rettet mot studenter og eksterne.
Innafor (høgskolens intranett) er hovedkanal for informasjon rettet mot ansatte.
Studiestedsgrupper på høgskolens Facebook-profil er støttekanal for deling av
informasjon.
Fakultetene og andre enheter gir lokalt tilpasset informasjon til studenter og ansatte
i sine kanaler.
Annet informasjonsmateriell utarbeides etter behov.

Ansvar: Kommunikasjonsdirektøren
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6.4.

IT

Ved en pandemi/epidemi vil både store deler av kjernevirksomheten og administrative
oppgaver legges om til digitale plattformer.
Prioriterte oppgaver:
-

Opprettholde tilgjengelighet til tjenester knyttet til kjernevirksomheten
Sørge for at sikkerheten opprettholdes og at systemene virker
Sikre at kommunikasjonsløsninger virker
Brukerstøtte
Sikre tilgang til utstyr og løsninger for digitalisering av aktiviteter.

Ansvar: IT-direktør

6.5.

Eiendom

Seksjonene innenfor eiendomsavdelingen (renhold, drift og service/internservice) har
sentrale oppgaver både når studiesteder holdes åpne og stenges helt eller delvis under en
pandemi.
Prioriterte oppgaver:
-

Forsterket renhold herunder besluttede smitteverntiltak knyttet til bruk av lokalene
Adgangskontroll og tilgang til byggene iht besluttede retningslinjer og sikring av
bygningsmassen
Tilrettelegge for øvelser og aktiviteter til undervisning, forskning og studentvelferd
som det er besluttet kan gjennomføres fysisk på campus
Tilrettelegge for at samskipnaden og andre leietakere på campus kan gjennomføre
sin virksomhet gitt at dette totalt sett er innenfor smittevernfaglige anbefalinger
Håndtering av fysisk post og mottak av pakker
Betjening av høgskolens sentralbord

Ansvar: Eiendomsdirektør

6.6.

Bibliotek

Tilgang til biblioteklokaler til bibliotekets litteratur er kritisk viktig for studieprogresjon og for
å ivareta studentene, både faglig og sosialt. En pandemi med langvarig forløp påvirker den
psykiske helsen, og tilgang til å kunne arbeide i bibliotek vil motvirke isolasjon og ensomhet.
Prioriterte oppgaver:
-

Forsterke digitale tilganger og tjenester (litteratur, undervisning og veiledning)
Ivareta adgang til bibliotek, tilrettelegge lokaler og arbeidsplasser til gjeldende regler
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-

Ved eventuelt stenging av studiesteder ivareta tilgang til trykt materiale enten
gjennom «bestill og hent» eller per post

Ansvar: Bibliotekdirektør

6.7.

HR

Ledelse og personaladministrasjon er kritiske funksjoner. Tjenestemannsorganisasjonene og
vernetjenesten er viktige medspillere og bidragsytere for gjensidig informasjonsutveksling.
Dialog og samhandling med disse er derfor vesentlig. Av funksjoner innen HR er særlig
lønnsfunksjonen definert som en kritisk funksjon.
Prioriterte oppgaver:
- Sørge for at lønnsutbetalinger foretas
- Understøtte ivaretakelse av medarbeideres psykiske og fysiske helse
- Rådgi ledere om medarbeidere i tilknytning til arbeidssituasjonen
- Dialog og samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene og vernetjenesten
- Initiere at det utarbeides bemanningsplaner som sikrer at kritiske funksjoner kan
utføres selv med stor personalmangel, herunder at det utpekes stedfortredere for
ledere.
- Vurdere og legge til rette for tiltak for å sikre tilstrekkelig bemanning, for eksempel
bruk av hjemmekontor, forskjøvet arbeidstid, bruk av vikarbyrå, pensjonister mm.
Ansvar: HR-direktør

6.8.

Økonomi

For at høgskolens kjernevirksomhet skal fungere må mange av økonomifunksjonene
fungere.
Prioriterte oppgaver:
- Sørge for at nødvendige utbetalinger foretas
Ansvar: Økonomidirektør

6.9.

Leder av lokale krisegrupper

Høgskolens beredskap er bygd på de nasjonale prinsippene, noe som tilsier at de lokale
krisegruppene har en sentral og helt avgjørende rolle i håndteringen av en
pandemi/epidemi.
Prioriterte oppgaver:
-

Lede krisegruppens arbeid, ref pkt. 4.1.
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-

Sørge for at stedfortredere har tilstrekkelig innsikt og kompetanse til å kunne gå inn
og avlaste leder
Samarbeide og være i dialog med kommunelege

Ansvar: leder av lokal krisegruppe

6.10.

Dokumentasjon- og informasjonsforvaltning

For blant annet å understøtte kjernevirksomheten er det viktig at
dokumentasjonsforvaltningen opprettholdes og ivaretas.
Prioriterte oppgaver:
- Gi instrukser, råd og faglig veiledning innen fagområdet, også ved innføring av nye
løsninger som er nødvendige i forbindelse med krisen.
- Støtte loggførere i sentral og lokale krisegrupper
- Opprettholde drift og tjenester knyttet til kjernevirksomheten
Ansvar: Seksjonssjef SDI

7. Pandemiske faser og beredskap knyttet til disse
I beskrivelsen under brukes faseinndelingen som WHO har utarbeidet for pandemisk
influensa.
Interpandemisk fase. Grønt nivå
Dette er perioden mellom influensapandemier uten spesielle, nasjonale, regionale eller
lokale sykdomsutbrudd. I denne perioden vil det oppstå nye subtyper influensavirus i
dyrepopulasjoner som iblant kan smitte fra dyr til mennesker, men som først vil ha
pandemisk potensiale når det oppstår smitte mellom mennesker (WHO).
For høgskolen innebærer dette ordinær drift, herunder utvikle tvillingkompetanse så langt
det er mulig for sikre robusthet i organisasjonen.
Tiltak:
-

Ingen særskilte tiltak utover årlig revidering og samordning av planverk.

Høynet beredskapsfase. Gult nivå
Denne inntrer når det er påvist en ny subtype av influensa hos mennesker med fare for et
større utbrudd av pandemisk influensa eller annen alvorlig, smittsom sykdom av mer lokal
art (WHO).
For høgskolen innebærer dette økt årvåkenhet av situasjonen og utviklingen av denne, samt
følge opp råd og anbefalinger fra nasjonale og/eller lokale helsemyndigheter.
Tiltak:
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-

Gjennomgå pandemiplanen og eventuelt annet relevant planverk
Sette krisestab lokalt og sentralt.
Knytte helsefaglig kompetanse (helseliason) til sentral krisegruppe
Gjennomføre risikovurdering og scenariobeskrivelser
Forberede organisasjonen på mulige omlegginger, hjemmekontor og digitale
løsninger.
Lokalt nivå: Etablere kontakt med kommunelege

Pandemisk fase. Rødt nivå
Denne inntrer når vi ser en global spredning (til flere WHO regioner) blant mennesker av en
ny subtype av influensa. Det innebærer en situasjon der et stort antall i befolkningen er
berørt (WHO).
For høgskolen innebærer dette at et stort antall studenter og ansatte er eller kan bli smittet
med alvorlig sykdom, og at høgskolen etter anbefaling fra lokale eller nasjonale
helsemyndigheter kan bli stengt helt eller delvis.
Tiltak:
-

-

Følge opp regler og anbefalinger fra sentrale og ev lokale myndigheter
Hyppige møter i sentral krisegruppe med
o Risikovurderinger
o Planlegging av tiltak
o Vurdering av informasjonsbehov
Hyppige møter i utvidet krisegruppe

8. Dokumentasjon og referanser
8.1.

Dokumentasjon

Høgskolen skal sikre dokumentasjon over håndtering av pandemien/epidemien. Høgskolens
til enhver tid gjeldende system for saksbehandling og arkivering skal benyttes.

8.2.
-

Referanser

(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB)s analyse av krisesceanrioer
(AKS) 2019)
Regjeringens langsiktige strategi for håndtering av Covid-19 pandemien
Regjeringens beredskapsplan for smitteverntiltak under Covid-19 pandemien
Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer
KDs styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i
kunnskapssektoren
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Referatsak 33/21

MØTEPROTOKOLL
Høgskolestyret
Dato:
Sted:
Arkivsak:

17.06.2021 kl. 10:00-16:05
Zoom
17/00001

Til stede:

Maren Kyllingstad, Björn Åstrand, Christl Kvam, Kyrre Lekve,
Stian Ellefsen, Ulla Higdem, Marte Monsen, Bent Sofus Tranøy,
Hanne Furuheim, Jørgen André Wigestrand, Kristin Aldridge
Under sak VS 25/21 trådte det inn varamedlemmer for
styremedlemmer som var vurdert inhabile.

SAKSKART

Side

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakskart
Vedtakssaker
24/21

17/00001296

Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret
17.06.2021

4

25/21

21/0146210

Tilsetting av dekan - Handelshøgskolen Innlandet fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap - Unntatt
etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

5

26/21

20/0095329

Forlengelse av midlertidig tillegg til forskrift om opptak,
studier og eksamen ved HINN

6

27/21 21/03057-1 Årsrapport 2020 fra studentombudet

7

Etablering av ny organisatorisk enhet ved
28/21 21/01966-7 Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og
samfunnsvitenskap

8

29/21

20/0232240

30/21 21/01467-5

Strategi HINN 2021-2026

9

Ansettelsesprosess og kravspesifikasjon for
prorektorstillinger

10
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Diskusjonssaker
3/21

21/03918-3 Foreløpig studieportefølje 2022-2023

12

4/21

21/04073-1 Saksfremlegg Langtidsplan 2022 - 2024

13

Orienteringssaker
12/21 21/03871-2 Virksomhetsrapport for 1. tertial 2021

14

13/21 21/03871-1 Delårsregnskap for 1. tertial 2021

14

14/21 20/06420-9 Tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet 2021

14

15/21

20/0652113

Orientering om konseptutvikling for studiested Hamar
og Lillehammer

16/21 21/03576-2 Vurdering av meritterte undervisere HINN 2021

14
14

Referatsaker
26/21

17/00001295

Protokoll Høgskolestyret 27.05.2021

14

27/21

17/00001292

Protokoll Høgskolestyret 10.05.2021

14

28/21

18/0071510

REFERAT RSA 31.05.21

14

29/21 21/03520-1

Innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere
utdanning

14

30/21 21/03262-2

Kvittering på innsendt høringssvar på Høgskolen i
Innlandet

14

Revisjon av årsregnskapet til Høgskolen i Innlandet
2020

14

Innledende revisjonsbrev for revisjon av årsregnskapet
til Høgskolen i Innlandet 2021

14

31/21

20/0219622

32/21 21/03871-3

Rektor orienterer – hendt siden sist:
• Møte med stortingsbenken Oppland om bl.a. gradsforskriften. Håper å få til et
tilsvarende møte med Hedmark.
• Møte med KD knyttet til konseptvalgutredningen (KVU) som styret orienteres
om senere i dag i sak OS 15/21.
• Jobber med intensjonsavtale om krise og beredskap.
• Sammen med styreleder har høgskolen hatt et møte med sparebankstiftelsen.
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•
•
•

Neste uke er det planlagt et møte med ny leder i forskningsrådet.
HINN har fått tildelt 13,6 mill i DIKU-midler, bl.a. fikk master i helsesykepleie
5,7 millioner. Les hele kunngjøringen fra KD.
Det har blitt gjennomført årlig valg av studentrepresentanter til styret; Kristin
Aldridge ble gjenvalgt og John-Are Bruket Andreassen går også inn som fast
medlem fra 1.8. Fatema Al-Musawi og Andreas Albrechtsen er valgt inn som
varamedlemmer. Det ble avgitt i alt 307 stemmer, hvorav tre var blanke. Det
utgjør totalt 2,13 prosent av de stemmeberettigede. Jørgen André Wigestrand
har sitt siste styremøte i dag og ble takket av.

Lillehammer, 17.06.2021
Maren Kyllingstad
Styreleder
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24/21 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 17.06.2021
Behandlet av
1 Høgskolestyret

Møtedato
17.06.2021

Saknr
24/21

Møtebehandling
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Møtet ble lukket mot slutten av dagen for behandling av sak unntatt offentlighet, VS
25/21 Tilsetting av dekan, og styrets selvevaluering av dagens møte.
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25/21 Tilsetting av dekan - Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi
og samfunnsvitenskap
Behandlet av
1 Høgskolestyret

Møtedato
17.06.2021

Saknr
25/21

Forslag til vedtak/innstilling:
Marit Roland tilbys stilling som dekan ved Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for
økonomi og samfunnsvitenskap. Dersom Roland takker nei til stillingen tilbys den til
Jens Petter Madsbu.
Møtebehandling
Saken var unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd og ble behandlet i
lukket del av styremøte.
Fem styremedlemmer ble i møte av 27.05.21 vurdert inhabile i saken og det var
innkalt følgende varamedlemmer for:
• Stian Ellefsen > 1.vara ansattrepresentant UFF, Harald Ø. Thuen
• Kyrre Lekve > 1. vara eksterne, Laurence Habib
• Bent Sofus Tranøy > 2. vara ansattrepresentant UFF, Barbara Zimmermann
• Ulla Higdem > 3. vara ansattrepresentant UFF, Hege Merete Somby
• Hanne Furuheim > Arve Thorsberg
Leder av innstillingsutvalget, Kathrine Skretting, la fram saken. HR-direktør Lars
Petter Mathisrud og sekretær for innstillingsutvalget, Christine Haugland, var til stede
under behandling av saken for å kunne svare på spørsmål.
Rektors forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak
Marit Roland tilbys stilling som dekan ved Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for
økonomi og samfunnsvitenskap. Dersom Roland takker nei til stillingen tilbys den til
Jens Petter Madsbu.
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26/21 Forlengelse av midlertidig tillegg til forskrift om opptak, studier og
eksamen ved HINN
Behandlet av
1 Høgskolestyret

Møtedato
17.06.2021

Saknr
26/21

Forslag til vedtak/innstilling:
Høgskolestyret vedtar endring i midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 26. januar
2017 nr. 98 om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet slik det
framgår av saksdokumentet.
Møtebehandling
Prorektor utdanning, Stine Grønvold, orienterte.
Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Høgskolestyret vedtar endring i midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 26. januar
2017 nr. 98 om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet slik det
framgår av saksdokumentet.
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27/21 Årsrapport 2020 fra studentombudet
Behandlet av
1 Høgskolestyret

Møtedato
17.06.2021

Saknr
27/21

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret tar årsmeldingen til høgskolens studentombud til etterretning.
Møtebehandling
Studentombud Usman Asghar orienterte styret om sitt arbeid jf fremlagte årsrapport.
Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar årsmeldingen til høgskolens studentombud til etterretning.
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28/21 Etablering av ny organisatorisk enhet ved Handelshøgskolen Innlandet fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Behandlet av
1 Høgskolestyret

Møtedato
17.06.2021

Saknr
28/21

Forslag til vedtak/innstilling:
Høgskolestyret vedtar å etablere Forskningssenter for bærekraft og digitalisering som
en enhet ved Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og
samfunnsvitenskap. Etableringen skal skje innenfor de rammer og føringer som er
beskrevet i saksunderlaget som følger denne saken.
Møtebehandling
Rektor innledet til saken. Dekan Marit Roland, forskningsdirektør Marte Tøndel og
Bård Tronvoll presenterte saken.
Styreleder foreslo et nytt punkt 2 i vedtaket;
Styret legger til grunn at forskningssenteret på Kongsvinger bidrar til å styrke ph.d.programmet INTOP på HHS. Forskningssenteret skal bidra til kommersialisering av
forretningsideer i Kongsvingerregionen og Innlandet for øvrig. Status i
forskningssenteret legges fram for styret etter cirka et år. Administrasjonen vil også
legge fram for styret kriterier og mål for hvordan effektene bidrar til forretningsideer
og næringsutvikling.
Rektors forslag til vedtak, med det nye punktet, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Høgskolestyret vedtar å etablere Forskningssenter for bærekraft og
digitalisering som en enhet ved Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for
økonomi og samfunnsvitenskap. Etableringen skal skje innenfor de rammer og
føringer som er beskrevet i saksunderlaget som følger denne saken.
2. Styret legger til grunn at forskningssenteret på Kongsvinger bidrar til å styrke
ph.d.-programmet INTOP på HHS. Forskningssenteret skal bidra til
kommersialisering av forretningsideer i Kongsvingerregionen og Innlandet for
øvrig. Status i forskningssenteret legges fram for styret etter cirka et år.
Administrasjonen vil også legge fram for styret kriterier og mål for hvordan
effektene bidrar til forretningsideer og næringsutvikling.
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29/21 Strategi HINN 2021-2026
Behandlet av
1 Høgskolestyret

Møtedato
17.06.2021

Saknr
29/21

Forslag til vedtak/innstilling:
Høgskolestyret vedtar det framlagte forslag til strategiplan for perioden 2021-2026
Møtebehandling
Rektor innledet til saken som seniorrådgiver Kjell Ivar Iversen la fram.
Innspill som kom fram i møtet tas med inn i sluttarbeidet med planen.
Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Høgskolestyret vedtar det framlagte forslag til strategiplan for perioden 2021-2026
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30/21 Ansettelsesprosess og kravspesifikasjon for prorektorstillinger
Behandlet av
1 Høgskolestyret

Møtedato
17.06.2021

Saknr
30/21

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Høgskolestyret godkjenner de fremlagte kravspesifikasjonene - med tillegg av
de forhold som fremkommer i styrets behandling - som grunnlag for utlysning
av åremålsstillinger som:
• Prorektor utdanning
• Prorektor forsknings- og utvikling (FoU)
• Prorektor samfunnskontakt
2. Rektor gis fullmakt til å gjennomføre videre prosess fram t.o.m. innstilling,
herunder utarbeide utlysningstekst, fastsette søknadsfrist, annonseringsplan
samt beslutte bruk av ekstern bistand i prosessen.
3. Det oppnevnes et innstillingsutvalg for innstilling til alle prorektorstillingene
bestående av:
• Rektor (leder av innstillingsutvalget)
• HR-direktør
• En ekstern representant utpekt blant medlemmer fra Rådet for
samarbeid med arbeidslivet
• To representanter for ansatte oppnevnt av ansattes organisasjoner i
fellesskap
• En representant for studentene oppnevnt av STINN.
4. Innstillingsutvalget gis i tillegg til å fremme innstilling til stillingen, i oppgave å
foreslå potensielle kandidater som kan kontaktes for å motiveres til å søke
stillingen.
5. HR-avdelingen utgjør sekretariat for ansettelsesprosessen.
Møtebehandling
HR-direktør Lars Petter Mathisrud innledet og orienterte om prosessen.
Styreleder foreslo noen mindre justeringer i vedtaket:
• Punkt 1: «de forhold som fremkommer» erstattes med «de endringer som
fremkommer»
• Punkt 3, kulepunkt 3: En ekstern representant utpekt blant medlemmer fra
Rådet for samarbeid med arbeidslivet erstattes med En ekstern representant
utpekt av rektor.
Rektors forslag til vedtak med forslåtte justeringer ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak
1. Høgskolestyret godkjenner de fremlagte kravspesifikasjonene - med tillegg av
de endringer som fremkommer i styrets behandling - som grunnlag for
utlysning av åremålsstillinger som:
• Prorektor utdanning
• Prorektor forsknings- og utvikling (FoU)
• Prorektor samfunnskontakt
2. Rektor gis fullmakt til å gjennomføre videre prosess fram t.o.m. innstilling,
herunder utarbeide utlysningstekst, fastsette søknadsfrist, annonseringsplan
samt beslutte bruk av ekstern bistand i prosessen.
3. Det oppnevnes et innstillingsutvalg for innstilling til alle prorektorstillingene
bestående av:
• Rektor (leder av innstillingsutvalget)
• HR-direktør
• En ekstern representant utpekt av rektor
• To representanter for ansatte oppnevnt av ansattes organisasjoner i
fellesskap
• En representant for studentene oppnevnt av STINN.
4. Innstillingsutvalget gis i tillegg til å fremme innstilling til stillingen, i oppgave å
foreslå potensielle kandidater som kan kontaktes for å motiveres til å søke
stillingen.
5. HR-avdelingen utgjør sekretariat for ansettelsesprosessen.
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3/21 Foreløpig studieportefølje 2022-2023
Behandlet av
1 Høgskolestyret

Møtedato
17.06.2021

Saknr
3/21

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret tar beskrivelsen av status i arbeidet med å utforme studieporteføljen for 20222023 til orientering, og legger til grunn at det endelige forslaget til vedtak utformes i
tråd med styrets behandling av saken.
Styret ber rektor utvikle prinsipper for porteføljeutvikling slik det er beskrevet i
saksfremlegget, og at disse legges til grunn for forslaget til endelig studieportefølje
som skal behandles av styret i november.
Møtebehandling
Prorektor utdanning, Stine Grønvold, innledet. Studiedirektør Halvor Gillund Knudsen
gjennomgikk hvert fakultet.
Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar beskrivelsen av status i arbeidet med å utforme studieporteføljen for 20222023 til orientering, og legger til grunn at det endelige forslaget til vedtak utformes i
tråd med styrets behandling av saken.
Styret ber rektor utvikle prinsipper for porteføljeutvikling slik det er beskrevet i
saksfremlegget, og at disse legges til grunn for forslaget til endelig studieportefølje
som skal behandles av styret i november.
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4/21 Saksfremlegg Langtidsplan 2022 - 2024
Behandlet av
1 Høgskolestyret

Møtedato
17.06.2021

Saknr
4/21

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret tar saken til foreløpig orientering, og ber rektor legge frem endelig langtidsplan
for 2022 – 2024 i tråd med styrets behandling av saken.
Møtebehandling
Rektor la fram saken. Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk supplerte.
Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar saken til foreløpig orientering, og ber rektor legge frem endelig langtidsplan
for 2022 – 2024 i tråd med styrets behandling av saken.
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Orienteringssaker:
Saknr
Arkivsak
12/21
21/03871-2

Tittel
Virksomhetsrapport for 1. tertial 2021
Rektor orienterte. Prosjektleder Anna L. Ottosen ga
en statusrapport om universitetssøknaden.

13/21

21/03871-1

Delårsregnskap for 1. tertial 2021
Tatt til orientering som en del av
virksomhetsrapporten.

14/21

20/06420-9

Tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet 2021
Rektor orienterte.

15/21

20/06521-13

Orientering om konseptutvikling for studiested
Hamar og Lillehammer
DIGIN-direktør Marit Torgersen og Yngvild Pernell
fra Statsbygg orienterte

16/21

21/03576-2

Vurdering av meritterte undervisere HINN 2021
Leder av seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet,
Yngve Nordkvelle, orienterte.

Referatsaker:
Saknr
Arkivsak
Tittel
26/21
17/00001-295 Protokoll Høgskolestyret 27.05.2021
27/21

17/00001-292 Protokoll Høgskolestyret 10.05.2021

28/21

18/00715-10

REFERAT RSA 31.05.21

29/21

21/03520-1

Innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere
utdanning

30/21

21/03262-2

Kvittering på innsendt høringssvar på Høgskolen i
Innlandet

31/21

20/02196-22

Revisjon av årsregnskapet til Høgskolen i Innlandet
2020

32/21

21/03871-3

Innledende revisjonsbrev for revisjon av
årsregnskapet til Høgskolen i Innlandet 2021
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Referatsak 34/21

HØGSKOLEN I INNLANDET
Postboks 400
2418 ELVERUM

Saksbehandler: Luna Lee Solheim
Vår ref: 21/00531-4
Vår dato: 17.06.2021
Deres ref:
Deres dato:

Forslag om sakkyndige - akkreditering av ph.d. i kunstnerisk
utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer ved
Høgskolen i Innlandet
Vi viser til søknaden om akkreditering av ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle
kunstformer ved Høgskolen i Innlandet.
NOKUT har foretatt en administrativ gjennomgang av søknaden, og vil nå sende den til sakkyndige for faglig
vurdering.
Forslag til sakkyndig komité
•

Nina Malterud, tidligere professor og rektor ved Kunsthøgskolen i Bergen
Malterud er kunstner med keramikk som uttrykksform og arbeider for tiden mot en omfattende
separatutstilling på KODE Kunstmuseer og komponisthjem i 2022. Malterud har utdanning fra Statens
håndverks- og kunstindustriskole i Oslo 1974. Siden 1975 har hun arbeidet med utstillinger og oppdrag
i offentlig rom og er innkjøpt av de relevante offentlige samlingene i Norge. Fra 1994 var hun professor
i keramikk ved Kunsthøgskolen i Bergen og 2002-10 var hun rektor samme sted. Her hadde hun ansvar
for den internasjonale konferanseserien Sensuous Knowledge 2004-09 med fokus på kunstnerisk
utviklingsarbeid. Hun ledet utredningen som førte til opprettelse av Program for kunstnerisk
utviklingsarbeid med Stipendiatprogrammet i 2003 og satt i programstyret fram til 2014. Ny
kunstnerisk ph.d.-grad ble vedtatt i 2018 og Malterud ledet arbeidsgruppen for veiledende
retningslinjer i Universitets- og høgskolerådet samme år. Hun har vært engasjert i samarbeid mellom
kunstutdanningene omkring kunstnerisk utviklingsarbeid og ledet bl.a. arbeidet med rapporten
Forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst (UHR 2015). I 2014-15 hadde hun ansvar for
søknader til NOKUT både fra KHiB og fra KHiO om akkreditering som vitenskapelige høgskoler – begge
godkjent. Fra 2015 arbeidet hun for KHiB med etableringen av Fakultet for kunst, musikk og design ved
Universitetet i Bergen, gjennomført i 2017.
Hun har undervist og vært sensor på bachelor- og masternivå og vært veileder og leder av
bedømmelseskomite for flere norske ph.d.-prosjekt i kunstnerisk utviklingsarbeid. Hun har også vært
underveis-opponent for flere doktorander i Sverige. Malterud ledet forskningsevalueringen RED10 ved
Göteborgs universitet – HDK, Valand og Fotohögskolan i 2010. I regi av det svenske
Universitetskanslerämbetet og tidligere Högskoleverket har hun deltatt i flere institusjonsevalueringer,

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Postboks 578, 1327 Lysaker | Drammensveien 288
postmottak@nokut.no | tlf: 21 02 18 00
www.nokut.no

k utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer ved Høgskolen i Innlandet : Forslag om sakkyndige - akkreditering av ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer ved Høgskolen i Innlandet.PDF

samt søknader om akkreditering av kunstnerisk doktorseksamensrett ved universitetene i Göteborg,
Lund og Luleå, Textilhögskolan Borås og Konsthögskolan i Umeå.
•

Viserektor og professor Magnus Bärtås, Konstfack
Magnus Bärtås er kunstner og forfatter. Han er viserektor og leder for forskningen på Konstfack. Han
arbeider med film, tekst og kollage. Hans avhandling i kunstnerisk forskning You Told Me –
verkberättelser och videoessäer ble lagt fram vid Göteborgs universitet i 2010. Ett verk i
avhandlingen, Madame & Little Boy, vant stora priset på Oberhausens internationella
kortfilmsfestival samma år. Hans seneste film, The Strangest Stranger, ble nominert i kategorien beste
nordisk dokumentarfilm på CPH:DOX 2017. Hans verk har blitt vist blant annet på
Modernautställningen, Moderna Museet, Stockholm 2006 och 2010 og Gwangjubiennalen 2012. En
større retrospektiv utstilling ble vist på Göteborgs Konsthall 2016. Sammen med Fredrik Ekman har
han publisert fem essaybøker, den siste, Bebådaren, utkom på Albert Bonnies forlag i 2017.
Mellom 2013 och 2015 ledet han forskningsprojektet Mikrohistorier (med midler fra
Vetenskapsrådet). Han har vært sakkyndig for NKU, Aalto University, SKH (Uniarts), Stockholm,
HDK/Valand, Göteborg og for Nordisk Ministerråd. Bärtås har vært sakkyndig for NOKUT tidligere og
vurdert master i kunst og offentlig rom ved KHIO. Han har også evaluert KORO, Norge på uppdrag av
den norske regeringen i regi av Ramböll Management Consulting.

•

Professor Raija Talvio, Aalto Universitet
Raija Talvio, doctor of arts, er nåværende professor i manusskriving ved Aalto University ELO Film
School i Finland. Talvio er en prisbelønt manusforfatter som bl.a. inkluderer spillefilmene Little Sister
(1999) og August Fools (2013), flere TV-drama og et teaterstykke for det finske nasjonalteateret Last
Train to the West (2006). Hun var en del av forskningsgruppen Aristoteles in Change – variations in
screenwriting funded Academy of Finland 2009 – 2012. Temaet for doktorgradsavhandlingen (Aalto
Universitet 2015) var fremveksten av manusskriving som profesjon i Finland på 1930-tallet. Talvio har
publisert artikler i Journal of Screenwriting og i andre publikasjoner. Hun har undervist i høyere
utdanning i tre tiår. Talvio ble opprinnelig uteksaminert fra UIAH Helsinki med mastergrad i
filmredigering og startet sin karriere som redaktør for flere tidlige Aki Kaurismäki-filmer. Hun er
tidligere president for Screenwriter’s Guild of Finland, og er nåværende visepresident for Women in
Film and Television Finland (WIFT Finland). Hun har vært involvert i ulike forsknings- og
opplæringsprosjekter i WIFT som Action! og IN FOCUS Incubator der hun var medutvikler og medleder.
Hun har blitt tildelt den prestisjetunge Suomi-prisen til kulturministeren i 2000, to Jussi (finske Oscar)
æresdiplomer og er nominert til Jussi og Sylvi (Guild award) priser.

•

Stipendiat Sara Eliassen, Kunsthøgskolen i Oslo
Eliassen er kunstner og filmskaper, og for tiden PhD-kandidat i kunstnerisk forskning ved
Kunsthøgskolen i Oslo - Kunstakademiet. Eliassen har en MFA i film fra San Francisco Art Institute, og
var deltager ved Whitney Museum of American Art Independent Study Program, 2010/ 2011. Eliassen
har undervist ved bl.a Kunstakademiet i Oslo, Kabelvåg kunst- og filmfagskole og San Francisco Art
Institute, samt holdt en rekke foredrag og presentasjoner ved både internasjonale og nasjonale
kunstinstitusjoner. Eliassen har også erfaring fra komité- og fagutviklingsarbeid både fra KHiO og San
Francisco Art Institute. Eliassens kunstneriske praksis er en konseptuell filmpraksis som undersøker
hvordan estetikk og narrativ presentert i levende bilder skaper kollektive minner, og hvordan disse
påvirker vår forståelse av oss selv som subjekter. Filmene hennes har vært vist på flere internasjonale
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filmfestivaler, blant disse Filmfestivalen i Venezia, Rotterdam Internasjonale Filmfestival og Sundance,
og praksisen hennes involverer også prosjekter i offentlig rom. I 2018 gjennomførte Eliassen The
Feedback Loop, et årelangt prosjekt med Munchmuseet - Munchmuseet i bevegelse, bestående av en
offentlig skjermintervensjon, en kuratert visning- og foredragsserie på Munchmuseet, samt en
soloutstilling med inviterte gjester på Kunsthall Oslo. Eliassen programmerer også film og samtaler og
er for tiden medlem av det kunstneriske programrådet ved Kunstnernes Hus Kino.
NOKUT har i studietilsynsforskriften kapittel 5 fastsatt krav til de sakkyndiges kompetanse og til oppnevningen.
De sakkyndige har bekreftet at de verken har oppgaver ved institusjonen eller studiet de skal evaluere eller
andre tilknytninger til institusjonen som gjør dem inhabile.
Dersom dere har kommentarer til vårt forslag om sakkyndige, sender dere disse til postmottak@nokut.no,
med kopi til uh-studier@nokut.no, senest 25. juni 2021. Dersom vi ikke har mottatt kommentarer innen
fristen, går vi ut ifra at dere har akseptert forslaget.
Ved akkreditering av ph.d.-studier skal NOKUT gjennomføre et institusjonsbesøk. Vi avtaler dette nærmere
med dere.
Om saksbehandlingen
Dere vil få tilsendt utkast til tilsynsrapport med de sakkyndiges vurderinger.
Dersom de sakkyndige mener at utdanningen ikke bør godkjennes, vil dere få en frist på tre uker til å
kommentere utkastet til tilsynsrapporten. Dere vil i denne perioden kunne påpeke mangler og misforståelser i
rapporten og gjøre mindre endringer i den planlagte utdanningen. NOKUT vil vurdere tilbakemeldingen deres
før vi fatter vedtak om å innvilge eller avslå søknaden. Hvis det er nødvendig, vil de sakkyndige også vurdere
tilbakemeldingen før NOKUT fatter vedtak.

Med hilsen
Luna Lee Solheim
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert.

Kopi til:

Trond Lossius
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Saksbehandler: Johanne Kielland Servoll
Telefon: +4761288285
Johanne.Servoll@inn.no
Deres ref:
Vår ref:
Dato: 16.06.2021

Til Kunnskapsdepartementet

Svar på høring av utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling
Høgskolen i Innlandet i Innlandet, heretter HINN, har gått gjennom Strategi for
forskerrekruttering og karriereutvikling. Høgskolen synes først og fremst at strategien er et
velkomment tilskudd til det personalpolitiske rammeverket for UH og instituttsektoren.
I all hovedsak støtter HINN både beskrivelse av utfordringsbildet. Vi vil likevel bemerke at
utfordringer knyttet til rekruttering og kvalifisering kan ser forskjellig ut mellom institusjonene.
Det er betydelige forskjeller mellom fagområder og forskjeller knyttet til ulik geografisk
plassering av studiesteder. For at ulike erfaringer og perspektiver på utfordringsbildene tas inn,
oppfordrer vi til at universiteter og høyskoler som også er mindre og mer profesjonsnære/orienterte, inviteres inn i arbeidsgrupper i det videre utrednings- og utviklingsarbeidet på feltet.
Strategien er i stor grad sammenfallende med de initiativ og de satsninger som allerede gjøres
ved høgskolen. Vi ser likevel at implementering av strategien vil kreve betydelig økt innsats i
arbeidet med rekruttering og veiledning. Dette gjelder både for mulige søkere/kandidater og
allerede ansatte medarbeidere. For den siste gruppen vil utvikling av karriereplaner være viktig.
Dette vil få betydning for både ledere og HR, og kreve mer ressurser til nødvendige
kvalitetssikring og støtte til ledere og medarbeidere.
Vi har noen kommentarer til høringsutkastet:
-

Vi noterer oss tydeliggjøringen av doktorgradens to ulike formål: Utvikle
forskerkompetanse til akademia og utvikling av forskerkompetanse for samfunnet for
øvrig. HINN støtter tanken om at det må jobbes mer systematisk med karriereveiledning
for stipendiater, men mener samtidig at karriereplanlegging bør inkluderes allerede i
rekrutteringsfasen, for best å kunne vurdere om stillingen skal rettes mot en karriere
innenfor akademia eller en karriere utenfor akademia, og vurdere søkernes motivasjon i
forhold til dette. Dette vil være bestemmende for innretningen på stipendiatløpet, særlig
det 4. året.

-

HINN støtter forslaget om at det bør legges til rette for at det fjerde året, «pliktarbeidet» i
stipendiatstillingen bør kunne brukes til hospitering eller annet relevant
karrierefremmende arbeid hos virksomheter utenfor egen institusjon, men bemerker at
det bør tydeliggjøres at denne i hovedsak bør finansieres av den eksterne virksomheten.
I slike tilfeller bør stipendiaten også motta veiledning hos den eksterne virksomheten, slik
Forskningsrådet stiller krav om for offentlig sektor og nærings-ph.d.-stipendiater.
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-

For doktorer som ønsker seg en videre karriere i akademia bør det 4. året (pliktåret)
benyttes til å sikre tilstrekkelig pedagogisk kompetanse slik at vedkommende er fullt ut
kvalifisert for fast stilling på tidspunktet for fullført doktorgrad.

-

Vi mener at beskrivelsen av postdoktorproblematikken ikke treffer HINN i like stor grad
som de store universitetene. Vi undrer oss over beskrivelsen av postdoktorstillingen, som
skal ha som formål om å «kvalifisere til førstestilling». Vår forståelse er at doktorgrad og
tilstrekkelig pedagogisk kompetanse kvalifiserer for ansettelse i førstestilling
(førsteamanuensis). For talentrekruttering til akademia bør ikke kravet ligge høyere. Å
etablere en kultur/ordning som forutsetter ytterligere kvalifisering for fast ansettelse i
førstestilling, utover doktorgrad og tilleggskravet i pedagogikk, vil etter vårt skjønn virke
mot hensikten om å redusere midlertidighet og vil gjøre det vanskelig å ansette unge
forskertalenter. Vi ønsker å utvikle trygge og forutsigbare rammer ved å kunne tilby fast
ansettelse, og heller rette oppmerksomheten mot institusjonens plikt til å sikre forskere
(og medarbeidere generelt) mulighet for kompetanse- og karriereutvikling.
Postdoktorstilling bør etter vårt skjønn anvendes for videre kvalifisering i førstestilling,
med formål om å styrke mulighet for kvalifisering til akademisk toppstilling (professor). I
et slikt perspektiv vil også fast ansatte forskere i tidlig karriere kunne ha nytte av å søke
postdoktorstillinger, fortrinnsvis eksternt og gjerne internasjonalt, som vil kunne gi både
mulighet for fokusert arbeid med forskning, men også bidra til både mobilitetserfaring,
internasjonal kompetanse og ikke minst et bredere faglig nettverk. En slik ordning
forutsetter klare regler for permisjonsrettigheter fra fast stilling for denne typen
engasjement og bør innarbeides i en helhetlig personalpolitikk for UH-institusjoner.
Vakanser knyttet til denne permisjonstypen bør også kunne fylles på en smidig måte,
med forenklet ansettelsesprosedyre for å redusere belastningen på organisasjonen.

-

Noen av strategiens tiltak er formulert som forventninger til institusjonene. I de tilfellene
der forventningene vil medføre kostnader for institusjonene i praksis, bør strategien
anerkjenne dette ved å formulere tiltaket som tiltak og synliggjøre hvordan det vil påvirke
institusjonenes budsjett.

-

HINN støtter tanken om generelt økt fokus på kompetansesammensetning i fagmiljø og
økt bevissthet rundt hvilken kompetanseprofil og karriereveg vi rekrutterer til, og dermed
økt diversifisering og bruk av hele stillingsstrukturen ved ansettelser. Dette krever at det
gjøres strategiske prioriteringer i forkant av rekruttering.

-

HINN har til nå ikke benyttet seg av ordningen med innstegsstilling, men vi mener dette
er et interessant og godt alternativ til postdoktorstilling og ser gjerne at ordningen
videreføres og testes også hos oss. Dette vil kunne være et nyttig virkemiddel i strategisk
kompetanseledelse.

-

Grants og andre stipendordninger må ses i sammenheng med tilknytningsform
(ansettelse eller hospitering) og midlertidighet. Vi ser allerede noen utfordringer knyttet til
ansatte stipendiater på doktorgradsutdanningene, hvor det kan være uklart hvilket
oppfølgingsansvar som følger av studentstatusen og hvilket ansvar som følger av
ansattstatusen. Ved tildeling av grants og andre stipendordninger er det viktig å være
bevisst hvilken tilknytningsform som velges for å sikre gode og forutsigbare rammer for
forskeren. Vi ser førøvrig ikke helt hvordan strategiens tiltak med ytterlige tilførsel av
eksterne, midlertidige finansieringsordninger vil bidra til å redusere midlertidighet for
yngre forskere og stiller spørsmål til hvordan dette er tenkt løst? Skal
finansieringsordningene kun være tilgjengelig for ikke-fast ansatte forskere, eller for
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forskere i tidlig karriere uansett? Det blir viktig å drøfte praktiske implikasjoner og ulike
konsekvenser.

-

Vi mener ellers at en del av midlertidighetsutfordringen i sektoren kan tilskrives
finansieringsordningen, hvor grunnbevilgningen i all hovedsak er knyttet til
utdanningsvirskomheten og studiepoengsproduksjon. Institusjonen får lite «betalt» for
forskningsaktivitet. Dermed blir ekstern finansiering avgjørende for å kunne øke
rammene for forskningsaktivitet, noe som også beskrives i kap. 4.1. i strategien. Ekstern
finansiering er som oftest av kortere varighet og å ansette fast på eksternfinansierte
midler er forbundet med betydelig risiko. Omstilling av forskerkompetanse ved bortfall av
finansiering er krevende. Fokuset på den faglige identiteten og spisskompetansen som
man dyrker gjennom et faglig kvalifiseringsløp står til en viss grad i motsetning til behovet
for mer fokus på generisk kompetanse og fleksibel bruk av kompetanse på tvers av
prosjekter for å kunne redusere midlertidighet. HR støtter at det må arbeides med denne
«kulturen for midlertidighet», og tror dette både bør sees i sammenheng med det
generelle regelverket rundt ansettelser, men også ift. finansieringsproblematikken.

-

HINN bemerker at Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling må ses i
sammenheng med UHRs veileder Nor-CAM og rapporten om ny stillingsstruktur som
begge også er på høring i disse dager.

-

HINN ønsker en full gjennomgang av forskriftene og utviklingen en felles veileder for UHsektoren velkommen. HINNs HR-avdeling registrerer også forventingene som stilles til
institusjonene i kap. 5.4. og tror at det med fordel kunne tas noen felles initiativ i sektoren
for å heve kompetanse i HR og andre støttefunksjoner for å følge opp både ift.
arbeidsgiver- og personalpolitikk og støtte til ledere og potensielle og nåværende søkere.
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1.0 Forord ved minister
2.0 Ambisjoner og mål for strategien
De vitenskapelige ansatte er norsk forskning og høyere utdannings viktigste ressurs.
Vi må ha et forsknings- og utdanningssystem som forvalter denne ressursen best
mulig for samfunnet som helhet. Det vil si at doktorgradutdanningen skal komme
både forsknings- og høyere utdanningssektoren så vel som arbeidslivet generelt til
gode. Diskusjoner i kjølvannet av blant annet Underdal-utvalgets rapport om
stillingsstrukturen ved norske universiteter og høyskoler 1 viser at vi har en vei å gå,
særlig for unge forskere. Strategien har derfor som ambisjon å bidra til tydeligere og
mer forutsigbare karriereløp for unge forskere.
Strategien er viktig for å nå målene i Langtidsplanen for forskning og høyere
utdanning: Skal vi øke konkurransekraften og innovasjonsevnen, møte store
samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet er vi helt
avhengige av å rekruttere talenter inn i våre høyere utdannings- og
forskningsinstitusjoner.
Som kunnskapsgrunnlaget til strategien viser går for mange unge forskere i Norge for
lenge i midlertidige stillinger uten reelle muligheter for fast stilling i akademia og uten
orientere seg mot karrieremuligheter i andre sektorer. Slik er det også internasjonalt.
En mindre andel av doktorene skal videre i akademia, men flertallet av doktorene
skal arbeide i andre sektorer. I takt med at omstillingstempoet i samfunnet øker, øker
også behovet for arbeidstagere med doktorgradskompetanse i bredden av
arbeidslivet. Vi trenger en rekrutteringspolitikk som reflekterer at det store flertallet av
doktorene arbeider utenfor akademia, det gjelder både nasjonalt og internasjonalt. 2
•

Strategien etablerer en overordet nasjonal politikk for doktorgradsutdanningen
som tydeligere reflekterer utdanningens tosidige rekrutteringsoppdrag.

Flere undersøkelser viser at flertallet av doktorene og postdoktorene i Norge 3 og
internasjonalt 4 aspirerer til en karriere i forskning og høyere utdanning. Vi trenger en
rekrutteringspolitikk som legger til rette for at de som fortsetter som postdoktorer og
andre stillinger i forskning, får en reell mulighet til å utvikle relevant kompetanse for
en vitenskapelig karriere.

Underdal-utvalget 2018. Stillingsstruktur ved universiteter og høyskoler Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av
Kunnskapsdepartementet.
2 OECD 2019. Benchmarking Higher Education System Performance. Paris, OECD Publishing, s. 353.
3 Reiling, R. B., A. Å. Madsen & M. E. S. Ulvestad 2020. Doktorgradsundersøkelsen 2019. En
spørreundersøkelse blant doktorer (ph.d.) som disputerte i 2013, 2014 eller 2015. NIFU Rapport 2020:19.;
Reymert, I., K. Nesje & T. Thune 2017. Doktorgradskandidater i Norge. NIFU Rapport 2017:10,
4 E.g. Woolston, C. 2019. "Ph.D. Poll reveals, fear and joy, contentment and anguish". Nature 575:403-406;
Woolston, C. 2020. "The Precarity of postdocs." Nature 587:505-508.
1
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•

Strategien legger grunnlaget for en politikk som skal gi postdoktorene gode
rammer til å utvikle en selvstendig forskerprofil og opparbeide relevant
kompetanse for en videre vitenskapelig karriere.

Kunnskapsdepartementet og de høyere utdannings- og forskningsinstitusjonene har
viktige og ulike roller og ansvar i rekrutterings- og karrierepolitikken.
Kunnskapsdepartementets viktigste virkemidler er regulering gjennom lov og
forskrifter, styringsdialog og finansiering. Universitetene og høyskolene spiller
hovedrollen i forskerutdanningen i Norge. Strategiens forslag til tiltak er derfor i første
rekke rettet mot disse institusjonene. Men endringer i rekrutteringspolitikken vil også
få følger for andre offentlig og private forskningsutførende institusjoner, som
forskningsinstitutter og helseforetak. Strategien er derfor relevant for alle
forskningsinstitusjoner i Norge. Forsknings- og høyere utdanningsinstitusjonene har
ansvar for rekrutterings- og evalueringsprosesser, personaloppfølging og
karriereutvikling av den enkelte vitenskapelig ansatte, og for å sikre at egen
institusjon har den samlede kompetansen den trenger for å fylle sitt
samfunnsoppdrag.
•

Strategien har som mål å legge til rette for et godt samspill mellom
Kunnskapsdepartementet og forsknings- og utdanningsinstitusjonene ved å
legge gode rammer og synliggjøre rolle- og ansvarsfordelingen i rekrutteringsog karrierepolitikken.

En viktig del av arbeidet med strategien har vært å sammenstille eksisterende
kunnskap og utvikle ny kunnskap om karriereveiene og arbeidssituasjonen til
doktorer og postdoktorer. Som ledd i strategiprosessen har NIFU utført to
undersøkelser på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: en om doktorenes
karriereveier 5 og en om bruken av postdoktorstillingen. 6 Den sammenstilte
kunnskapen tydeliggjør utviklingstrekkene og de viktigste utfordringene i
rekrutteringspolitikken, og danner grunnlaget for innsatsområder og tiltakene i
strategien.

3 Endringer i rekrutteringslandskapet i perioden 2000-2020
De siste 20 årene har det skjedd store endringer i rekrutteringslandskapet.
Ph.d.-graden og den norske varianten av tenure track, innstegsstillingen, har
blitt innført. I tillegg er det gjort flere endringer i forskriften for ansettelse og

Reiling, R. B., A. Å. Madsen & M. E. S. Ulvestad 2020. Doktorgradsundersøkelsen 2019. En
spørreundersøkelse blant doktorer (ph.d.) som disputerte i 2013, 2014 eller 2015. NIFU Rapport 2020:19.
6 Gunnes, H. A. Å. Madsen, M. Ulvestad, K. Wendt & L. Langfelt 2020. Kartlegging av postdoktorstillingen. Mål,
praksis og erfaringer. NIFU Rapport 2020:31,
5
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opprykk. 7 Sist, men ikke minst: 20 år med strategisk opptrapping av
rekrutteringsstillinger 8 har gitt nye muligheter og utfordringer.
Godt over en dobling av antall doktorgrader som avlegges årlig.
• Nærmere 50 prosent av gradene avlegges av kvinner, mens utenlandske
statsborgere står for om lag 40 prosent av gradene i dag.
• Doktorgradsundersøkelsen 2019 9 viser at fire til seks år etter disputas er
nesten alle doktorer i jobb. To av tre doktorer jobber ved en utdannings- eller
forskningsinstitusjon. 90 prosent forsetter å jobbe i Norge, og 55 prosent av
disse er kvinner.
• Doktorgradskandidatundersøkelsen fra 2017 10 viser at flere ser for seg en
karriere utenfor undervisnings- og forskningsinstitusjonene. Både kandidatene
og de ferdigutdannede doktorene som ønsker eller allerede jobber utenfor
universitets- og høyskolesektoren opplever at utdanningen er mindre relevant.
Mer enn en firedobling av antallet postdoktorer.
• I 2018 var 75 prosent av de mannlige postdoktorene og 66 prosent av de
kvinnelige postdoktorene fra et annet land enn Norge. 11 Om lag en tredjedel
av postdoktorene var oppvokst i Norge og flertallet av disse hadde også
doktorgrad fra Norge. 44 prosent av postdoktorene var oppvokst i utlandet og
hadde tatt doktorgrad i utlandet. 12
• Postdoktorkartleggingen 13 viser at:
o 5 prosent av postdoktorene var blitt professorer og 15 prosent var blitt
førsteamanuensis fire år etter endt postdoktorperiode. 45 prosent av
postdoktorene var ikke lenger ansatt ved en norsk forsknings- eller
høyere utdanningsinstitusjon, men enten sysselsatt utenfor Norge eller i
andre sektorer i norsk arbeidsliv.
o Institusjonene bruker postdoktorstillingen langt bredere enn
hovedformålet – "å kvalifisere for arbeid i vitenskapelig toppstillinger" 14
Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger - Lovdata
Med rekrutteringsstillinger menes stillingene doktorgradsstipendiat-, postdoktor- og innstegsstillingene. For
opptrappingsplaner, se St.meld. nr. 39 (1998-99) Forskning ved et tidsskille; St.meld. nr 35 (2000-2001)
Kvalitetsreformen. Om rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren.
St.meld. nr. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024.
9 Undersøkelsen er sendt til alle som disputerte i 2013, 2014 og 2015. Det var i overkant av 4300 stykker. 51,5
prosent fullførte undersøkelsen. Se Reiling, R. B., A. Å. Madsen & M. E. S. Ulvestad 2020.
Doktorgradsundersøkelsen 2019. En spørreundersøkelse blant doktorer (ph.d.) som disputerte i 2013, 2014 eller
2015. NIFU Rapport 2020:19.
10 Reymert, I., K. Nesje & T. Thune 2017. Doktorgradskandidater i Norge. NIFU Rapport 2017:10, s. 10.
11 Gunnes, H. & F. S. Steine 2020. Mangfoldstatistikk. Stor vekst i antall forskere med innvandrerbakgrunn i norsk
akademia. NIFU Innsikt nr. 17, s. 3.
12 Tallene her hentet fra spørreundersøkelsen som ble sendt til alle som var postdoktorer I Norge i 2014,2015 og
2018. Det var I overkant av 4300 stykker. 54,6 prosent som har fullførte undersøkelsen. Undersøkelsen er del av
Gunnes, H. A. Å. Madsen, M. Ulvestad, K. Wendt, & L. Langfeldt 2020. Kartlegging av postdoktorstillingen. Mål,
praksis og erfaringer. NIFU Rapport 2020:31,
13 Kartleggingen besto en registerdataundersøkelse, en spørreundersøkelse blant tidligere og nåværende
postdoktorer og intervjuer med ledere i utvalgte fagmiljøer.
14 Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og
spesialistkandidat - Lovdata §1-2 (1)
7
8

5

35/21 Svar på Høring av utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling - 21/03213-1 Høring av utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling : Strategiutkast Forskerrekruttering og karriereutvikling Endelig(1915785).pdf

– i dagens forskrift. Postdoktorstillingen brukes også til å bygge
kompetanse og gi kapasitet i forskerprosjekter og håndtere behov for
fleksibilitet i eksternfinansierte forskerprosjekter.
o De fleste postdoktorene var uenig i at det kom klart fram hva formålet
med stillingen var da de søkte og de færreste hadde en karriereplan
rettet mot professorkompetanse. 15
o Den mangeslukne bruken av postdoktorstillingen er også vanlig
internasjonalt og reflekterer at det ikke finnes en internasjonal definisjon
eller bruk av "postdoktor". 16
Innstegsstillingen er tatt i bruk.
• Innstegsstillingen ble innført for å styrke rekrutteringen av særlig talentfulle
forskere innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag, teknologi, medisin og
odontolog. Stillingen skal bidra til et tydeligere karriereløp og sikre forutsigbare
og attraktive karriereordninger i den internasjonale kampen om unge
forskere. 17
• Seks år etter at innstegsstillingen ble innført er den, med unntak av i
økonomimiljøene, i liten grad tatt i bruk i ved universitetene og høyskolene. I
overkant av 90 var ansatt i stillingene i 2019. 18

4 Rekrutterings- og karriereutfordringer i 2021
Etter 20 år med vekst i rekrutteringsstillinger ser vi konturene av nye
utfordringer. Under presenteres fem utfordringsområder som fordrer økt
innsats og tiltak.

4.1 Kultur for midlertidighet
Dagens organisering av forskning preges av midlertidighet. Det skaper utfordringer
for unge forskere så vel som langsiktig utvikling av fagmiljøer.
For de aller fleste starter forskerkarrieren med en åremålsstilling som stipendiat.
Åremål er en midlertidig, tidsavgrenset stilling som avsluttes uten oppsigelse når den
avtalte perioden utløper. Men som doktorgradsundersøkelsen viser er en betydelig
andel av de ferdigutdannede doktorene midlertidig ansatte fire til seks år etter
disputas. Det skyldes til en viss grad at mange går over i postdoktorstillinger. 19
Samtidig viser postdoktorkartleggingen at andelen ansatte midlertidige stillinger ikke
15.

Gunnes, H. A. Å. Madsen, M. Ulvestad, K. Wendt, & L. Langfeldt 2020. Kartlegging av postdoktorstillingen.
Mål, praksis og erfaringer. NIFU Rapport 2020:31, s. 8, 64-66, 76
16 E.g. Herschberg, C. Y. Benschop & M. van den Brink 2018. "Precarious postdocs: A comparative study on
recruitment and selection of early-career researchers." Scandinavian Journal of Management 34:303-310; OECD
2021 Reducing the precarity of academic research careers. [Draft report] DSTI/STP/GSF (2021)3, s.13.
17 Meld. St. 18 (2012-2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter og Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår Lovdata.
18 Tall fra DBH
19 Reiling, R. B., A. Å. Madsen & M. E. S. Ulvestad 2020. Doktorgradsundersøkelsen 2019. En
spørreundersøkelse blant doktorer (ph.d.) som disputerte i 2013, 2014 eller 2015. NIFU Rapport 2020:19, s. 9,
25, 78.
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går ned etter endt postdoktorperiode (se tabell 1 i vedlegg). Internasjonalt betegner
man dette som framveksten av et forsker- eller postdoktorproletariat. 20 Både faglig,
psykisk og økonomisk er det krevende for unge forskere å ha lange perioder med
midlertidige ansettelser eller perioder med uønsket arbeidsledighet. 21
Høy bruk av midlertidige ansettelse skyldes en blanding av kulturelle, økonomiske og
organisatoriske forhold. Det er blitt stadig vanligere å organisere forskning i
tidsavgrensede prosjekter uavhengig av hvordan forskningen finansieres.
Prosjektorganiseringen har mange positive tider: Å få tilsagn på prosjekter er viktig
for fagmiljøenes internasjonale anerkjennelse. For prosjektledere kan prosjektene
være viktig for egen karriereutvikling. Eksternt finansiering gir også forskere mulighet
til å initiere og utvikle nysgjerrighetsdrevne prosjekter som gir forskerne et faglig
spillerom som det er viktig å bevare.
Samtidig byr også prosjektorganisering på noen utfordringer: Aune-utvalget pekte
blant annet på at "lovens unntaksregler om midlertidige ansettelser brukes i større
grad det reelt er behov for og rettslig adgang til." 22 I tillegg bemannes
forskningsprosjekter ut ifra behov for spisskompetanse. Spisskompetansen som
trengs for å løse spesifikke prosjektoppgaver, speiler nødvendigvis ikke
institusjonenes langsiktige kompetanse- og rekrutteringsbehov eller behov for
handlingsrom. Mange av dem som ansettes til å utføre prosjektoppgavene som
krever spisskompetanse er postdoktorer. Det er en av grunnene til at en del
postdoktorer blir så faglig spesialisert at det er vanskelig for dem å få jobb i andre
sektorer og derfor går fra en midlertidig kontrakt til en annen.
«Jeg vil ikke fortsette for enhver pris. Jeg
elsker jobben min, men jeg kan ikke tåle
midlertidighet i mange år til uten utsikter
til fast jobb, når jeg allerede har masse
relevant kompetanse.»

Figur 1 Sitat hentet fra: Akademiet for yngre forskeres rapport Unge forskere i Norge. s. 22.

Rapporten Unge forskere i Norge 23 illustrerer også hvordan det å være midlertidig
ansatt etter endt doktorgrad, enten det er i lovlig en hjemlet åremålsstilling som
20 OECD definerer proletariat som "the population of researchers with a doctoral degree that hold temporary
positions without any commitment to renew their positions or transform those positions into long-term or
permanent contracts. Se: Research precariat - OECD. Se også OECD 2021. Science, Technology and
Innovation Outlook 2021. Times of crisis and opportunity. Paris, OECD Publishing, s. 82-83.; OECD 2021
Reducing the precarity of academic research careers. [Draft Report] DSTI/STP/GSF (2021)3.
21 Akademiet for yngre forskere 2018. Unge Forskere i Norge. Karriereveier og ambisjoner. Oslo: Akademiet for
yngre forskere, s. 26.
22 NOU 2020:3 Ny lov om Universiteter og høyskole, s. 283.
23 Rapporten bygger på en spørreundersøkelse gjennomført i 2016 med i overkant av 800 yngre forskere i Norge
under 38 år. Akademiet for yngre forskere 2018. Unge Forskere i Norge. Karriereveier og ambisjoner. Oslo:
Akademiet for yngre forskere. Se også OECD 2021 Reducing the precarity of academic research careers. [Draft
Report] DSTI/STP/GSF (2021)3.
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postdoktor eller ikke, påvirker både karrierevalgene og selve forskningsarbeidet.
Midlertidig ansettelse gjør det krevende å utvikle en selvstendig forskerprofil, inngå
forpliktende forskningssamarbeid og dermed investere i langsiktige og banebrytende
forskningsprosjekter. I jakten på neste stilling oppleves det som "smartere" å jobbe
på prosjekter som ender i publikasjoner snarere enn å utvikle komplekse og
nyskapende prosjekter hvor publisering ligger lagt fram i tid.
Balansegangen mellom institusjonenes prioriteringer og behov for faglig kompetanse
og forskernes arbeidsvilkår kan ofte utgjøre en utfordring som krever mer
oppmerksomt framover. Det er ikke minst viktig dersom vi skal nå forskningspolitiske
mål om høy kvalitet i utdanning og forskning og utvikle flere fremragende miljøer.

4.2 Ubalanse i rekrutteringsgrunnlaget
Selv om den internasjonale rekrutteringen til norsk forskning er god og viktig, viser
rekrutteringsmønstrene til stipendiat- og postdoktorstillingene at vi må jobbe for bedre
kjønnsbalanse og rekruttering av kandidater fra norske institusjoner.
Kvinner søker seg i mindre grad til forskning enn menn. I perioden 2016-2018 var
rundt 30 prosent av søkerne til stipendiatstillinger og postdoktorstillingene ved norske
universiteter og høyskoler kvinner. Også i fagområder som medisin, humaniora og
samfunnsvitenskap hvor kvinner er i flertall blant stipendiatene og postdoktorene, er
kvinner i mindretall blant søkerne. 24 Skjevhetene utjevner seg i
ansettelsesprosessene 25, men søkermønsteret viser at det fortsatt må jobbes aktivt
for ikke å sakke akterut hvis vi skal holde på kjønnsbalansen blant ansatte i
rekrutteringsstillinger og sikre balanse også i toppstillinger.
Nærmere 80 prosent av søkerne til stipendiat- og postdoktorstillingene i Norge søker
fra utlandet. De som søker fra utlandet utgjør flertallet av søkerne innenfor alle
fagområder, men hvor stort flertallet er varierer fra fagområde til fagområde. 26 Norge
er et lite land og rekrutteringsstillingene er del av et internasjonalt arbeidsmarked.
Det er naturlig med stor grad av internasjonale søkere, men det er ønskelig at flere
studenter fra norske institusjoner og arbeidstagere i norsk arbeidsliv søker seg til en
forskerkarriere. Dette gjelder ikke minst gruppen av etterkommere etter innvandrere,
som til tross for å være godt representert i høyere utdanning, er underrepresentert i
forskningssektoren. 27 Rekrutteringsutfordringene kan ha flere årsaker – fra
manglende kunnskap om mulighetene som ligger i en forskerkarriere til usikre
24 Frølich, N., R. B. Reiling, H. Gunnes, M. Mangset, J. Orupabo, M. E. S. Ulvestad, K. M. Østbakken, L. Lyby &
E. H. Larsen 2019. Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren. NIFU
Rapport 2019:10, s. 26-27.
25 Kvinner sto for 53,9 prosent av stipendiatårsverkene og 45,6 prosent av postdoktorårsverkene i 2020. Kilde:
DBH
26 Frølich, N., R. B. Reiling, H. Gunnes, M. Mangset, J. Orupabo, M. E. S. Ulvestad, K. M. Østbakken, L. Lyby &
E. H. Larsen 2019. Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren. NIFU
Rapport 2019:10, s. 28-29.
27 Gunnes, H. & F. S. Steine 2020. Mangfoldstatistikk. Stor vekst i antall forskere med innvandrerbakgrunn i norsk
akademia. NIFU Innsikt nr. 17.
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arbeidsutsikter, lange perioder med midlertidighet og lite konkurransedyktig lønn
sammenliknet med arbeidslivet generelt. Utfordringene varierer fra fagområde til
fagområde og bransje til bransje, men uavhengig av fag kreves økt innsats for å sikre
rekruttering av kandidater fra norske institusjoner og arbeidsliv for øvrig til forskning.

4.3 Manglende karriereveiledning
Manglende karriereveiledning bidrar til at forskerkompetansen ikke blir godt nok
utnyttet i samfunnet.
Flertallet av doktorgradskandidatene 28, ferdigutdannede doktorer29 og nåværende
postdoktorer30 i Norge ser for seg en karriere ved en høyere utdannings- eller
forskningsinstitusjon. Selv om det er positivt at interessen er stor, er det en utfordring
dersom mange blir værende uten reelle framtidsutsikter i akademia og uten å
orientere seg mot et arbeidsmarked utenfor akademia. Vi er i en situasjon hvor
omstillingstempoet både i næringsliv og det offentlige øker og behovet for
doktorgradsutdannende i alle sektorer blir større. Arbeidslivets voksende behov for
personer med forskerkompetanse må reflekteres bedre i karriereveiledningen som
gis, både på master- og doktorgradsnivå.
Vi har ikke sterke tradisjoner for karriereveiledning for forskere i Norge.
Undersøkelser har vist at åtte av ti unge forskere 31 og doktorgradskandidater 32 ikke
hadde fått karriereveiledning. De siste årene har bevisstheten rundt
karriereveiledning økt. I 2015 utarbeidet UHR et inspirasjonsnotat om karrierepolitikk
for vitenskapelig ansatte 33, Norges forskningsråd har siden 2017 hatt krav om
utviklingsplan for postdoktorer 34, institusjoner utvikler egen politikk for yngre forskere
hvor karriereveiledning omtales35 og fagmiljøer har egne postdoktorprogram. 36
Samtidig er kunnskapen om hvilke karrieremuligheter som finnes utenfor
universitetene og høyskolene ofte begrenset blant kandidater så vel som veiledere.
Det bidrar til å opprettholde en kultur hvor en videre karriere i akademia framstår som
det ultimate. 37

Reymert, I., K. Nesje & T. Thune 2017. Doktorgradskandidater i Norge. NIFU Rapport 2017:10, s. 10.
Reiling, R. B., A. Å. Madsen & M. E. S. Ulvestad 2020. Doktorgradsundersøkelsen 2019. En
spørreundersøkelse blant doktorer (ph.d.) som disputerte i 2013, 2014 eller 2015. NIFU Rapport 2020:19, s. 71.
30 Gunnes, H. A. Å. Madsen, M. Ulvestad, K. Wendt, & L. Langfeldt 2020. Kartlegging av postdoktorstillingen. Mål,
praksis og erfaringer. NIFU Rapport 2020:31, s. 88.
31 Akademiet for yngre forskere 2018. Unge Forskere i Norge. Karriereveier og ambisjoner. Oslo: Akademiet for
yngre forskere, s. 44.
32 Reymert, I., K. Nesje & T. Thune 2017. Doktorgradskandidater i Norge. NIFU Rapport 2017:10, s. 72.
33 UHR 2015. Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren.
34 Forskningsrådet 2017. Krav om utviklingsplan for postdoktorer.
35 UiB 2020. Karrierepolitikk for yngre forskere ved UiB.; UiO 2020. Karrierepolitisk tiltaksplan: Standarder for
karrierestøttende tiltak.
36 E.g. UiO 2021. Postdoktorprogrammet. Et karriereutviklingsprogram for forskere i etableringsfasen ved medfak.
37 OECD 2021. Science, Technology and Innovation Outlook 2021. Times of crisis and opportunity. Paris, OECD
Publishing, s. 90-91
28
29
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4.4 Endringer i evaluerings- og meritteringssystemene for vitenskapelig
ansatte
Evaluerings- og meritteringssystemene for vitenskapelig ansatte er i endring både
nasjonalt og internasjonalt. Det er en positiv utvikling som innebærer en mer helhetlig
kompetanseevaluering, men gjør det samtidig krevende for unge forskere å ta
informerte valg om karrierebygging.
Det siste tiåret har flere internasjonale aktører identifisert behov for å gjøre endringer
i meritterings- og evalueringssystemene for forskere. San Francisco Declaration on
Research Assessment (DORA) 38 ble lansert i 2012. Erklæringen inneholder et sett av
anbefalinger om god praksis for kvalitetsvurderinger, med en gjennomgående
oppfordring om at ikke tidsskriftenes innflytelsesfaktor legges til grunn for
prosjektfinansiering, ansettelser eller opprykk, men vurderinger av de enkelte
forskningsarbeidenes faktiske kvalitet. Siden har flere norske høyere utdannings- og
forskningsutførende institusjoner så vel som Norges forskningsråd, signert DORAerklæring.
European University Alliance 39, Europakommisjonen 40, en sammenslutning av
nederlandske kunnskaps- og forskningsfinansiører 41 og Universitets- og
høyskolerådet 42 har fulgt opp med liknede initiativer. Felles for initiativene er et ønske
om å øke bevisstheten om at vitenskapelig ansatte i større grad må evalueres med
utgangspunkt i bredden av deres arbeidsoppgaver og kompetanse: Undervisning,
prosjektledelse, åpen publisering og datadeling er aktiviteter som bør anerkjennes
mer i meritteringssystemet. I tillegg bør forskergruppens sammensatte kompetanse
vektlegges i større grad og prosjektutvikling bør gjøres mindre ressurskrevende og
mer gruppebasert. Et mer allsidig evaluerings- og meritteringssystem ansees også
som et bidrag til å øke mangfold og styrke likestillingen blant de vitenskapelig ansatte
og redusere overdrevent konkurransefokus. Initiativene kan leses som et forsøk på å
adressere en lite transparent rekrutteringskultur og uheldige maktstrukturer i
arbeidsmiljøer preget av sterk konkurranse.
Både nasjonalt og internasjonalt befinner vitenskapelige ansatte seg slik sett i en
nybrottstid, der vurderingskriterier for ansettelse og tildeling av forskningsmidler er i
endring.

Read the Declaration | DORA (sfdora.org)
EUA, DORA, Sparch Europe 2021. Reimagining Academic Career Assessment: Stories of innovation and
change.
40 EU. 2017. Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices; Rewards,incentives
and/or recognition for researchers practicing Open Science.
41 VSNU 2019. Room for everyone's talent.
42 UHR 2021. Veileder for vurdering i akademiske karriereløp. NOR-CAM – En vertøykasse. Se også rapporten
fra UHRs stillingsstrukturutvalg.
38
39
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4.5 Utydelige roller, ansvar og ledelse i rekrutterings-, personal- og
karrierepolitikken
Ettersom rekrutterings-, personal og karrierepolitikk utformes og utføres av mange
aktører på ulike nivåer i institusjonene kan den også bli uoversiktlig. Situasjonen gjør
at det kan være vanskelig for unge forskere å navigere i systemet, men gjør det også
krevende for ledere ved institusjonene å balansere ulike forventninger og behov.
Nasjonale myndigheter regulerer de overordnede rammene for personal- og
karrierepolitikken gjennom nasjonalt lov- og avtaleverk, forpliktelser og signaler som
følge av det europeiske samarbeidet og politiske signaler i meldinger, proposisjoner,
strategier og i styringsdialogen. De høyere utdannings- og forskningsinstitusjonene
har ansvaret for rekruttering, tilrettelegging av karriereveiledning og oppfølging av de
ansatte.
Det er et arbeidsgiver- og lederansvar å sørge for gode vilkår for de ansatte i
sektoren. Variasjoner mellom institusjoner både i andel midlertidighet, bruk av
lønnsspenn og oppfølging av ansatte viser at det er stort handlingsrom i
institusjonenes strategiske vurdering for både å bygge solide fagmiljøer og for å
ivareta de ansattes arbeidsvilkår. God rekruttering og oppfølging av ansatte krever
oversikt og kunnskap om både nasjonale rammer og institusjonens egne reglementer
og rutiner hos de som har personal- og veilederansvar. I dag har ikke alle
institusjoner god nok kompetanse på de ledernivåer som har daglig personalansvar
for ansatte i rekrutteringsstillinger, og det påvirker de unge forskernes
arbeidshverdag og karrieremuligheter.
Samtidig er det viktig at unge forskere selv har kunnskap om rettigheter og ansvar
som ligger til sin stilling og har et bevisst forhold til egen karriereutvikling. I tiden
framover er det avgjørende å heve kompetansenivået og dialogen knyttet til
rekrutterings-, personal- og karrierepolitikken dersom vi skal beholde forskertalenter
ved de høyere utdannings- og forskningsinstitusjonene.

5 Innsatsområder og tiltak
For å svare på utfordringene beskrevet over presenteres fem innsatsområder
med tilhørende tiltak. Innsatsområdene har som mål å:
•

•
•
•

Øke interessen for å ta forskerutdanning blant studenter ved norske
institusjoner, blant arbeidstakere i norsk arbeidsliv og heve arbeidslivets
interesse for å ansette doktorgradsutdannede
Sikre gode og forutsigbare rammer for å videreutvikle unge forskertalenter
Styrke arbeidet med profesjonalisert karriereveiledning for unge forskere
Utvikle en sterkere kultur for forsknings- og personalledelse ved de høyere
utdannings- og forskningsinstitusjonene
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•

Tydeliggjøre og videreutvikle departementets styrings- og
reguleringsvirkemidler

5.1 Øke interessen for å ta forskerutdanning blant studenter ved norske
institusjoner, arbeidstakere i norsk arbeidsliv og heve arbeidslivets
interesse for å ansette doktorgradsutdannende

Skal vi sikre et godt rekrutteringsgrunnlag til stillinger ved de høyere utdannings- og
forskningsinstitusjonene og tilstrekkelig doktorgradskompetanse i norsk arbeidsliv,
må flere fatte interesse for forskning og for doktorgradsutdannede og deres
kompetanse. Det fordrer at:
•

•

Fagmiljøene ved universiteter og høyskoler jobber aktivt for å vekke
forskningsinteressen tidlig i studieløpene. Det innebærer blant annet å følge
opp tidligere meldingers 43 forvetninger om å styrke arbeidet med studentaktive
læringsformer og undervisning som involverer studenter i og introduserer dem
for forskning og forskningsmetoder allerede på bachelornivå. Økt informasjon
om forskerkarrierer vil også bidra til at studenter kan ta informerte valg om å
gå inn i en forskerkarriere.
Arbeidsgivere i offentlig og privat sektor bør legge til rette for at ansatte som
ønsker å videreutvikle sin kompetanse og øke virksomhetens
forskningskompetanse kan søke gode virkemidler som offentlig sektor- eller
nærings ph.d. samt ansette nyutdannede doktorer.

Et viktig grep for å gjøre doktorgradsutdanningen attraktiv og sikre mer mangfold i
rekrutteringen er å skape økt bevissthet om at doktorgradsutdanningen er en
inngang til jobber i alle sektorer. Mer strategisk sektorsamarbeid i løpet av
doktorgradsutdanningen kan skje ved at:
•

•

•

Mulighetene som alt finnes for samarbeid på tvers av sektorer må gjøres
bedre kjent og tas i bruk. I tillegg til særordningen offentlig sektor- og næringsph.d. tydeliggjør Meld. St. 16 (2020-2021) Utdanning for omstilling. Økt
arbeidslivsrelevans i høyere utdanning muligheten til å bruke det såkalte
"pliktarbeidet" i doktorgradsutdanningen til ulikt samarbeid med virksomheter
utenfor egen institusjon.
Utdanningsinstitusjonene legger bedre til rette for språkopplæring for
utenlandske ansatte, 44 ikke minst for stipendiater som ønsker å jobbe videre i
Norge.
Utdanningsinstitusjoner i samarbeid med virksomheter i offentlig og privat
sektor benytter virkemidler som Norges forskningsråds nasjonale forskerskoler
for arbeidsrelevans.

Meld. St. 16 (2016 –2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning.; Meld. St. 16
(2020 –2021) Utdanning for omstilling. Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning.
44 DIKU 2021. Språkstrategiar i høgare utdanning. Rapportserie Nr. 3 2021, s. 19-20.
43
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Ettersom doktorgradsutdanningen skal være relevant for både nyutdannede mastere
og godt etablerte arbeidstakere, vil aldersspennet på de som avlegger doktorgrad
forbli relativt høyt og variere mellom fagområder. Uavhengig av kandidatenes alder
og organisasjonsform på doktorgradsutdanningen, er det avgjørende at oppfølgingen
er tilstrekkelig slik at flere disputerer på normert tid.
Dimensjonering av doktorgradsutdanningen har tidligere vært basert på nasjonale
behovsberegninger og hva institusjonene selv har besluttet over tid. Det er vanskelig
å bedømme hvor godt dimensjoneringen har truffet samfunnsbehovene. For å
realisere regjeringens ambisjoner om en kunnskapsbasert samfunnsutvikling er det
viktig at doktorgradsutdanningen framover dimensjoneres i tråd med
kompetansebehovet i relevante sektorer. Siden institusjonene befinner seg nærmere
behovene enn sentrale myndigheter gjør, bør det i utgangspunktet være
institusjonene som tar de løpende dimensjoneringsbeslutningene for
doktorgradsutdanningen. Det innebærer at institusjonene må ha et tydelig ansvar for
å sikre at dimensjoneringen er i tråd med samfunnsbehovene. 45 Også i framtiden kan
det bli nødvendig for sentrale myndigheter å supplere institusjonenes dimensjonering
ved underdekning i arbeidsmarkedet eller ut fra politiske prioriteringer.
For å bidra til at institusjonene har et godt beslutningsgrunnlag for å ivareta sitt
dimensjoneringsansvar, vil det legges til rette for at doktorgradsutdanningen kan
inngå i det helhetlige analyse- og informasjonssystem om de nasjonale og regionale
behovene for høyt utdannet arbeidskraft som Direktoratet for høyere utdanning og
kompetanse skal ha ansvar for. På den måten vil sentrale myndigheter også få en
god nasjonal oversikt. Når det gjelder doktorgradsutdanning bør analyse- og
informasjonsarbeidet skje i samarbeid med Norges forskningsråd.
Tiltak og oppfølging:
•

•
•

•
•

45

Departementet vil tilrå at fagmiljøene i økende grad bruker det fjerde året av
stipendiatstillingen mer mangfoldig og øker samhandling mellom akademia og
andre samfunnssektorer gjennom ph.d.-utdanningen.
Norges forskningsråd vil evaluere pilotordningen for forskerlinjer og offentlig
sektor-ph.d. med tanke på videreutvikling av ordningene.
Norges forskningsråd vil etablere en doktorgradsmonitor som gir innsikt i
doktorgradskandidaters karriereutvikling gjennom hele yrkeskarrieren både i
og utenfor høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner.
Departementet vil innhente mer kunnskap om rekrutteringsutfordringer blant
etterkommere etter innvandrere og deres erfaring med akademiske karrierer.
Departementet vil vurdere tiltak for å bedre gjennomføringen i
doktorgradsutdanningen.

Jf. Meld. St. 19 (2020-2021) Styring av statlige universiteter og høyskoler.
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•

Departementet vil gjennom det nye Direktoratet for høyere utdanning og
kompetanse og Norges forskningsråd fremskaffe kunnskapsgrunnlag som
trengs for å dimensjonere doktorgradsutdanningen på en god måte.

TEKTSBOKS 1: Virkemidler for å vekke interessen og mulighetene for å ta en
doktorgrad
Virkemidler i Diku (kommende Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse):
Dikus kvalitetsprogrammer bevilger midler til fagmiljøer som utforsker nye og aktive
undervisningsmetoder, blant annet involvering av studenter i forskning eller andre faglige
læringsfellesskap.
Virkemidler i Forskningsrådet:
Forskerlinjer: Ordning som skal bidra til å fange opp studenter med interesse og talent for forskning
tidlig i studieløpet.
Nasjonale forskerskoler: Nasjonale forskerutdanningsnettverk som skal heve kvaliteten og
kapasiteten i doktorgradsutdanningen
Offentlig sektor-ph.d.: Finansiering av doktorgradsprosjekt utført av en ansatt i en offentlig
virksomhet for å bidra til kompetansebygging og øke forskningsinnsatsen og forskningskompetansen i
offentlig sektor.
Nærings-ph.d.: Finansiering av doktorgradsprosjekt utført av en ansatt i en bedrift for å bidra til
kompetansebygging og øke forskningsinnsatsen og forskningskompetansen i næringslivet.

Formålet med ph.d.-utdanningen i Norge
Doktorgradsutdanningen skal gi doktorene en solid forskerkompetanse i tillegg til spisskompetanse
innenfor et spesifikt fagområde.
Doktorgradsutdanningen skal gi doktorene generiske ferdigheter som er relevante og etterspurt av
arbeidsgivere på tvers av sektorer.
Normal åremålsperiode for doktorgradsstillingen skal fortsatt være fire år. 75 prosent skal være ren
forskerutdanning mens 25 prosent skal brukes til karrierefremmende arbeid. Det karrierefremmende
arbeidet kan for eksempel inkludere undervisning på egen institusjon eller hospitering hos et relevant
fagmiljø i en offentlig eller privat virksomhet.
Doktorgradsutdanningen har et todelt rekrutteringsformål:
-Doktorsutdanningen skal være den viktigste inngangsporten til vitenskapelige karrierer ved de høyere
utdannings- og forskningsinstitusjonene.
-Doktorgradsutdanningen skal bidra til et kunnskapsbasert arbeidsliv gjennom en tettere kobling
mellom forskning og virksomhetene. Utdanningen skal bidra til at samfunnet har ansatte med
forskerkompetanse i alle sektorer i arbeidslivet.

5.2 Sikre gode og forutsigbare rammer for å videreutvikle unge
forskertalenter

Skal vi klare å beholde de beste hodene i forskningen, trenger vi forutsigbare rammer
som sikrer gode muligheter for å kvalifisere seg til førstestillinger ved høyere
utdannings- og forskningsinstitusjoner.
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Postdoktorstillingen
Gode rammer for postdoktorstillingen er ikke bare viktig for den enkelte, men også for
norsk forsknings evne til å videreutvikle forskertalenter og fagmiljøer.
Postdoktorstillingen skal fortsatt være en viderekvalifiseringsstilling som i all
hovedsak rettes inn mot kompetansen som kreves i førstestillinger ved universitetene
og høyskolene. Dette er formalisert i dagens Forskrift om ansettelsesvilkår for
stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat,
men vil bli tydeliggjort i forskriftsrevisjonen (innsatsområde 5). Stillingen skal gi
postdoktoren rom til å utvikle en selvstendig forskerprofil og annen relevant
kompetanse som undervisning, innovasjon, prosjektledelse og klinisk arbeid som
etterspørres i førstestillinger i ulike fagområder. Etter en postdoktorperiode i Norge
skal postdoktorene være godt rustet til å søke stillinger både i og utenfor Norge. En
slik tydeliggjøring av stillingen stiller også krav til forsknings- og personalledelse ved
utdannings- og forskningsinstitusjonene som omtales i innsatsområde 4.
Aune-utvalget foreslo at det ikke skulle være adgang til å gi ansettelse til mer enn én
periode som postdoktor i Norge. 46 Forslaget fikk lite gehør i høringsrunden. Flere
påpekte at en slik endring vil bryte med hvordan stillingen brukes internasjonalt og
kan ha den utilsiktede virkningen at postdoktorer fra norske institusjoner
utkonkurreres av postdoktorer med flere perioder bak seg når de søker faste
stillinger. Kunnskapsdepartementet vil derfor ikke gå videre med forslaget i
revisjonen av forskriften.
Tydeliggjøring av bruk av postdoktorstillingen

Postdoktorstillingen skal i all hovedsak være en reell viderekvalifiseringsstilling til førstestillinger.
Postdoktorstillingen skal derfor:
-Være tilrettelagt for at postdoktoren bygger opp en selvstendig forskerprofil.
-Gi postdoktoren relevant utdanningsfaglig kompetanse eller annen relevant kompetanse som
formidling, innovasjon, sektorsamarbeid, prosjektledelse og klinisk arbeid.
-Ha en skriftlig utviklings- og karriereplan med arbeidsgiver ved oppstart som sikrer individuell
oppfølging gjennom ansettelsesperioden. Planen skal inkludere informasjon om faglig mentor og
utviklingssamtaler underveis i ansettelsesperioden. I planen bør det også inngå en vurdering av
aktuelle karriereveier både innenfor og eventuelt ut av akademia.
-Postdoktorperioden skal være på 3-4 år. Uavhengig av ansettelseslengde skal stillingen inkludere tid
til forskningsarbeid og til å utvikle annen relevant kompetanse.
For postdoktorer med doktorgrad fra en norsk institusjon skal det:
-Legges til rette for at postdoktoren har et opphold utenfor egen institusjon, fortrinnsvis en
internasjonal forsknings- eller utdanningsinstitusjon eller annen relevant virksomhet.
For postdoktorer med doktorgrad fra utlandet skal det:
-Legges til rette for et program som kan inkludere norskkurs og samarbeid med relevante
virksomheter og andre forskningsmiljøer i Norge.

46
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Innstegsstillingen
For å svare på rekrutteringsutfordringer og gi unge forskere mer forutsigbare rammer
ble innstegsordningen innført som en pilotordning i 2015. Relativt få miljøer har tatt i
bruk stillingen, og ingen kandidater har ennå fullført et innstegsløp. Institusjonene
som har uttalt seg om ordningen er foreløpig godt fornøyd, samtidig som det kan se
ut til å være utfordringer knyttet til kjønnsbalanse. Det vil være hensiktsmessig å
foreta en evaluering av innstegsstillingen når et tilstrekkelig antall kandidater har
fullført perioden, for å vurdere effekten og hvilket potensiale ordningen kan ha for
sektoren fremover. Stillingen er i dag rettet mot internasjonal rekruttering, men gitt
behovet for økt forutsigbarhet for unge forskere i Norge, kan stillingen også tenkes
som et allment alternativ til postdoktorstillingen. Det bør også vurderes hvorvidt det
vil være behov for forskriftsendringer dersom ordningen gjøres permanent.
Eksterne finansiørers virkemidler rettet mot karriereutvikling for unge forskere
I dag finnes en rekke virkemidler rettet mot karriereutvikling for unge forskere i
Norges forskningsråd – fra utenlandsstipend for ansatte i rekrutteringsstillinger
finansiert av Norges forskningsråd til egne søknadstyper rettet mot unge forskere.
Gjennom Horisont Europa har unge forskere i Norge tilgang til å søke
finansieringskilder som Det europeiske forskningsrådet (ERC) og Marie SkłodowskaCurie Actions som har ordninger som Starting Grants og Individual/Postdoctoral
Fellowships som er rettet mot unge talentfulle forskere. Muligheten til å søke slike
midler er avgjørende for unge forskeres videre karriere. Unge forskere ansatt ved
norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner skal ha mulighet til å søke på
ordningene der de oppfyller kriteriene.
Internasjonalt arbeid for å bedre arbeidsvilkårene for unge forskere
Forskningssektoren er, og skal være, en internasjonalt rettet sektor. En avgjørende
faktor for å lykkes med å bedre unge forskeres arbeidsvilkår i Norge, er at forholdene
også bedres i det internasjonale arbeidsmarkedet. Under det europeiske
forskningsområdet (ERA) arbeider EU-kommisjonen og landene aktivt for å bedre
vilkårene for forskere, ikke minst gjennom revisjon av Charter for Researchers og
Code of Conduct for Resarcers (Charter&Code), HR-logoen for god personalpolitikk
(HRS4R) og den internasjonale portalen Euraxess som gir informasjon for mobile
forskere. Gjennom deltagelse i ulike arbeidsgrupper knyttet til ERA samarbeider
Kunnskapsdepartementet, Norges forskningsråd og Komité for kjønnsbalanse og
mangfold i forskning (Kif) med EU-landene for å bedre rammevilkårene for unge
forskere nasjonalt og internasjonalt.
TEKSTBOKS 2: Virkemidler rettet mot karriereutvikling for unge forskere
Virkemidler i Norges forskningsråd:
Utenlandsstipend: Stipendordning som skal øke andelen unge forskere som tar et forskningsopphold
i utlandet.
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Forskerprosjekt for unge forskertalenter: Prosjekttype i Forskningsrådet som skal gi unge forskere
erfaring som prosjektledere tidlig i karrieren.
Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet: Prosjekttype som skal øke andelen forskere som får
internasjonal forskererfaring over en lengre periode tidlig i karrieren.
Andre virkemidler I Norge:
Young CAS Fellow – stipendordning rettet mot unge forskere under 40 år ved Senter for
grunnforskning ved Det Norske Videnskapsakademi. Ordningen er et i samarbeid med Akademiet for
yngre forskere.
Akademiet for yngre forskere – nasjonalt akademi for unge forskere etablert i 2015 etter initiativ fra
Det Norske Videnskapsakademi med støtte fra Kunnskapsdepartementet. Akademiet er en møteplass
og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, en pådriver for nyskapende forskningsformidling og
en attraktiv vitenskapelig debattarena.
Europeiske virkemidler unge forskere i Norge kan søke på
European Research Council søknadstype Starting grants som rettet mot talentfulle forskere tidlig i
karrieren (2-7 år etter doktorgrad).
Marie Skłodowska-Curie Actions inkluderer flere stipendordninger rettet mot unge forskere fra
doktorgradsnettverk til postdoktorstipend (MSCA Individual/Postdoctoral Fellowship).

Tiltak og oppfølging:
• Departementet vil ta initiativ til en evaluering av innstegsstillingen.
• Norges forskningsråds virkemidler rettet mot unge forskertalenter og
internasjonal mobilitet videreføres og videreutvikles.
• Departementet vil fortsette og forsterke sitt internasjonale posisjonerings- og
medvirknings for bedre rammevilkår for unge forskere.
• Departementet og Norges forskningsråd oppfordrer alle forsknings- og
utdanningsinstitusjoner, og bedrifter som ansetter forskere, til å implementere
EU-tiltak for å bedre forskeres betingelser, spesielt Charter&Code og HRS4R
og bruke Euraxess-portalen.

5.3 Styrke karriereveiledning inn og ut av forskning og høyere utdanning

Skal vi som samfunn få mest mulig ut av ressursene vi investerer i forskning og
høyere utdanning er det avgjørende at det jobbes mer systematisk med
karriereveiledning for vitenskapelig ansatte i alle faser av karrieren. Aktiv deltagelse i
karriereveiledning vil:
•

•
•

Bidra til å tidlig avklare forventinger til stipendiater og postdoktorer og gjøre at
de ser hvilke muligheter som finnes dersom de strategisk planlegger sitt
faglige prosjekt med tanke på framtidig karriere.
Gi unge forskere mer trygghet rundt eget arbeid og karrieremuligheter fordi de
har bedre forutsetninger til å sette egne mål og gjøre informerte karrierevalg.
Gjøre institusjonene bedre i stand til å utvikle gode fagmiljøer og skape
bevissthet rundt fagmiljøenes samlende kompetanse- og utviklingsbehov.
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Gjennom forskriftsendringer vil kravet til karriereveiledning for ansatte i stipendiat- og
postdoktorstillinger tydeliggjøres. Samtidig som kravet til karriereveiledning vil være
generelt, må selve karriereveiledningen være individuelt tilpasset. For institusjonene
kan mer systematisk arbeid med karriereveiledning for ansatte i alle faser av
karrieren brukes som et strategisk verktøy for å utvikle fagmiljøer og følge opp
strategiske prioriteringer.
Prinsipper for god karriereveiledning
-Karriereveiledning er et langsiktig arbeid som bør starte allerede på bachelor- og masternivå for å
gjøre studenter bevisste på hvilke muligheter de har for en karriere innenfor og utenfor akademia.
-Individuell plan for karriereveiledning bør introduseres helt i starten av ph.d.- og postdoktorløp. Slike
planer kan gi viktig faglig og personlig retning på prosjekter og understøtte både kvalitet på arbeidet
og gjennomføring. Både den enkelte og institusjonen har ansvar for å gjensidig bidra til realistiske og
gode karriereplaner og følge opp disse jevnlig.
-Det er viktig å spille på andre enn stipendiatenes og postdoktorenes faglige hovedveiledere i
karriereveiledningen. Personer fra instituttsektoren, helseforetak, næringsliv og offentlige virksomheter
kan være gode støttespillere i karriereveiledning og bidra med nyttige og oppklarende perspektiver om
arbeidslivet i andre sektorer.
-De som skal veilede andre bør få kurs eller opplæring i karriereveiledning. De bør ha kompetanse i
hva som kan utgjøre hindre for karriereutvikling for underrepresenterte grupper av unge forskere
innenfor ulike fag. Veiledere bør også ha kunnskap om psykisk helse.
-Karrieresentre kan spille en viktig rolle i karriereveiledning.
-Bruk av rollemodeller eller alumninettverk kan være viktige bidrag i karriereveiledning.

Tiltak og oppfølging:
•

•

Kunnskapsdepartementet vil sette ned et prosjekt for å utvikle et rammeverk
for karriereveiledning for ansatte i rekrutteringsstillinger. Disse bør være i tråd
med Europakommisjonens verktøykasse som skal utvikles innen 2025.
Departementet forventer at institusjonene arbeider målrettet for å sikre at
prinsippene for karriereveiledning følges opp lokalt.

5.4 Utvikle en sterkere kultur for forsknings- og personalledelse ved de
høyere utdannings- og forskningsinstitusjonene

Skal vi sikre at både forskningen og de vitenskapelig ansatte har gode
utviklingsvilkår, er god forsknings- og personalledelse avgjørende.

Sammenliknet med andre land er grunnfinansieringen av norske universiteter og
høyskoler høy 47 og forutsetningene til å arbeide målrettet med utvikling av
kompetanse, fagmiljøer og ansatte er bedre enn i mange land. Men som påpekt i
utfordringsbildet står institusjonene overfor en krevende balansegang når
Frølich, N. K. Wendt, I. Reymert, S. M. Tellmann, M. Elken, S. Kyvik, A. Vabø, E. Larsen 2018. Academic
career structures in Europe Perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and
the UK. NIFU Rapport 2018:4
47
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forskningen i økende grad prosjektorganiseres, kravene til karriereoppfølging hos
ansatte blir sterkere og meritteringssystemene videreutvikles. Arbeidet må også
sammenfalle godt med institusjonenes strategiske prioriteringer.
Den foreslåtte tydeliggjøringen av postdoktorstillingen illustrerer dette: Postdoktorer
gjennomfører i dag forskningsoppgaver som er viktige for forskningsprosjektene og
som fortsatt vil være avgjørende for utvikling, framdrift og gjennomføring av
prosjekter. Men det er ikke gitt at det er en postdoktor som bør gjøre disse
oppgavene. Det fordrer at forskningsledere og prosjektledere i fagmiljøene vurderer
behovet for bruk av postdoktorstillingen opp mot andre stillinger. Trengs i første rekke
en prosjektmedarbeider til for eksempel å gjennomføre spissede datainnsamlingseller analyseoppgaver, kan andre stillinger som forskerstillinger eller ingeniørstillinger
brukes. Slike vurderinger krever en mer helhetlig tilnærming til fagmiljøenes generelle
kompetansebehov. Hver enkelt vitenskapelig ansatt trenger ikke dekke alle behov,
men samlet må fagmiljøene ha kompetansen som gjør at institusjonene kan levere
på sitt samfunnsansvar. Det krever strategisk planlegging av stillingsutlysninger,
villighet til å spesifisere kompetansebehov- og krav i utlysningstekster og sikre at
utlysningskriteriene faktisk ligger til grunn i vurderings- og beslutningsprosessene.
En strategisk og målrettet rekrutteringspolitikk ved høyere utdannings- og
forskningsinstitusjoner

Universitetene og høyskolene og andre forskningsutførende institusjoner har et viktig ansvar for å
legge til rette for god rekruttering og å beholde og utvikle sine ansatte. Dette forutsetter en aktiv,
målrettet og bevisst personalpolitikk og strategier for å nå institusjonens mål, men også uttalte
nasjonale forskningspolitiske mål. Universitetene og høyskolene har stort handlingsrom innenfor
gjeldende regelverk og avtaler som må utnyttes. Kunnskapsdepartementet vil ha oppmerksomhet på
dette i styringsdialogen med institusjonene.

Forventninger til institusjonene:
• Institusjonene forventes å ha god kompetanse på bruk av midlertidige
ansettelser og en strategi for å redusere uønsket midlertidighet.
• Institusjonene forventes i større grad å benytte hele stillingsstrukturen ved
bemanning av både internt- og eksternfinansierte forskningsprosjekter, slik at
postdoktorstillingen brukes i henhold til formålet.
• Institusjonene forventes å bruke stillingsutlysningene for å synliggjøre
fagmiljøenes kompetansebehov og sikre ønsket balanse mellom norske og
utenlandske ansatte, særlig innenfor enkelte fagområder.

5.5 Tydeliggjøre og videreutvikle departementets styrings- og
reguleringsvirkemidler

Skal vi sikre mer forutsigbare rammer for unge forskere samtidig som institusjonenes
fleksibilitet og handlingsrom opprettholdes, trengs et omforent og oppdatert regelverk
som ser rekrutteringsstillingene i sammenheng med de faste forsknings- og
undervisningsstillingenes kompetansekrav og meritteringssystemer.
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Kunnskapsdepartementet vil foreta en helhetlig gjennomgang og revisjon av de tre
forskriftene om ansettelse 48 slik at kompetansekrav følger hverandre logisk. Auneutvalget 49 problematiserte adgangen til å ansette midlertidig etter statsansatteloven §
9 første ledd bokstav a, som hjemler midlertidig ansettelse «når arbeidet er av
midlertidig karakter». Ved universiteter og høyskoler er det i dag kultur og praksis for
å bruke bestemmelsen om grunnlag for å ansette midlertidig når arbeidet er eksternt
finansiert. 50 Bestemmelsen ser ut til å brukes i større omfang enn den egentlig åpner
for. Arbeidet for å øke kompetansen på bruk av midlertidige stillinger er godt i gang
gjennom rapporten "Tiltak for å reduksjon av midlertidigheten i UH-sektoren" hvor
prinsipper for beste praksis er utviklet. 51
TESKTSBOKS 3: Kunnskapsdepartementets virkemidler for personal- og
karrierepolitikken

Forskriftene under Universitets- og høyskoleloven setter de overordnede nasjonale rammene for
rekrutterings-, undervisnings og forskerstillingene. Dagens forskrifter er
Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger;
Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår;
Forskrift om ansettelse for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og
spesialistkandidat
Rapportering til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) om blant annet årsverk blant
vitenskapelig ansatte og doktorgradsutdanning og gjennomstrømming.
Styringsdialog i form av alle møter og dokumentutveksling av styringskarakter mellom departementet
og underliggende virksomheter.
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for å
fremme kjønnsbalanse og mangfold ved norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. En
viktig del av arbeidet er å støtte og gi anbefalinger om karrierefremmende tiltak og være i tett dialog
med institusjonene om dette arbeidet for å fremme et større mangfold.

Selv om de nasjonale styringsparameterne vil avvikles fra 2023 52 vil rekrutterings- og
kompetansepolitikk være et tema Kunnskapsdepartementet vil følge i
styringsdialogen med de statlige universitetene og høyskolene.
Departementet mener det er viktig å følge rekrutteringsutfordringer og
karrierebarrierer som menn, kvinner, utenlandske borgere og etterkommere etter
innvandrere står overfor, og skape bevissthet rundt dette. For å videreutvikle
kompetansen på feltet vil departementet videreføre Komité for kjønnsbalanse og
mangfold i forskning (Kif).

48

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger; Forskrift om ansettelse på
innstegsvilkår; Forskrift om ansettelse for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent
og spesialistkandidat.
NOU 2020:3 Ny lov om Universiteter og høyskole, s. 281.
Prop. 111 L Endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og
yrkeskvalifikasjonsloven mv. (samleproposisjon), s. 68.
51 Tiltak for å reduksjon av midlertidigheten i UH-sektoren. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av
Kunnskapsdepartementet. 31.12.2019.
52 Meld. St. 19 (2020-2021) Styring av statlige universiteter og høyskoler, s.53.
49
50
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Tiltak og oppfølging:
• Departementet vil foreta en helhetlig gjennomgang og revisjon av Forskrift om
ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger; Forskrift om
ansettelse på innstegsvilkår; Forskrift om ansettelse for stillinger som
postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat
• Departementet vil ta initiativ til å utvikle en veileder som sammenstiller
informasjon om fortolkningen av forskrifter og juridiske vurderinger av
stillingsvern.
• Departementet vil i styringsdialogen med de statlige institusjonene fortsatt
følge midlertidighetsutviklingen og arbeidet med rekrutterings- og
kompetansepolitikken ved universitetene og høyskolene.
• Videreføre Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) med
revisjon av mandat og oppnevning av ny komité i tråd med utfordringer
identifisert i strategien og nye krav i det internasjonale forsknings- og
innovasjonssamarbeidet i og utenfor EU.
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VEDLEGG
A Utviklingstrekk for rekrutteringsstillingene

Under følger oversikter som viser utviklingstrekk for rekrutteringsstillingen over tid.
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Figur 2 Antall personer i utvalgte stillinger som krever doktorgrad, samt i stipendiatstilling, ved norske
universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter.1999–2020.1 Kilde: NIFU, Forskerpersonalregisteret
1
Foreløpige tall for 2020.

Universitets- og
høyskolesektoren
Universitetssykehus
(doktorer)/helseforetak
(postdoktorer)
Forskningsinstituttene
Offentlig sektor ellers
Privat sektor/næringsliv

Midlertidig ansatte doktorer
fire til seks år etter disputas
(2019)
24,3 prosent

Midlertidig ansatte blant
postdoktorkullene 2014-2015
i 2020
24, 3 prosent

18,1 prosent

22,1 prosent

8 prosent
7,1 prosent
4,2 prosent

13,1 prosent
7,5 prosent
8,7 prosent

Tabell 1 Oversikt over midlertidig ansatte doktorer og postdoktorer i 2019-2020. Tallene er hentet fra
Doktorgradsundersøkelsen 2019 53 og Kartleggingen av postdoktorstillingen 2020 54 og er basert på svar fra om
lag 2300 doktorer fra 2013, 2014 og 2015-kullene og rundt 1500 postdoktorer fra 2014-2015-kullene. I begge
undersøkelser svarte i overkant av 50 prosent av alle doktorer og postdoktorer fra kullene på undersøkelsene. Til
sammenlikning var midlertidigheten i arbeidslivet generelt på 7,7 prosent i 2020. 55

Reiling, R. B., A. Å. Madsen & M. E. S. Ulvestad 2020. Doktorgradsundersøkelsen 2019. En
spørreundersøkelse blant doktorer (ph.d.) som disputerte i 2013, 2014 eller 2015. NIFU Rapport 2020:19, s. 39.
54 Gunnes, H. A. Å. Madsen, M. Ulvestad, K. Wendt, & L. Langfeldt 2020. Kartlegging av postdoktorstillingen. Mål,
praksis og erfaringer. NIFU Rapport 2020:31, s. 105.
55 SSB 2021. 05612: Midlertidig ansatte, etter statistikkvariabel og år
53
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Avlagte doktorgrader og stipendiater

Figur 3 Antall doktorgrader, og prosentandel avlagte doktorgrader av kvinner og utenlandske statsborgere 19902020. Kilde: NIFU, Doktorgradsregisteret.

Figur 4 Doktorgrader fordelt på fagområder 2010-2020. Kilde: NIFU, Doktorgradsregisteret.
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Figur 5 Avlagte doktorgrader fordelt etter kjønn, fagområde og andel utenlandske statsborgere. Kilde: NIFU,
Doktogradsregisteret.
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Figur 6 Prosentvis fordeling av stipendiater etter region for fødeland og kjønn. 2007, 2010, 2014, 2018. Kilde:
NIFU/SSB, mangfoldstatistikk.

24

35/21 Svar på Høring av utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling - 21/03213-1 Høring av utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling : Strategiutkast Forskerrekruttering og karriereutvikling Endelig(1915785).pdf

Antall
3500

Gruppe 2: Asia, Tyrkia,
Afrika, Latin-Amerika,
Europa utenom
EU/EFTA, Oseania
utenom Australia og
New Zealand

3000
2500
2000

Gruppe 1: EU/EFTA,
Nord-Amerika, Australia
og New Zealand

1500
1000

2007

2010

2014

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

0

Kvinner

500
Stipendiater uten
innvandringsbakgrunn

2018

Figur 7 Stipendiater etter region for fødeland og kjønn. 2007, 2010, 2014, 2018. Kilde: NIFU/SSB,
mangfoldstatistikk.
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Figur 8 Kjønnsbalanse blant postdoktorene, samt andel med utenlandsk doktorgrad. 1991–2020.1 Kilde: NIFU,
Forskerpersonalregisteret
1Foreløpige tall for 2020.
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Figur 9 Postdoktorer etter fagområde. 1991–2020.1 Kilde: NIFU, Forskerpersonalregisteret.
1Foreløpige tall for 2020.

1
Humaniora og
kunstfag

0,9
0,8
0,7

Samfunnsvitenskap

0,6
0,5

Matematikk og
naturvitenskap
inkl. LBR
Teknologi

0,4
0,3
0,2

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

0

1991

0,1

Medisin og
helsefag

Figur 10 Kvinneandel blant postdoktorene etter fagområde.1 1991–2020.2 Kilde: NIFU, Forskerpersonalregisteret.
1Matematikkk og naturvitenskap inkluderer også postdoktorer innenfor landbruks-, fiskerifag og veterinærmedisin.
2Foreløpige tall for 2020.
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Figur 11 Andelen postdoktorer med doktorgrad fra utlandet etter fagområde.1 1991-2020.2 Kilde: NIFU,
Forskerpersonalregisteret.
1
Matematikkk og naturvitenskap inkluderer også postdoktorer innenfor landbruks-, fiskerifag og veterinærmedisin.
2

Foreløpige tall for 2020.

B Utviklingstrekk for midlertidighet
Midlertidighetsstatistikk TR2021, ny beregningsmåte
Nummer: V4.32
Tittel: Andel midlertidige årsverk i undervisnings- og forskerstillinger, per institusjon 2016–20.
Prosent
2016

2017

2018

2019

2020

Antall
2020

UiO

24,9

25,1

22,6

19,6

16,5

320

NMBU

16,2

15,9

17,0

19,3

16,4

88

UiB

23,9

21,9

18,7

14,9

14,3

182

UiT

18,0

19,2

21,4

21,6

13,1

194

NTNU

15,8

15,1

15,4

12,6

11,4

304

UiS

16,3

15,5

13,5

13,8

11,2

75

USN

12,8

14,4

14,4

14,6

10,9

103

OsloMet

11,3

10,1

11,0

11,7

10,5

116

UiA

9,6

10,4

10,8

11,5

9,3

59

NU

15,4

15,6

13,9

12,1

8,9

58

AHO

16,9

12,6

14,5

25,4

37,2

23

NIH

18,4

23,2

18,6

15,5

17,6

13

HiM

19,4

15,9

15,3

11,6

9,3

11

NMH

5,5

6,9

9,6

6,3

7,9

7

NHH

6,8

8,0

8,0

6,8

6,9

9

KHiO

8,5

9,5

16,4

8,7

4,5

2

SH

19,8

25,8

28,4

22,9

26,2

9

HiØ

14,3

10,9

12,5

13,5

16,7

56

HiVo

12,8

11,6

16,5

17,2

15,0

31

HINN

12,3

14,4

15,9

13,4

12,9

66

HVL

14,3

13,1

13,1

11,9

10,0

99

Sum

16,8

16,6

16,3

15,0

12,6

1 825
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Tidsserien begynner på 2016 (pga. lik behandling av bistillinger og åremål). Bistillinger tas ikke med.
Åremål tas ikke med. AD4 tas med
Nummer: V4.31
Tittel: Andel midlertidige årsverk etter finansieringskilde og stillingsgrupper, statlige
institusjoner.
2011

Grunnbudsjett

2016

Ekstern fin.

Grunnbudsjett

Ekstern fin.

2020

Grunnbudsjett

Ekstern
fin.

Undervisnings- og
forskerstillinger

14,0

73,4

12,7

61,8

10,4

37,7

Saksbeh./utrederstill.

13,6

56,5

11,8

44,7

9,2

26,5

9,0

67,1

8,0

59,0

6,9

41,9

13,1

68,4

11,7

57,8

9,5

36,3

Støttestillinger
Gj.snitt

Fra og med 2015 telles ikke åremålsstillinger som midlertidige. Inkluderer stillingskoder i kategoriene UN1, AD3, ST1, ST2 og ST3 (gammel inndeling).
Innenfor hver institusjonskategori er institusjonene sortert etter midlertidighet.
.
Kilde: NSD

Tiltak regjeringen har gjort for å redusere midlertidighet
Regjeringen har slått fast i Granavolden-plattformen (17. januar 2019) at fast ansettelse skal være
hovedregelen i det norske arbeidslivet.
Dette har Kunnskapsdepartementet bl.a. fulgt opp på følgende måte:
• Departementet har satt seg mål om å redusere midlertidigheten i UH-sektoren, slik at vi på sikt
kommer ned mot det samme nivået som i arbeidslivet for øvrig.
•

Som et ledd i arbeidet med å redusere midlertidigheten i sektoren innhentes det årlig statistikk fra
DBH.

•

Departementet ber om utførlig rapportering på midlertidighet og følger utviklingen tett. Rapportene
gjennomgås blant annet i etatsstyringsdialogen med UH-institusjonene.

•

Institusjoner med svak utvikling har vært pålagt å utarbeide handlingsplaner for å redusere
midlertidigheten.

•

Enkelte institusjoner har blitt pålagt å gå igjennom alle midlertidige ansettelser og gi en detaljert
rapportering til departementet. Dette ekstra fokuset på midlertidighet har gitt gode resultater ved
enkelte institusjoner.

•

Universitets- og høyskolelovutvalget har gjennomgått regelverket for universiteter og høyskoler og
regelverket for studentvelferd. Utvalgets mandat var å foreslå et regelverk som tydelig beskriver
ansvar, rettigheter og plikter for universitetene og høyskolene, og for studenter og ansatte.
Utvalget leverte sin NOU til Kunnskapsdepartementet 13. februar 2020.

•

Underdalsutvalget så på stillingsstrukturen ved universiteter og høyskoler og leverte sin rapport i
2018. Flere av forslagene i rapporten vil kunne redusere uønsket midlertidighet.

•

En arbeidsgruppe bestående av HR-direktører fra 8 UH-institusjoner har sett nærmere på
konkrete tiltak og virkemidler, og har synliggjort relevant regelverk og prosedyrer for å redusere
midlertidigheten i UH-sektoren. Arbeidsgruppen leverte sin rapport 31.12.2019. Rapporten er
ment som et verktøy med "best practice" for institusjonene for å redusere midlertidigheten.
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C En kort innføring i regulering av og ansvarsfordeling i rekrutterings-,
karriere- og ansattpolitikken
Hvilke regelverk regulerer politikken for ansettelser?
Arbeidsmiljøloven med forskrifter har som formål å sikre trygge ansettelsesforhold og
likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for
en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.
Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes fast, men arbeidsmiljøloven åpner for at man i en del
tilfeller kan ansettes midlertidig.
Statsansatteloven med forskrift regulerer ansettelse og oppsigelsesregler for statens ansatte og skal
sikre ivaretakelse av tilliten til statsforvaltningen. Loven gjelder for arbeidsforhold der staten som
sådan er arbeidsgiver. Loven er en særlov som går foran arbeidsmiljøloven.
Universitets- og høyskoleloven regulerer virksomheten i statlige og
private høgskoler og universiteter i Norge. Formålet med loven er å legge til rette for at universiteter og
høyskoler skal tilby høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå, utføre forskning og faglig og
kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og formidle kunnskap om virksomheten og
utbre forståelse for prinsippet om faglig frihet og anvendelse av vitenskapelig og kunstneriske metoder
og resultater, både i undervisning av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning,
kulturliv og næringsliv.
Loven utfylles blant annet av tre forskrifter for ansettelse som regulerer rekrutteringsstillinger,
forsknings- og undervisningsstillingene og innstegsstillingen:
Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår
Forskrift om ansettelse for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og
spesialistkandidat
Hovedavtalen i staten gir de ansatte rett til medbestemmelse på arbeidssituasjonen. I tillegg kommer
de medvirkningsformene som er fastsatt i tjenestetvistloven, statsansatteloven og arbeidsmiljøloven.
Medbestemmelsen skal utøves gjennom de tillitsvalgte. Avtalen er et verktøy for å gi arbeidstakerne
innflytelse på organisering og tilrettelegging av arbeidet.
Hovedtariffavtalene inneholder bestemmelser om generelle lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i
staten som inngås på sentralt nivå mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
og de forhandlingsberettigede hovedsammenslutningene, og mellom arbeidsgiverne og
tjenestemannsorganisasjoner og yrkesorganisasjoner på lokalt nivå, jf. tjenestetvistloven § 3. Den ene
avtalen er inngått mellom staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og LO Stat,
Unio og YS Stat. Den andre avtalen er inngått mellom staten v/KMD på den ene siden og
Akademikerne. I hovedavtalene inkluderer lønnsplan med stillingskoder for de gjennomgående
stillingene i staten så vel somkoder for rekrutterings, undervisnings- og forskningsstillinger under
Kunnskapsdepartement.
Likestillings- og diskrimineringslovens formå er fremme likestilling og hindre diskriminering på
grunnlag av blant annet kjønn og etnisitet. Gjennom lovens aktivitets- og redegjørelsesplikt skal
arbeidsgivere jobbe aktivt, målrettet og planmessig for likestilling.

Hvem har hvilke roller og ansvar for hva i rekrutterings-, karriere- og
ansattpolitikken?
Arbeidslivet generelt:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sektorovergripende
arbeidsgiverpolitikken i staten. Denne gir rammer for utøvelsen av arbeidsgiverfunksjonen i statlige
virksomheter. Som sentral arbeidsgiverpart forhandler KMD hovedtariffavtaler og andre sentrale
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særavtaler med hovedsammenslutningene i staten. Departementet forvalter bl.a. statsansatteloven og
forskrifter til loven.
Arbeids- og sosialdepartementet har ansvaret for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø
og pensjoner. Departementet forvalter arbeidsmiljøloven som gjelder for de fleste arbeidsforhold i
offentlige og private virksomheter.
Personalpolitikken i høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner spesielt:
Kunnskapsdepartementet har blant annet ansvar for forskning og høyere utdanning, herunder
universitets- og høyskoleloven. Loven med forskrifter legger sammen styringsdialog, signaler gitt
gjennom budsjett, meldinger og andre politiske dokumenter rammer for personalpolitikken i
universitets- og høyskolesektoren.
NOKUT forvalter personalforskriftene under universitets- og høyskoleloven. Det innebærer
gjennomføring av høringer ved endringer av forskriftene og å svare på spørsmål om fortolkning av
forskriftene.
Universitets- og høyskolerådet er en medlems- og interesseorganisasjon for akkrediterte
universiteter og høyskoler. Rådet har utviklet veiledere og retningslinjer for blant annet doktorgrader,
opprykksordninger og meritteringssystemer.
Forskningsinstituttenes fellesarena er et frittstående organisasjon som fungerer som
samarbeidsorgan for norske forskningsinstitutter som blant annet skal arbeide for langsiktig
kompetansebygging i instituttsektoren.
Utdannings- og forskningsinstitusjoner gjennomfører rekrutterings- og evalueringsprosesser og
har personalansvar for ansatte ved den enkelte institusjoner. I tillegg har institusjonene retningslinjer
og regelverk for veiledningsrelasjoner og forskerutdanning. Institusjonene har gjennom Likestillingsog diskrimineringsloven en aktivitets- og redegjørelsesplikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig
for likestilling. Det betyr at de må lage en plan for hvordan fremme likestilling gjennom blant annet
rekruttering, forfremmelse og tilrettelegging for en akademisk karriere.
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet
for å fremme kjønnsbalanse og mangfold ved norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.
En viktig del av arbeidet er å støtte og gi anbefalinger om karrierefremmende tiltak og være i tett
dialog med institusjonene om dette arbeidet for å fremme et større mangfold.
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

21/936-156

2. juli 2021

Informasjon om koronasituasjonen: gjenåpningsplanen, vaksinering av
studenter og høsten 2021
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim hadde onsdag 23. juni et
videomøte med Universitets- og høgskolerådet (UHR), Nasjonalt fagskoleråd, Norsk
studentorganisasjon (NSO), Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), ANSA,
Samskipnadsrådet og rektorene ved universiteter og høyskoler. Tema var regjeringens
gjenåpningsplan og forventninger til høstsemesteret 2021.
Forsknings- og høyere utdanningsministeren hadde også et eget møte samme dag med
studentlederne ved fagskoler, høyskoler og universiteter og lederne av velferdstingene, med
samme tema.
Folkehelseinstituttet (FHI) deltok i begge møter for å informere om vaksinering av studenter.
Dette brevet omtaler følgende tema:
•
•
•
•

Gjenåpningsplanen
Semesterstart høsten 2021
Inn- og utreise for studenter og arbeidstakere, herunder husleiekontrakter mellom
innreisende utenlandsstudenter og studentsamskipnader
Vaksinering av studenter

Gjenåpningsplanen
Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og har innført tredje trinn. Mer informasjon
om trinn tre i gjenåpningen ligger her.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling
Avdeling for eierskap i
høyere utdanning og
forskning

Saksbehandler
Bjørn Tore
Bertheussen
22 24 75 72
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Anbefalingen for fagskoler, høyskoler og universiteter i trinn tre er som følger:
•
•

Mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing.
Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smitteoppsporing.

Regjeringen har videre konkretisert anbefalingen for det fjerde trinnet i gjenåpningsplanen,
slik at institusjonene kan legge dette til grunn for planleggingen av semesterstart.
Anbefalingen i gjenåpningsplanens trinn fire er som følger for fagskoler, høyskoler og
universiteter:
•
•

Generelle smitteverntiltak
Bør planlegge for fysisk undervisning høstsemesteret og for at det gis unntak fra
avstandskrav der det er nødvendig i undervisningen.

Hele gjenåpningsplanen med alle trinnene ligger her.
Semesterstart høsten 2021
I tråd med gjenåpningsplanen og anbefalingen for trinn fire, bør institusjonene planlegge for
fysisk undervisning fra semesterstart kommende høst. Departementet forventer at
institusjonene tilbyr studentene mest mulig fysisk tilstedeværelse og faglig tilbud på campus
til høsten. Institusjonene må samtidig ha beredskap for at regler og anbefalinger kan endre
seg.
Regjeringen legger opp til at i trinn fire kan institusjonene gjøre unntak fra avstandskrav der
det er nødvendig i undervisningen. Dette gjelder alle studenter. Unntaket fra avstandskravet i
trinn fire har ikke noen kriterier knyttet til seg, slik som for eksempel at det må være
begrunnet av hensyn til studieprogresjon. Unntaket er til for at institusjonene skal kunne
gjennomføre fysisk undervisning på vanlig måte, selv om de ikke kan tilrettelegge for at
studenter og ansatte holder avstand til hverandre. Departementet forventer derfor at
institusjonene planlegger for fysisk undervisning uten avstandskrav fra semesterstart. Vi
viser også til helseetatenes råd til regjeringen om gjenåpningsplanen, her, hvor anbefalingen
for trinn fire er omtalt.
Sektoren har gjennom pandemien fått økt erfaring med hvordan digitale verktøy kan bidra til
å fremme studentaktive undervisnings- og læringsformer og heve kvaliteten på
utdanningene, dersom verktøyene brukes på en god måte. Det er erfaringer som er viktige å
ta med og bygge videre på. Når campusene er åpne igjen, og institusjonene ikke lengre er
nødt til å bruke digital utdanning av smittevernhensyn, kan de igjen bruke digitale og fysiske
undervisningsformer der de er best egnet. Målet er en så normal studiesituasjon som mulig i
høstsemesteret.
Som del av revidert nasjonalbudsjett for 2021, har Kunnskapsdepartementet tildelt 40
millioner kroner via samskipnadene til sosiale tilbud for studentene i høst.
Studentsamskipnadene skal ha dialog med studentene ved det enkelte studiested, slik at
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midlene benyttes til tiltak studentene ser behov for lokalt. Det kan være aktiviteter gjennom
studentfrivilligheten, fadderukene eller andre formål og tiltak studentene ser behov for.
Statsråden understreket på møtet 23. juni en oppfordring om å inkludere andreårsstudentene
i fadderuken til høsten.
Inn- og utreise for studenter og arbeidstakere
I gjenåpningsplanens tredje trinn åpnes det for mer reising over landegrensene. Det vil
likevel fortsatt være restriksjoner og innreisekarantene fra flere land, basert på de kriteriene
helsemyndighetene setter. Norge har mindre smitte enn mange andre land, og restriksjonene
skal beskytte mot importsmitte og nye virusmutasjoner. Mer informasjon om hva som gjelder
per nå og planene fremover for ytterligere vurderinger, ligger her.
Bedret smittesituasjon og at stadig flere er vaksinert, gjør det mulig å lette på
innreiserestriksjonene. Regjeringen har bestemt at studenter fra utlandet får unntak fra
innreiserestriksjonene fra 1. august. Det betyr at utenlandske studenter med studieplass ved
en norsk utdanningsinstitusjon kan reise inn til Norge som planlagt etter denne datoen. Mer
informasjon ligger her.
Selv om det lettes på innreise, vil de fortsatt være underlagt de gjeldende reglene for testing,
innreisereiseregistrering, karantene og eventuelt karantenehotell.
De alminnelige reglene om innreisevisum og oppholdstillatelse i Norge gjelder fortsatt. Det
betyr at studentene som får en studieplass ved en norsk utdanningsinstitusjon må søke om
oppholdstillatelse gjennom Utlendingsdirektoratet på vanlig måte, før de kan reise inn til
Norge.
Kunnskapsdepartementet forventer fortsatt at universitetene og høyskolene dekker
egenandelen til karantenehotell for de utenlandske studentene som kommer til Norge for
første gang, jf. tidligere brev om dette datert 21. desember 2020.
Regjeringen har videreført unntak i reglene om utdanningsstøtte slik at norske studenter i
utlandet også til høsten 2021 kan få støtte selv om de ikke kan reise ut ved semesterstart.
Dette innebærer at studentene kan få støtte til å følge undervisningen fra Norge mens de
venter på å få reise.
Kunnskapsdepartementet ble i vår oppmerksom på at noen studentsamskipnader har
fakturert utenlandsstudenter i henhold til vanlig praksis. Grunnet stengte grenser og
manglende muligheter for innreise og oppstart for studentene anser
Kunnskapsdepartementet praksisen som uheldig. Departementet anmoder
studentsamskipnadene om å ikke ta betalt for husleiekontrakter der leietager ikke har
anledning til å ta i bruk boligen som følge av stengte grenser. Departementet ber videre
samskipnadene om å jobbe for å finne praktiske og fleksible løsninger for
utenlandsstudentene, eksempelvis for studenter som møter logistiske problemer som følge
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av frister for å takke ja til tilbud om husleiekontrakt opp mot dato for offentliggjøring av
innreiserestriksjoner i sommer.
Vaksinering av studenter
FHI har tidligere sent ut informasjonsbrev til kommunene om gjennomføring av vaksinering i
sommer, hvor også problemstillinger rundt vaksinering av studenter er tatt opp. Brevet ligger
her.
FHI oppfordrer alle studenter til å benytte seg av tilbud om første dose koronavaksine i den
kommunen de er folkeregistrert, selv om det innebærer reise. Dette er den raskeste måten å
bli vaksinert på.
Regjeringen har etter forslag fra FHI besluttet at studentene skal kunne få andre
vaksinedose i den kommunen der de studerer. Det betyr at studenter kan få første dose i
hjemkommunen og den andre dosen når de kommer tilbake studiestedet til høsten. Dette
gjelder studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter.
Vedlagt følger utfyllende informasjon fra FHI om vaksinering, herunder behovet for
samarbeid mellom kommunene og studiestedene for at kommunene skal få oversikt over de
studentene som trenger vaksinedose to og som ikke har studiekommunen som registrert
bostedsadresse.
Departementet ber institusjonene om å samarbeide godt med kommunene om
gjennomføringen av vaksinasjonen, herunder sikre at studentene det gjelder får god
informasjon.

Med hilsen

Knut Børve (e.f.)
ekspedisjonssjef
Bjørn Tore Bertheussen
fagdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Association of Norwegian Students Abroad
Atlantis Medisinske Høgskole
Bjørknes høyskole
Forsvarets høgskole
Forsvarsdepartementet
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Til landets studiesteder

Deres ref.:

Vår ref.:
20/15573-74

Dato:
25.06.2021

Vaksinering av studenter i sommer og etter semesterstart
Folkehelseinstituttet anbefaler at:
• Studentene tilbys første dose i kommunen hvor de er folkeregistrert
• Studentene tilbys andre dose i studiekommunen etter semesterstart dersom de ikke allerede er
fullvaksinert
Folkehelseinstituttet oppfordrer alle studenter til å benytte seg av tilbud om første dose koronavaksine i den
kommunen de er folkeregistrert, selv om det innebærer reise. Dette er den raskeste måten å bli vaksinert på.
Distribusjon av koronavaksinedoser er komplisert med en krevende logistikk og det er fremdeles knapphet på
vaksiner. Fordeling av vaksiner til kommunene følger en fordelingsnøkkel der befolkningens størrelse og status
for prioritering av vaksinedoser er viktige forutsetninger. Dersom mange studenter (og andre) ber om vaksine
i en annen kommune enn deres registrerte bostedskommune, vil det kunne forsinke vaksineringen.
Studenter vil få tilbud om dose 2 i studiekommunen etter semesterstart. Dette gjelder studenter ved fagskoler,
høyskoler og universiteter, samt elever ved folkehøyskoler. Folkehelseinstituttet vil sørge for
at studiekommuner med store studentpopulasjoner får nok doser til å gjennomføre
vaksinasjon og kartlegger nå behovet i de ulike kommunene. Det vil komme mer informasjon så
snart en endelig løsning foreligger.
Gjennomføring og innkalling
Studentvaksinasjon etter semesterstart bør primært gjennomføres ved å
bruke studiekommunens eksisterende vaksinasjonstilbud, såfremt ikke kommune
og universitet/høyskole/fagskole/folkehøyskole blir enige om andre, mer hensiktsmessige lokale løsninger.
Folkehelseinstituttet er klar over at studiekommunene ikke har noe register over studenter som er
folkeregistrert andre steder. Vi ser to muligheter for å få oversikt over studenter som trenger vaksinedose 2 og
som ikke har studiekommunen som registrert bostedskommune:
1. Innkalling basert på lister som er fremskaffet i samarbeid mellom kommunen og dens
universiteter/høyskoler/fagskoler/folkehøyskoler. Det vil da være nødvendig å se disse listene opp
mot opplysninger fra SYSVAK for å identifisere hvem som skal ha dose 2. Det vil være forskjeller fra
kommune til kommune om denne løsningen er mulig.
2. Studenter registrerer seg selv. Studiekommunene har i henhold til forskrift om nasjonalt
vaksinasjonsprogram plikt til å tilby vaksine til de som midlertidig oppholder seg i kommunen.
Dette omfatter studenter som ikke reiser tilbake til hjemkommunen i sommerferien eller utenlandske
studenter som kommer til Norge for å studere. Kommuner bør derfor allerede ha egne ordninger på plass
som gjør det mulig for disse gruppene å registrere seg for vaksinasjon. Dersom det allerede finnes slike
Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen
0213 OSLO

Telefon 21 07 70 00

folkehelseinstituttet@fhi.no
www.fhi.no
NO 983 744 516

Områdestab smittevern, miljø og helse
Camilla Drake Raanaas
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ordninger på plass, vil det være naturlig at studentene oppfordres til å aktivt melde seg via
den samme ordningen. Om det ikke finnes egne løsninger for å registrere seg for vaksinasjon i
kommunen, bør dette opprettes.
Det anbefales at kommunen samarbeider med utdanningsinstitusjonene i kommunen slik at universitet /
høyskole/ fagskole/ folkehøyskole kan informere sine studenter om vaksinasjonstilbud i den kommunen de
studerer.
Vaksinasjon av studenter som skal studere i utlandet
Folkehelseinstituttet oppfordrer kommunene til å finne praktiske løsninger slik at studenter som skal studere
utenlands får tilbud om dose 2 før utreise. Det betyr ikke at utenlandsstudenter som gruppe skal få en
høyere prioritet, men de skal få et tilbud når det etter prioriteringsrekkefølgen i
koronavaksinasjonsprogrammet er deres tur. Det som imidlertid kan være aktuelt å vurdere for kommunen er
å tilby utenlandsstudenter vaksinering med kortere intervall enn angitt i programmet, forutsatt at godkjent
minimumsintervall for vaksinen er overholdt. Det bør videre oppfordres til at studentene også selv utviser
fleksibilitet med hensyn på avreise for å rekke og bli vaksinert med dose 2. Koronavaksinasjonsprogrammet i
Norge er per i dag et tilbud til innbyggere fra 18 år (født i 2003 eller tidligere), dette gjelder også
utenlandsstudenter.
Utenlandsstudenter som får tilbud om vaksine i utlandet
Dersom utenlandsstudenter får det første tilbudet om koronavaksine ved studiestedet sitt i
utlandet, kan de velge å benytte seg av dette. Studentene vil fortsatt ha rett til å få neste dose i Norge dersom
de oppholder seg her når det er tid for dose 2. Koronavaksiner gitt i utlandet kan etterregistreres i SYSVAK,
forutsatt at de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. På den måten vil EMAgodkjente vaksiner gitt i utlandet bli synlige i det norske koronasertifikatet.
For informasjon om etterregistrering av koronavaksiner satt i utlandet, se
her: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/melde-til-sysvak/#etterregistrering-avemagodkjente-koronavaksiner-gitt-utenfor-norge
Kommunikasjonstiltak
For å sikre høy vaksinasjonsdekning blant studentene er det sentralt å nå ut med informasjon så studenter vet
hvordan de skal gå frem for å få tilbud om vaksine i de ulike studiekommunene. Studentene må informeres om
at de må avbestille time til andre dose i sin hjemkommune, dersom de ikke har tenkt å benytte seg av denne.
FHI vil i løpet av uke 26 utvikle informasjon om første og andre dose som kommune og studiestedene kan ha
på sine nettsider og distribuere til studentene sammen med annen informasjon. Videre vil det bli laget
tilpasset informasjon som kan benyttes i målrettede flater i sosiale medier, herunder også
studentsamskipnadene sine egne facebook-sider. På fhi.no vil informasjon til studentene inngå i
artikkelen https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/ . Det
vil i tillegg publiseres nyhetssaker om temaet etter behov.

Vennlig hilsen

Are Stuwitz Berg
Seksjonsleder Luft, blod og seksuell smitte

Brevet er elektronisk godkjent
Kopi til: Kunnskapsdepartementet, HOD og Hdir
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Referatsak 37/21

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

20/1178-9

2. juli 2021

Endringer i universitets- og høyskoleloven
Vi viser til at Stortinget har vedtatt endringer i universitets- og høyskoleloven, jf. Prop. 111 L
(2020-2021), og Innst. 517 L (2020-2021).
Endringene er en del av oppfølgingen av NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler.
Endringene i §§ 1-1, 1-2 femte og sjette ledd, 1-3, 3-4, 3-5, 3-5 a til 3-5 h, 3-6 tredje ledd, 41, 4-3, 4-8, 4-9, 4-14, 4-14 a, 6-4, 7-1, 7-8 og 10-2 fjerde ledd trer i kraft 1. august 2021.
Endringene i § 3-9 andre ledd om to sensorer trer i kraft 1. august 2022.
Vi ber universitetene og høyskolene om å følge opp dette.

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør
Erling H. Dietrichson
fagdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Saksbehandler
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Postmottak KD <postmottak@kd.dep.no>
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Postmottak Høgskolen i Innlandet
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Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.
Svar på denne forsendelsen eller nye henvendelser, sendes på e-post til postmottak@kd.dep.no /
Any answer to this e-mail, or new enquiries, should be sent to the following e-mail address:
postmottak@kd.dep.no.

Med hilsen/Yours sincerely

Kunnskapsdepartementet/Ministry of Education and Research
Postboks 8119 Dep
N 0032 OSLO
Telefon/Telephone +47 22 24 90 90
E-post/E-mail: postmottak@kd.dep.no
Nett/Web: www.regjeringen.no/kd
___________________________________________________
Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være underlagt
lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt
Kunnskapsdepartementet.
This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient please
delete this e-mail and notify the Ministry of Education and Research, Norway, immediately.
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Referatsak 38/21

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

21/3640-

2. juli 2021

Høring - Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven,
fagskoleloven og opplæringsloven
Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 1. april 2005
nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), lov 8. juni 2018 nr. 28
om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) og lov 7. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen
og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven).
Høringsnotatets del I inneholder forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven,
fagskoleloven og opplæringsloven, slik at ordningene for generell godkjenning av utenlandsk
høyere utdanning og utenlandsk fagskoleutdanning, samt godkjenning av utenlandsk fag- og
yrkesopplæring som i dag er lagt til NOKUT gjennom lov, kan overføres til Direktoratet for
høyere utdanning og kompetanse.
I høringsnotatets del II foreslår departementet også flere endringer i universitets- og
høyskoleloven som skal styrke studentenes rettigheter. Departementet foreslår å lovfeste en
generell rett til permisjon fra studiet, presisering av institusjonenes plikt til tilrettelegging og
lovfeste institusjonenes plikt til faglig oppfølging. I tillegg foreslår departementet å dele
læringsmiljøbestemmelsen inn i flere bestemmelser slik at den blir enklere å lese, og det
foreslås og to alternative løsninger for organiseringen av institusjonenes klagenemnd.
Alle som ønsker det kan gi høringsuttalelse ved bruk av den digitale løsningen på
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Lovforslagene til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og
opplæringsloven i dette høringsnotatet er basert på lovforslagene slik disse fremgår i
Prop. 111 L (2020–2021). Lovforslagene ble vedtatt av Stortinget 27. mai 2020
(Lovvedtak 123 (2020–2021) og trer i kraft 1. august 2021.

1 Innledning
Kunnskapsdepartementet legger i høringsnotatets del I frem forslag til endringer som
berører NOKUT, i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og
høyskoleloven), lov 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven)
og lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
(opplæringsloven). Videre legger departementet i del II frem forslag til endringer i
universitets- og høyskoleloven om studentrettigheter og klage.
Endringsforslaget i del I legger til rette for at ordningene for generell godkjenning av
utenlandsk høyere utdanning og utenlandsk fagskoleutdanning, samt godkjenning av
utenlandsk fag- og yrkesopplæring, kan overføres fra NOKUT til det nye Direktoratet for
høyere utdanning og kompetanse.
Departementet foreslår i høringsnotatet at oppgaven med generell godkjenning av
utenlandsk høyere utdanning ikke lenger skal være omfattet av bestemmelsen om
NOKUTs faglig uavhengige oppgaver, jf. universitets- og høyskoleloven § 2-1 første ledd
jf.§ 2-1 tredje og fjerde ledd. I tillegg foreslår departementet å omformulere bestemmelsen
om godkjenning i fagskoleloven § 7. Målet med endringene er at alle oppgaver som er
knyttet til godkjenning og vurdering av utenlandsk høyere utdanning, utenlandsk
fagskoleutdanning og utenlandsk fag- og yrkesopplæring, kan samles i ett organ. Dette vil
føre til at kunnskap og kompetanse knyttet til dette feltet blir samordnet og optimalisert.
Det er også et selvstendig mål at alle oppgaver knyttet til godkjenning og vurdering av
utenlandsk utdanning skal ha en enhetlig organisering og styring. Det vil gjøre at det
rettslige grunnlaget for de ulike godkjenningsoppgavene blir likt, og at oppgavene vil bli
definert som forvaltningsoppgaver med ansvaret lagt til departementet.
Departementets vurdering om at godkjenning av utenlandsk utdanning 1 ikke er en faglig
uavhengig oppgave, medfører også at departementet mener at klagebehandlingen må
gjøres i henhold til forvaltningslovens 2 alminnelige regler om klage. Dette innebærer at

1

Med utenlandsk utdanning menes i dette høringsnotatet utdanning på nivå 4a til 8 i Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Disse nivåene omfatter fag- og yrkesopplæring (nivå 4a),
fagskoleutdanning (nivå 5) og høyere utdanning (nivå 6 til 8).
2

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 20. februar 1967.
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klageorganet skal kunne prøve alle sider av vedtaket, jf. forvaltningslovens § 34.
Departementet foreslår også at det etableres en felles nasjonal klagenemnd for alle
godkjenningsordningene for utenlandsk utdanning. Dette vil også skape en synergieffekt
og utvikle kompetansen rundt godkjenning og klage.
Endringene som departementet foreslår, skal både gjøre regelverket tydeligere for
brukerne av loven og være i samsvar med regjeringens beslutning om omorganisering av
høyere utdannings- og kompetansesektoren under Kunnskapsdepartementet. Sistnevnte er
omtalt i Meld. St. 19 (2020–2021) Styring av statlige universiteter og høyskoler
(Styringsmeldingen).
I høringsnotatets del II legger departementet frem forslag til endringer i reglene om
studentrettigheter i universitets- og høyskoleloven. Regjeringen oppnevnte i juni 2018 et
offentlig utvalg for å gjennomgå regelverket for høyere utdanning og studentvelferd. I
NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler la utvalget frem et forslag til ny
universitets- og høyskolelov. Lovutvalget foreslo blant annet en presisering av
læringsmiljøbegrepet og en ny bestemmelse om forbud mot gjengjeldelse ved varsling.
Kunnskapsdepartementet har fulgt opp enkelte av forslagene i Prop. 111 L (2020–2021)
Endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og
yrkeskvalifikasjonsloven mv. (samleproposisjon). I tillegg foreslo utvalget en strukturell
endring om å dele dagens bestemmelse om læringsmiljø i flere bestemmelser slik at
studentenes rettigheter fremgår tydeligere av loven. Departementet varslet i
lovproposisjonen at vi ville vurdere enkelte av forslagene på et senere tidspunkt.
Forslagene som departementet nå sender på høring om endringer i universitets- og
høyskoleloven, er en del av oppfølgingen av disse anbefalingene.
Departementer foreslår nå å lovfeste en generell rett til permisjon fra studiet.
Permisjonsadgangen for andre grupper enn gravide og studenter som har omsorg for barn
er ikke direkte regulert i universitets- og høyskoleloven i dag, men utledes av lovens § 4-3
femte ledd. I tillegg foreslår departementet å presisere institusjonenes plikt til
tilrettelegging slik at alle studenter har like forutsetninger for å kunne gjennomføre og
fullføre studiet.
Videre foreslår departementet endringer i universitets- og høyskolelovens bestemmelser
om klage på formell feil og to alternative forslag til organiseringen av institusjonens
klagenemnd.

2 Bakgrunnen for forslagene
2.1 Omorganisering av Kunnskapsdepartementets underliggende
etater innenfor høyere utdanning
Regjeringen har besluttet å omorganisere Kunnskapsdepartementets underliggende etater
innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk, jf. Meld.
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St. 19 (2020–2021) Styring av statlige universiteter og høyskoler (Styringsmeldingen).3
Omorganiseringen innebærer å opprette et nytt direktorat for høyere utdanning og
kompetanse ved å slå sammen Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i
høyere utdanning (Diku) og Kompetanse Norge. I tillegg flyttes oppgaver fra Unit–
Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning og Norsk senter
for forskningsdata AS (NSD) til direktoratet. Universell, pådriverenheten for inkludering,
universell utforming, tilrettelegging og læringsmiljøutvalg i høyere utdanning , legges også
inn i direktoratet. Direktoratet etableres 1. juli 2021 og har fått navnet Direktoratet for
høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). I tillegg skal det fra 1. januar 2022 etableres et
tjenesteleveranseorgan som får oppgaver fra Uninett AS, NSD AS og Unit, som får navnet
"Kunnskapssektorens tjenesteleverandør".
HK-dir skal ha ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere
yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Dette omfatter blant annet oppgaver med
analyse- og kunnskapsforvaltning, forvaltning av regelverk, opptak, tilskuddsordninger og
systemer som gir uttelling i finansieringssystemet, samt arbeid med kvalitetsutvikling,
internasjonalisering og digitalisering.
Det følger av Styringsmeldingen at NOKUT vil bli berørt av omorganiseringen.
Regjeringen har i forbindelse med opprettelse av direktoratet besluttet at NOKUT skal
videreføres og rendyrkes som et tilsyns-, akkrediterings- og kvalitetssikringsorgan.
Oppgaver som ikke er direkte tilknyttet tilsyns- og akkrediteringsoppgavene, overføres til
direktoratet.

2.2 NOKUTs oppgaver
Departementet har vurdert de lovfestede oppgaver NOKUT har i dag. Oppgavene fremgår
i hovedsak av universitets- og høyskoleloven (uhl.)4 og fagskoleloven5. Ved siden av
tilsyns- og akkrediteringsoppgaver, inkludert evalueringsoppgaver knyttet til dette, er
NOKUTs oppgaver å behandle søknader om generell godkjenning av utenlandsk høyere
utdanning og utdanning fra utenlandsk fagskole, jf. uhl. § 2-1 og fagskoleloven § 7, samt
gi godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring etter opplæringsloven § 3-4 a6. I
tillegg har NOKUT en rekke ulike forvaltningsoppgaver som de utfører på oppdrag fra
departementet.
NOKUT er faglig uavhengig i oppgaver nevnt i uhl. § 2-1 tredje og fjerde ledd, men
underlagt departementets alminnelige styringsmyndighet innenfor statsrådens
konstitusjonelle ansvar i utførelsen av forvaltningsoppgaver delegert fra
Kunnskapsdepartementet.

3

Se også Innst. 425 S (2020-2021), votering 20. mai 2021

4

Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

5

Lov 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning.

6

Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.
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Departementet har vurdert om oppgavene knyttet til godkjenning av utenlandsk utdanning
fortsatt må være lagt til NOKUT gjennom lov, og om oppgaven fremdeles skal være
gjenstand for faglig uavhengighet, slik det fremgår av uhl. § 2-1 første ledd at den er i
dag. I dette er det også gjort en vurdering av hvilke godkjenningsoppgaver NOKUT gjør i
dag som er omfattet av den faglige uavhengigheten.
I tillegg har departementet i sin gjennomgang av NOKUTs oppgaveportefølje sett på de
øvrige oppgavene som Kunnskapsdepartementet gjennom delegasjon har overført til
NOKUT. Det er gjort en vurdering av om disse skal ligge til NOKUT eller til det nye
direktoratet. Departementet kan selv beslutte hvor disse oppgavene skal ligge, og flytting
av slike oppgaver krever ikke lovendring. Departementet tar sikte på at
forvaltningsoppgaver som har tilknytning til NOKUTs mandat som nasjonalt tilsyns - og
akkrediteringsorgan, kan bli liggende i NOKUT (som studiebarometer, økonomisk tilsyn
med private høyskoler og fagskoler, og relevante forskrifter). Andre forvaltningsoppgaver
som naturlig hører sammen med HK-dir sine oppgaver, kan bli flyttet dit (for eksempel
regelverksforvaltning, sikkerhet og beredskap, økonomiske kontrolloppgaver m.m.). Dette
vil også gjelde informasjonsoppgaver knyttet til godkjenning av utenlandske utdanninger
og yrkeskvalifikasjoner som oppgavene som informasjonsenhet for oppfølging av
Lisboakonvensjonen, assistansesenter for EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv og nasjonalt
kontaktpunkt for EQF. Disse forvaltningsoppgavene er ikke nærmere behandlet i dette
høringsutkastet.
For å endre NOKUTs lovfestede oppgaveportefølje må departementet foreslå endring i
relevant lovgivning. Slike endringsforslag må forelegges Stortinget etter forutgående
utredning og høring i henhold til vanlige rutiner og krav til endring av lover.
Departementet har hatt en åpen prosess og involvert NOKUT i forbindelse med
gjennomgangen og vurderingen av oppgavenes plassering, og også mottatt innspill i
forbindelse med utarbeiding av høringsnotatet. Av hensyn til behovet for å ha en
oversiktlig og ryddig prosess overfor NOKUT og NOKUTs ansatte, er departementets
vurdering at overføringen av oppgaver fra NOKUT til HK-dir bør skje så samlet som
mulig. På grunn av prosessregler for lovendringer innebærer dette at overføring av
oppgaver først vil skje etter at lovendringene eventuelt er vedtatt av Stortinget våren 2022.

2.3 Faglig oppfølging av studentene – utdanningsplan
I 2015 gjennomførte Riksrevisjonen en undersøkelse av studiegjennomføring i høyere
utdanning. Hovedkonklusjonene var at gjennomføringen i høyere utdanning er svak, og at
innsatsen for å øke gjennomføringen og redusere frafallet har hatt beskjeden effekt 7. En
sentral påstand i rapporten fra Riksrevisjonen var at utdanningsplanene ikke hadde fungert
som et virkemiddel for økt progresjon, og at de heller blir tilpasset studentenes situasjon
enn å tjene som et middel for å styre studentene i retning av normerte studieløp.
Riksrevisjonen anbefalte derfor Kunnskapsdepartementet å vurdere hvordan

7

Riksrevisjonen. Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning. Dokument 3:8 (2014–2015).
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utdanningsplanene kan bidra til å nå det nasjonale målet om at studenter skal gjennomføre
utdanningen på kortere tid.
Som en oppfølging av Riksrevisjonens rapport ble det i 2016 gjennomført en undersøkelse
av institusjoners bruk av utdanningsplaner som et virkemiddel for gjennomføring av
studiene8. Hovedfunnene når det gjaldt institusjonenes rutiner og praksis for fastsettelse,
endring og oppfølging av utdanningsplaner, var blant annet at det ved mange
utdanningsinstitusjoner var svært enkelt for studentene å legge opp til et studieløp med
lavere progresjon enn normert tid. Dette skyldtes at institusjonene manglet rutiner for
kontroll av progresjon og godkjenning av ikke-normerte løp. Blant annet brukte kun
halvparten av studieadministrasjonene utdanningsplanen til å følge med på studentenes
progresjon.
Aune-utvalget viste i NOU 2020: 3 punkt 21.3.2.1 blant annet til at utdanningsplanens
hovedformål er å være et virkemiddel for gjennomføring, og foreslo derfor å tydeliggjøre
formålet med utdanningsplanen. Departementet foreslår at formålet bør fremgå tydeligere
av lovteksten. I tillegg foreslår departementet at institusjonenes ansvar overfor studentene
når det gjelder den faglige oppfølgingen presiseres. Departementet foreslår også at
studentenes ansvar overfor medstudentene ikke videreføres, samt enkelte språklige
endringer i bestemmelsen. Se kapittel 5 for nærmere omtale.

2.4 Studentenes læringsmiljø – universell utforming, individuell
tilrettelegging og læringsmiljøutvalg
Departementet foreslår å omstrukturere gjeldende bestemmelse om studentenes
læringsmiljø som i dag fremgår av universitets- og høyskolelov (uhl.) § 4-3. På denne
måten vil reglene om studentenes læringsmiljø og studentenes rettigheter presenteres i
loven på en mer oversiktlig måte, som skal gjøre bestemmelsene enklere å forstå.
Departementet forslår å videreføre studentenes rettigheter til individuell tilrettelegging og
presisere i selve lovbestemmelsen hva som menes med "særskilte behov" da dette ofte
misforstås. Departementet foreslår også å omformulere gjeldende bestemmelse om
universell utforming siden dette ikke lenger bare er et prinsipp, men et konkret rettslig
krav som følger av likestillings- og diskrimineringsloven § 17. Plikten gjelder dog ikke
utforming som innebærer en uforholdsmessig byrde for institusjonen. I tillegg foreslår
departementet en hjemmel for at institusjonene kan opprette flere læringsmiljøutvalg eller
underutvalg under dagens læringsmiljøutvalg. Se kapittel 6, 7 og 11 for nærmere omtale.

2.5 Permisjon og tilrettelegging ved graviditet og etter fødsel
Departementet har over tid registrert at det har vært flere saker om rekkevidden av
institusjonens ansvar for tilrettelegging for studenter i forbindelse med graviditet og
fødsel, og ved sykdom. I et brev 25. mars i år orienterte departementet sektoren om

8

Nordhagen, Inger C.; Malin Dahle og Øyvind Skjervheim. Utdanningsplaner – et virkemiddel for gjennomføring? Ideas2evidencerapport 08:2016.
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rekkevidden av tilretteleggingsbestemmelsene i universitets- og høyskoleloven.
Bakgrunnen for brevet var blant annet henvendelser fra studenter hvor det fremgikk at
praksis for behandling av søknader om permisjon, utsettelse av eksamen og annen
tilrettelegging var ulik fra institusjon til institusjon og internt på institusjonene. I brevet
viste departementet til at det kunne reises spørsmål om i hvilken utstrekning
utdanningsinstitusjonene hadde gjort reelle vurderinger av kravene i loven om individuell
tilrettelegging. Departementet så derfor behov for å gi institusjonene en orientering om
innholdet i regelverket og institusjonenes ansvar.
De fleste universiteter og høyskoler har egne regler om rett til permisjon fra studiet i egne
lokale forskrifter. Departementet mener imidlertid at det er hensiktsmessig at
permisjonsretten også fremgår av loven, slik at studentenes permisjonsadgang ses i
sammenheng med lovens alminnelige bestemmelse om tilrettelegging.
For å sikre likebehandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt, mener
departementet at det er et behov for å presisere sammenhengen mellom den generelle
bestemmelsen om individuell tilrettelegging (dagens § 4-3 femte ledd, lovforslagets § 4-3
b) og den særskilte bestemmelsen i § 4-5 om tilrettelegging ved graviditet og etter fødsel.
Se kapittel 7 og 8 for nærmere omtale.

2.6 Opprettelse av flere klagenemder eller utvidet klagenemnd
ved universiteter og høyskoler
Strukturendringer i sektoren med store institusjoner som favner over større geografiske
områder og med flere studenter, kan gjøre det utfordrende å behandle saker om fusk,
skikkethet og klager innen rimelig tid fordi saksomfanget øker. Den senere tids økning av
fuskesaker grunnet digitale hjemmeeksamener, har resultert i flere saker som må
behandles av institusjonens klagenemnd. For at sakene skal kunne behandles innen rimelig
tid mener departementet det kan være hensiktsmessig å åpne opp for at institusjonene kan
endre klagenemndstrukturen. Departementet mener at det kan være hensiktsmessig å åpne
for at det kan opprettes en utvidet klagenemnd eller to nemnder hvor én behandler saker
som førsteinstans og den andre behandler saker som klageinstans. Ved en eventuell
lovfesting av to nemnder vil vedtak fattet av nemnda som førsteinstans påklages til Felles
klagenemnd. Vedtak fattet av nemnda i kraft av å være klageinstans, kan ikke påklages. Se
kapittel 13 for nærmere omtale.

2.7 Endring av bestemmelsen om annullering av eksamen ved
formelle feil
I Prop. 59 L (2013–2014) Endringer i universitets- og høyskoleloven ble det i forbindelse
med forslaget om klage over formelle feil ved eksamen gjort en feil ved at forslaget omtalt
i høringen og i lovproposisjonen, ikke kom tydelig nok frem i selve lovforslaget.
Departementet har tidligere uttalt at loven bør endres. Forslaget i § 5-2 fjerde ledd viser til
studentenes klagemulighet samt at det kun er institusjonen, og ikke klagenemnda, som kan
opptre som førsteinstans og bestemme at det skal foretas ny sensurering eller avholdes ny
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eksamen eller prøve. Dette er også i samsvar med departementets redegjørelse i Prop. 59
L (2013–2014). Dette forslaget fremmes derfor på nytt igjen nå med ny ordlyd. Se kapittel
14 for nærmere omtale.

Del I
Endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og
opplæringsloven
3 NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
3.1 Gjeldende rett
3.1.1 NOKUT – fra 2002 til 2021
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) ble opprettet av Stortinget ved en
endring i 2002 av den da gjeldende lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995.
Opprettelsen var begrunnet i de omfattende endringene i høyere utdanning som ble gjort
gjennom Kvalitetsreformen 9 og Norges tilslutning til Bologna-prosessen,10 der ett av
kravene er at deltakerlandene må ha et uavhengig eksternt kvalitetssikringsorgan for
høyere utdanning. Erfaringene fra arbeidet med den da gjeldende privathøyskoleloven11
gjorde at departementet også var opptatt av at akkrediteringene av privat høyere utdanning
fremover måtte gjøres av et faglig uavhengig organ.
NOKUT var operativt fra 1. januar 2003. Ved stortingets behandling av endringer i
universitets- og høyskoleloven 5. juni 2009 ble det både fra Kunnskapdepartementet og
fra Stortinget lagt til grunn at "NOKUT skal være et lite og ubyråkratisk organ" 12, og at
endringene som ble foreslått i 2009, ikke skulle endre dette. Etter 2009 har NOKUT vokst
kraftig, både i oppgaver og antall ansatte. NOKUT er i dag et relativt stort organ, og det
ble rapportert om at det var 159 ansatte i NOKUT pr. 15. mars 2021 13.

9

Innst. S nr. 337 (2000–2001) Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskningskomiteen om Gjør din plikt – krev din rett.
Kvalitetsreform av høyere utdanning og St.meld. nr. 27 (2000–2001) Gjør din plikt – krev din rett. Kvalitetsreform av høyere
utdanning.
10

Dette samarbeidet omfatter nå 49 land og kalles Det europeiske området for høyere utdanning, the European Higher
Education Area.
11

Lov om eksamensrett for og statstilskudd til private høyskoler (privathøyskoleloven) av 11. juli 1986 nr.
53 (opphevet i 2005)
12

Se Ot.prp.nr. 71 (2008-2009) Om lov om endringer i lov 1- april 2005 nr. 15 om universiteter og
høyskoler s. 13 første spalte, jf. referat fra Stortingets diskusjon 5. juni 2009 s. 669 første spalte - 17088 Ot
nr5 møte 42-47 (stortinget.no)
13

NOKUTs årsrapport for 2020 s. 12
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NOKUTs lovbestemte oppgaver er hovedsakelig regulert i universitets- og høyskoleloven
(uhl.) kapittel 2 og 3. I tillegg finnes det bestemmelser om NOKUT i fagskoleloven og
opplæringsloven. NOKUT har siden den første loven om fagskoleutdanning ble vedtatt av
Stortinget i 2003 også fått en rolle i reguleringen og utviklingen av fagskolesektoren.
Ordningen med generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning ble opprettet
samtidig med etableringen av NOKUT. NOKUT fikk ansvaret for denne oppgaven fra
starten av, da det tidligere National Academic Information Centre (NAIC), som hadde hatt
ansvaret for informasjon om arbeidet med godkjenning av utenlandsk høyere utdanning,
ble overført fra Norgesnettrådet til NOKUT.
NOKUT er et statlig forvaltningsorgan. Dette innebærer at det er underlagt
Kunnskapsdepartementets alminnelige styringsmyndighet i administrative, organisatoriske
og økonomiske forhold. Kunnskapsdepartementet kan både delegere oppgaver til
NOKUT og instruere NOKUT i forvaltningsoppgaver. 14
Samtidig er NOKUT også et faglig uavhengig organ i noen saker. Uhl. § 2-1 første ledd
sier at NOKUT er et statlig forvaltningsorgan som er "faglig uavhengig i oppgavene nevnt
i tredje og fjerde ledd". Dette omfatter oppgavene tilsyn, akkreditering, generell
godkjenning av utenlandsk høyere utdanning og evalueringer av betydning for å kunne
bedømme kvaliteten i høyere utdanning.
I 2018 ble uhl. § 2-1 endret slik at NOKUTs rolle som forvaltningsorgan ble presisert,
samtidig som den nødvendige faglige uavhengigheten når det gjelder kvalitetssikring fikk
et tydelig vern i loven. Lovendringen la til rette for overføring av en rekke nye
forvaltningsoppgaver fra departementet til NOKUT, blant annet ansvar for økonomisk
tilsyn av private høyskoler og for alle samskipnader. I den forbindelse ble en seksjon for
økonomisk tilsyn overført fra Kunnskapsdepartementet. Departementet har også overført
andre oppgaver knyttet til økonomisk tilsyn, rapportering og kontroll, til sikkerhet og
beredskap og til forvaltning av forskrifter, samt ansvaret for yrkesgodkjenning av lærere i
skolen og styrere og pedagogiske ledere i barnehage med utdanning fra utlandet, til
NOKUT.
Oppfølgingen av stortingsmeldingen om strukturreform i høyere utdanning15 i 2015
medførte en endring i studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften 16.
Strukturreformen førte også til en dreining i NOKUTs kjernevirksomhet knyttet til tilsyn
og akkreditering som følger av universitets- og høyskoleloven. Oppgavene ble dreiet fra å
være hovedsakelig akkrediteringsoppgaver til et mer systematisk og bredt tilsyn med
institusjonenes kvalitetsarbeid (2016). Tidligere akkrediterte NOKUT både semester- og
årskurs i høyere utdanning, mens NOKUT med virkning fra 2017 kun akkrediterer

14

Ot.prp. nr. 71 (2008–2009) Om lov om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler s. 12.

15

Meld.St.18 (2014-2015)

16

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 1. februar
2010 nr. 96 og Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskrifen) av
7. februar 2017 nr. 137.
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studieprogram for hele grader (bachelor-, master- og ph.d.-program, mv.).
Strukturreformen har videre ført til endringer i UH-institusjonenes størrelse og faglige
fullmakter, noe som har medført at det også av den grunn har vært færre søknader om
akkreditering av studieprogram fra UH-sektoren etter 2016, tross en svak stigning etter
2018.
Etableringen og forvaltningen av godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og
yrkesopplæring ble delegert til NOKUT i 2016, og i 2019 ble også godkjenningsordningen
for fagskoleutdanning iverksatt. 17 NOKUT har også fått flere andre oppgaver knyttet til
godkjenning av utenlandsk utdanning og yrkeskvalifikasjoner, jf. opplæringsloven § 3-4 a,
blant annet som senter for informasjon om godkjenning av utenlandske utdanninger og
yrkeskvalifikasjoner i Norge.
NOKUTs oppgaver har også økt som følge av endring i antallet søknader om
akkreditering fra fagskolesektoren. Disse har økt betraktelig de siste årene. Fra 2020 ble
økningen enda større, blant annet som et resultat av en økt satsing på korte og yrkesrettede
utdanninger i kompetansereformen, og på grunn av koronapandemien.
3.1.2 NOKUTs formål
Formålet med NOKUT er
å føre tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning og fagskoleutdanning, gi generell
godkjenning av utenlandsk høyere utdanning, og å stimulere til kvalitetsutvikling som
sikrer et høyt internasjonalt nivå i utdanningstilbudene ved institusjonene,
jf. universitets- og høyskoleloven § 2-1 andre ledd. I samme bestemmelse heter det at
NOKUTs arbeid skal bidra til at
samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning, fagskoleutdanning og
godkjent høyere utenlandsk utdanning. I sitt arbeid skal NOKUT søke å bistå institusjonene
i deres utviklingsarbeid.
Det er lagt til grunn at NOKUTs samfunnsmandat, beskrevet i universitets- og
høyskoleloven (uhl.) § 2-1 andre ledd andre punktum, er å sikre og bidra til at samfunnet
kan ha tillit til kvaliteten i høyere utdanning. NOKUT skal ut fra dette være et organ som
sikrer at utdanningen som blir tilbudt, holder en gitt kvalitet, og at studenter som begynner
på en utdanning, kan ha tillit til at de får den undervisningen som er nødvendig for å
oppfylle kravene som er satt til utdanningen.
NOKUT skal i fremtiden fortsatt være et kvalitetssikringsorgan, og kjerneoppgavene for
NOKUT vil være tilsyn og akkreditering, inkludert evalueringer knyttet til disse
oppgavene.

17

Prop. 95 L (2015-2016) Endringer i fagskoleloven (om studentrettigheter m.m.) og Prop. 47 L (2017 2018)Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven)
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3.1.3 Styring av NOKUT
NOKUT er organisert med et styre som øverste organ, jf. universitets- og høyskoleloven §
2-2. I NOKUTs rolle som faglig uavhengig organ vil styret være den øverste
beslutningsmyndigheten. I behandling av saker der NOKUT har fått delegert
forvaltningsoppgaver fra departementet, vil statsråden i Kunnskapsdepartementet være
konstitusjonelt ansvarlig for ordinære forvaltningsoppgaver, også etter at disse oppgavene
er delegert til NOKUT. Dette medfører at det er to vertikalt parallelle styringslinjer for
NOKUT: Styret som ansvarlig i faglig uavhengige saker og statsråden som ansvarlig for
forvaltningsoppgaver. Det medfører videre at i noen saker, slik som godkjenning av
utenlandsk utdanning, er situasjonen i dag at beslektede oppgaver sorterer under to ulike
styringsregimer. I dag er generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning definert i
loven som en faglig uavhengig oppgave, jf. uhl. § 2-1 tredje ledd, der NOKUTs styre er
øverste ansvarlige organ. Generell godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning og
godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring er derimot forvaltningsoppgaver der
statsråden i Kunnskapsdepartementet er konstitusjonelt ansvarlig. Også andre
godkjenningsoppgaver regnes som vanlige forvaltningsoppgaver, slik at ansvaret i siste
instans ligger til statsråden, ikke til NOKUT. Dette doble systemet gir noen utfordringer
og kan skape forvirring om hvem som er ansvarlig i de ulike sakene og følgelig hvordan
de bør behandles.18
Den store økningen og endringen i NOKUTs oppgaveportefølje kan gi inntrykk av et
"delt" NOKUT. I sitt innspill til Universitets- og høyskoleutvalgets arbeid med NOU
2020: 319 tok NOKUT opp at reguleringen av organets myndighet i uhl. § 2-1 innebar
noen utfordringer. De skriver:
det bør foretas en vurdering av hvorvidt reguleringen av NOKUTs uavhengighet bør
tydeliggjøres.
Videre skriver NOKUT (side 3)
Selv om det nå henvises til konkrete oppgaver i tredje og fjerde ledd, må uhl. § 2-1 første
ledd kunne sies å nøye seg med en forholdsvis generell angivelse av den faglige
uavhengigheten. … NOKUT mener på denne bakgrunn at det bør kommer (sic.) tydeligere
i(sic) frem hva som ligger i uavhengigheten tilknyttet de ulike sidene ved NOKUTs
virksomhet. Konsekvensene bør være gjennomtenkte, og det bør sørges for en klar og
holdbar rettslig regulering som er egnet til å løse eventuelle problemstillinger dersom dette
kommer på spissen.
Departementet er enig med NOKUT i at dagens regulering i universitets- og
høyskoleloven ikke er helt tydelig når det kommer til forståelsen av hvilke oppgaver som
er faglig uavhengige og hvilke som ikke er det. En total gjennomgang av reguleringen av
18

NOKUT har i senere tid fått forvaltningsoppgaver som reguleres av fagskoleloven og opplæringsloven,
mens organiseringen og styringen er regulert av universitets- og høyskoleloven. Dette medfører at systemet
for saksbehandling kompliseres ytterligere.
Innspill til universitets- og høyskoleloven § 2-1 NOKUTs oppgaver og myndighet, se Mottatte innspill –
Universitets- og høyskolelovutvalget (universitetsoghoyskolelovutvalget.no)
19
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NOKUT vil måtte gjøres systematisk ved utarbeidelse av ny universitets- og høyskolelov.
I denne høringen foreslår vi kun å endre bestemmelsen om faglig uavhengighet for
generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning, for slik å klargjøre og etablere en
mer enhetlig regulering av godkjenningsområdet. Som vist over er godkjenningssaker ikke
enhetlig organisert i styringslinjen. Dette skaper i noen situasjoner utfordringer, og
departementet foreslår derfor endringer for å etablere en felles behandlingsstruktur for
slike saker.
3.1.4 Internasjonale forpliktelser om uavhengig kvalitetssikring
NOKUT er faglig uavhengig i håndteringen av oppgaver knyttet til kvalitetssikring. Dette
er et viktig prinsipp som ble lagt til grunn da NOKUT ble etablert i 2003, og det er
begrunnet i at samfunnet skal ha tillitt til alle akkrediteringsvedtak og til det faglige
tilsynet.
Uavhengig kvalitetssikring og -utvikling av høyere utdanning er påkrevd gjennom the
European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area (ESG).20 Disse standardene og retningslinjene har sin bakgrunn i
Bologna-prosessen, som Norge har forpliktet seg til å følge opp, og de setter krav til
systemene for kvalitetssikring av høyere utdanning i Europa. 21 Det er viktig for
departementet at NOKUT, i likhet med de aller fleste europeiske kvalitetssikringsorganer,
oppfyller disse kravene. 22 ESG forutsetter at arbeidet med ekstern kvalitetssikring og utvikling (akkreditering, tilsyn, evalueringer) av høyere utdanning er uavhengig av
departementet, utdanningsinstitusjonene og andre aktører. Hovedregelen om
kvalitetssikringsorganenes uavhengighet følger av ESG punkt 3.3:
Agencies should be independent and act autonomously. They should have full
responsibility for their operations and the outcomes of those operations without third party
influence.
Dette kravet om uavhengighet er grunnen til at kvalitetssikring av høyere utdanning
fortsatt bør være plassert i et eget organ, med et styre som kan sikre faglig uavhengighet i
disse oppgavene (se også punkt 3.1.2).
Den faglige uavhengigheten for kvalitetssikringsoppgaver gjelder også på
fagskoleområdet. Dette ble i 2016 fastsatt i forskrift om kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 1-5 første ledd. Det står her

20

ESG ble først vedtatt i 2005. Gjeldende versjon av ESG er fra 2015, se ESG • ENQA.

21

I Bologna-erklæringen fra 1999 står det at landene forplikter seg til å arbeide for å nå flere mål, herunder
"Promotion of European co-operation in quality assurance with a view to developing comparable criteria
and methodologies". Disse sammenlignbare kriteriene og metodene er nedfelt i ESG .
22

NOKUTs oppfyllelse av kravene i ESG evalueres hvert femte år. NOKUT har blitt vurdert til å oppfylle
ESG i 2013 og senest i 2018. ESG må oppfylles for å være medlem i the European Association for Quality
Assurance in Higher Education (ENQA), og for å være registrert i The European Quality Assurance
Register for Higher Education (EQAR).
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at NOKUT skal sørge for at virksomheten er i henhold til internasjonale regler, standarde r
og praksis.23
En sentral forutsetning for regjeringens beslutning om NOKUTs videre virksomhet er at
NOKUT fortsatt skal være faglig uavhengig i disse oppgavene, og at oppgaver som ligger
innenfor ESG, samt tilsvarende oppgaver på fagskoleområdet, skal forbli i NOKUT.
ESG og dets krav om uavhengighet gjelder kun for kvalitetssikring av høyere utdanning.
Det gjelder ikke for godkjenning av utenlandsk utdanning, og det foreligger heller ingen
andre internasjonale forpliktelser som tilsier at godkjenning av utenlandsk utdanning skal
være en uavhengig oppgave (se også 4.1.1).
3.1.5 Vurdering av rekkevidde av faglig uavhengighet på
godkjenningsområdet
Internasjonale forpliktelser på kvalitetssikringsområdet (se over) begrunner hvorfor
NOKUT skal være faglig uavhengig i saker om kvalitetssikring, akkreditering og tilsyn.
Det fremgår imidlertid ikke av de samme og andre internasjonale forpliktelser, eller
tidligere forarbeider til universitets- og høyskoleloven, hvorfor generell godkjenning av
utenlandsk høyere utdanning skal gjøres av et faglig uavhengig organ. Denne reguleringen
er motsatt av faglig godkjenning av utenlandsk høyere utdanning etter universitets- og
høyskoleloven (uhl. § 3-5 og § 3-5 a og b), som er en ordinær forvaltningsoppgave og
ikke definert som en faglig uavhengig oppgave, da institusjonene blant annet må følge
Lisboakonvensjonen ved vurdering av utdanning tatt i en konvensjonsstat, jf. omtalen av
dette i Prop. 111 L (2020–2021) side 42 flg. Denne motsetningen blir enda tydeligere
siden faglig godkjenning utføres av institusjoner med lovbestemt faglig frihet (jf. uhl. § 15).
Å gi generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning er nevnt som ett av flere
formål for NOKUT, jf. uhl. § 2-1 andre ledd. Aune-utvalget24 la til grunn, ut fra ordlyden i
tredje ledd der det bare står "generell godkjenning av utenlandsk utdanning", at den
faglige uavhengigheten også måtte gjelde for godkjenning av utenlandsk
fagskoleutdanning. Departementet er ikke enig i utvalgets vurdering på dette punktet.
Bestemmelsen i tredje ledd om at NOKUT skal gi generell godkjenning av utenlandsk
utdanning, ble endret i 200925 og 201626. I 2016-endringen er ordet "høyere" falt ut.
Oppgaven ble etter lovvedtaket nevnt som "generell godkjenning av utenlandsk
utdanning". Det er ikke angitt noen forklaring på hvorfor "høyere", er tatt ut av lovteksten,
og det er heller ikke gitt noen forklaring på hvorfor det står "gi generell godkjenning av
utenlandsk høyere utdanning" i § 2-1 andre ledd, men "gi generell godkjenning av
23

Forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften). Se også Prop. 64 L (2017–2018) punkt 3.1.2.
24
25
26

NOU 2020:3 Ny universitets- og høyskolelov
Ot.prp. 71 (2008–2009) Innst. O.nr. 78 (2008–2009) Lovvedtak 5. og 10. juni 2009
Prop. 81 L (2015–2016), Innst. 341 L (2015–2016) Lovvedtak 94 (2015–2016)
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utenlandsk utdanning" i tredje ledd. Det er heller verken nevnt i forarbeider til
universitets- og høyskoleloven eller fagskoleloven.
Departementet viser til at bestemmelsen om faglig uavhengighet i uhl. § 2-1 første ledd
kom inn i loven i 2018, da NOKUTs faglige uavhengighet i noen oppgaver ble presisert.
Gjennom ny fagskolelov i 2018 fikk NOKUT oppgaven med å gi generell godkjenning av
utenlandsk fagskoleutdanning. Universitets- og høyskoleloven og ny fagskolelov ble
endret parallelt våren 2018, og ved en inkurie har ikke formuleringen i uhl. § 2 -1 første
ledd jf. tredje ledd blitt sett i sammenheng med godkjenning av fagskoleutdanning. Da
NOKUT begynte på oppgaven med generell godkjenning av fagskoleutdanning i 2019, ble
heller ikke henvisningen til hva som skulle defineres som faglig uavhengige oppgaver,
endret. Departementet mener at å lese denne bestemmelsen slik at generell godkjenning av
fagskoleutdanning skal være omfattet av NOKUTs faglige frihet, aldri har vært intendert
og derfor heller ikke skal forstås slik. Departementet legger ut fra dette til grunn at når
NOKUT foretar en generell godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning, er det en ren
forvaltningsoppgave.
3.1.6 Oversikt over de mest sentrale ordningene for godkjenning av
utenlandsk utdanning under Kunnskapsdepartementet
Som nevnt over er godkjenning av høyere utdanning fra utlandet ikke knyttet til ESG, og
det foreligger ingen internasjonale forpliktelser om organisering av denne oppgaven.
Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning er rammet inn av annet internasjonalt
regelverk, især Lisboakonvensjonen 27 og den nye globale UNESCO-konvensjonen28.
Norske myndigheter har også en forpliktelse til å vurdere utdanninger etter EØS -avtalen,
men denne vurderingen gjøres bare i de tilfeller der det er snakk om regulerte yrker, og i
denne forbindelse vurderes yrkeskvalifikasjonene og ikke bare utdanningen. Denne typen
vurdering og godkjenning faller utenfor de godkjenninger av utdanning som NOKUT
foretar i dag og er derfor ikke spesifikt omtalt videre i dette høringsnotatet.
Nedenfor følger en oversikt over de mest sentrale godkjenningsordningene vi har i dag på
nasjonalt nivå som ligger under Kunnskapsdepartementet:

27

Europaråds- og UNESCO-konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner innen høyere utdanning i
Europaregionen
28

Global konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning
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Godkjenningsordninger – utenlandske utdanninger og
yrkeskvalifikasjoner – KD
Godkjenning etter universitets- og høyskoleloven – generell godkjenning
Uhl. § 3-4 gir NOKUT myndighet til å treffe vedtak om generell godkjenning av
utenlandsk høyere utdanning "slik at utdanningen i nivå og omfang godkjennes som
likestilt med akkreditert norsk høyere utdanning". En slik generell godkjenning er basert
på en vurdering av den utenlandske høyere utdanningen ut fra kunnskap om
utdanningssystemet i det aktuelle landet. Det faglige innholdet i utdanningen vurderes
ikke. En generell godkjenning gir kun informasjon om hvilket nivå den aktuelle
utdanningen ligger på, og hvilket omfang den har. I tillegg innebærer behandlingen av
søknader om generell godkjenning at det foretas en vurdering av om det utenlandske
vitnemålet er ekte (verifiserbart). Denne godkjenningsordningen er hensiktsmessig for
søkere som vil bruke godkjenningen for stillinger der arbeidsgiver ønsker ansatte med
høyere utdanning, men der det ikke er satt krav om spesiell yrkesgodkjenning.
Nærmere bestemmelser om hvordan NOKUT skal behandle søknader om generell
godkjenning av utenlandsk høyere utdanning, er nedfelt i forskrift 1. februar 2010 nr.
96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
(studiekvalitetsforskriften).
NOKUT er i dag faglig uavhengig i saker om generell godkjenning av utenlandsk
høyere utdanning.
Godkjenning av utenlandsk utdanning etter fagskoleloven
Bestemmelsen om godkjenning av utenlandsk utdanning i fagskoleloven gjelder
generell godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning. Den tilsvarer bestemmelsen om
generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning i universitets- og høyskoleloven §
3-4. Etter fagskoleloven § 7 avgjør NOKUT, etter søknad fra enkeltpersoner, om
utdanning fra en utenlandsk fagskole eller en annen yrkesfaglig utdanning på
tilsvarende nivå skal gis generell godkjenning som sidestilt med akkreditert
fagskoleutdanning.
Dette er en ordinær forvaltningsoppgave som ikke er omfattet av bestemmelsen i uhl. §
2-1 første ledd om NOKUTs faglige uavhengighet.
Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring etter opplæringsloven § 3-4 a29
NOKUT avgjør søknader fra enkeltpersoner om utenlandsk fag- eller yrkesopplæring
skal godkjennes som sidestilt med norsk fag- eller svennebrev eller vitnemål, jf.
opplæringsloven § 3-4 a. En opplæring godkjennes som sidestilt når den har samme
nivå og omfang og inneholder mange av de vesentlige faglige elementene som det
norske fag- eller svennebrevet.
Godkjenningsordningen ble etablert i 2016, og utdanninger fra fem europeiske land kan
nå bli vurdert opp mot i alt nitten norske fag- eller svennebrev. I Prop. 72 L (2015–
2016) fremgår det at det vil bli en gradvis oppbygging av ordningen grunnet et stort
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mangfold av utenlandske fag- og yrkesopplæringer. Det står videre at NOKUT i en
etableringsfase vil måtte starte med noen opplæringer fra utvalgte land, og utvide til
flere land og opplæringer etter hvert som de får erfaringer med ordningen. I Meld. St.
21 (2020–2021) vises det til at det er krevende å vurdere utenlandsk fag- og
yrkesopplæring i nivå, omfang og faglig innhold opp mot norske fag- eller svennebrev. I
videreutviklingen av ordningen foreslås det å gjøre justeringer og regulere ordningen i
forskrift før ordningen utvides videre.
Godkjenning av utenlandsk fag- eller yrkesopplæring er en ordinær forvaltningsoppgave
som ikke er omfattet av bestemmelsen i uhl. § 2-1 første ledd om NOKUTs faglige
uavhengighet.
Generell studiekompetanse fra utlandet (GSU-listen)
NOKUT har ansvar for å oppdatere oversikten over utdanninger fra utlandet som
kvalifiserer som tilsvarende generell studiekompetanse fra utlandet, kalt GSU-listen.
Denne listen er bindende ved opptak til høyere utdanning og skal brukes i vurderingen
av søknader om opptak. Samtidig er den veiledende for generelle og faglige
godkjenninger etter universitets- og høyskoleloven.
Ettersom de aller fleste søknader om opptak til høyere utdanning går gjennom det
samordnede opptaket, behandler Samordna opptak (fra 1. juli 2021 en del av HK-dir)
de aller fleste søknadene om opptak til høyere utdanning basert på utenlandsk
utdanning. Samordna opptak kan også utenom opptaket vurdere om en utenlandsk
utdanning tilsvarer generell studiekompetanse. I praksis er det ofte Samordna opptak
som først observerer endringer i utdanningssystemer og vitnemål fra studieforberedende
videregående opplæring i andre land, og de har gjennom årene opparbeidet høy
kompetanse på studieforberedende utdanninger fra hele verden. De bidrar derfor i
betydelig grad også til å holde GSU-listen oppdatert gjennom et formelt samarbeid om
listen mellom NOKUT og Samordna opptak.
Ansvaret for oppdatering av GSU-listen er en ordinær forvaltningsoppgave.
Godkjenning av lærere i skolen og av styrere og pedagogiske ledere i barnehage
med utdanning fra utlandet
Til forskjell fra de øvrige ordningene er dette en ordning for lovregulerte yrker som gir
en yrkesgodkjenning og rett til å utøve yrket i Norge. Ordningen skal sikre at
yrkesutøvere har de nødvendige kvalifikasjonene til å utøve yrket i Norge. Yrkene det
er snakk om er lærere i grunnskolen og i videregående opplæring, og styrere og
pedagogiske ledere i barnehage.
Ordningen er regulert i forskrift til godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og var
opprinnelig plassert og forvaltet av Utdanningsdirektoratet, før NOKUT overtok
oppgaven i 2020. Yrkesgodkjenningsordningen er en ordinær forvaltningsoppgave.
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Etter opplæringsloven er det også andre godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning, men disse er
delegert til fylkeskommunen eller kommunen som skoleeier
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Godkjenning etter universitets- og høyskoleloven – faglig godkjenning
Faglige godkjenninger av utenlandsk høyere utdanning foretas av universitetene og
høyskolene. Disse godkjenningene er i hovedsak nødvendig ved opptak og videre
studier ved norske universiteter og høyskoler. Slike godkjenninger er en faglig
vurdering av om studenten (søkeren) har oppnådd et læringsutbytte tilsvarende det som
er fastsatt for de aktuelle emnene ved studiet ved institusjonen, eventuelt for
studieprogrammet i sin helhet. Faglig godkjenning er en ordinær forvaltningsoppgave
som er regulert i uhl. § 3-5.

3.2 Høringsforslaget
3.2.1 Endring i reguleringen av NOKUTs oppgaver
3.2.1.1 Behov for rydding i det rettslige grunnlaget for godkjenningsoppgaver
Rammer for juridisk styring
Som nevnt tidligere er ordningen for generell godkjenning av utenlandsk høyere
utdanning etter universitets- og høyskoleloven definert som en oppgave hvor NOKUT er
faglig uavhengig, jf. uhl. § 2-1. Dette er ikke tilfellet for NOKUTs godkjenning av
utenlandsk fagskoleutdanning etter fagskoleloven eller fag- og yrkesopplæring etter
opplæringsloven, som anses som rene forvaltningsoppgaver. De faglige godkjenningene
av utenlandsk utdanning som universitetene og høyskolene foretar etter uhl § 3 -5 og 3-5 a
og b, er også ordinære forvaltningsoppgaver.
NOKUTs øvrige oppgaver på godkjenningsområdet er heller ikke omfattet av
bestemmelsen om faglig uavhengighet. Det gjelder blant annet godkjenning av
utenlandske yrkeskvalifikasjoner (godkjenning av lærer i skole og styrer og pedagogisk
leder i barnehage), informasjon om godkjenningsordninger generelt, informasjonssenter
etter Lisboakonvensjonen (medlem av ENIC-NARIC-nettverket), assistansesenter for EUs
yrkeskvalifikasjonsdirektiv og nasjonalt kontaktpunkt for Det europeiske
kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring 30 (EQF).
Universitets- og høyskoleloven § 2-1 ble revidert i 2018. Revisjonen innebar at NOKUT
også skulle kunne utføre rene forvaltningsoppgaver for departementet, altså oppgaver som
ligger til departementet, men som departementet kan delegere til et underordnet organ , jf.
kap. 3.1.1. For å klargjøre skillet mellom de faglig uavhengige oppgavene og
forvaltningsoppgaver som NOKUT også kunne utføre, ble følgende formulering lagt til i §
2-1 om NOKUT: "NOKUT er et statlig forvaltningsorgan som er faglig uavhengig i
oppgavene nevnt i tredje og fjerde ledd." I andre setning i tredje ledd heter det at
"NOKUT skal også gi generell godkjenning av utenlandsk utdanning".
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I forarbeidene (Prop. 64 L (2017–2018)) la regjeringen til grunn følgende:
Forslaget tydeliggjør at NOKUT har en todelt oppgaveportefølje med både ordinære
forvaltningsoppgaver og oppgaver som ligger utenfor departementets
instruksjonsmyndighet og ansvar.
For departementet er det helt sentralt at det ikke skal herske tvil om NOKUTs uavhengighet
i de lovpålagte oppgavene akkreditering, evaluering og faglig tilsyn med norske
utdanninger og institusjoner, samt behandlingen av enkeltsaker om generell godkjenning av
utenlandsk høyere utdanning. Uavhengigheten innebærer at departementet verken kan
påvirke NOKUTs igangsetting eller gjennomføring av, eller konklusjoner og vedtak i, disse
sakene. Uavhengigheten omfatter også NOKUTs faglige og fagpolitiske rådgivning på
feltet. Departementet mener at den justerte bestemmelsen fortsatt vil sikre at sektoren og
samfunnet generelt kan ha tillit til at NOKUT er uavhengig i utførelsen av oppgaver som
omtales i uhl. § 2-1 tredje og fjerde ledd.
Ved lovendringen i 2018 ble det ikke gjort noen separat vurdering av hvorfor de nevnte
oppgavene var definert å være faglig uavhengige oppgaver, og disse formuleringene
innebar derfor en videreføring av gjeldende rett.
Aune-utvalget skrev i NOU 2020:3, side 292, under utvalgets vurdering i relasjon til
NOKUTs uavhengighet ved godkjenning at:
Utvalget mener det er klart at NOKUT skal være faglig uavhengig i oppgaver som gjelder
akkreditering, evaluering og tilsyn. Utvalget setter derimot spørsmålstegn ved om generell
godkjenning av utenlandsk utdanning er en oppgave hvor det er formålstjenlig at NOKUT
er faglig uavhengig. Det fremstår for utvalget som at generell godkjenning av utenlandsk
utdanning er en typisk forvaltningsoppgave.
Departementets gjennomgang støtter opp om vurderingen som Aune-utvalget gjør i sitatet
over. Det kan være vanskelig å utlede hvorfor det skal være et krav at generell
godkjenning av utenlandsk høyere utdanning må utføres av et faglig uavhengig organ,
mens det ikke gjelder for andre godkjenningsordninger.
Oppgavene som er nevnt i § 2-1, har ikke noe enhetlig juridisk grunnlag som etablerer
dem som faglig uavhengige oppgaver. Da NOKUT ble etablert, gjorde erfaringene fra
forvaltningen av privathøyskoleloven at departementet mente det var behov for at
akkreditering og annen kvalitetssikring måtte være omfattet av faglig uavhengighet. For
oppgavene som gjelder tilsyn og akkreditering, følger kravet om faglig uavhengighet også
av internasjonale forpliktelser gjennom tilslutning til Bolognaprosessen og reglene som
følger av ESG. De samme føringene gjelder ikke godkjenning av utenlandsk høyere
utdanning. Begrunnelsen for hvorfor dette skal være en faglig uavhengig oppgave er
derfor uklar. Det er også uheldig at kravet om faglig uavhengighet bare gjelder for én av
flere godkjenningsordninger som NOKUT forvalter, noe som kan medføre at det formelle
skillet mellom de ulike ordningene blir krevende å forvalte.
Enhetlig juridisk ansvar
Etter departementets vurdering er det viktig å definere det juridiske ansvaret for
forvaltningen av disse godkjenningsordningene på samme måte for å få en enhetlig rettslig
forståelse av alle godkjenningsordningene. Det er uheldig å ha en ordning der man har
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identiske oppgaver etter ulike lover, men der noen vedtak treffes av en faglig uavhengig
instans, mens andre vedtak treffes på delegasjon fra departementet. Departementet mener
at godkjenning av alle typer utenlandsk utdanning er typiske forvaltningsoppgaver, og at
vedtak kan treffes av departementet eller av det organet som har fått delegert kompetanse
til å treffe slikt vedtak. Det er viktig å understreke at godkjenningsvedtak er enkeltvedtak
på linje med andre typer enkeltvedtak, og at disse vedtakene skal behandles i tråd med
reglene i forvaltningsloven. Det innebærer å følge vanlige krav til god forvaltningsskikk –
det vil si regler om habilitet, krav til likebehandling, at det ikke tas utenforliggende
hensyn, og at prosessene er transparente og kan etterprøves. I tillegg vil et enkeltvedtak
utløse en rett til å kreve begrunnelse og til å kunne påklage vedtaket og få klagen
behandlet av en uhildet klageinstans. Departementet mener derfor at søkernes
rettssikkerhet vil være like godt ivaretatt hvis generell godkjenning av utenlandsk
utdanning etter universitets- og høyskoleloven defineres som en forvaltningsoppgave som
kan utføres innenfor det ordinære forvaltningshierarkiet, og der statsråden vil være
konstitusjonelt ansvarlig i siste instans.
Denne vurderingen støttes også av at det blir stadig mer internasjonal regulering av
godkjenningsfeltet for å legge til rette for internasjonal mobilitet. Mesteparten av dette
gjelder høyere utdanning, så langt først og fremst Lisboakonvensjonen, men især i EU er
det stadig flere initiativ som også omfatter andre utdanningsnivå.
NOKUT har på en god måte fulgt opp bestemmelsen i studiekvalitetsforskriften § 6-1
femte ledd om at "NOKUT skal følge opp at norske interesser og forpliktelser etter
internasjonale avtaler om godkjenning og informasjon om høyere utdanning ivaretas ".
Norge bidrar aktivt både i oppfølgingen av Lisboakonvensjonen og i arbeidet med å få på
plass den globale UNESCO-konvensjonen som ble vedtatt i 2019. Det kan imidlertid være
uheldig hvis det kan oppstår spørsmål om rekkevidden av hva departementet har ansvar
for, når antallet internasjonale avtaler på området øker og delvis også omfatter flere
utdanningsnivåer. Om det skulle være uklarheter i fortolkningen av konvensjonene eller
av forholdet mellom dem, bør departementet kunne avklare uten å måtte gå om veien om
et styre. I tillegg er dette feltet også berørt av norsk utenrikspolitikk, og selv om NOKUT
hittil på en god måte har fulgt opp utenrikspolitiske føringer, er det uheldig at dette ikke er
definert som en ordinær forvaltningsoppgave med klare ansvarslinjer.
Norge har videre gjennom innlemmelse i EØS-avtalen av 2017-rekommandasjonen om
Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF) og Europassbeslutningen fra 2018 forpliktet seg til å ha på plass informasjonssystemer og registre som
gjelder kvalifikasjoner på alle nivåer. Et annet EU-initiativ på godkjenningsområdet som
gjelder flere utdanningsnivåer, er Rådsrekommandasjonen 31 fra 2018 om å fremme

31

Council Recommendation of 26 November 2018 on promoting automatic mutual recognition of higher education and upper
secondary education and training qualifications and the outcomes of learning periods abroad

Side 21 av 55

oven, fagskoleloven og opplæringsloven - 21/04961-1 Høring - Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven : Høringsnotat - Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og oppl.pdf

automatisk gjensidig godkjenning32 av høyere utdanning og videregående opplæring samt
resultater av læringsopphold i utlandet.
Det at det kommer stadig flere internasjonale initiativ som gjelder flere utdanningsnivåer,
gjør at det blir stadig mindre hensiktsmessig at den nasjonale oppfølgingen er underlagt
ulike regimer med hensyn til faglig uavhengighet. Også på bakgrunn av dette er det en
fordel at det rettslige grunnlaget for de ulike godkjenningsoppgavene samordnes, og at alt
defineres som forvaltningsoppgaver der ansvaret er lagt til departementet der statsråden
har et konstitusjonelt ansvar.
Departementet foreslår på grunnlag av de ovenstående argumentene at lovreguleringen av
godkjenning av utenlandsk utdanning som faglig uavhengig oppgave under NOKUTs
oppgaver i uhl. § 2-1 utgår, og at lovbestemmelsene som nevner NOKUT eksplisitt som
ansvarlig for slike oppgaver, oppdateres i tråd med dette.
3.2.1.2 Behov for samordning av godkjenningsoppgaver
I dag er flere oppgaver knyttet til godkjenning, vurdering og behandling av utenlandsk
utdanning fordelt på flere organer under Kunnskapsdepartementet. Som vist tidligere vil
disse organene og fagmiljøene bli slått sammen i et nytt direktorat – i Direktoratet for
høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). De fleste vil samles i direktoratet fra oppstart
1. juli 2021, Samordna opptak-delen av Unit fra 1. januar 2022.
I tillegg til oversikten over godkjenningsoppgaver m.m. som er nevnt i kap. 3.1.6, kan
nevnes følgende oppgaver som er knyttet til vurdering av utenlandsk utdanning:
•

Diku har oppgaver som berører godkjenning av utenlandsk utdanning, som driften av
"Study in Norway"-sidene med informasjon til potensielle utenlandske søkere til norsk
høyere utdanning, arbeidet som nasjonalkontor for Erasmus+ og med å tilrettelegge
for internasjonal mobilitet i alle deler av utdanningssystemet (elever, lærlinger,
studenter, lærere, instruktører, mv.), nasjonalt kontaktpunkt for ReferNet som er et
europeisk nettverk for fag- og yrkesopplæringssystemer og politikkutvikling, samt
oppfølgingen av Europass-beslutningen, et EU-system for digital dokumentasjon av
alle typer kompetanse og kvalifikasjoner.

•

Kompetanse Norge deltar i internasjonalt samarbeid om voksnes læring og
realkompetansevurdering. Unit ved Samordna opptak behandler søknader om opptak
til fagskoleutdanning, og søknader fra personer med utenlandsk utdanning.

•

Det utredes nå et samordnet opptak også til masterutdanninger. Ettersom det er mange
internasjonale søkere til masterutdanninger i Norge, vil det medføre behov for at
Samordna opptak bygger opp kompetanse på utenlandske bachelorutdanninger og
tilsvarende, i tillegg til studieforberedende utdanninger. En sammenslåing av
Samordna opptak med NOKUTs avdeling for godkjenning av utenlandsk utdanning

32

Ordningen med automatisk godkjenning innebærer at man kan laste ned og bruke en standardisert
uttalelse utarbeidet av NOKUT som sier hva den utenlandske utdanningen tilsvarer i Norge, uten å måtte
sende inn en søknad om godkjenning. Det er med andre ord ingen saksbehand ling eller vurdering av
dokumenter. Dette tilbudet gjelder for enkelte utdanninger fra Norden, Litauen og Polen.
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vil både bidra til kvalitet i vurderingen av de utenlandske søkerne i det samordnede
masteropptaket allerede fra dag én og forhindre videre oppbygging av
dobbeltkompetanse.
Det er etter departementets vurdering hensiktsmessig at NOKUTs oppgaver om
godkjenning av utenlandsk utdanning organiseres sammen med de tilgrensende oppgavene
som skal til HK-dir. NOKUT har gjort en god jobb med å bygge opp et sterkt og
kunnskapsrikt fagmiljø på godkjenningsoppgavene som kan håndtere større saksmengder
og flere oppgavetyper på dette feltet. NOKUT har tidligere uttrykt ønske om at oppgaver
med godkjenning av utenlandsk utdanning fortsetter som en del av NOKUTs
oppgaveportefølje. NOKUT viser i tillegg til at godkjenningsarbeidet har synergieffekter
også mot deres øvrige oppgaver og vice versa.
Departementet mener at på tross av ulempene det innebærer på kort sikt å flytte et
fagmiljø og foreta en omorganisering, vil fordelene på lang sikt være større enn ulempene.
Det er departementets mening at oppgavene som i dag ligger i NOKUTs avdeling for
godkjenning av utenlandsk utdanning, må samordnes med oppgavene i Samordna opptak.
I tillegg er det hensiktsmessig at dette miljøet samordnes med kompetansemiljø knyttet til
utenlandsk utdanning i HK-dir (tidligere Diku og Kompetanse Norg)e . Dette kan oppnås
ved at NOKUTs godkjenningsavdeling flyttes til det nye HK-dir. En slik organisering vil
gi et meget kompetent fagmiljø. Dette miljøet kan relativt raskt videreutvikles til et stort,
slagkraftig og samlet nasjonalt miljø, som vil kunne videreutvikle både
godkjenningsordningene og fagkunnskapen på feltet. Godkjenning av utenlandsk
utdanning er et komplisert fagfelt i stadig utvikling på grunn av at verdens
utdanningssystemer hele tiden videreutvikles. Derfor er det viktig å ha et så sterkt
nasjonalt fagmiljø på dette feltet som mulig. I tillegg vil samlingen i ett sterkt nasjonalt
fagmiljø gjøre at håndteringen av søknader og informasjons- og veiledningsoppdrag kan
effektiviseres ytterligere. Dette vil føre til en bedre utnyttelse av den samlede
kompetansen og kunnskapen som er knyttet til godkjenningsfeltet.
Samlokalisering av flere miljøer med kompetanse på utenlandsk videregående opplæring
kan også være en styrke i oppgaveløsningen i godkjennings- og opptaksarbeidet og
forhindre at det bygges opp til dels lik kompetanse i flere virksomheter. Et samlet og
styrket fagmiljø på utenlandsk videregående opplæring vil særlig kunne være en fordel for
videreutvikling og utvidelse av godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og
yrkesopplæring. Det kan også være en særlig samordningsfordel ved å knytte
godkjenningsordningene for fag- og yrkesopplæring og fagskoleutdanning nærmere
ReferNet, som er EUs nettverk for institusjoner med kompetanse på system og
politikkutvikling innen fag- og yrkesopplæringen i Europa.
Samlokalisering kan også styrke informasjonsoppgavene som er koblet til
godkjenningsarbeidet, da dette kan gi en tettere kobling og gi bedre informasjon til
brukerne.
Departementets vurdering er etter dette at alle nasjonale oppgaver knyttet til godkjenning
og vurdering av utenlandsk utdanning innenfor KDs ansvarsområde bør behandles av
samme organ. Dette innebærer behandling av et stort antall søknader, utstrakt
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informasjons- og veiledningsarbeid og internasjonalt arbeid, inklusive oppfølging av
utenrikspolitiske føringer. I tillegg – og ikke minst – er det hensiktsmessig at godkjenning
av utenlandsk utdanning organiseres sammen med oppgaver knyttet til opptak, da det i
opptakssammenheng gjøres et betydelig antall vurderinger av utdanning fra utlandet. Det
planlagte nasjonale masteropptaket forsterker denne begrunnelsen, da det er mange
utenlandske søkere til engelskspråklige masterprogram i Norge.
3.2.2 Oppsummering av forslagene
Departementet ønsker å flytte oppgaver med godkjenning av utenlandsk utdanning fra
NOKUT til HK-dir. Arbeid med godkjenning av utenlandsk utdanning må betraktes som
ordinære forvaltningsoppgaver som innebærer behandling av et stort antall søknader,
utstrakt informasjons- og veiledningsarbeid og internasjonalt arbeid – blant annet
deltakelse i internasjonale nettverk, oppfølging av utenrikspolitiske føringer mv. Det er
også hensiktsmessig at godkjenning av utenlandsk utdanning organiseres sammen med
oppgaver innenfor opptak.
Det er allerede bestemt at Samordna opptak skal flyttes til HK-dir. I opptakssammenheng
gjøres det også betydelige vurderinger av utdanning fra utlandet, og det vil kunne gi faglig
merverdi og synergieffekter ved å legge disse oppgavene samme sted.
Departementet foreslår med dette at lovbestemmelsene i universitets- og høyskoleloven,
fagskoleloven og opplæringsloven som uttrykkelig legger godkjenningsoppgaver til
NOKUT, endres slik at ansvaret for godkjenningsoppgaver tilbakeføres til departementet.
Det vil så bli lagt til rette for at godkjenningsoppgaver og andre oppgaver delegeres til
HK-dir (jf. under kap. 2.2) etter at lovendringen har trådt i kraft, tidligst 1. juli 2022.
Det vil være viktig at NOKUT og HK-dir har en god dialog i arbeidet med overføring av
oppgaver.
Endringene i universitets- og høyskoleloven innebærer at generell godkjenning av
utenlandsk utdanning tas ut av § 2-1 både som oppgave for NOKUT og som faglig
uavhengig oppgave. "NOKUT" fjernes også fra uhl. §§ 3-4 og 3-5 h og erstattes noen
steder av departementet. I § 3-4 tas det i tillegg inn en hjemmel til å utarbeide forskrift om
generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. Videre endres fagskoleloven § 7
ved at det ikke lenger skal være lovfestet at det er NOKUT som skal utføre
godkjenningsoppgaven. Opplæringsloven § 3-4 a endres tilbake til at det er departementet,
og ikke NOKUT, som skal behandle søknad om godkjenning av utenlandsk fag- og
yrkesopplæring.
Det tas også inn en egen bestemmelse om klagenemnd for godkjenning av utenlandsk
utdanning i alle de relevante og omtalte lovene.
Departementet foreslår å videreføre bestemmelsene om behandling av personopplysning i
forbindelse med godkjenningsordningene som ble vedtatt av Stortinget våren 2021, men
bestemmelsene er endret ved at NOKUT ikke lenger er omtalt som behandlingsansvarlig.
Bestemmelsene gir rettslig grunnlag til å behandle personopplysninger, inkludert slike
som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 og 10, og til å benytte automatisert
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saksbehandling og koble informasjon om at personer har godkjenningsvedtak, med
portalen for deling av vitnemål og dokumentasjon om oppnådd kompetanse (i dag kalt
Vitnemålsportalen).

4 Klage over godkjenningsvedtak – klagenemndas
vedtakskompetanse
4.1 Gjeldende rett
Et vedtak om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning er å regne som et enkeltvedtak
i forvaltningslovens forstand ettersom det er bestemmende for søkers rettigheter, jf.
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Dette er også presisert i universitets- og
høyskoleloven § 7-6, hvor det fremgår at en del typer vedtak skal regnes som enkeltvedtak
uten at en konkret vurdering av kriteriene i forvaltningsloven § 2 bokstavene a og b er
nødvendig. Det at en beslutning regnes som et enkeltvedtak, utløser en rett til å påklage
vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 flg.
Fagskoleloven og opplæringsloven inneholder ingen tilsvarende opplisting over hva som
regnes som enkeltvedtak. Men i og med at et vedtak om godkjenning av utenlandsk
utdanning er bestemmende for søkers rettigheter, er dette i henhold til forvaltningsloven §
2 uansett å anse som enkeltvedtak som kan påklages.
Utgangspunktet for saksbehandling av enkeltvedtak er reglene i forvaltningsloven.
Forvaltningslovens regler om behandling av klager på enkeltvedtak gjelder
forvaltningsorganer, for eksempel universiteter og høyskoler, og organer som behandler
klager over vedtak fattet med hjemmel i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven
eller opplæringsloven.
En klageordning gir en part rett til å kreve en ny behandling av saken. Klager avgjøres av
et annet forvaltningsorgan (klageinstansen) enn det som traff det opprinnelige vedtaket
(underinstansen). Klageordningens hovedformål er å sikre riktige avgjørelser.
Klageinstansen kan vanligvis prøve alle sider av saken, medregnet forvaltningsskjønnet 33.
Det innebærer at klageinstansen kan overprøve alle rettslige og faktiske forhold som
knytter seg til avgjørelsen – både rettsanvendelsen, bevisvurderingen, saksbehandlingen
og underinstansens utøving av forvaltningsskjønn. Klageinstansen har altså en videre
kompetanse enn en domstol vanligvis har, som også kan prøve faktum, bevisvurdering,
saksbehandling og tolkning, men som gjør en begrenset prøving av forvaltningsskjønnet.
Hvis en klage tas til følge, kan klageinstansen treffe et nytt realitetsvedtak. Vedtaket i
klagesaken kan normalt ikke påklages videre 34.

33

Forvaltningsloven § 34

34

Forvaltningsloven § 28 tredje ledd
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I tillegg kommer at enkeltvedtak normalt kan påklages av en part eller en annen med
rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven § 28. Hvis personkretsen skal avgrenses, må
dette fremgå av særlov.
Etter studiekvalitetsforskriften § 7-1 oppnevner departementet en klagenemnd som avgjør
klager over vedtak truffet av NOKUT, jf. forskriftens § 1-9. Det er i dag to klagenemnder,
én for høyere utdanning og én for fagskoleutdanning. Den klagenemnda som behandler
saker etter universitets- og høyskoleloven, behandler både saker om akkreditering og
klage på vedtak om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. Klagenemnda som
behandler saker etter fagskoleloven, behandler kun saker om akkreditering. For klage på
vedtak om godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning, er det departementet som i dag
er klageinstans. Det følger videre av opplæringsloven § 3-4 a at departementet kan gi
forskrift om vilkår for godkjenning, saksbehandling, klage og begrensning i klageretten.
Vilkårene er fastsatt i forskrift av 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven § 11-7, hvor
det står at vedtak i saker om godkjenning av utenlandsk fagopplæring kan påklages til en
klagenemnd valgt av departementet. I dag er det departementet som behandler disse
klagene. I Meld. St. 21 (2020–2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og
fremtiden foreslås det å etablere en klagenemnd for ordningen, jf. punkt 7.5.2 i meldingen.
Etter universitets- og høyskoleloven § 3-4 har NOKUTs klagenemnd i dag myndighet til å
behandle klager over søknader om generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.
Omfanget av overprøvingen er begrenset til en legalitetsprøving, ved at NOKUTs
klagenemnd ikke kan overprøve NOKUTs vurdering av den avlagte utdanningens omfang
og nivå, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-4 tredje ledd siste punktum. Det er også
begrensninger i hvem som kan påklage slike vedtak. Mens forvaltningsloven som nevnt
ovenfor har regler om at parter og andre med rettslig klageinteresse kan påklage
enkeltvedtak, er det i saker om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning bare søkeren
som kan påklage vedtaket, jf. § 3-4 tredje ledd første punktum.
Det fremgår også av fagskoleloven § 7 at klageinstansen ikke kan overprøve NOKUTs
vurdering av den avlagte utdanningens nivå og omfang. Det er ingen begrensning i loven
av hvem som kan påklage vedtaket i fagskoleloven, dette fremgår i dag bare av
studiekvalitetsforskriften § 1-9 første ledd.
Det er ingen begrensning i vedtakskompetansen når det gjelder klage over godkjenningen
av utenlandsk fag- og yrkesopplæring, og alle sider av vedtaket kan således overprøves.
Det foreligger heller ingen begrensning i opplæringsloven om hvem som kan påklage
vedtaket.

4.2 Høringsforslaget
4.2.1 Klagenemndas vedtakskompetanse
Aune-utvalget diskuterte i NOU 2020: 3 om NOKUTs klagenemnd skal kunne prøve alle
sider av vedtaket, slik det følger av forvaltningsloven § 34 andre ledd hvor det blant annet
står at "klageinstansen [kan] prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye
Side 26 av 55

oven, fagskoleloven og opplæringsloven - 21/04961-1 Høring - Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven : Høringsnotat - Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og oppl.pdf

omstendigheter." Utvalget ble ikke enige om hvorvidt dagens regler skal videreføres, eller
om en skal gå tilbake til regelverket slik det var før 2014. Det ble derfor en dissens.
Flertallet foreslo å videreføre gjeldende bestemmelser, hvor vedtakskompetansen er
begrenset. Mindretallet foreslo å gjeninnføre forvaltningslovens regler om
klagebehandling. I forbindelse med høringen til NOU-en ble mindretallets forslag støttet
av en del av høringsinstansene, inkludert Universitets- og høgskolerådet (UHR).
Departementet viste i Prop. 111 L (2020–2021), i forbindelse med behandlingen av
utvalgets forslag, til at departementet hadde bestemt at flere virksomheter skal slås
sammen til et nytt direktorat for høyere utdanning og kompetanse. Det ble derfor
signalisert i lovproposisjonen at departementet utreder NOKUTs oppgaver og
lovregulering samlet våren 2021 og som en
del av dette arbeidet vil departementet, i lys av høringen og den delte anbefalingen fra
utvalget, også se nærmere på klagenemndas vedtakskompetanse. Departementet tar sikte på
å sende forslag til endringer i blant annet universitets- og høyskoleloven om NOKUTs
virksomhet og oppgaver på høring sommeren 2021. Hvilke oppgaver som eventuelt skal
overføres fra NOKUT til direktoratet, vil bli avklart i forbindelse med lovprosessen (jf. side
30 flg).
Som omtalt tidligere, gir NOKUT en generell godkjenning av utenlandsk høyere
utdanning etter å ha vurdert utdanningens omfang og nivå i landet hvor den er avlagt.
Vurderingen av søknader om generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning bygger
på NOKUTs kunnskap om det aktuelle landets utdanningssystem, jf. kap. 3.1.6.
Godkjenningsvedtaket blir angitt i studieår og studiepoeng. Med utgangspunkt i de nevnte
prinsippene og praksis, foretar NOKUT en vurdering i hvert enkelt tilfelle.
NOKUT legger til grunn to vilkår når de vurderer legitimiteten av en utdanning . Det må
være en internasjonalt anerkjent nasjonalstat og et internasjonalt anerkjent
kvalitetssikringssystem. Begge disse vilkårene bygger på Lisboakonvensjonen.
NOKUTs vedtak om generell godkjenning er, som nevnt tidligere, å anse som
enkeltvedtak da det er bestemmende for søkers rettigheter.
Hovedregelen i forvaltningsloven er at klageinstansen kan prøve alle sider av saken, jf.
forvaltningsloven § 34 annet ledd. Men begrensninger i klageretten kan fastsettes når
tungtveiende grunner taler for det, jf. fvl. § 28 femte ledd. Departementet foreslår i dette
høringsutkastet at generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning ikke lenger skal
være en oppgave som er omfattet av faglig uavhengighet. I og med at generell
godkjenning av utenlandsk høyere utdanninger ikke lenger er en faglig uavhengig
oppgave, er det heller ingen grunn til at klagenemnden ikke skal foreta en fullstendig
vurdering av alle sider av vedtaket. Departementet mener derfor at klagebehandlingen må
gjøres i henhold til forvaltningslovens alminnelige regler om klagebehandling, slik at
klageorganet kan prøve alle sider av vedtaket, jf. forvaltningslovens § 34. Dette vil også gi
en parallell ordning med det som gjelder klagereglene for den faglige godkjenningen av
utdanningen som universiteter eller høyskoler gjør etter dagens uhl. §§ 3-5, 3-5 a, 3-5 b,
3-5 c, 3-5 e og 3-5 f.
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Det at klageorganet skal prøve alle sider av vedtaket, betyr at organet også må ta hensyn
til eventuelle endrede forhold som fremgår av sakens dokumenter. Klageorganet plikter å
overprøve om vedtaket er lovlig og har tilstrekkelig hjemmel, selv om klager ikke direkte
har tatt opp dette i klagen. Klageorganet må normalt også være pliktig til prejudisielt å
prøve gyldigheten av forskrifter og andre vedtak av betydning for saken. Adgangen til å
prøve alle sider ved saken gjelder selv om klageren bare har påberopt seg visse forhold
som klagegrunn. Klageinstansen er ikke bundet av klagers anførsler og kan også bygge sin
avgjørelse på andre grunner enn dem klager har anført. Klageinstansen trenger ikke å
bygge på at, eller ta stilling til om, det er begått feil for å gi klager medhold. Den kan
omgjøre vedtaket av rimelighets- eller hensiktsmessighetsgrunner.
4.2.2 Klage over vedtak – rettslig klageinteresse
Det alminnelige utgangspunktet i forvaltningsloven § 28 er at både parter og "andre med
rettslig klageinteresse" har adgang til å påklage enkeltvedtak. Formålet bak denne
bestemmelsen er blant annet å åpne for at interesseorganisasjoner og andre foreninger kan
klage der hvor saken berører interessene til en større del av medlemmene og ligger
innenfor området hvor foreningen etter sitt formål og sine oppgaver ellers har i nteresse.
For eksempel vil en yrkes- eller næringsorganisasjon ha klagerett etter forvaltningsloven
§ 28 i saker som i realiteten fastlegger eller regulerer adgangen til yrket, hvilke faglige
kvalifikasjoner som kreves for å utøve yrket, eller som direkte angår spørsmål av særlig
betydning, se Rt. 1952 s. 554. Tilsvarende gjelder også etter lov 17. juni 2005 nr. 90 om
mekling og rettergang i sivile tvister (tvistemålsloven) § 1-4 første ledd, som gir
organisasjoner søksmålsrett i "forhold som det ligger innenfor organisasjonens formål og
naturlige virkeområde å ivareta" hvis vilkårene i tvistemålsloven § 1-3 er oppfylt.
I Prop. 111 L (2020–2021) ble universitets- og høyskoleloven § 3-4 endret slik at det
fremgår av lovbestemmelsen hvem som kan påklage vedtaket, jf. ovenfor. For
godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning fremgår en liknende begrensning i
studiekvalitetsforskriften § 1-9 første ledd. Siden begrensningen i klageadgangen er et
unntak fra det generelle utgangspunktet for klage, mener departementet at den bør
fremkomme av lovbestemmelsen og ikke bare av forskriften. Dette ble også påpekt av
Aune-utvalget i forhold til samme bestemmelse i universitets- og høyskoleloven, og var
bakgrunnen for den siste endringen av bestemmelsen i den loven. Departementet foreslår
derfor en liknende endring i fagskoleloven § 7.
Når det gjelder vedtak om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring, er det ikke
begrenset i lov eller forskrift hvem som kan påklage vedtaket. Departementet mener at det
er hensiktsmessig med en samordning på godkjenningsfeltet og foreslår derfor også en
endring i opplæringsloven, slik at det er kun den som har søkt om godkjenning, som kan
påklage vedtaket.
4.2.3 Ny sentral nasjonal klagenemnd
Departementet foreslår at det etableres en felles nasjonal klagenemnd for alle
godkjenningsordningene innenfor utenlandsk utdanning og opplæring. Dette for å skape
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en synergieffekt og utvikle kompetansen. Klagenemnda skal ikke ha begrenset
vedtakskompetanse, men behandle alle sider av vedtaket i henhold til forvaltningsloven §
28, se ellers omtalen ovenfor.
I dag er det saksbehandlere i NOKUT som opptrer som sekretariat og legger til rette for
klagenemdas behandling av klager over vedtak om generell godkjenning av utenlandsk
høyere utdanning. For klage over vedtak om godkjenning av utenlandsk
fagskoleutdanning og utenlandsk fag- og yrkesopplæring, er det departementet som legger
til rette og behandler klagen. For å sikre bedre profesjonalisering og enhetlig behandling
mener departementet at det er hensiktsmessig å ha ett sekretariat som tilrettelegger sakene
om klage over godkjenning av utenlandsk utdanning og opplæring for klagenemnda.
Departementet foreslår derfor at det opprettes et felles uavhengig sekretariat for nemnda.
Organiseringen av dette sekretariatet vil bli gjort i forbindelse med overføringen av
godkjenningsoppgavene fra NOKUT til HK-dir og opprettelsen av ny klagenemnd.

Del II
Endringer i universitets- og høyskoleloven
5 Faglig oppfølging av studentene - utdanningsplan
5.1 Gjeldende rett
I St.meld. nr. 27 (2000–2001) Gjør din plikt - Krev din rett var departementets
utgangspunkt at forholdet mellom student og institusjon skulle styrkes, og at
institusjonene måtte legge til rette for tettere oppfølging av studentene i hele læringsløpet.
Departementet foreslo derfor at det skulle innføres utdanningsplaner som bindende avtale
mellom student og institusjon. Gjennom Kvalitetsreformen fikk universitetene og
høyskolene større autonomi til selv å organisere virksomheten sin og ta ansvar for
kvaliteten i utdanning og forskning ved egen institusjon. Kvalitetsreformen var langt på
vei en studiereform, der målet var at studentene skulle lykkes bedre. Institusjonene skulle
i større grad bruke studentaktiviserende undervisnings- og vurderingsformer og
utdanningsplaner som skulle bidra til tettere oppfølging av studentene.
Det følger derfor nå av universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 4-2 at det skal utarbeides
en utdanningsplan når en student er tatt opp til studier som har et omfang på 60
studiepoeng eller mer. Bestemmelsen om utdanningsplan ble tilføyd ved lov 28. juni 2002
nr. 62, jf. Ot.prp. nr. 40 (2001–2002) punkt 12.1.10, merknader til § 44b. Kravet om
utdanningsplan skulle sikre et tettere og mer forpliktende forhold mellom institusjonen og
den enkelte student.
Utdanningsplanens formål er å vise hvordan institusjonen legger til rette for at studenten
kan komme gjennom et definert læringsmål på normert tid. Utdanningsplanen beskriver
utdanningsinstitusjonens forpliktelser overfor studenten og studentens forpliktelser
overfor institusjonen og medstudentene. Planen skal synliggjøre studentens ansvar for å
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oppfylle de studiekravene institusjonen stiller, blant annet i form av krav til deltakelse,
obligatoriske arbeider og studieprogresjon. Utdanningsplanen skal utarbeides i samarbeid
med studenten for at han eller hun skal kunne påvirke innholdet i egen utdanningsplan.
Det tas i praksis utgangspunkt i et standardopplegg i form av elektroniske planer for den
utdanningen studenten har blitt opptatt på, som tilpasses den enkelte. Retten til
utdanningsplan innebærer at en student når som helst kan be om samtaler om personlig
tilpasning eller revisjon av planen. Utdanningsplaner brukes også i forbindelse med
forsinkelser i studiet av forskjellig karakter.

5.2 Høringsforslaget
Som en oppfølging av Riksrevisjonens rapport (omtalt under punkt 2.3), ble det i 2016
gjennomført en undersøkelse av institusjoners bruk av utdanningsplaner som et
virkemiddel for gjennomføring av studiene 35. Undersøkelsen ble utført av
analyseselskapet Ideas2evidence på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Hovedfunnene
når det gjaldt institusjonenes rutiner og praksis for fastsettelse, endring og oppfølging av
utdanningsplaner, var blant annet at det ved mange utdanningsinstitusjoner var svært
enkelt for studentene å legge opp til et studieløp med lavere progresjon enn normert tid.
Dette skyldtes at institusjonene manglet rutiner for kontroll av progresjon og godkjenning
av ikke-normerte løp. Blant annet brukte kun halvparten av studieadministrasjonene
utdanningsplanen til å følge med på studentenes progresjon.
I undersøkelsen ble utdanningsplan vurdert som virkemiddel, og det kom blant annet frem
på side 8 at de forskjellige aktørene hadde ulik oppfatning av formålet med planen:
Rektorat og instituttledere oppfatter det å sikre et tett og forpliktende forhold mellom
lærested og den enkelte student som det viktigste målet. De administrativt ansatte og
studentene oppfatter utdanningsplanen først og fremst som et planleggingsverktøy for
studentene. Kun et mindretall av rektoratet og instituttledere oppfatter at det å styre
studentene mot et normert studieløp er et av de viktigste formålene med utdanningsplanene,
mens dette formålet oppfattes som viktigere blant administrativt ansatte og studenter.
Konklusjonen fra undersøkelsen var at utdanningsplanene i varierende grad, og mange
steder i svært liten grad, fungerer som et virkemiddel for å få studenter til å gjennomføre
på normert tid. På profesjonsutdanninger fungerer utdanningsplanen imidlertid ofte bedre
som et virkemiddel, fordi studentene i mindre grad kan fastsette eller endre studieløpet
selv.
Dersom utdanningsplanen i liten grad ses som et middel for å nå målet om gjennomføring
på normert tid, er det også forståelig at lærestedene ikke har bedre rutiner og prosedyrer
som sikrer at utdanningsplanene kan brukes til å oppnå økt gjennomføring, blant annet
ved å styre studentenes progresjon. Hensikten med en utdanningsplan er blant annet at den
skal være et verktøy for tilpasning, slik at flere studenter gjennomfører studiene. Det er
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uvisst i hvilken grad utdanningsplaner brukes ved institusjonene, om alle studenter vet at
de skal ha det, og om planen brukes og virker slik den er tiltenkt.
Som omtalt under 2.3 innledningsvis, så viste Aune-utvalget i NOU 2020: 3 punkt
21.3.2.1 blant annet til at utdanningsplanens hovedformål er å være et virkemiddel for
gjennomføring, og at det er viktig at dette kommuniseres tydelig internt ved institusjonene
og utad overfor studentene, slik at studentene styres mot normerte løp. Lovutvalget foreslo
derfor en endring i bestemmelsen for å tydeliggjøre formålet med utdanningsplanen.
Departementet er enig med lovutvalgets forslag og vurderinger, og viser i denne
forlengelse til utfordringene rundt manglende progresjon og gjennomføring av studier ved
universiteter og høyskoler, hvor kun 66 % har gjennomført en grad etter 8 år 36.
Departementet er av den oppfatning at det ikke kan ses bort i fra at dette kan ha
sammenheng med utilstrekkelig oppfølging av de faglige læringsmålene som studentene
skal oppnå. Departementet er også kjent med at ikke alle studenter er klar over muligheten
til å få utarbeidet en utdanningsplan, og slik få hjelp fra institusjonen til å møte de faglige
læringsmålene i utdanningen.
Det er viktig at utdanningsplanene blir fleksible verktøy for institusjon og student. Ofte vil
det være studenter som av ulike grunner har behov for individuelle tilpasninger av sin
plan, i forhold til tilrettelegging, studieintensitet og permisjon. Utdanningsplanene kan
også være et viktig virkemiddel for å sikre at studenter som er i permisjon, for eksempel i
forbindelse med fødsel, kommer tilbake og fullfører sitt planlagte studieløp. Som omtalt i
Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) i særmerknaden til bestemmelsen, så skal det i
utdanningsplanen
vises til forhold som er særlig viktig for studentene, slik som henvisninger til studieplan,
eksamensforskrifter og veiledningstjenester. Der en student kan miste sin studierett på et
fag, for eksempel på grunnlag av manglende progresjon, bør utdanningsplanen inneholde
opplysninger om de vilkår som oppstilles for dette i eksamensforskrift. Også når det gjelder
lovens regler om bortvisning, utestenging og annullering av eksamen, bør henvisninger til
disse fremgå av utdanningsplanen.
Utdanningsplanens hovedformål er å være et virkemiddel for gjennomføring. Det er
departementets oppfatning, slik Aune-utvalget også var, at dette formålet bør fremgå
tydeligere av lovbestemmelsen. Departementet foreslår også at institusjonenes ansvar
overfor studentene når det gjelder den faglige oppfølgingen skal fremgå tydeligere i
bestemmelsen. Dette gjøres både ved å gi nytt navn til bestemmelsen, men også ved å
presisere institusjonenes ansvar innledningsvis i § 4-2 første ledd.
I dagens bestemmelse er det også vist til at utdanningsplanene skal inneholde
bestemmelser om studentens forpliktelser overfor medstudenter. Det er ikke naturlig å
pålegge studentene forpliktelser overfor medstudenter i en utdanningsplan, og
departementet ønsker derfor ikke å pålegge studentene et slikt ansvar i denne
bestemmelsen. Departementet foreslår også enkelte språklige endringer i bestemmelsen.

36

https://www.ssb.no/hugjen SSB Gjennomføring ved universiteter og høgskoler
Side 31 av 55

oven, fagskoleloven og opplæringsloven - 21/04961-1 Høring - Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven : Høringsnotat - Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og oppl.pdf

I 2019 oppfordret departementet universitetene og de statlige høyskolene å opprette en
mentorordning som et tiltak for økt gjennomstrømming, trivsel og læring.
Mentorordningen skal bidra til at studenter blir faglig og sosialt integrerte ved lærestedet,
slik at de får best mulig utbytte av studiet og studietiden. Diku har ansvar for å fremme
arbeidet med etablering av mentorordninger gjennom dialog og erfaringsdeling med
institusjonene. Diku blir fra og med 1. juli 2021 en del av det nye direktoratet for høyere
utdanning og kompetanse (HK-dir).
Aune-utvalget vurderte i NOU 2020: 3 om det burde lovfestes ordninger med
studentmentorer. Utvalget la til grunn at en eventuell lovendring bør vurderes først når det
er mer kunnskap om effekten av mentorordningene, og hva som har vært suksesskriterier
der man eventuelt har lykkes. Departementet vil på nåværende tidspunkt ikke foreslå å
lovfeste mentorordningen.
Se forslag til § 4-2.

6 Universell utforming
6.1 Gjeldende rett
Det følger av dagens regler at institusjonene alltid skal arbeide aktivt, systematisk og
målrettet, både for å sørge for universell utforming av læringsmiljøet og for god
individuell tilrettelegging, der hvor universell utforming ikke er mulig eller
hensiktsmessig, jf. uhl. § 4-3 andre og femte ledd. Institusjonene må selv, ut fra en
analyse av situasjonen og utfordringene, alltid vurdere hvilke tiltak som er aktuelle og
hensiktsmessige å gjennomføre.
Universell utforming innebærer at omgivelsene utformes på en slik måte at de kan brukes
av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig uten særskilt tilrettelegging. Universell
utforming løser ikke ethvert behov som studenter med funksjonsnedsettelse har.
Supplerende regler om rett til individuell tilrettelegging er derfor nødvendig, både for
studenter med funksjonsnedsettelse og for studenter med andre særskilte behov.
Individuell tilrettelegging skal ikke erstatte universell utforming, men være et supplement
i tilfeller hvor den universelle utformingen ikke dekker individuelle behov for
tilrettelegging, jf. FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Universell utforming er til nytte for alle studenter, også dem uten
funksjonsnedsettelse.
I dag har Arbeidstilsynet ansvar for tilsyn av den fysiske utformingen av læringsmiljøet,
jf. § 4-3 sjette ledd. Arbeidsmiljøloven kapittel 18 om tilsyn og tvangsmidler mv. gjelder
tilsvarende så langt det passer.

6.2 Høringsforslaget
Departementet viser til at statlige og private utdanningsinstitusjoner som er rettet mot
allmennheten, har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige
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funksjon, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 17. Fra 1. januar 2021 gjelder plikten
til universell utforming for universitetene og høyskolene også informasjons- og
kommunikasjonsteknologien (IKT), jf. forskrift om universell utforming av informasjonsog kommunikasjonsteknologiske (IKT-) løsninger § 11.
Departementet foreslår å omformulere bestemmelsen om universell utforming. I Prop. 111
L (2020–2021) foreslo departementet å vise til likestillings- og diskrimineringsloven § 17
i uhl. § 4-3 første ledd andre punktum, men endret ved en feil ikke ordlyden som fortsatt
viser til at utformingen av det fysiske læringsmiljøet skal skje "så langt det er mulig og
rimelig". Departementet foreslår å omformulere gjeldende bestemmelse siden universell
utforming ikke lenger bare er et prinsipp, men et konkret rettslig krav etter likestillingsog diskrimineringsloven § 17. Plikten gjelder dog ikke utforming som innebærer en
uforholdsmessig byrde for institusjonen, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 17
tredje ledd.
Se forslag til endringer i § 4-3 første ledd.
I dag har Arbeidstilsynet ansvar for tilsyn etter § 4-3 sjette ledd. De fleste av tilsynene
har vært rettet mot de ansatte og deres arbeidsmiljø, men disse omfatter også studenter og
deres arbeidsmiljø når de er i praktisk opplæring. Et typisk eksempel på dette er når
Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn knyttet til arbeid på laboratorier og håndtering av
kjemikalier og biologiske stoffer (kjemisk og biologisk helsefare). Her er også inneklima
og luftkvalitet et aktuelt tema. Det har særlig vært tilsyn med virksomhetens systematiske
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og rutiner for kartlegging, risikovurdering, opplæring,
rutiner med mer også ivaretar studentene når de er i praktisk opplæring.
Arbeidstilsynet har et lovpålagt ansvar for å føre tilsyn med læringsmiljøet, og det er
viktig at dette ansvaret videreføres. Departementet foreslår derfor at dette fremgår av en
egen bestemmelse for å gjøre dette ansvaret tydeligere. Forslaget er kun av strukturell art
og innebærer ingen innholdsmessige endringer.
Se forslag til ny § 4-3 e.

7 Individuell tilrettelegging ved funksjonsnedsettelse og
midlertidige utfordringer av en vesentlig karakter
(særskilte behov)
7.1 Gjeldende rett
Grunnloven § 109 andre ledd sier at "statens myndigheter skal sikre […] like muligheter
til høyere utdannelse på grunnlag av kvalifikasjoner". Det skal derfor være like muligheter
for alle som er kvalifisert til å ta høyere utdanning, uavhengig av personlige forhold eller
den enkeltes økonomiske bakgrunn. Dette sikres blant annet gjennom universell
utforming, individuell tilrettelegging og finansiering gjennom Lånekassen.
Ifølge uhl. § 4-3 femte ledd har studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med
særskilte behov, rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning,
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læremidler og eksamen. Tilretteleggingen skal sikre likeverdige opplærings- og
utdanningsmuligheter. Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en
uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen.
I Prop. 89 L (2018–2019) Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven
(studentombud, trakassering og tilrettelegging) foreslo Kunnskapsdepartementet å styrke
retten studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med andre særskilte behov har til å
få studiehverdagen tilrettelagt. Lovendringen ga studentene en sterkere rett til
tilrettelegging ved at det bare er når det foreligger en uforholdsmessig byrde for
institusjonene, og at tilretteleggingen fører til en reduksjon av de faglige krav som stilles i
den enkelte utdanningen, at studentene ikke kan kreve individuell tilrettelegging. Før
lovendringen var kravet at institusjonen måtte tilrettelegge så langt det var "mulig og
rimelig". Endringen innebar at institusjonene nå må strekke seg lenger for å tilrettelegge.
Lovforslaget skulle bidra til at studenter, både de med funksjonsnedsettelse og de med
andre særskilte behov, får den samme muligheten til å ta høyere utdanning som andre
studenter. Målet var også å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og å
hindre at nye skapes.
Studenter med funksjonsnedsettelse skal ha lik rett til egnet individuell tilrettelegging
uavhengig av institusjonens størrelse og om den er privat eller offentlig, jf. Prop. 89 L
(2018–2019) side 43 der det fremgår:
Statlige universiteter og høyskoler er i hovedsak finansiert over statsbudsjettet, og private
høyskoler baserer seg på en kombinasjon av offentlig støtte og privat betaling. Derfor stilles
de samme krav om universell utforming og individuell tilrettelegging i statlige som i private
utdanningsinstitusjoner.
Tilretteleggingsplikten i både gjeldende og tidligere universitets- og høyskolelov omfatter
flere persongrupper enn tilretteleggingsbestemmelsen i likestillings- og
diskrimineringsloven. Sistnevnte lovbestemmelse omhandler bare tilrettelegging for
studenter med funksjonsnedsettelse av en viss varighet og alvorlighetsgrad.
Kunnskapsdepartementet presiserte i Prop. 89 L (2018–2019) at utdanningsinstitusjonen
ikke har plikt til å iverksette tiltak som medfører en uforholdsmessig byrde for
virksomheten. Denne begrensningen følger også av likestillings- og diskrimineringsloven.
Institusjonene må foreta en skjønnsmessig vurdering av om utformingen eller
tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig stor byrde for virksomheten. Men
departementet understrekte at statlige og private utdanningsinstitusjoner som er rettet mot
allmennheten, har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige
funksjon, jf. uhl. § 4-3 andre ledd. Når institusjonene skal vurdere om utformingen eller
tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde, skal de særlig legge vekt på
tilretteleggingens effekt for å bygge ned barrierene for studenter med
funksjonsnedsettelse, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, institusjon enes
ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn. Vurderingen skal klargjøre om
tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen, som
veier tyngre enn behovet for tilretteleggingen for den enkelte student.
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Det fremgår videre av proposisjonen at siden statlige universiteter og høyskoler i
hovedsak er finansiert over statsbudsjettet, og private høyskoler baserer seg på en
kombinasjon av offentlig støtte og privat betaling, skal det mye til for at
utdanningsinstitusjonene skal kunne avslå individuell tilrettelegging med henvisning til at
dette vil medføre en uforholdsmessig byrde. Selv om individuell tilrettelegging kan være
en utfordring for utdanningsinstitusjoner som har mange studieprogrammer med mye
praksis eller obligatorisk fremmøte, vil også studenter i slike studieprogrammer ha rett til
individuell tilrettelegging. Tilretteleggingsplikten avgrenses likevel slik at
tilretteleggingen ikke kan gå på bekostning av de faglige kravene som stilles i den enkelte
utdanning.

7.2 Høringsforslaget
Formålet med tilretteleggingsplikten etter uhl. § 4-3 femte ledd er å sikre like muligheter
til å studere, ikke å sette studenter med funksjonsnedsettelse eller studenter med andre
særskilte behov i en bedre posisjon enn andre studenter, eller å gi dem særlige rettigheter.
For å oppnå likebehandling, må imidlertid institusjonene iverksette konkrete tiltak
tilpasset behovene til den enkelte student, jf. Prop. 81 L (2016–2017) Lov om likestilling
og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) side 327.
For å oppnå likebehandling kan det vise seg nødvendig å iverksette konkrete tiltak
tilpasset behovene til den enkelte student. Et eksempel på slike "særskilte behov" kan
være graviditet eller fødsel. I tillegg har gravide og studenter som nylig har fått barn, en
ytterligere rettighet til tilrettelegging som følger av universitets- og høyskoleloven § 4-5.
Se nærmere omtale av permisjon ved graviditet og etter fødsel i kapittel 8. Begrepet
"særskilte behov" kan forstås forskjellig. Det er et begrep som omfatter en større gruppe
individer enn den gruppen som er omtalt i likestillings- og diskrimineringsloven § 21 og
som gjeldende uhl. § 4-3 femte ledd er basert på. I Prop. 89 L (2018–2019) side 34 la
departementet til grunn at særskilte behov omfatter "fysiske, psykososiale eller
læringsmessige utfordringer av mer midlertidig art […]". Som eksempler på dette nevnte
departementet "benbrudd, behov for å amme eller omsorgsansvar for mindreårige barn."
For at institusjonen skal ha et særlig ansvar for tilrettelegging, er det imidlertid et krav om
at den midlertidige utfordringen må være av en vesentlig karakter. For å gjøre
lovbestemmelsen om individuell tilrettelegging enda tydeligere med tanke på hvem som
omfattes av begrepet "særskilte behov", forslår departementet en språklig presisering om
at studenter med fysiske, psykososiale og læringsmessige utfordringer av en vesentlig og
midlertidig karakter omfattes av bestemmelsen. Dette er kun en språklig presisering og vil
ikke endre gjeldende rett.
Tilretteleggingen må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. For eksempel kan e n rigid
holdning til institusjonenes tidsfrister i forhold til søknad om permisjon mv., være i
motstrid til kravet om en individuell vurdering av tilrettelegging etter § 4-3 femte ledd.
Den individuelle tilretteleggingen knytter seg i all hovedsak til studenten selv, men
departementet har tidligere presisert i Prop. 89 L (2018–2019) side 34 at studenter med
ordinær omsorg for mindreårige barn kan omfattes av gjeldende § 4-3 femte ledd.
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Formålet med individuell tilrettelegging er å gi alle like muligheter til å studere.
Departementet åpnet derfor i lovproposisjonen opp for at den individuelle
tilretteleggingen også kan omfatte tilfeller der behovene ikke knytter seg til studenten
selv.
Departementet foreslår nå å presisere i loven at studenter med et omsorgsansvar for barn,
herunder barn med en funksjonsnedsettelse eller vesentlige utfordringer, har rett til
tilrettelegging, med de begrensninger som følger av lovforslagets andre ledd
(uforholdsmessig byrde). Departementet understreker at endringen ikke innebærer en
innholdsmessig endring i gjeldende lov, men en presisering for å gjøre rettigheten
tydeligere for brukerne av loven.
Departementet presiserer at institusjonene alltid må vurdere om tilretteleggingen
innebærer en uforholdsmessig byrde for dem, det vil si en byrde som veier tyngre enn de
positive effektene av tilretteleggingen for den enkelte student.
Departementet understreker at tilretteleggingen ikke må føre til en reduksjon av de faglige
kravene som stilles til utdanningen. Departementet har mottatt henvendelser som har reist
spørsmål om hvordan denne delen av bestemmelsen skal forstås. Departementet har i
Prop.89 L (2018–2019) side 38 blant annet vist til at
tilretteleggingen kan ikke føre til at deler av studiet ikke blir bestått eller avlagt, fordi det
kan for eksempel føre til at man ikke får autorisasjon på bakgrunn av at vitnemålet ikke er
komplett. Departementet presiserer at det er viktig at alle som fullfører og består en
utdanning, har oppnådd det fastsatte læringsutbyttet. Det er kanskje spesielt viktig for
kandidater med ulike funksjonsnedsettelser, for å forebygge eventuell diskriminering når de
kommer ut på arbeidsmarkedet.
Eksempelvis kan ikke studenter fritas for obligatoriske deler av utdanningen. En slik
tilrettelegging vil kunne føre til at deler av studiet ikke blir bestått eller avlagt, noe som
igjen vil føre til at disse studentene for eksempel ikke får autorisasjon fordi vitnemålet
ikke er komplett. Departementet presiserer at det er viktig at alle som fullfører og består
en utdanning har oppnådd det fastsatte læringsutbyttet. Dette foreslås nå også presisert i
lovforslaget.
Se forslag til ny § 4-3 b.

8 Tilrettelegging ved graviditet og etter fødsel
8.1 Gjeldende rett
Det fremgår av uhl. § 4-5 første ledd at studenter som får barn under studiene, skal ha rett
til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn, jf. uhl § 4-5 første
ledd. Studenten opprettholder sin status som student med de rettigheter som følger etter
universitets- og høyskoleloven og tilhørende forskrifter. Det følger også av forskrift 22.
juli 2008 nr. 828 om studentsamskipnader (forskrift om studentsamskipnader) § 17 tredje
ledd at studenter i fødselspermisjon etter uhl. § 4-5 første ledd kan velge om de vil betale
semesteravgift og dermed ha mulighet til å benytte seg av studentsamskipnadens
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velferdstjenester under permisjonstiden. Studenter som ikke har behov for å benytte
studentvelferdstjenestene under permisjonen kan velge ikke å betale semesteravgift.
En student har rett til utsatt eksamen ved fødsel, jf. uhl. § 4-5 første ledd tredje punktum.
Rettighetene er forskjellige for mor og far, noe som skyldes deres ulike biologiske
funksjon i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Bestemmelsen tar utgangspunkt i
arbeidsmiljøloven, slik at mor har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdatoen er i
perioden fra tre uker før termin til seks uker etter fødsel, se arbeidsmiljøloven § 12-4 og
folketrygdloven § 14-9 sjette ledd. Når det gjelder rettigheter for far til å få utsatt
eksamen, tar universitets- og høyskoleloven også her utgangspunkt i arbeidsmiljøloven,
som gir far rett til to uker fri etter fødsel, jf. arbeidsmiljøloven § 12-3 første ledd. Det
følger av barneloven § 4a tredje ledd at regler i lov eller forskrift som gjelder for en far,
også gjelder for en medmor. Når det gjelder adopsjon gir arbeidsmiljøloven § 12 -3 andre
ledd rett til to uker permisjon i forbindelse med overtakelse av omsorg for barnet. Rett til
permisjon etter universitets- og høyskoleloven skal så langt det er mulig også gjelde i
forbindelse med adopsjon. Som omtalt i særmerknadene til bestemmelsen i Prop. 59 L
(2013–2014) Endringer i universitets- og høyskoleloven, angir lovbestemmelsen en
minimumsrettighet for studentene. Institusjonene står derfor fritt til å gi fedre (eller
mødre) bedre rettigheter, for eksempel lengre utsettelse. Institusjonen må også se denne
bestemmelsen i sammenheng med lovbestemmelsen om individuell tilrettelegging i § 4-3
femte ledd. Dette innebærer at dersom utdanningsinstitusjonen for eksempel mottar en
søknad om utsettelse av eksamen som er begrunnet i personlige forhold som går utover det
studenten har krav på i henhold til § 4-5, må institusjonen samtidig vurdere om studenten
eventuelt kan gis utvidet utsettelse med hjemmel i tilretteleggingsbestemmelsen, da
situasjonen og behovene til en gravid student også vil kunne falle inn under kategorien
"særskilte behov" i § 4-3 femte ledd.
Studentens rett til utsatt eksamen gjelder uansett eksamensform. En student som ønsker
utsatt eksamen, må varsle utdanningsinstitusjonen i god tid. Institusjonen kan i eget
regelverk fastsette frist for når en søknad om utsettelse må fremmes. Dersom det er flere
studenter som har rett til utsatt eksamen av ulike årsaker, kan institusjonen samordne disse
i én eksamen.

8.2 Høringsforslaget
Universitets- og høyskoleloven § 4-5 lovfester en særskilt form for tilrettelegging, ved
graviditet og etter fødsel. Departementet har ønsket å regulere dette særskilt for å sikre at
institusjonene tilrettelegger for at studentene kan få barn under studiet, men likevel
komme tilbake og fullføre på best mulig måte.
Som det fremgår under punkt 7.2, så må § 4-5 ses i sammenheng med
tilretteleggingsbestemmelsen i § 4-3 femte ledd. For eksempel er det i strid med
rettskravet i § 4-5 å nekte en student utsatt eksamen når eksamensdatoen faller innenfor 3
uker før termin og 6 uker etter fødsel. Som nevnt under omtalen av individuell
tilrettelegging, kan en rigid holdning til tidsfrister være i motstrid til kravet om en
individuell vurdering av tilrettelegging etter gjeldende § 4-3 femte ledd. For eksempel kan
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også en student som føder for tidlig og som må tilbringe tid på sykehus, og derfor ikke har
mulighet til å ta eksamen hvis dato kommer 6 uker etter fødsel, ha rettigheter som også
følger av § 4-3 femte ledd.
For å tydeliggjøre at institusjonenes plikt til tilrettelegging etter § 4-3, herunder at den ses
i sammenheng med den generelle regelen om tilrettelegging som er i dagens § 4 -3 femte
ledd, og lovforslagets § 4-3 b, foreslår departementet en henvisning til § 4-3 b i § 4-5. Vi
foreslår også å endre ordlyden i bestemmelsen når det gjelder barnets andre foreldre for å
gjøre den kjønnsnøytral, slik at det vises til barnets eventuelle andre "forelder" uten å
knytte dette opp mot et bestemt kjønn. Den språklige endringen endrer ikke den materielle
rettigheten som i dag følger av loven. Bestemmelsen fastsetter at en student har rett til
utsatt eksamen ved fødsel, men at rettighetene er forskjellige for mor og den andre
forelderen som både kan være en far eller medmor, jf. barneloven § 4 a tredje ledd.
Rettigheten gjelder også for adopsjonsforeldre så langt det passer. Dette samsvarer med
bestemmelsene om permisjon i arbeidsmiljøloven.
Se forslag til endringer i § 4-5 som innebærer et forslag om nytt tredje ledd hvor det
presiseres at rettighetene etter første og andre ledd må ses i sammenheng med den
generelle tilretteleggingsbestemmelsen i § 4-3 b. Første og andre ledd er også en
omstrukturering i forhold til gjeldende rett. Nytt fjerde ledd er en videreføring av dagens
første ledd femte punktum.

9 Permisjon
9.1 Gjeldende rett
En student kan av ulike grunner i løpet av studiet ha behov for å få permisjon. Permisjon
er et tidsbegrenset opphold i studentens studieprogresjon. Utover rett til permisjon ved
graviditet eller til omsorg for barn kan en student få innvilget permisjon ved for eksempel
førstegangstjeneste eller ved sykdom. Institusjonene har selv fastsatt egne bestemmelser
om permisjon. Hjemmelen for institusjonens forskrifter om permisjon kan utledes av den
alminnelige regelen om institusjonenes ansvar for tilrettelegging i dagens uhl. § 4-3 femte
ledd, men en generell permisjonsadgang er i dag ikke direkte regulert i loven.
Institusjonene kan gi forskrift om slik permisjon og eventuelt vilkårene for dette. Mange
institusjoner har i egen forskrift krav om at en student bør ha gjennomført studier i minst
ett semester før vedkommende kan søke om permisjon. Studenten kan normalt etter en
konkret vurdering, få innvilget permisjon for inntil ett år.

9.2 Høringsforslaget
Permisjonsadgangen for andre grupper enn gravide og studenter som har omsorg for barn
er, som nevnt ovenfor, ikke direkte regulert i universitets- og høyskoleloven i dag, men
utledes av uhl. § 4-3 femte ledd. Institusjonene kan fastsette egne regler om permisjon i
sine lokale forskrifter. At universitets- og høyskoleloven ikke regulerer den generelle
permisjonsadgangen, kan føre til ulik praksis ved institusjonene og innad på institusjonene
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når det gjelder hvilke permisjonssøknader som innvilges og ikke. Departementet er kjent
med at ikke alle institusjoner ser bestemmelsene om tilrettelegging og permisjon i
sammenheng. Dette gjelder både i loven og i forholdet mellom lov og institusjonens
lokale forskrifter. Hovedregelen er at lov går foran forskrift, og når loven gir en student en
rettighet, kan ikke institusjonens i forskrift ta denne vekk.
Departementet foreslår å innføre en overordnet nasjonal regel om permisjon som også
henviser til de andre reglene om tilrettelegging i loven. Dette vil medføre at institusjonene
må se studentenes permisjonsadgang i sammenheng med lovens alminnelige bestemmelse
om tilrettelegging.
Departementet foreslår på bakgrunn av dette å lovfeste at studenter kan søke institusjonen
om permisjon fra studiene. Permisjon kan således innvilges ved tjenesteplikt, jf.
forsvarsloven § 17, verv i studentpolitiske organer, ved sykdom og ved andre
tungtveiende grunner, slik som for eksempel toppidrettsutøveres behov for permisjon ved
representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Studenter som søker
om permisjon fra studiet, skal legge ved dokumentasjon for permisjonsgrunnlaget.
Departementet presiserer at institusjonene i lokal forskrift kan gi studenten bedre
rettigheter enn loven, men at prinsippet om likebehandling da må overholdes. Lovens
bestemmelse etablerer bare en minimumsrettighet.
Selv om en student har permisjon fra studiet, foreslår departementet at studenten fortsatt
skal ha studierett ved utdanningsinstitusjonen.
Se forslag til ny § 4-3 c.

10 Institusjonenes regler i lokale forskrifter – behov for
gjennomgang
Som nevnt gir reglene om tilrettelegging i universitets- og høyskoleloven studentene en
minimumsrettighet. Institusjonene skal fastsette nærmere regler i lokale forskrifter. Dette
kan være regler som gir studentene bedre rettigheter enn etter loven, og nærmere regler
om saksbehandlingen ved institusjonen. Departementet legger til grunn at institusjonene
allerede har denne adgangen til å fastsette nærmere regler i forskrift, jf. uhl. § 4 -3 femte
ledd, men foreslår at dette fremgår tydeligere av loven, jf. forslag til § 4-3 d syvende ledd.
Departementet forutsetter at institusjonene går igjennom sitt interne regelverk om
permisjon og rett til utsatt eksamen mv. og vurderer behovet for å oppdatere disse for å
sikre at de er i samsvar med universitets- og høyskoleloven.

11 Institusjonens læringsmiljøutvalg
11.1 Gjeldende rett
Institusjonene skal ha et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at bestemmelsene om
læringsmiljø blir fulgt, og sikre studentenes medvirkning i prosessene som berører
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læringsmiljøet. Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i
utvalget, og utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes
representanter. Bestemmelsen som pålegger institusjonene å opprette et
læringsmiljøutvalg ble vedtatt for å sikre studentene kontroll og medbestemmelsesrett i
saker som angår studentenes læringsmiljø. Dette følger av universitets- og høyskoleloven
§ 4-3 tredje ledd.
Bestemmelsen ble endret i 2021, jf. Prop. 111 L (2020–2021), se særlig punkt 2.9.3.4 i
proposisjonen. Endringen var at bestemmelsen ikke lenger omhandler konkret hvilke
oppgaver læringsmiljøutvalgene skal utføre. Dette betyr likevel ikke at de oppgavene og
forpliktelsene som tidligere var nevnt i bestemmelsen, slik som at utvalget skal delta i
planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø og gi uttalelser om klager som
institusjoner mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet, ikke lenger skal ivaretas av
læringsmiljøutvalgene. For at institusjonene skal ivareta sine forpliktelser etter loven, er
det nødvendig at læringsmiljøutvalgene fremdeles ivaretar enkelte av disse oppgavene,
som for eksempel å rapportere til institusjonens styre. Det er fremdeles styret som er
ansvarlig for at institusjonen oppfyller sine forpliktelser etter loven på dette området. Et
godt samarbeid mellom styret og læringsmiljøutvalget er en forutsetning for å lykkes med
læringsmiljøarbeidet. Styret kan også fremdeles tillegge utvalget andre konkrete oppgaver
dersom man finner det hensiktsmessig.
Videre er det fortsatt en lik fordeling av representanter i utvalget, slik at halvparten er
studenter og den andre halvparten er representanter fra institusjonen. Dette gir studentene
en tilsvarende representasjon i læringsmiljøutvalget som arbeidstakere har i
arbeidsmiljøutvalgene. Det skal sikre at studentene har en reell innflytelse i saker som
angår deres læringsmiljø.

11.2 Høringsforslaget
Bestemmelsen om læringsmiljøutvalg i uhl. § 4-3 tredje ledd ble sist endret i 2021, jf.
Prop. 111 L (2020–2021). Departementet skriver at som
en løsning på utfordringen med at flere av læringsmiljøutvalgene ikke opplever å være tett
nok på det faktiske arbeidet med læringsmiljøet, er det ved enkelte institusjoner etablert
flere læringsmiljøutvalg på de ulike studiestedene. Disse jobber med tiltak rettet mot det
geografiske stedet og rapporterer gjerne til et sentralt læringsmiljøutvalg. Departementet
mener det kan være en god løsning dersom loven åpner for at institusjonene oppretter flere
læringsmiljøutvalg der det er hensiktsmessig.
Ved en feil fremgår ikke departementets intensjon tilstrekkelig av lovforslaget.
Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen om at institusjonene skal ha minst et
læringsmiljøutvalg, men ved behov så kan institusjonen velge mellom å opprette flere
læringsmiljøutvalg, eller opprette underutvalg til læringsmiljøutvalget, og at det tydelig
fremgår av lovteksten.
Se forslag til ny § 4-3 d.
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12 Omstrukturering av lovens bestemmelse om
læringsmiljø i § 4-3
Aune-utvalget foreslo i NOU 2020: 3 å omstrukturere og dele opp gjeldende § 4-3 om
studentenes læringsmiljø i flere bestemmelser. Begrunnelsen var at loven skulle være
lettere å lese og forstå for brukerne av den. Slik bestemmelsen er utformet i dag består den
av mange ledd. Departementet mener at den bør deles inn i flere bestemmelser for på
denne måten vil studentenes rettigheter komme tydeligere frem. Deler av gjeldende § 4-3
foreslås flyttet til nye bestemmelser. Vi foreslår også å omformulere bestemmel sen om
universell utforming.
Studentenes rett til å varsle om kritikkverdige forhold ved institusjonen jf. § 4 -3 syvende
ledd blir ny § 4-3 a. Bestemmelsen omhandler også et forbud mot gjengjeldelse. Med
gjengjeldelse mener enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av,
eller en reaksjon på at en student har varslet. Eksempler på dette kan være trusler,
trakassering, usaklig forskjellsbehandling eller annen utilbørlig opptreden. Reglene om
individuell tilrettelegging ved funksjonsnedsettelse og særskilte behov flyttes fra
gjeldende § 4-3 femte ledd til ny § 4-3 b. I første ledd foreslår departementet å presisere
hva som kan være "særskilte behov", og legge til at studenter med omsorg for barn også
kan ha krav på tilrettelegging, selv om dette ikke er direkte tilrettelegging for studenten
som sådan. Forslaget om en egen bestemmelse om permisjon fra studier blir ny § 4-3 c.
Reglene om læringsmiljøutvalg følger av gjeldende § 4-3 tredje ledd og blir ny § 4-3 d.
Den eneste materielle endringen vi foreslår er å åpne opp for at institusjonene kan opprette
mer enn ett læringsmiljøutvalg. Ny § 4-3 e viderefører i all hovedsak gjeldende § 4-3
sjette ledd som omhandler tilsyn med læringsmiljøet. Forslaget innebærer en presisering
av gjeldende rett om at det er Arbeidstilsynet som fører tilsyn med at kravene om
læringsmiljø i § 4-3 overholdes.

13 Institusjonens klagenemnd
13.1 Gjeldende rett
Statlige utdanningsinstitusjoner er forvaltningsorganer og er derfor underlagt
forvaltningsloven. For private utdanningsinstitusjoner gjelder forvaltningsloven i saker
hvor det treffer "enkeltvedtak eller utferdiger forskrift", jf. forvaltningsloven § 1. Etter
forvaltningsloven er det klagerett på enkeltvedtak og saksbehandlingsregler som må
følges under klagebehandlingen. Dette gjelder som utgangspunkt også ved klage på
enkeltvedtak som er truffet med hjemmel i universitets- og høyskoleloven. Vedtak etter
universitets- og høyskoleloven kan overprøves etter en rekke forskjellige klageregler, og
av flere forskjellige klageinstanser. I universitets- og høyskoleloven er det flere regelsett
som skal sikre at saksbehandlingen er tilpasset sakstypene i universitets- og
høyskolesektoren. Særreglene er begrunnet med at enkelte klagesaker krever en annen
tilnærming og behandling enn andre klagesaker. Dette gjelder for eksempel klage på
eksamen.
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I uhl. § 7-6 er det uttrykkelig nevnt at en del typer vedtak skal regnes som enkeltvedtak
etter forvaltningsloven. Det gjelder for eksempel avgjørelser om tilrettelegging, rett til
utsatt eksamen, utestenging og bortvisning. Bestemmelsen i § 7-6 klargjør at alle
vedtakstypene som er nevnt her regnes som enkeltvedtak, uten at en konkret vurdering av
kriteriene i forvaltningsloven § 2 bokstavene a og b, er nødvendig. Dette medfører at
rettigheter og plikter som følger av at en beslutning regnes som et enkeltvedtak, utløser,
blant annet retten til å klage etter forvaltningsloven §§ 28 flg.
Bestemmelsen skal ikke tolkes uttømmende. Det kan derfor være andre typer vedtak som
også skal regnes som enkeltvedtak. For noen vedtakstyper er det fastsatt egne klageregler i
universitets- og høyskoleloven som supplerer eller erstatter klagereglene i
forvaltningsloven, for eksempel §§ 4-7 til 4-10. For andre typer enkeltvedtak er det ikke
fastsatt særregler om klagebehandling.
Universitets- og høyskoleloven § 5-1 gir regler om egne klagenemnder på institusjonene
som skal behandle klager på enkeltvedtak. Første ledd fastslår at alle institusjonene skal
ha en klagenemnd. Videre angir bestemmelsen klagenemndas myndighet. Institusjonens
klagenemnd skal "behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre
klagesaker for kandidatene". En naturlig forståelse av å "behandle klagesaker" er at det vil
si å behandle en sak etter at det har kommet inn en klage, altså å behandle saken som
andre instans. Styret har imidlertid hjemmel til å fastsette at klagenemnda skal være
førsteinstans i noen klagesaker, jf. § 5-1 første ledd. I §§ 4-7 til 4-10 om fusk, bortvisning
og utestenging er det hjemlet at styret ved institusjonen kan bestemme at klagenemnda
skal behandle disse sakene, jf. § 4-7 første ledd første punktum, § 4-8 første ledd andre
punktum, § 4-10 tredje ledd første punktum og § 7-9 andre ledd fjerde punktum. For
politiattestsaker, jf. § 4-9, er det lovfestet at det skal være institusjonens klagenemnd som
skal avgjøre "om studenten skal nektes retten til å delta i klinisk undervisning eller
praksisstudier" i første instans, jf. § 4-9 femte ledd. Et annet eksempel der klagenemnda
fatter et enkeltvedtak som førsteinstans er når den fatter vedtak om utestenging på grunn
av brudd på forbudet mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, jf. § 7 -9.
Lovteksten tar derfor også sikte på saker som styret har gitt klagenemnda myndighet til å
avgjøre som første instans.
Sammensetningen av nemnda er regulert i bestemmelsens andre ledd. Nemnda skal ha fem
medlemmer med personlige varamedlemmer. Lederen og varamedlemmet for leder skal
fylle de lovbestemte kravene for lagdommere, og kan ikke være ansatt ved institusjonen.
Bestemmelsen slår også fast at representanter for institusjonens eier eller medlem av
institusjonens styre heller ikke kan være medlem av klagenemnda. Det er lovfestet at to av
medlemmene skal være studenter. Lengden på perioden medlemmene er utnevnt for,
fremgår ikke av loven.
I tillegg gir § 5-1 syvende ledd departementet hjemmel til å opprette særskilte nasjonale
klageorganer, som skal behandle klager over enkeltvedtak innenfor bestemte områder og
over avgjørelser etter offentleglova. I dag er det to slike organer, nasjonal klagenemnd,
som behandler klager på enkeltvedtak om opptak til lavere grads utdanninger ved
universiteter og høyskoler, og Felles klagenemnd, som behandler klager over
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institusjonenes vedtak etter universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 til 4-10 og klager over
vedtak etter offentleglova.

13.2 Høringsforslaget
En rekke institusjoner har de senere årene fusjonert, og enkelte av institusjonene har blitt
vesentlig større. Blant annet har NTNU blitt Norges største universitetet med rundt 40.000
studenter.
Fusjoneringene har ved enkelte institusjoner ført til en økning i antall saker som må
behandles av institusjonens klagenemnd. I tillegg har det, særlig etter covid-19pandemien, blitt en klar økning i antall fuskesaker, jf. Felles klagenemnd Årsmelding
2020. I henhold til tall Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og
forskning (Unit) har hentet fra RUST (register for utestengte studenter), var det per 1.
mars 2021 323 utestengingssaker på grunn av fusk. Det tilsvarende tallet per 1. april i fjor
var 175 saker. Hovedårsaken til dette er sannsynligvis at det på grunn av
smittevernhensyn ikke har blitt arrangert skriftlige skoleeksamener med tilsyn.
Departementet kan ikke se bort ifra at det også i fremtiden kan bli færre eksamener med
tilsyn og at antall fuskesaker dermed vil ligge på et høyere nivå enn hva som har vært
vanlig tidligere. Unit har også registrert en økning i politiattester med merknader og
skikkethetssaker, jf. Felles klagenemnds årsmelding. Departementet ser utfordringen både
fusjoner i sektoren og utfordringer med en omlegging av eksamenspraksisen har påført
institusjonene.
En økning i antall saker av dette omfanget fører til utfordringer med å få behandlet sakene
innen rimelig tid. Av hensyn til studentene mener departementet at loven bør gi
institusjonene mer fleksibilitet. Dette kan bidra til å redusere saksbehandlingstiden, og i
forlengelsen av dette styrke studentenes rettssikkerhet.
Departementet mener at det er flere måter å løse utfordringen rundt behandling av saker i
klagenemnda. Det ene alternativet er å opprette to nemnder slik at én nemnd behandler
saker der nemnda opptrer som førsteinstans og én nemnd behandler saker der nemnda er
klageinstans. I de sakene nemnda behandler saker som førsteinstans vil Felles klagenemnd
være klageorgan. Institusjonens lokale klagenemnd vil være klageorgan for vedtak fattet
ved institusjonen. Et annet alternativ er å opprette en nemnd med 10 medlemmer i stedet
for 5, altså en utvidet nemnd. En annen løsning er at begge nemder behandler alle typer
saker, men departementet mener det er en fare for at det kan etableres forskjellig praksis
ved institusjonen. Departementet vil derfor ikke legge frem det som et forslag.
Departementet foreslår to alternative lovbestemmelser som omhandler klage og
førstegangsbehandling av enkeltsaker ved institusjonene. Alternativ 1 innebærer at
institusjonene kan utvide dagens (klage)nemnd med flere medlemmer. Alternativ 2
innebærer at institusjonene kan opprette to nemnder, en som behandler saker som
førsteinstans, og en klagenemnd som behandler klagesaker. Som nevnt under gjeldende
rett, er lengden på perioden man sitter som nemndsmedlemmer ikke regulert i loven.
Departementet foreslår at lengden man kan sitte i nemnden er 4 år. Dette gjelder også
nemndleder.
Side 43 av 55

oven, fagskoleloven og opplæringsloven - 21/04961-1 Høring - Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven : Høringsnotat - Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og oppl.pdf

Departementet ønsker innspill på hvilken organisering som er mest hensiktsmessig.
Dagens bestemmelse bruker begrepet "klagenemnd". Denne behandler saker både som
førsteinstans og som klageinstans. Departementet mener at det kan oppfattes som
misvisende å kalle dette for klagenemnd i saker hvor nemnda behandler saken som
førsteinstans. Departementet foreslår derfor å endre "klagenemnd" til "nemnd" og ønsker
innspill på begrepsbruken i bestemmelsen. En endring av begrepsbruk vil også medføre
språklige endringer i andre bestemmelser i loven. Dette kommer departementet i så fall
tilbake til i lovproposisjonen.
Det foreslås også en ny § 5-1 a som hjemler departementets adgang til å opprette
nasjonale klagenemnder. Dette forslaget er kun en strukturell endring, og er en
videreføring av gjeldende § 5-1 sjuende ledd.

14 Klage over formelle feil
14.1 Gjeldende rett
Det følger av uhl. § 5-2 første ledd at den som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan
klage over formelle feil innen tre uker etter at han eller hun er, eller burde ha vært, kjent
med forholdet som begrunner klagen. Formelle feil kan for eksempel være feil ved
eksamensavvikling, at oppgaven ligger utenfor pensum, manglende sensorveiledning eller
feil ved gjennomføring av sensuren. Etter første ledd tredje punktum kan institusjonen
fastsette kortere klagefrist enn tre uker for forprøver, men klagefristen kan ikke være
kortere enn én uke.
Hvor det foreligger formelle feil skal institusjonen, eller klagenemnda, etter § 5 -2 andre
ledd oppheve sensurvedtaket til studenten, og bestemme at det enten skal foretas ny
sensurering hvis feilen kan rettes opp på denne måten, eller at det skal avholdes ny
eksamen eller prøve med nye sensorer. Dette gjelder uavhengig av om studenten ønsker
dette.
I henhold til gjeldende rett og praksis så er det utdanningsinstitusjonen som tar
avgjørelsen av om det foreligger formell feil eller ikke, med institusjonens klagenem nd
som klageorgan. Utdanningsinstitusjonen skal vurdere klagen, og om den skal tas til følge,
og eventuelt hvilke tiltak som er nødvendige for å rette opp en eventuell formell feil.
Dette tilsvarer også ordningen etter forvaltningsloven § 33 andre ledd, som gir
underinstansen myndighet til å oppheve eller endre et vedtak hvis den finner at en klage er
begrunnet. Dersom utdanningsinstitusjonen ikke tar klagen til følge, skal den tilrettelegge
saken og oversende den til klagenemnda, tilsvarende ordningen i forvaltningsloven § 33
fjerde ledd.
Hvis det er begått formelle feil som kan ha hatt betydning for én eller flere studenters
prestasjon eller for bedømmelsen av prestasjonene, kan det bestemmes at det skal foretas
ny sensurering av samtlige eksamensbesvarelser eller avholdes ny eksamen for alle
studentene, jf. § 5-2 fjerde ledd. Det vil si at også de studentene som ikke har klaget på
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formelle feil, er omfattet av denne bestemmelsen, og kan pålegges ny eksamen eller
besvarelsen underlegges ny sensurering.
I enkelte tilfeller kan det derfor oppstå en sammenblanding ved at klagenemda opptrer
både som førsteinstans og klageinstans i samme sak. For eksempel kan man tenke seg at
ved behandlingen av en individuell klage fra en student på formelle feil, så har
klagenemnda opptrådt som klageinstans, og denne vurderingen for den aktuelle studenten
kan ikke overprøves. Men dersom klagenemnda treffer vedtak som gjelder pålegg om at
eksamen skal annulleres for alle studentene (etter § 5-2 fjerde ledd), med pålegg til
institusjonen om å avholde ny eksamen eller sensurering for alle studentene som tok den
aktuelle eksamen, legger departementet til grunn at klagenemnda da har opptrådt som
førsteinstans. Studentene vil i sistnevnte tilfelle ha klagerett på nemndens vedtak og
Kunnskapsdepartementet er da klageinstans. Dette følger av forvaltningslovens regler.

14.2 Høringsforslaget
Universitets- og høyskoleloven § 5-2 fjerde ledd ble sist endret i 2014. Endringen som ble
foreslått i Prop. 59 L (2013–2014) kom på bakgrunn av en sak Sivilombudsmannen
(saksnummer 2012/1824) hadde behandlet om klageadgangen for studenter som ble berørt
av at NTNU hadde vedtatt at det forelå en formell feil ved eksamen som kunne ha hatt
betydning for én eller flere studenters prestasjon, eller for bedømmelsen av denne, slik at
det skulle foretas ny sensurering eller avholdes ny eksamen eller prøve.
Sivilombudsmannen fant at det ikke var rettslig grunnlag for å avskjære kandidatenes rett
etter hovedregelen i forvaltningsloven § 28 til å påklage dette vedtaket, noe institusjonen
hadde gjort.
Departementet forslo derfor i høringen som var forut for Prop. 59 L (2013–2014) to
alternativer som høringsinstansene kunne vurdere slik at departementet ikke skulle være
klageinstans i saker om formell feil. Det alternativet som ble støttet av de fleste
høringsinstanser var alternativet hvor institusjonen, ved den aktuelle fagavdeling,
behandler saken i første instans, med institusjonens egen klagenemnd som klageinstans.
Den foreslåtte saksgangen var også i samsvar med ordningen etter forvaltningsloven der
klagen rettes til underinstansen, det vil si det forvaltningsorganet som i første instans
fattet vedtaket som påklages, jf. forvaltningsloven § 32.
Bestemmelsen ble endret, men ikke slik departementet foreslo i høringsnotatet eller som
flertallet av høringsinstansene støttet. Ved en feil ble nemlig lovforslaget formulert slik at
både institusjonen og institusjonens egen klagenemnd kunne bestemme at det skulle
foretas ny sensurering eller avholdes ny eksamen eller prøve hvor det var rimelig å anta at
det var blitt begått formelle feil. Det betyr at for de studentene som ikke har klaget på
formelle feil ved eksamen, og hvor det er klagenemnda som vedtar ny eksamen eller
sensurering som førsteinstans, er det i henhold til vanlig forvaltningspraksis adgang til å
klage til overordnet organ hvis en avgjørelse er til skade for noen som vedtaket retter seg
mot. Det betyr at det er Kunnskapsdepartementet som er klageinstans i de tilfellene der
institusjonens klagenemnd har avgjort saken som førsteinstans. I tillegg ble ikke
bestemmelsen endret slik at det fremgikk av den at studentene som ble berørt av
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klagenemndas vedtak, hadde rett til å klage på denne avgjørelsen. Klageretten fremgår
derfor ikke uttrykkelig av gjeldende lovbestemmelse, men av forvaltningslovens
alminnelige regler om klage.
Departementet foreslår at det i lovbestemmelsen tydelig fremgår at det er klageadgang i
slike saker og at det er institusjonen som behandler slike saker som førsteinstans med
institusjonens klagenemnd som klageinstans.
Se forslag til endringer i § 5-2 hvor departementet foreslår språklige endringer i første og
andre ledd. Setningen i første ledd siste punktum som omhandler tidsfrister for klage ved
forprøver foreslås også strøket da det ikke lenger brukes forprøver i matematikk ved
opptak til lærerutdanning. Endringen som foreslås i fjerde ledd retter opp feilen fra 2013.

15 Økonomiske og administrative konsekvenser
Ved å samle alt arbeid knyttet til informasjon, vurdering og godkjenning av utenlandsk
utdanning til HK-dir, mener departementet at det kan oppnås samordningsfordeler.
Overlappende kompetanse kan utnyttes bedre enn i dag.
Både NOKUT og Unit arbeider med generell studiekompetanse for utenlandsk utdanning.
I tillegg vil samordningen styrke kunnskapen om utenlandsk utdanning som i dag er delt
mellom NOKUT, Diku, Kompetanse Norge og Unit (Samordna opptak). I dag har alle
disse kompetanse om utenlandsk høyere utdanning, fagskoleutdanning, fag- og
yrkesopplæring og yrkeskvalifikasjoner. Med samordning av miljøene kan dette bidra til
de ulike miljøenes kompetanseutvikling. I tillegg vil det planlagte samordnede masteropptaket medføre behov for å bygge opp kompetanse i Samordna opptak om utenlandske
bachelorutdanninger. Den foreslåtte samordningen av miljøene i HK-dir vil forhindre at
det blir bygget opp to parallelle fagmiljø på dette området, og her vil synergieffekten bli
tydelig.
En flytting av oppgaver vil innebære at NOKUTs avdeling for utenlandsk utdanning i
hovedsak flyttes til HK-dir. NOKUT er i dag lokalisert i Oslo (Lysaker). I regjeringens
beslutning 17. desember 2020 om organiseringen av nytt direktorat, er det lagt til grunn at
eksisterende fagmiljøer i stor grad vil kunne bestå på nåværende kontorsteder, og at det
også er lagt opp til at dette ikke skal innebære større flyttinger eller at noen skal miste
jobben. Antallet og andelen ansatte i Oslo skal ikke øke, og noen oppgaver, funksjoner og
arbeidsplasser skal flyttes ut av Oslo i løpet av en femårsperiode. De ansatte i Unit som
arbeider med Samordna opptak og skal innlemmes i HK-dir, har lokaler i Oslo
(Majorstuen). Det gjør at det er godt tilrettelagt for en sammenslåing.
Departementet vil sette i gang en prosess sammen med NOKUT om tilrettelegging for
endring av oppgaveportefølje. Videre vil det legges opp til et nært samarbeid mellom
Kunnskapsdepartementet, HK-dir og NOKUT om overføring av oppgaver og ressurser
knyttet til dette.
Etablering av en ny klageordning vil kreve oppnevning av klagenemnd. Det er viktig at
dette iverksettes samtidig med at oppgavene overføres til HK-dir. Dette vil departementet
komme tilbake til senere.
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Kostnader ved omorganiseringen dekkes innenfor Kunnskapsdepartementets budsjett.
Departementet er av den oppfatning at presiseringer i lovens kapittel 4 ikke innebærer en
økning i kostnader for institusjonene. Departementet antar at forslaget i lovens kapittel 5
om utvidet nemnd eller opprettelse av enda en nemnd kan få økonomiske konsekvenser
for institusjonene. Kunnskapsdepartementet legger til grunn at dette dekkes innenfor
institusjonenes gjeldende rammebevilgning.

16 Forslag til lovendringer
Forslag til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og
opplæringsloven
I
I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa gjøres følgende
endringer:
§ 3-4 a skal lyde:
§ 3-4 a Godkjenning av utanlandsk fag- og yrkesopplæring
NOKUT Dei som har avgjer etter søknad frå enkeltpersonar om utanlandsk fag- eller
yrkesopplæring, kan søke departementet om å få ein godkjenning av opplæringa. Slik
godkjenning inneber at opplæringa blir skal godkjennast som sidestilt med norsk fageller sveinebrev eller vitnemål. Opplæringa er sidestilt når ho har same nivå og omfang
som den norske vidaregåande opplæringa og inneheld mange av dei vesentlege elementa i
det aktuelle faget.
Vedtak om godkjenning av utanlandsk fag- og yrkesopplæring kan berre påklagast av
den som har søkt om godkjenninga.
Ved vurdering av søknader om godkjenning av utanlandsk fag- og yrkesopplæring etter
første ledd, kan det også behandlast personopplysningar som nemnde i
personvernforordninga artikkel 9 og 10.
Vedtak om godkjenning Det kan gjerast vedtak om godkjenning ved heilt eller delvis
automatisert saksbehandling. Søkjaren kan krevje at vedtaket skal overprøvast manuelt av
NOKUT.
NOKUT kan dele f Fødselsnummer, D-nummer og informasjon om at ein person har
eit godkjenningsvedtak hos NOKUT, kan delast automatisk med ein portal for deling av
vitnemål og dokumentasjon om oppnådd kompetanse, jf. universitets- og høyskoleloven §
4-14 første ledd. Vedtak kan berre delast når den registrerte har bestemt det .
Departementet kan delegere oppgåva med å godkjenne den utanlandske fag- eller
yrkesopplæringa til eit underliggande organ.
Departementet kan gi forskrift om vilkår for godkjenning, saksbehandling og klage.
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Ny § 3-4 b skal lyde:
§ 3-4 b Klagenemnd for godkjenning av utanlandsk utdanning og opplæring
Departementet kan opprette ei nasjonal klagenemnd som skal behandle vedtak om godkjenning
av utanlandsk utdanning og opplæring.

II
I lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler gjøres følgende endringer:
§ 2-1 andre og tredje ledd skal lyde:
(2) Formålet med NOKUTs virksomhet er å føre tilsyn med kvaliteten i høyere
utdanning og fagskoleutdanning, gi generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning,
og å stimulere til kvalitetsutvikling som sikrer et høyt internasjonalt nivå i
utdanningstilbudene ved institusjonene. NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha
tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning, og fagskoleutdanning og godkjent høyere
utenlandsk utdanning. I sitt arbeid skal NOKUT søke å bistå institusjonene i deres
utviklingsarbeid.
(3) NOKUT skal akkreditere institusjoner og studietilbud, føre tilsyn med
institusjonenes kvalitetsarbeid og føre tilsyn med at institusjoner og eksisterende
studietilbud fyller gjeldende standarder og kriterier for akkreditering. NOKUT skal også
gi generell godkjenning av utenlandsk utdanning. NOKUT kan benytte andre virkemidler
og gjennomføre andre tiltak, så langt de er i samsvar med formålet med NOKUTs
virksomhet

§ 3-4 skal lyde:
§ 3-4 Generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning
(1) NOKUT kan etter søknad fra enkeltpersoner, gi De som har bestått utenlandsk
høyere utdanning, kan søke departementet om å få en generell godkjenning av
utdanningen. Slik godkjenning innebærer at utdanningen i nivå og omfang godkjennes
som likestilt med akkreditert norsk høyere utdanning, jf. §§ 3-1 og 3-2.
(2) Vedtak om generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning skal være i
samsvar med Lisboakonvensjonen.
(3) Vedtak om generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning kan bare påklages
av den som har søkt om godkjenningsøkeren. Klagenemnda kan ikke overprøve NOKUTs
vurdering av den avlagte utdanningens nivå og omfang.
(4) Ved vurdering av søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning etter
første ledd kan det også behandles personopplysninger som nevnt i
personvernforordningen artikkel 9 og 10.
(5) Vedtak om godkjenning Det kan fattes vedtak om godkjenning ved helt eller delvis
automatisert saksbehandling. Søkeren kan kreve at vedtaket overprøves manuelt av
NOKUT.
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(6) NOKUT kan dele fFødselsnummer, D-nummer og informasjon om at en person har
godkjenningsvedtak etter første ledd, kan deles automatisk med en portal for deling av
vitnemål og dokumentasjon om oppnådd kompetanse, jf. § 4-14 første ledd. Vedtak kan
bare deles når den registrerte har bestemt det.
(7) Departementet kan delegere oppgaven med generell godkjenning av utenlandsk
høyere utdanning til et underliggende organ.

Ny § 3-4 a skal lyde:
§ 3-4 a. Klagenemnd for godkjenning av utenlandsk utdanning og opplæring
Departementet kan opprette ei nasjonal nemnd som skal behandle klage på vedtak om
godkjenning av utenlandsk utdanning og opplæring.

§ 3-5 h skal lyde:
§ 3-5 h Samordning av vedtak om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning
(1) NOKUT og Departementet kan pålegge institusjonene å samordne sin praksis.
institusjonene etter denne loven skal samordne sin praksis om godkjenning av utenlandsk
høyere utdanning etter §§ 3-4, 3-5, 3-5 a og 3-5 b.
(2) Vedtak om generell og om faglig godkjenning skal registreres i et felles register for
godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. Departementet gir forskrift om nærmere
regulering av registeret, herunder hvilke personopplysninger som kan registreres.

§ 4-2. Faglig oppfølging - utdanningsplan
(1) Institusjonen skal sørge for god faglig oppfølging av studentene. Institusjonen skal
i samarbeid med studenten utarbeide en utdanningsplan for Mellom institusjonen og
studenter som tas opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer., skal det utarbeides
en utdanningsplan.
(2) Utdanningsplanen skal være et virkemiddel for at studenten gjennomfører studiet.
(3) Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om institusjonens ansvar og
forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor institusjonen og
medstudenter.
(4) Departementet kan gi forskrift om innhold i utdanningsplan.

§ 4-3 skal lyde:
§ 4-3 Læringsmiljøet ved institusjonen
(1) Styret har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen er fullt forsvarlig ut fra en
samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. Utformingen av
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det fysiske læringsmiljøet skal skje i henhold til krav til universell utforming. Plikten til
universell utforming gjelder ikke utforming som innebærer en uforholdsmessig byrde, jf.
likestillings- og diskrimineringsloven § 17.
(2) Styret skal innenfor sitt ansvarsområde arbeide for å forebygge og forhindre
trakassering og seksuell trakassering, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 13.
(3) Styret skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et
godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet.
(4) Læringsmiljøet er de forholdene som virker inn på studentenes muligheter til å
tilegne seg kunnskap, og som er av betydning for studentenes fysiske og psykososiale
helse. I et helhetlig læringsmiljø inngår fysiske, digitale, organisatoriske, pedagogiske og
psykososiale forhold som del av det helhetlige læringsmiljøet. Departementet kan i
forskrift gi utfyllende bestemmelser om krav til læringsmiljøet.
(5) Institusjonens arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå som en del av
institusjonens interne system for kvalitetssikring etter § 1-6.

Ny § 4-3 a skal lyde:
§ 4-3 a Studentenes rett til å varsle og forbud mot gjengjeldelse
En student har rett til å varsle om kritikkverdige forhold ved institusjonen.
Gjengjeldelse mot studenten som varsler er forbudt.

Ny § 4-3 b skal lyde:
§ 4-3 b Individuell tilrettelegging ved funksjonsnedsettelse og særskilte behov
(1) Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med fysiske, psykososiale og
læringsmessige utfordringer av en vesentlig, midlertidig karakter (særskilte behov), har
rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen,
for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Studenter som har omsorg
for mindreårige barn, har krav på tilrettelegging. En eventuell begrensning i kravet om
tilrettelegging følger av andre og tredje ledd.
(2) Retten gjelder ikke tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for
institusjonen. Når institusjonen skal vurdere om tilretteleggingen innebærer en
uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på dens effekt for å bygge ned
barrierene for studenter med funksjonsnedsettelse og fysiske, psykososiale og
læringsmessige utfordringer av en vesentlig, midlertidig karakter, de nødvendige
kostnadene ved utformingen og institusjonens ressurser.
(3) Den som fullfører og består en utdanning må ha oppnådd det fastsatte
læringsutbyttet. Tilretteleggingen må derfor ikke føre til en reduksjon av de faglige
kravene som stilles i den enkelte utdanningen.
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(4) Institusjoner på Svalbard skal så langt det er mulig og rimelig, legge
studiesituasjonen til rette for studenter med utfordringer som omtalt i første ledd særskilte
behov.

Ny § 4-3 c skal lyde:
§ 4-3 c Permisjon fra studier
(1) Permisjon fra studiene innvilges ved tjeneste etter forsvarsloven § 17, verv i
studentpolitiske organer, ved sykdom og ved andre tungtveiende grunner, og ved
graviditet, fødsel og omsorg for barn, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-5. Det skal
vedlegges dokumentasjon for permisjonsgrunnlaget, som sykmelding eller innkalling til
militærtjeneste.
(2) Permisjon innvilget etter første ledd, gis i utgangspunktet for inntil to semestre.
For studenter som faller inn under bestemmelsen i § 4-3 b eller § 4-5, kan permisjon
innvilges for mer enn to semestre. Det samme gjelder ved førstegangstjeneste dersom
tjenestens lengde overstiger to semestre.
(3) Studenter som er innvilget permisjon har fortsatt studierett ved universitetet, og
kan søke om å få avlegge eksamen i permisjonstiden.
(4) For studenter på 2-årige masterprogram eller på de to siste årene i et integrert 5årig masterprogram, kan permisjon også innvilges av faglige hensyn.
(5) Institusjonene skal gi forskrifter om permisjon med hjemmel i denne bestemmelsen.

Ny § 4-3 d skal lyde:
§ 4-3 d Læringsmiljøutvalg
(1) Institusjonene skal ha minst ett læringsmiljøutvalg. Institusjonen kan opprette flere
læringsmiljøutvalg, eller opprette underutvalg til læringsmiljøutvalget.
(2) Læringsmiljøutvalget skal bidra til at bestemmelsene i § 4-3 blir fulgt, og sikre
studentenes medvirkning i prosessene som berører læringsmiljøet.
(3) Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter i utvalget. Utvalget
velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter.

Ny § 4-3 e skal lyde:
§ 4-3 e Tilsyn med læringsmiljøet
(1) Arbeidstilsynet fører tilsyn med at kravene i annet ledd § 4-3 første og fjerde ledd
overholdes. Arbeidsmiljøloven kapittel 18 om tilsyn og tvangsmidler mv. gjelder
tilsvarende så langt det passer. Departementet kan gi forskrift med utfyllende
bestemmelser om tilsyn og tvangsmidler for å fremme overholdelse av denne paragraf.
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(2) Departementet kan gi forskrift om tilsyn med læringsmiljøet og om institusjonens
plikter vedrørende tilrettelegging for et godt og inkluderende læringsmiljø og ivaretakelse
av studentene i deres studiesituasjon.

§ 4-5 skal lyde:
§ 4-5 Tilrettelegging for gravide studenter og studenter med omsorg for barn
(1) En student som er gravid, har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdatoen er i
perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Barnets eventuelle andre
forelder har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdatoen er i perioden mellom fødsel og to
uker etter fødsel. Institusjonen kan gi nærmere regler om utsatt eksamen.
(2) En student som får barn under studiene, har rett til permisjon fra studiene under
svangerskap og til omsorg for barn. I permisjonsperioden har studenten fortsatt status som
student ved institusjonen og har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som
før permisjonen. Universiteter og høyskoler skal legge til rette for at studenter som er i
permisjon etter denne bestemmelsen, kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig etter
endt permisjon.
(3) Rettighetene etter første og andre ledd kommer i tillegg til rettigheter etter § 4-3 b.
(4) Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-5 og § 12-7 gjelder så langt de
passer.

Departementet foreslår to alternative lovbestemmelser som omhandler klage og
førstegangsbehandling av enkelte saker ved institusjonene.
Alternativ 1 Utvidet nemnd
§ 5-1. Klage Institusjonens nemnd og særskilte nasjonale klageorgan
(1) Universiteter og høyskoler skal opprette en klagenemnd som skal behandle klager
over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for kandidatene.
(2) KlagenNemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og
varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere. Leder og
varamedlem for leder skal ikke være ansatt ved institusjonen. To av medlemmene skal
være studenter. Ved behov kan nemnda utvides til ti medlemmer med personlige
varamedlemmer. I den utvidete nemnda skal fire av medlemmene være studenter.
(3) Representanter for institusjonens eier eller medlem av institusjonens styre kan ikke
være medlem av klagennemnda.
(4) KlagenNemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlem for leder og to andre
medlemmer er til stede. Ved bruk av utvidet nemnd, er nemnda vedtaksfør når lederen
eller varamedlem for leder og fire andre medlemmer er til stede.
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(5) KlagenNemndas vedtak i klagesaker kan ikke påklages. For saker som nemnda har
behandlet som førsteinstans, kan saken påklages til en nasjonal klagenemnd, jf. § 5-1 a.
(7) Departementet kan opprette særskilte nasjonale klageorgan som skal behandle
klager over enkeltvedtak for bestemte områder og over avgjørelser etter offentleglova.
Alternativ 2 To klagenemnder med forskjellig saker
§ 5-1. Klage Institusjonens nemnd og klagenemndog særskilte nasjonale klageorgan
(1) Universiteter og høyskoler skal opprette minst én klagennemnd som skal behandle
klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for kandidatene.
Ved behov kan det opprettes to nemnder hvorav én behandler saker som førsteinstans, og
den andre behandler klagesaker (klagenemnd).
(2) KlagenNemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og
varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere. Leder og
varamedlem for leder skal ikke være ansatt ved institusjonen. To av medlemmene skal
være studenter. Dersom institusjonen har to nemnder etter denne bestemmelsen, skal
begge oppfylle kravet til sammensetning.
(3) Representanter for institusjonens eier eller medlem av institusjonens styre kan ikke
være medlem av klagennemnda.
(4) KlagenNemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlem for leder og to andre
medlemmer er til stede.
(5) KlagenKlagenemndas vedtak kan ikke påklages. For saker som nemnda har
behandlet som førsteinstans, kan saken påklages til en nasjonal klagenemnd, jf. § 5-1 a.
(7) Departementet kan opprette særskilte nasjonale klageorgan som skal behandle
klager over enkeltvedtak for bestemte områder og over avgjørelser etter offentleglova.

Ny § 5-1 a skal lyde:
§ 5-1 a Særskilte nasjonale klageorgan
Departementet kan opprette særskilte nasjonale klageorgan som skal behandle klager
over enkeltvedtak for bestemte områder og over avgjørelser etter offentleglova.
Departementet kan gi forskrift om saksbehandlingen i klagesaker.

§ 5-2 skal lyde:
§ 5-2 Klage over formelle feil ved eksamen
(1) Den som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan klage over formelle feil innen
tre uker etter at vedkommende han eller hun ble er eller burde vært kjent med det forhold
som begrunner klagen. Studenten Slik klage må fremsettes klagen for institusjonen.
Institusjonen kan fastsette kortere klagefrist enn tre uker ved ikke bestått forprøve.
Klagefristen kan ikke settes kortere enn én uke.
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(2) Hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for kandidatens prestasjon eller
bedømmelsen av denne, skal institusjonen oppheve sensurvedtaket oppheves. Hvis feilen
kan rettes opp ved ny sensur av innleverte arbeider, foretars institusjonen ny sensurering. I
motsatt fall avholders institusjonen ny eksamen eller prøve med nye sensorer. Kandidaten
kan påklage Kkarakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan påklages
etter reglene i § 5-3.
(3) Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen fremsatt, løper
klagefristen etter denne paragraf fra kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig
avgjørelse av klagen foreligger.
(4) Finner institusjonen eller klageinstansen at det er begått formelle feil, og det er
rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for én eller flere kandidaters prestasjon eller
for bedømmelsen av prestasjonen denne, kan institusjonen det bestemmes at det skal
foretas ny sensurering eller avholdes ny eksamen eller prøve. Studenter som ikke har
klaget over formelle feil og som blir berørt av institusjonens vedtak, kan påklage vedtaket
om ny sensurering eller ny eksamen eller prøve til institusjonens klagenemnd.
(5) Styret selv eller institusjonenes klagenemnd, jf. § 5-1, er klageinstans for
institusjonens vedtak etter denne bestemmelsen.
III
I lov 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning gjøres følgende endringer:

§ 7 skal lyde:
§ 7. Generell godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning
NOKUT De som har avgjør etter søknad fra enkeltpersoner om utdanning fra en
utenlandsk fagskole eller en annen yrkesfaglig utdanning fra utlandet på tilsvarende nivå,
kan søke departementet om å få skal gis en generell godkjenning av utdanningen. Slik
godkjenning innebærer at utdanningen den ut fra i nivå og omfang godkjennes som
sidestilt med akkreditert fagskoleutdanning. Klageinstansen kan ikke overprøve NOKUTs
vurdering av den avlagte utdanningens nivå og omfang.

Vedtak om generell godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning kan bare påklages
av den som har søkt om godkjenning.
Ved vurdering av søknader om godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning etter
første ledd kan det også behandles personopplysninger som nevnt i
personvernforordningen artikkel 9 og 10.
NOKUT kan fatte Vedtak om godkjenning kan fattes ved helt eller delvis automatisert
saksbehandling. Søkeren kan kreve at vedtaket overprøves manuelt av NOKUT.
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Dersom den som behandler søknad om godkjenning NOKUT oppdager at en søker har
levert falske vitnemål, andre falske dokumenter eller dokumenter utstedt fra falske
institusjoner, skal forholdet anmeldes til politiet.
NOKUT kan dele Ffødselsnummer, D-nummer og informasjon om at en person har
godkjenningsvedtak etter første ledd, kan deles automatisk med en portal for deling av
vitnemål og dokumentasjon om oppnådd kompetanse, jf. lov om universiteter og
høyskoler § 4-14. Vedtak kan bare deles når den registrerte har bestemt det.
Departementet kan delegere oppgaven med å godkjenne utenlandsk fagskoleutdanning,
eller tilsvarende til et underliggende organ.
Departementet kan gi forskrift om generell godkjenning av utenlandsk
fagskoleutdanning, saksbehandling og klageadgang.

Ny § 7 a skal lyde:
§ 7 a. Klagenemnd for godkjenning av utenlandsk utdanning og opplæring
Departementet kan opprette en nasjonal klagenemnd som skal behandle vedtak om
godkjenning av utenlandsk utdanning og opplæring.
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