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Høring - Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og
egenbetalingsforskriften
Vi viser til høringsbrev fra departementet av 20.04.2015 vedrørende fem forslag til endringer
av Universitets- og høyskoleloven og ett forslag til endring av egenbetalingsforskriften.
Siden det ikke er noen saklig sammenheng mellom de ulike forslagene vil vi i vårt
høringssvar kommentere det enkelte forslag med den nummerering de er presentert i
høringsnotatet fra departementet.
1. Sammensetningen i NOKUTs styre
Hovedorganisasjonen Virke setter pris på og støtter fullt ut forslaget om å gi
fagskolestudentene representasjon i NOKUTs styre. Dette er et viktig og naturlig steg for å
gi fagskolene samme status som universitet og høyskoler innen tertiær utdanning. Det vil
også være en styrke for styrets behandling av saker vedrørende fagskolen at studentenes
syn kan fremmes av ONF og ikke av NSO.
2. Nasjonale deleksamener
Virke støtter ikke forslaget om å innføre en generell hjemmel til å pålegge institusjoner å
avholde nasjonale obligatoriske deleksamener nå, og mener en beslutning om dette må
vente til vi har resultatet fra pilotprosjektet og mulighetsstudien departementet har bedt
NOKUT om å gjennomføre.
Virke er åpen for at en ordning med nasjonale deleksamener kan være et positivt bidrag til
fagmiljøers utvikling og bedre kommunikasjon om studentenes kunnskapsnivå. Vi ser derfor
positivt på det pilotprosjektet NOKUT gjennomfører nå i 2015 som en mulighetsstudie. Dette
prosjektet er helt avgjørende for å få erfaringer med tilrettelegging og gjennomføring av
nasjonale deleksamener slik at ordningen gir de resultatene som ønskes. Som medlem i
NRØA har Virke fulgt det første delprosjektet med nasjonale deleksamener i bachelorstudiet
i regnskap og revisjon. Dette var et vesentlig enklere delprosjekt enn de to som skal
gjennomføres høsten 2015, men viste tydelig at det er mange elementer som er krevende
og det er mye arbeid for å få en ordning med nasjonale deleksamener til å fungere
hensiktsmessig. Vi mener derfor at det er nødvendig å få erfaringene fra alle tre
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delprosjekter før en eventuelt bestemmer en generell innføring av nasjonale obligatoriske
deleksamener.
3. Adgang til å utstede overtredelsesgebyr
Virke støtter ikke forslaget om å gi departementet adgang til å utstede overtredelsesgebyr.
Departementet foreslår at det gis en mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved bruk av
titler og institusjonsbetegnelser i strid med universitets- og høyskoleloven §§ 3-2 og 7-2.
Virke har forståelse for at departementet ønsker at bestemmelsene skal gi et effektivt vern
mot misbruk, men er ikke nødvendigvis enig i at vernet mot misbruk skal styrkes gjennom å
innføre hjemmel for å kunne ilegge overtredelsesgebyr.
Virke er særlig kritisk til at departementet skal få myndighet til å utforme forskrift om
overtredelsesgebyr, uten at det i høringsnotat overhodet er diskutert f.eks.:
•
Størrelsen på gebyret: Skal det være samme gebyr for brudd på universitet- og
høyskoleloven som for brudd på arbeidsmiljøloven? Etter arbeidsmiljøloven § 18-10 kan det
ilegges overtredelsesgebyr på inntil 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden, dvs. drøyt 1,3
millioner kroner.
•
Tvangsgrunnlag: Skal overtredelsesgebyret hjemle utlegg?
•
Klage: Hvordan skal man klage ved urettmessig ilagt overtredelsesgebyr? Hvis
overtredelsesgebyret skal kunne ilegges av departementet, er vel den enste løsningen at
virksomheten må gå til søksmål mot staten for å prøve vedtaket? En slik løsning vil i så fall
reise åpenbare rettssikkerhetsspørsmål.
Når departementet overhodet ikke har diskutert disse spørsmålene i høringsnotatet har
høringsinstansene et for dårlig grunnlag til å ta stilling til spørsmålet om overtredelsesgebyr.

6. Endring av egenbetalingsforskriften – innføring av krav om egen PC for
studenter
Virke støtter forslaget om at institusjonene kan kreve at studentene har bærbar PC. Vi er
enige i UHRs og departementets argumentasjon i denne saken.

Vennlig hilsen

Hovedorganisasjonen Virke

Inger Lise Blyverket
Leder Arbeidslivspolitikk

15-25466

Tormod Skjerve
Seniorrådgiver

2

