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Regnskap/økonomirapportering per mars 2020 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret tar regnskap per 31. mars 2020 til orientering 
 
Sammendrag 
Resultatet per mars 2020 er 4,8 MNOK bedre enn budsjett. 
 
Inntektene er ca. 0,9 MNOK lavere enn budsjett. Personalkostnadene er 2,2 MNOK lavere, øvrige 
driftskostnader er 3,2 MNOK lavere og finansinntekter ca. 0,3 MNOK høyere enn budsjett. 
 
Balansen viser at VID har 44,6 MNOK i egenkapital som er en reduksjon på 0,9 MNOK fra 31.12.19 
pga. negativt resultat hittil i år. Prognosen ved utgangen av året tilsvarer budsjett og er en egenkapital 
på ca. 47 MNOK. VID har god likviditet med ca 196,4 MNOK i bankinnskudd. 
 
Høgskolen er i ferd med å gjennomføre en konsekvensanalyse inkludert en tiltaksplan knyttet til 
Covid-19. De foreløpige økonomiske beregningene viser at regnskapet for 2020 vil være på budsjett, 
eller noe bedre.    
 
Det er mer usikkerhet knyttet til utviklingen i studiepoengproduksjonen og kandidatproduksjonen som 
vil kunne påvirke statstilskuddene to år frem i tid og videre fremover.  
 
 
Vedlegg:  
Resultatregnskap per 31.3.2020 
 
 



1. Resultatregnskap per mars 2020 
Resultatet per mars 2020 viser ca. 0,9 MNOK i underskudd mot ca. 5,7 MNOK i underskudd i 
budsjettet, dvs. et positivt avvik på 4,8 MNOK.  Da det ikke er kostnader til fastlønn i juni pga. 
feriepenger, men inntekter i samtlige måneder inkludert juni, vil kostnadene og inntektene ikke kunne 
direkte sammenlignes før ved årsslutt. Av den grunn er det avvik mot budsjett som det måles mot i 
løpet av året. Det er budsjettert med et overskudd på 1,5 MNOK i 2019.   
 

Resultatet er ca. 
4,8 MNOK bedre 
enn budsjett. 
Inntektene er ca. 
0,9 MNOK lavere 
enn budsjett, 
personal-
kostnadene er 
2,2 MNOK lavere 
enn budsjettert, øvrige driftskostnader er 3,2 MNOK lavere enn budsjettert og finansinntekter ca. 0,3 
MNOK høyere enn budsjett.  
 

PROGNOSE FOR ÅRET 
Høgskolen er i ferd med å gjennomføre en konsekvensanalyse inkludert en tiltaksplan knyttet til 
Covid-19. De foreløpige økonomiske beregningene viser at regnskapet for 2020 vil være på budsjett, 
eller noe bedre.    
 
Beregningene viser at statstilskudd og studieinntektene, som utgjør ca 89 prosent av de totale 
inntektene, sannsynligvis vil være på budsjett. Statstilskuddet kan bli høyere dersom en får tildelt nye 
studieplasser. Studieinntektene avhenger av opptaket til høsten og at nåværende studenter fortsetter 
i VID. De foreløpige analysene tilsier at opptaket vil være i henhold til budsjett, men at det vil kunne 
bli en noe lavere gjennomstrømning og dermed noe lavere studieinntekter og studiepoeng- og 
kandidatproduksjon. Prosjektinntektene og gaveinntektene vil sannsynligvis bli noe lavere enn 
budsjett.  
 
Kostnader knyttet til digital undervisning vil øke, det gjelder både personalkostnader og oppgradering 
av teknisks infrastruktur. Øvrige personalkostnader er forventet å være som budsjettert eller noe 
lavere pga senere tilsettinger enn budsjettert, redusert bruk av eksterne og økte sykerefusjoner.  
Reisekostnader reduseres betydelig. Kostnader knyttet til renhold og vaktmestertjenester vil også 
reduseres sammenlignet med budsjett.  
 
De foreløpige analysene knyttet til utviklingen i studiepoengproduksjonen og kandidatproduksjonen 
viser at det er en risiko og sannsynlighet for et større frafall og lavere gjennomstrømning enn lagt til 
grunn i langtidsbudsjettet. Det vil kunne påvirke statstilskuddene negativt to år frem i tid og videre 
fremover. Det arbeides med å forbedre de faktorene som påvirker gjennomstrømning og særlig viktig 
er kvaliteten i det pedagogiske opplegget. Se egen sak om håndtering av Covid 19 for nærmere 
utredning.   

Regnskap pr. mars 2020 
 (Tall i hele tusen)    Regnskap      Budsjett      Bud Avvik   

   Års bud 
2020   

 Inntekter  126 089 127 047 -957 517 558 

 Personalkostnader  -95 262 -97 540 2 277 -374 166 

 Øvrige driftskostnader  -32 456 -35 685  3 229 -143 513 

 Finansposter  724 410 314 1 638 

 Resultat  -905 -5 768  4 863 1 518 



INNTEKTER  
Inntektene per mars er på ca. 126,1 MNOK, som er ca. 0,9 MNOK lavere enn 
budsjett.  
 
 
Inntektene til VID består av prosjektinntekter, studieinntekter, gaveinntekter, 
statstilskudd og øvrige inntekter. De enkelte postene er redegjort for nedenfor. 
 
 
 
Tabell 1 Inntekter per 31. mars 2020 
 

 
 

Oppdrag og prosjektinntekter  
Prosjektinntekter er i hovedsak oppdrag- og bidragsprosjekter. Det er 
budsjettert med ca. 37,4 MNOK i prosjektinntekter i 2020 som utgjør 7,2 
prosent av totale inntekter.  
 
Per mars er prosjektinntektene 8,6 MNOK, som er ca. 0,9 MNOK under 
budsjett. Det negative avviket kan i hovedsak forklares med at enkelte prosjekter er utsatt. 
 

Studieinntekter  
Studieinntektene er summen av studieavgiftene studentene betaler og påvirkes av antall studenter og 
nivået på studieavgiftene. Det er budsjettert med 69,1 MNOK i 
studieinntekter i 2020 som utgjør 13,4 prosent av totale inntekter.     
 
Per mars er studieinntektene 15,4 MNOK, som er ca. 0,2 MNOK høyere enn 
budsjett. Dette skyldes at det er noen flere studenter enn budsjettert i 
enkelte utdanninger.  
 

Gaveinntekter 
I 2020 er det budsjettert med 3,8 MNOK i gaveinntekter og tilskudd fra eier (tilskudd fra eier utgjør 
1,0 MNOK), som totalt utgjør 0,7 prosent av totale inntekter.     
 
Per mars er gaveinntekter og tilskudd fra eier på 0,45 MNOK, som er ca. 0,5 
MNOK lavere enn budsjett. Avviket forklares hovedsakelig med lavere 
gaveinntekter fra privatpersoner enn budsjettert (-0,2 MNOK) og at vi 
foreløpig ikke har mottatt tilskudd fra eier (-0,3 MNOK).  
 

NOK 1000 Faktisk Budsjett Avvik % av Budsjett Status Årsbudsjett
1 INNTEKTER 126 089 127 047 -957 99 % 517 558

Oppdrag/Prosjektinntekter 8 574 9 473 -900 91 % 37 351
Varer- og tjenesteinntekter 1 678 1 473 205 114 % 5 541
Studieinntekter 15 429 15 259 170 101 % 69 099
Gaveinntekter og tilskudd eier 447 955 -509 47 % 3 822
Statstilskudd 98 022 97 922 100 100 % 391 689
Øvrige inntekter 1 939 1 964 -25 99 % 10 056



Statstilskudd 
I budsjett for 2020 er det budsjettert med 391,7 MNOK i statstilskudd som 
utgjør 75,7 prosent av totale inntekter. VID har allerede mottatt halvparten av 
dette, som er periodisert over seks måneder.   
 

Øvrige inntekter/vare- og tjenesteinntekter 

I budsjett for 2020 er det budsjettert med 15,6 MNOK i inntekter for disse postene, som utgjør 3 % av 
totale inntekter.  Posten består av inntekter fra Kirkerådet knyttet til KUN, utleie 
av lokaler, kantinesalg og IT-tjenester. Inntektene per mars 2020 er på 3,6 
MNOK som er 0,2 MNOK over budsjett. Overskuddet skyldes bl.a. salg av bøker 
og kompendier. 

KOSTNADER 
Kostnadene per mars 2020 er på 127,7 MNOK, som er 5,5 MNOK lavere enn budsjett. De enkelte 
postene er redegjort for nedenfor.  
 

Personalkostnader 
Personalkostnadene består av fastlønn inkludert feriepenger, variabel lønn, sosiale kostnader (dvs.  
arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader), refusjoner og øvrige personalkostnader (dvs. 
personalforsikring, bedriftshelsetjeneste, servering for ansatte og velferd til ansatte). Det er 
budsjettert med 374,2 MNOK totalt for 2020 som er 72,3 prosent av totale inntekter.   
 

Tabell 2 Personalkostnader per 31. mars 2020 

 

 
Personalkostnadene per mars 2020 er 2,3 MNOK lavere enn budsjett. 
 

Fast lønn 
Fastlønnen per mars er på 70,5 MNOK, som er 2,0 MNOK lavere enn budsjett eller et 
positivt avvik på 2,8 prosent. Avviket skyldes at enkelte budsjetterte ansettelser blir 
gjennomført senere i 2020 enn lagt til grunn i budsjettet.  
 

Variabel lønn  
Variabel lønn per mars er på 6,8 MNOK, som er 1,3 MNOK høyere enn budsjett. 
Denne posten må sees i sammenheng med refunderte sykepenger. Sykefraværet 
hittil i 2020 er på 5,1 %. Overskridelser finnes på bl.a. på bruk av overtid og på 
honorarer til sensorer. 
 

NOK 1000 Faktisk Budsjett Avvik % av Budsjett Status Årsbudsjett
3 PERSONALKOSTNADER -95 262 -97 540 2 277 98 % -374 166

Fast lønn og feriepenger -70 529 -72 547 2 018 97 % -272 179
Variabel lønn -6 814 -5 510 -1 304 124 % -24 957
Øvrige personalkostnader -969 -902 -67 107 % -3 608
Sosiale kostnader -19 482 -20 391 909 96 % -80 664
Refusjoner 2 531 1 811 720 140 % 7 243



Sosiale kostnader  
Sosiale kostnader per mars var på 19,5 MNOK og er 0,9 MNOK lavere enn 
budsjettert. Det største positive avviket finnes på arbeidsgiveravgift, som må sees i 
sammenheng med underforbruk på fast lønn. 
 

Refusjoner 
Refusjoner per mars er på 2,5 MNOK, som er 0,7 MNOK høyere enn budsjett. 
Langtidssykefraværet er høyere enn budsjettert og må også sees i sammenheng 
med hjemmekontor og stengte barnehager og skoler. Det er forventet at denne 
posten vil øke de nærmeste månedene. 
 
 
Øvrige driftskostnader  
Det er budsjettert med 143,5 MNOK i øvrige driftskostnader i 2020, som utgjør 27,7 prosent av 
inntektene. De største postene er eiendom (ca. 70,2 MNOK), drift, vedlikehold, og lisenser (ca. 13,6 
MNOK), administrasjonskostnader (dvs. bøker, kontingenter, aviser, avgift til Kopinor, telefon, porto, 
totalt ca. 13,7 MNOK), markedsføring (ca. 3,6 MNOK) og reise- og seminarkostnader (ca. 14,9 MNOK).   
 
Per mars 2020 er øvrige driftskostnadene på 32,5 MNOK, som er 3,2 MNOK under 
det som er budsjettert. Det største avviket finnes på reise- og seminarkostnader 
med +1,2 MNOK. Dette skyldes Corona-viruset. Nå finnes det omtrent ikke 
reiseaktivitet i VID, og det positive avviket kommer til å øke. Det er et positivt 
avvik på 1,0 MNOK på drift, vedlikehold og lisenser. Avviket skyldes drift av IT-
program, men vi er pr. d.d. på nivå med fjoråret. Resten av det positive avviket 
fordeler seg med mindre beløp på flere poster. 
 
 

BALANSE PER 31.03.2020 
Balansen viser at VID har 232,2 MNOK i eiendeler, hvorav 26,2 MNOK i anleggsmidler og 196,4 MNOK 
i bankinnskudd.  
 
VID har 44,6 MNOK i 
egenkapital som er en nedgang 
fra 31.12.19 på 0,9 MNOK pga. 
negativt resultat hittil i 2020. 
Bankinnskuddet er på 196,4 
MNOK og høgskolen har god 
likviditet.  
Den kortsiktige gjelden er på 
187,6 MNOK, økningen 
sammenlignet med 31.12.19 
skyldes periodiseringer av 
statstilskudd og studieinntekter.  
 
 

Balanse VID (NOK 1000) 31.03.20 31.12.19 
Anleggsmidler      26 250      25 302 
Bankinnskudd    196 375     105 634  
Omløpsmidler    205 958     114 498  
Sum Eiendeler    232 208     139 800  

   
Egenkapital     44 614    45 519  
Kortsiktig gjeld   187 594   94 281 
Sum gjeld og egenkapital   232 208   139 800  
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Konsekvenser, muligheter og risiko i forbindelse med koronapandemien 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Styret har diskutert saken og gitt administrasjonen innspill som det tar med seg i det videre arbeidet. 
 
Saksframstilling 
Saken legges fram for styret for å orientere om beredskapsarbeidet i tilknytning til Covid-19-
pandemien og hvordan høgskolen jobber for å sikre fortsatt kvalitativ god drift av utdanning og 
forskning, og for å utnytte mulighetene som situasjonen gir. 
Saken redegjøres for i vedlagte notat, som tematiserer beredskapsarbeidet, kortsiktige konsekvenser, 
muligheter, trusler og tiltak for høstsemesteret 2020 og økonomisk konsekvensanalyse av situasjonen 
i et treårsperspektiv. 
En oppsummering og konklusjon på notatet er at 
1. VID var godt forberedt på en beredskapssituasjon, som gjorde at beredskapsarbeidet raskt kom i 
gang og ble gjennomført på en effektiv og hensiktsmessig måte. 
2. Dette førte igjen til at VID relativt raskt kunne rette blikket framover mot kommende semester, 
samtidig som utdanningsdriften for inneværende semester ivaretas. 
3. Dette er avgjørende for å sikre kvaliteten i den videre driften både av utdanning og forskning. 
4. Selv om det må påregnes noe tap av inntekter den kommende treårsperioden, tilsier den foreløpige 
analysen at de økonomiske konsekvensene for VID av Covid-19-pandemien virker å være 
overkommelige. Dette avhenger imidlertid i særlig grad av at VID evner å opprettholde studenttallene 
og gjennomføringsgraden i utdanningene, noe som igjen avhenger av at VID tilbyr utdanning av god 
kvalitet. Det forventes også kompensasjonstiltak fra Kunnskapsdepartementet dersom sektoren viser 
produksjonsfall i 2020. 
 

 
Vedlegg:  
Notat om beredskapsarbeidet, konsekvenser, muligheter og trusler i forbindelse med koronapandemien 
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Notat om beredskapsarbeidet, konsekvenser, muligheter og trusler i 
forbindelse med koronapandemien 

Innledning 
Dette notatet omhandler situasjonen som har oppstått i kjølvannet av Covid-19-pandemien og de 
nasjonale tiltakene for begrense smittespredning, og tematiserer beredskapsarbeidet, kortsiktige 
konsekvenser, muligheter, trusler og tiltak for høstsemesteret 2020 og økonomisk konsekvensanalyse 
av situasjonen på i et treårsperspektiv. 

Beredskapsarbeid i forbindelse med utbruddet av Covid-19-pandemien 
Organisering av arbeidet 
VIDs beredskapsarbeid er organisert etter beredskapsplan vedtatt av styret, sist oppdatert 19. juni 
2018. Beredskapsarbeidet ledes av direktørene, og beredskapsstaben består av to team, hvor team 1 
som hovedregel starter arbeidet. Team 1 ledes av direktør administrativ støtte, og team 2 ledes av 
direktør fagstøtte. 

Når en situasjon vurderes som en potensiell beredskapssituasjon, innkalles til administrativt 
beredskapsmøte. Personer som beredskapsleder finner det hensiktsmessig å innkalle, innkalles. 

I forbindelse med oppdagelsen av koronaviruset (SARS-Cov2) og meldinger om sykdommen Covid-
19 og sykdomsforløp, ble det innkalt til administrative beredskapsmøter 3. februar og 2. mars. 

Beredskapsstab ble satt 2. mars. Planverket ble fulgt, men beredskapsteam 1 ble utvidet allerede fra 
første møte både med leder av team 2, studiesjef, IT-sjef, seksjonsleder for internasjonalt kontor, 
campuslederne og dekaner/prodekaner fordi det var tydelig at studieløp, inkludert undervisning, 
praksis og eksamen både for studenter i Norge og på utveksling, og IT-infrastruktur, kom til å være 
sentrale beredskapspunkter. 

Det ble avholdt totalt 19 møter i beredskapsstaben fra 2. mars til 26. mars, med daglige møter i uke 
11 og 12. Beredskapsstaben ble avviklet 26. mars, og beredskapsledelsen ble overført til daglig drift i 
ledermøtet. Bakgrunnen for dette var at temaene i beredskapsmøtene i større og større grad dreide 
mot langsiktige, strategiske problemstillinger som beredskapsstrukturen er lite egnet for å håndtere. 
Ledermøtet økte hyppighet til ukentlige møter fra og med 31. mars, med beredskapssaker og 
kontinuitetsplanlegging på agendaen. 

Direktør administrativ støtte ledet beredskapsarbeidet til og med 13. mars. Direktør fagstøtte ledet 
beredskapsarbeidet i perioden 14. mars til 26. mars, samt beredskapssakene i ledermøtet i perioden 
fra 31. mars fram til dags dato.  

Beredskapsarbeidet ble fra 2. mars organisert i ulike arbeidsgrupper som rapporterte direkte til 
beredskapsledelsen. Disse var 

x Arbeidsgruppe UTLAND (ansvarsområde studenter på utenlandsopphold og innreisende 
studenter) 

x Arbeidsgruppe DIGITAL UNDERVISNING (ansvarsområde omlegging og gjennomføring av 
campusbasert undervisning til digital/nettbasert undervisning) 

x Arbeidsgruppe ALTERNATIVE EKSAMENSFORMER (ansvarsområde omlegging og 
gjennomføring av skoleeksamener og muntlige eksamener til alternative former) 

x Arbeidsgruppe PRAKSIS (ansvarsområde studenter i praksis) 



2 
 

x Arbeidsgruppe AKTIVITETER OG KRAV I UTDANNING (ansvarsområde prosedyrer for og 
godkjenning av endringer i aktiviteter og krav i utdanningen som sikrer kvalitet i henhold til 
gjeldende regelverk) 

x Arbeidsgruppe IT (ansvarsområde tilrettelegging for fjernarbeid og IT-infrastruktur) 
x Arbeidsgruppe HR (ansvarsområde arbeidsmiljø, oppfølging av regelverk knyttet til 

arbeidssituasjon, innmelding av helsefaglig reservepersonell) 
x Arbeidsgruppe STUDENTOMSORG (ansvarsområde rutiner for og gjennomføring av tiltak for 

at studentenes psykososiale miljø skal være ivaretatt) 
x Arbeidsgruppe KOMMUNIKASJON (ansvarsområde internkommunikasjon) 
x SAMLOKALISERING OSLO (ansvarsområde rapportere status om den pågående 

samlokaliseringen) 

Kontinuitetsplanlegging ble også etter hvert en fast post på agendaen i de sentrale 
beredskapsmøtene. 

Sentrale områder for beredskapsarbeidet 
I første fase av beredskapsarbeidet (2. februar-10. mars) var studenter på utveksling eller i praksis i 
utlandet, studenter i praksis i Norge, samt smitteverntiltak på VIDs campuser, særlig viktige temaer 
for beredskapsarbeidet. I tillegg begynte planlegging for digitalisering av daglig drift, herunder 
undervisning. 

I andre fase (11. mars-26. mars) var hovedtyngden av beredskapsarbeidet rettet mot 
studentgjennomstrømning ved å sikre forsvarlig undervisning i digital form, gjennomføring av praksis, 
samt nødvendige endringer av eksamensform og øvrige krav i utdanningene. VID har i denne fasen 
vært konservative med tanke på endringer. Strategien har hele tiden vært at undervisning, praksis, 
eksamener og øvrige utdanningsaktiviteter med skal gjennomføres med så få avvik som mulig, med 
begrensningene som følger av stengte campuser og bortfall av praksisplasser.  

Strategien har hatt (og har) som mål å sikre  

x kvaliteten i utdanningene 
x studentenes mulighet til å gjennomføre studiene, med godkjent autorisasjon for dem det 

gjelder, til normal tid 
x høgskolens inntekter av studiepoeng- og kandidatproduksjon.  

I tredje fase (27. mars-d.d.) har arbeidet knyttet til koronapandemien hatt hovedvekt på 
scenariobeskrivelser for resten av 2020, kontinuitetsplanlegging og mulighetene for gradvis 
gjenåpning av campus. Etter hvert har også tiltak for å minimere tap og for å utnytte mulighetene som 
situasjonen har gitt til varig innovasjon av VID som utdanningsinstitusjon, blitt viktige temaer. 

Konsekvenser på kort sikt for VID 
Gjennomføring av utdanninger vårsemesteret 2020 
Situasjonen som har oppstått som følge av tiltakene for å redusere smittespredning har medført 
omfattende og umiddelbare endringer i gjennomføringen av undervisning og vurdering for alle 
utdanninger ved VID. I tillegg har gjennomføringen av praksisstudier vært krevende på grunn av 
bortfall av praksisplasser. 

Alle ansatte har jobbet hardt på sine områder for å legge til rette for og gjennomføre nødvendige 
omlegginger og endringer innenfor undervisning, vurdering og praksis. Slik det ser ut nå, er det 
utarbeidet et opplegg som sikrer at de fleste studentene kan følge progresjonen samtidig som 
kvaliteten i utdanningene ivaretas, riktignok med å legge enkelte eksamensavviklinger til august 2020. 

Det er likevel en del usikkerhet knyttet til graden av gjennomføring for VIDs studenter for 
vårsemesteret 2020. Usikkerheten baseres særlig på forhold: 

x For praksisstudier er det fortsatt usikkert om alle studenter kan følge planlagt progresjon som 
følge av bortfall av praksisplasser. 

x Mange av VIDs studenter er deltidsstudenter som også er i full jobb ved siden av studier, 
mange i helse- og sosialtjenestene. Det er sannsynlig at en del av disse har hatt redusert 
kapasitet til å studere siden pandemiutbruddet, og det er derfor en risiko for at en del av våre 
studenter har måttet prioritere bort studiene dette semesteret. 
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Det er på bakgrunn av disse to forholdene sannsynlig at VID vil ha noe lavere studiepoeng- og 
kandidatproduksjon enn forutsatt i inneværende semester, men det er svært vanskelig å gi noen 
estimater på reduksjonen. 

Forskning og publiseringspoeng i 2020 
VIDs hovedprioritet etter pandemiutbruddet har vært å gjennomføre utdanningene så langt det lar seg 
gjøre. Ansatte i vitenskapelige stillinger har derfor blitt pålagt å prioritere utdanning framfor forskning. 
VID har per nå ingen oversikt over hvordan forskningsaktiviteten har blitt påvirket av 
koronapandemien, men det er sannsynlig at prioriteringen av utdanning vil føre til lavere 
forskningsaktivitet i VID vårsemesteret 2020, noe som med stor sannsynlighet vil føre til færre 
publiseringspoeng enn forventet. 

Høstsemesteret 2020 og videre 
Situasjonen har krevd og krever fortsatt at det legges mye ressurser inn i håndteringen av den daglige 
driften og i å opprettholde kvaliteten i utdanningene. Samtidig har det vært viktig for høgskolen så 
raskt som mulig også å se videre mot kommende semester. 

Det er derfor igangsatt et arbeid på programområde- og seksjonsnivå for å vurdere økonomiske 
konsekvenser, samt muligheter, trusler og tiltak framover. Dette er en krevende øvelse fordi det er 
mye som er usikkert med hensyn til hvordan VID kan drive utdanning og forskning høstsemesteret 
2020. Det oppleves likevel som svært nyttig å foreta et slikt analysearbeid, og det er grunn til å tro at 
det er nødvendig for å opprettholde kvaliteten vi ønsker at skal prege VIDs utdanninger, forskning og 
drift for øvrig. 

Utgangspunktet for arbeidet er at det skal tas høyde for tre overordnede scenarier for høstsemesteret 
2020: 

Best case 
x Campus åpner delvis fra mai og helt fra august 2020. 
x Belastningen i helsevesenet er håndterbar.  
x Tilgang til praksisplasser er tilnærmet som normal.  
x Lite eller ingen utveksling av studenter 

Middle case  
x Campus åpnes delvis fra august 2020 
x Belastningen i helsevesenet er håndterbar, men videre utvikling er usikker.  
x Tilgang til praksisplasser er uforutsigbar.  
x Ingen utveksling av studenter 

Worst case 
x Campus er stengt ut 2020 – digital undervisning 
x Helsevesenet er overbelastet.   
x Tilgang til praksisplasser er betydelig begrenset og uforutsigbar.  
x Ingen utveksling av studenter 

Det første scenariet virker mindre og mindre realistisk, men det er viktig å være forberedt på det, da 
det vil være svært uheldig dersom de nasjonale restriksjonene fjernes uten at VID er forberedt på å ta 
imot studentene på campus. Tilgangen til praksisplasser kan normaliseres selv om mellomscenariet 
slår til for de øvrige punktene. 

Mellomscenariet virker slik det ser ut i dag å være det mest realistiske, og scenariet som 
hovedtyngden av innsatsen rettes inn mot. 

Det tredje scenariet virker med dagens utvikling i smittespredningen mindre realistisk, men det er like 
fullt et scenario som kan slå til og som det er viktig å være forberedt på å håndtere. 

Programområdene og seksjonene utarbeidet med frist 24. april økonomianalyse, analyse av 
muligheter/trusler og tiltaksplan på bakgrunn av de ulike scenariene. Analysene og tiltaksplanene ble 
gjennomgått og diskutert i ledermøtet 28. april. 

I det videre gjøres det rede for overordnet økonomisk konsekvensanalyse, og deretter for muligheter, 
trusler og tiltak på overordnet nivå. 
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Økonomisk konsekvensanalyse  
Høgskolen har utarbeidet en økonomisk konsekvensanalyse knyttet til følgene av Covid-19. Det er 
naturlig nok knyttet betydelig usikkerhet til analysene. Analysen viser at det økonomiske resultatet for 
2020 vil være i henhold til budsjett, eller noe bedre. Analysene viser videre at inntektene i det mest 
sannsynlige scenariet reduseres med ca. 4 MNOK i 2022 og 6,3 MNOK i 2023. 

Beregningene for 2020 viser at statstilskudd og studieinntektene, som utgjør ca. 89 prosent av de 
totale inntektene, sannsynligvis vil være i henhold til budsjett. Statstilskuddet kan bli høyere dersom 
VID får tildelt nye studieplasser (se omtale av dette senere). Studieinntektene avhenger av opptaket 
til høsten og at nåværende studenter fortsetter i VID. De foreløpige opptakstallene indikerer at antall 
nye studenter fra høsten 2020 vil være i henhold til budsjett, men at det vil kunne bli en noe lavere 
gjennomstrømning og dermed noe lavere studieinntekter og studiepoeng- og kandidatproduksjon. Det 
er imidlertid knyttet usikkerhet til gjennomføring av enkelte videreutdanninger dersom arbeidsgiver 
ikke frigir ansatte til å ta slike utdanninger. Prosjektinntektene og gaveinntektene vil sannsynligvis bli 
noe lavere enn budsjett.  

Kostnader knyttet til digital undervisning vil øke, det gjelder både personalkostnader og oppgradering 
av teknisk infrastruktur (se ytterligere omtale av dette nedenfor). Øvrige personalkostnader er 
forventet å være som budsjettert eller noe lavere på grunn av senere tilsettinger enn budsjettert, 
redusert bruk av eksterne og økte sykerefusjoner. Reisekostnader reduseres betydelig. Kostnader 
knyttet til renhold og vaktmestertjenester vil reduseres. I sum viser de foreløpige beregningene for 
2020 at inntektene vil reduseres noe, at enkelte kostnader vil øke, men at andre kostnader vil bli 
redusert og at prognosen for året tilsvarer budsjett eller noe bedre.  

De foreløpige analysene knyttet til utviklingen i studiepoengproduksjonen og kandidatproduksjonen 
viser at det er en risiko og sannsynlighet for et større frafall og lavere gjennomstrømning enn lagt til 
grunn i langtidsbudsjettet. Det vil kunne påvirke statstilskuddene negativt to år frem i tid og videre 
fremover. Likevel viser analysen at nedgangen i inntektene om to år er håndterbare og kan 
kompenseres med lavere reisekostnader og eventuelle andre tiltak som kan være nødvendige.  
Kunnskapsdepartementet har også uttalt at de vil vurdere kompensasjonstiltak i statsbudsjettet for 
2022 på bakgrunn av faktiske resultater for 2020 i sektoren. 

Muligheter, trusler og tiltak for høstsemesteret 2020 
En foreløpig vurdering av muligheter og trusler på overordnet nivå kan inndeles som følger: 

 

Muligheter 

Studenter og utdanning x Tildeling av nye studieplasser 
x Økt profesjonalisering av digitale undervisningsaktiviteter 
x Helhetstenkning rundt rollen digital pedagogikk skal ha i det 

samlede pedagogiske opplegget på lengre sikt 
x Nytenking om vurdering og vurderingsformer 

og -gjennomføring 
x Oppstart av nye studietilbud og oppskalering av kurs 

Forskning x Utvikling av nye forskningsideer og -spørsmål som er 
aktualisert i koronasituasjonen 

x Aktualisering av forskning på pedagogikk og nye 
læringsformer, inkludert digitale læringsformer 

x Digitalisering av disputaser og konferanser/seminarer 

Ansatte x Økt digital kompetanse 
x Digitalisering av arbeidsprosesser og samhandling 
x Redusert reisevirksomhet 
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Trusler 

Studenter og utdanning x Redusert gjennomføringsgrad, større frafall 
x Manglende oppstart av enkelte videreutdanninger 
x Redusert tilgang på praksisplasser 
x Svekket kvalitet på ferdighetstrening 
x Redusert undervisnings- og treningskapasitet på grunn av 

arealutfordringer knyttet til smittevernrestriksjoner 
x Ingen innreisende studenter 

Forskning x Fortsatt nedprioritering av forskning til fordel for undervisning 
x Svekket produktivitet på grunn av redusert tilgang på 

bibliotekressurser 
x Forlengede stipendiatperioder på grunn av omsorgsoppgaver 

eller endret forskningsdesign på grunn av manglende tilgang 
til feltarbeid 

Ansatte x Økt sykefravær, herunder omsorgsoppgaver for barn 
x Lavere trivsel og svekket produktivitet 
x Forsinkede nyrekrutteringer 

På bakgrunn av mulighetene og truslene vurderes følgende overordnede tiltak som hensiktsmessige: 

Studenter og utdanning: 
x Søke om tildeling av nye studieplasser for høstsemesteret 2020 
x Overbooking av studenter for å sikre seg mot for små kull ved økt frafall 
x Omlegging til permanent nettundervisning for emner som egner seg for det 
x Øke personellressursene knyttet til IKT-pedagogikk (se nærmere om det nedenfor) 
x Investere i nødvendig IT-infrastruktur og -systemer for å støtte digital omlegging og 

profesjonalisering 

 Forskning: 
x Videreutvikle systemet for digitale disputaser som et varig alternativ til fysiske disputaser 
x Tett oppfølging av stipendiater med tanke på å opprettholde progresjon 

 

Ansatte: 
x Fortsette kompetanseheving for lærere (spesielt nyansatte) i digitale e-læringsverktøy og 

plattformer 
x Lage turnus for ansattes tilstedeværelse på campus 
x Implementere og videreutvikle digitale fagsosiale samlinger eller rene sosiale treff 

Tiltakspunktene skal bearbeides, bygges ut og konkretiseres og munne ut i en rullerende tiltaksplan 
for VID. Det overordnede målet er å opprettholde og videreutvikle kvaliteten i utdanning og forskning, 
og å utnytte mulighetene som situasjonen gir. 

Satsing på digitalisering i undervisningen 
Et område som peker seg ut som et satsingsområde uavhengig av de ulike scenariene, er 
digitalisering i undervisningen. 

VID ble som alle andre utdanningsinstitusjoner tvunget inn i en heldigitalisert undervisningsdrift da 
regjeringen iverksatte de nasjonale smitteverntiltakene 12. mars 2020. Omleggingen av undervisning 
til digitale plattformer har gitt erfaringer og kompetanse som VID kan bygge videre på. 
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Omleggingen, og hastigheten den måtte gjennomføres med, har gitt et betydelig og raskt løft i den 
samlede digitale kompetansen til VIDs undervisere. Situasjonen har også medført utprøving av ulike 
systemer for ulike undervisningsformål, og på den måten skapt erfaringskunnskap som VID kan bruke 
i den videre pedagogiske utviklingen. Det vil blant annet være vesentlig å innhente erfaringene som 
studentene har gjort seg i perioden med heldigital undervisning, og det er utarbeidet en egen 
studentevaluering av VIDs digitale undervisningsaktiviteter som skal analyseres med tanke på å 
videreutvikle det digitale pedagogiske opplegget. 

Situasjonen har uansett tydeliggjort behovet for en videre styrking av den digitale kompetansen blant 
VIDs lærere, og den har tydeliggjort at dagens organisering av digital pedagogisk kompetanse i VID 
bør styrkes. 

Arbeidsgruppen (DIGITAL UNDERVISNING) som ble nedsatt i forbindelse med at beredskapsstaben 
ble satt, var en utvidet variant av VIDs e-læringskomité. Arbeidsgruppen gjennomførte intensiv 
kursing av de ansatte slik at de aller fleste nådde et minimumsnivå av nødvendig digital kompetanse 
innen kort tid. Arbeidet som er gjort har avdekket at steget som kreves fra å gå fra minimum digital 
kompetanse til å kunne levere digitale produkter av høy kvalitet som kan gjenbrukes – som på sikt 
også representerer en besparelse, må skje systematisk og støttes av nødvendig kompetanse og 
teknologiske investeringer. 

VID bør ha ambisjoner om å være på høyde med utviklingen ellers i sektoren, hvor det er trolig at 
situasjonen som har oppstått i kjølvannet av koronapandemien vil utløse en enda sterkere satsing på 
digital pedagogikk. Alternativet er å tape markedsandeler og omdømme. For å gjennomføre et slikt 
løft det kreves det investering i noe mer utstyr, men framfor alt investering i personellressurser. Det 
vurderes derfor som nødvendig, uavhengig av hvilke scenarier som slår til for høsten 2020 og 
framover, å lyse ut to stillinger som skal være dedikert til digital læring. Stillingene er lyst ut. 
Stillingene vil komme i tillegg til de tre stillingene VID allerede har på dette området. Det vurderes 
også som nødvendig å øke stillingsprosentene som er avsatt som e-læringskontakter blant 
vitenskapelig ansatte på fakultetene. 

I tillegg vil VID investere i lisenser til Zoom, som har blitt det foretrukne verktøyet for streaming og 
digital undervisning og veiledning i UH-sektoren. Populariteten skyldes primært at det er 
brukervennlig, og Zoom vil derfor være et nødvendig supplement til Canvas på kort og mellomlang 
sikt. UNINETT leverer produktet i Norge og tjenesten er godt sikret med to egne servere i Stockholm 
og København som sikrer et GDPR-kompatibelt produkt. 

Parallelt med at VID investerer i kompetanseheving og infrastruktur knyttet til digitalisering av 
undervisning, er det viktig at blikket også rettes mot en mer helhetlig tenkning rundt pedagogikk og 
læring. Når restriksjonene på fysisk samling løftes, er det avgjørende at undervisning og andre 
læringsaktiviteter ikke forblir digitalisert for digitaliseringens skyld, men at det foreligger 
gjennomtenkte vurderinger om kvaliteten i det pedagogiske opplegget til grunn for hva som 
videreføres i digital form og hva som ikke gjør det. VID vil igangsette denne helhetstenkningen 
allerede nå gjennom utvalgs- og komitéstrukturen høgskolen allerede har. Prorektor for utdanning vil 
ta eierskap til dette feltet når denne er på plass. 

Økt antall studieplasser 
En konkret mulighet som situasjonen har ført med seg er økt antall studieplasser på eksisterende 
studietilbud. Som ledd i regjeringens arbeid med kompetansehevingstiltak for permitterte og 
arbeidsledige, sendte Kunnskapsdepartementet 24. april ut en invitasjon til universiteter og høyskoler 
om å foreslå tildeling av midler til studieplasser for høstsemesteret 2020. 

VID vil benytte seg av denne muligheten til å foreslå finansiering av et utvidet antall studieplasser for 

x bachelor i sykepleie i Bergen og Oslo 
x bachelor i vernepleie 
x bachelor i sosialt arbeid (deltid) 
x videreutdanning i helsesykepleie 
x videreutdanning i kreftsykepleie 
x rekrutteringsstillinger (ph.d. og postdoc) 
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For sykepleierutdanningen og vernepleierutdanningen kan eventuelle nye studieplasser på sikt 
overføres til Bærum (sykepleie og vernepleie) og Helgeland (sykepleie) når disse 
samarbeidsprosjektene eventuelt er på plass og kan igangsettes. 
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Høring om forslag til ny universitets- og høyskolelov 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Styret har gitt innspill til VIDs høringssvar om forslag til ny universitets- og høyskolelov. Innspillene innarbeides i 
VIDs høringssvar til Kunnskapsdepartementet. 
 
Innledning 
Et lovutvalg kom 13. februar 2020 med forslag til Kunnskapsdepartementet om ny universitets- og 
høyskolelov. Departementet har sendt forslaget på høring, med frist for høringsuttalelse 22. mai 2020. 

Forslaget til ny lov legges fram for styret for å gi styremedlemmene anledning til å komme med 
innspill som kan innarbeides i VIDs høringsuttalelse. Styret presenteres i dette dokumentet for noen 
konkrete problemstillinger knyttet til forslaget som det bes om å ta stilling til. 

Som vedlegg til saken følger NOU-en, samt lovutvalgets flertallsforslag til ny lov, med kommentarer til 
hver av paragrafene om de innebærer endringer eller er en videreføring av gjeldende bestemmelser. 
Det forventes ikke at styremedlemmene skal lese hele NOU-en (som er på rundt 450 sider). 
 
Vedlegg:  
Hele NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler 
Flertallets forslag til ny universitets- og høyskolelov med kommentarer til høgskolestyret 4. mai 2020 
 

Saksframstilling 
Norges offentlige utredninger 2020: 3 «Ny lov om universiteter og høyskoler» ble overlevert 
Kunnskapsdepartementet 13. februar 2020 av Universitets- og høyskolelovutvalget. 

Lovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 for å gjennomgå og vurdere 
regelverket for universiteter, høyskoler og studentvelferd, med følgende mandat: 

«Kunnskapsdepartementet setter ned et lovutvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang og 
vurdering av regelverket for universiteter, høyskoler og studentvelferd. Målet med utvalgets arbeid er 
å utforme et regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter, både for universitetene og 
høyskolene, og for studenter og ansatte. Regelverket skal ha god struktur og være skrevet i et godt 
og klart språk. Lovutvalget skal foreslå: 

x Ny lov for universiteter og høyskoler 
x Endringer i forskriftene gitt med hjemmel i universitets- og høyskoleloven 
x Endringer i studentsamskipnadsloven og -forskriften» 

Lovutvalget kommer i NOU-en med forslag til ny universitets- og høyskolelov, samt forslag til noen 
mindre endringer i studentsamskipnadloven og tolkeloven. Utvalget har i tillegg forslag til endringer i 
eksisterende forskrifter til universitets- og høyskoleloven. Disse forslagene er ikke formulert som 
lovtekster, og er å finne ulike steder i NOU-en. 



Kunnskapsdepartementet har sendt lovutvalgets forslag til ny universitets- og høyskolelov på høring, 
med frist 22. mai 2020. Departementet skal vurdere lovutvalgets forslag og høringsuttalelsene, og tar 
sikte på å fremme forslag til ny universitets- og høyskolelov våren 2021. 

Høringen er sendt ut til alle enheter i VID med intern høringsfrist 13. mai. VIDs høringsuttalelse skal 
etter det sluttbehandles i ledermøtet. Forslaget til ny universitets- og høyskolelov legges fram for 
styret for å få innspill til VIDs høringsuttalelse. 

Avgrensning av styresaken 
Det meste av oppmerksomheten i sektoren om lovforslaget har vært rettet mot det som gjelder 
styringsmodell for statlige universiteter og høyskoler. Det anses ikke som naturlig at VID som privat 
institusjon skal mene noe om den delen av forslaget som kun gjelder statlige institusjoner, og særlige 
bestemmelser på dette området vil derfor ikke tematiseres i denne saken. 

Høringen er omfattende, og det anses ikke hensiktsmessig at lovforslaget og utredningen skal 
styrebehandles i sin fulle bredde. Saken vil derfor tematisere utvalgte problemstillinger som er av 
overordnet art, som berører styrets myndighet eller forslag til vesentlige endringer. 

Kort om lovforslaget 
Lovutvalgets forslag innebærer en vesentlig omstrukturering av loven i forhold til gjeldende lov. Målet 
for lovutvalget har vært å gjøre loven enklere å orientere seg i, og tydeligere å angi rettigheter og 
plikter. Omstruktureringen gir seg uttrykk i flere og tematisk forskjellig kapittelinndelinger 
sammenlignet med gjeldende lov. 

Lovutvalget foreslår i stor grad å videreføre gjeldende bestemmelser materielt sett. Det vil si, selv om 
bestemmelsene er strukturert i en ny kapittelinndeling og mange av dem er oppdatert språklig, er 
innholdet i de fleste bestemmelsene videreført. 

Det er naturligvis unntak fra dette, og noen av unntakene tematiseres nedenfor. I og med at 
strukturen er endret radikalt i forhold til gjeldende lov, legges det ved et dokument med lovutvalgets 
flertallsforslag til ny lov hvor det er satt inn tekstbokser. I tekstboksene angis det om paragrafene 
innebærer endringer eller er en videreføring av gjeldende bestemmelser, og hvilke(n) paragraf(er) i 
gjeldende lov de eventuelt er en videreføring av. Det kan være nyttig å lese gjennom dette 
dokumentet for å få et inntrykk av hvor mye av dagens lov som foreslås videreført, samt få et raskt 
overblikk over hvilke forslag til endringer lovutvalget kommer med. 

Utvalgte problemstillinger 
I det følgende presenteres utvalgte problemstillinger. De er strukturert etter utredningens 
kapittelinndeling (ikke lovforslagets kapittelinndeling). 

Kapittel 8: Myndighetenes styring av universiteter og høyskoler 
Lovutvalget behandler dette temaet knyttet til særlige bestemmelser for private institusjoner i 
utredningens kapittel 33. Utredningen konkluderer med at dagens lovbestemmelser skal videreføres 
uten vesentlige endringer. I lovforslaget er det imidlertid tatt inn to bestemmelser knyttet til 
henholdsvis taushetsplikt (§ 4-3) og likestilling (§ 4-4) som er helt nye. Ingen av disse vil innebære 
reelle endringer for VID. Ut over dette er lovforslaget på dette området uendret i forhold til gjeldende 
lov, med unntak av noen små, språklige justeringer.  

Lovutvalget foreslår imidlertid i utredningens kapittel 8 (s. 74) at departementets varslede 
gjennomgang av styringspolitikken også skal vurdere styringsaktiviteter overfor private høyskoler. For 
styret er det derfor aktuelt å ta stilling til om det deler lovutvalgets vurdering av behovet for dette. 

Kapittel 9: Strukturen i regelverket 
Det er gode grunner til å gjøre en opprydning i strukturen i loven, da en del bestemmelser er lagt til 
siden loven var ny i 2005. Det innebærer at inndelingen som ble gjort den gangen ikke alltid svarer til 
det materielle innholdet slik loven framstår i dag. Lovutvalgets forslag om å skille tydeligere mellom 
formål og oppgaver er velbegrunnet. De øvrige kapittelinndelingene virker også hensiktsmessig. 

Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om kapitlene som omhandler NOKUT og akkreditering av 
institusjoner og studietilbud, som i forslaget er henholdsvis kapittel 14 og 15, bør komme til slutt i 
loven. De to kapitlene omhandler forhold som er svært tett knyttet til universiteter og høyskolers 
virksomhet og oppgaver, så det framstår mer naturlig å la dem etterfølge kapittel 2 i forslaget 
(virksomhet og ansvar). 

I utredningen (s. 88) foreslår lovutvalget blant annet endringer i forskriftsverket ved å samle de 
sentrale forskriftene under loven i én eller noen få forskrift(er), samt å flytte forskriftsmyndighet fra 



institusjonene til departementet på enkelte områder. Det pekes i utredningen (s. 93) på at regler 
knyttet til opptak, grader, og vurdering og eksamen kan sentraliseres. Lovutvalget foreslår også at 
institusjonene går sammen om å utarbeide "mønsterforskrifter" på noen områder, særlig for regler om 
studentrettigheter, hvor hensynet til autonomi ifølge lovutvalget ikke veier tungt.  

For styret kan det være særlig interessant å vurdere hvordan det stiller seg til utsiktene til å gi fra seg 
myndighet til selv å fastsette forskrift for VID på (eksempelvis) de foreslåtte områdene. For VIDs del 
er forskrift om opptak, studier, eksamen og grader og forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) 
som de aktuelle forskriftene som kan omfattes av dette forslaget. Lovutvalgets argument for dette er 
at det vil medføre mindre betydning for studentenes rettigheter hvilken institusjon de studerer ved, og 
det vil også lette studentmobilitet innad i Norge. Lovutvalget peker på at et argument mot, kan være at 
institusjonene fratas noe av sin autonomi, men lander på at dette hensynet veier lettere enn 
argumentet for. Et viktig overordnet spørsmål for styret å ta stilling til er om det deler lovutvalgets 
vurdering i dette spørsmålet. 

Det kan muligens innvendes at utfordringen knyttet til ulikt reglement mellom institusjonene ikke løses 
med sentrale forskrifter, da institusjonene vil måtte utarbeide egne utfyllende bestemmelser, som 
utredningen også peker på (s. 94). I den grad ulike regler institusjonene imellom er et problem, er det 
en fare for at sentrale istedenfor lokale forskrifter bare vil skyve problemet lenger ned i 
regelverkhierarkiet. 

Kapittel 11: Formål 
Lovutvalgets forslag til formålsparagraf er ny, mens en del av det som er å finne i gjeldende 
formålsparagraf er å finne i lovforslagets kapittel 2 om institusjonenes oppgaver. Bakgrunnen for 
endringsforslaget er ifølge utredningen (s. 103) at formålsparagrafen skal knytte institusjonene 
«tettere til deres betydning for samfunnet, den enkelte og det verdigrunnlaget samfunnet bygger på», 
samt at den ved å inkludere en henvisning til verdigrunnlaget for universiteter og høyskoler bringes på 
linje med formålsparagrafene i barnehage- og opplæringslovene. 

Den nye formålsparagrafen virker godt gjennomtenkt, og det er grunn til å være enig med lovutvalget i 
at gjeldende formålsparagraf er rettet inn mot institusjonenes oppgaver. Samtidig er det nødvendig å 
være klar over at det ikke bare er snakk endret ordlyd i formålsparagrafen, men også hvilket formål 
det faktisk er snakk om. I gjeldende lov beskrives formålet med loven, i lovforslaget beskrives formålet 
med universiteter og høyskoler. 

Det virker tidsriktig å inkludere et formål som sier noe om hvorfor vi har universiteter og høyskoler, 
særlig i en tid hvor strammere offentlige finansiering er forventet (utredningen s. 68), med tilspisset 
kamp om offentlige midler, og mistro til vitenskap (utredningen s. 69) er voksende. Det vil være 
interessant å høre om styret mener at den nye formålsparagrafen treffer godt. 

Kapittel 12: Oppgaver 
Lovutvalget foreslår i stor grad å videreføre oppgavene som er fastsatt i gjeldende lov, ved også å 
inkludere oppgaver som står i dagens formålsparagraf (som nevnt i kommentaren til forrige kapittel). 
Det foreslår imidlertid å fjerne bestemmelsen i gjeldende § 1-3 bokstav c, som sier at universiteter og 
høyskoler skal «forvalte tilførte ressurser effektivt og aktivt søke tilføring av eksterne ressurser». 
Lovutvalget mener at denne bestemmelsen ikke representerer en oppgave på lik linje med øvrige 
oppgaver som er fastsatt i loven, og at den er unødvendig, men presiserer at det ikke mener å 
redusere kravet til institusjonene på dette området selv om bestemmelsen fjernes (utredningen 
s. 118-119). Det vil være interessant å høre om styret er enig i at lovfesting av dette kravet er 
unødvendig, og videre om oppgavene slik de er beskrevet i forslaget treffer godt. 

Kapittel 14: Norsk som fagspråk 
Lovutvalget foreslår å videreføre gjeldende § 1-3 («Universiteter og høyskoler har ansvar for 
vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk») i foreslått § 2-2, men legger til en ny bestemmelse i 
samme paragraf om at institusjonen «skal tilby eksamen på den målformen studenten ønsker». Dette 
er en rett som studenter i statlige institusjoner allerede har etter mållova og forskrift om målform i 
eksamensoppgåver, som ikke gjelder for private institusjoner. Forslaget har bakgrunn i lovutvalgets 
ønske om å tydeliggjøre sektorens ansvar for å styrke norsk som fagspråk, og at det gjelder begge 
målformene vi har i Norge. For VID vil dette innebære en vesentlig og reell endring som vil ha 
økonomiske konsekvenser, da eksamensoppgaver normalt bare utarbeides på én målform. 

Dette forslaget kan være vanskelig å ta stilling til for VID. På den ene siden er det lett å være enig i 
formålet med bestemmelsen, og det er uten tvil en ideell situasjon å gi hver enkelt student 
eksamensoppgave på den målformen hun eller han ønsker. På den andre siden er det viktig for VID å 



vurdere forslaget opp mot hva det koster. Lovutvalget peker selv på at merkostnaden forslaget 
innebærer må dekkes av de ordinære bevilgningene (s. 363). Hvor mye merkostnader det er snakk 
om er vanskelig å vurdere. Det kan også stilles spørsmål ved hvilken effekt bestemmelsen vil ha på 
utviklingen av norsk som fagspråk. For VIDs del kan studenter naturligvis besvare skriftlige 
eksamener på den målformen de ønsker, og det er sannsynligvis langt viktigere enn at selve 
oppgaven gis på ønsket målform. Det er en fare for at bestemmelsen gir relativt liten effekt på det den 
søker å oppnå. 

Det er ønskelig å få styrets vurdering og syn på saken. 

Kapittel 21: Undervisning, vurdering, sensur, klage på eksamen og utstedelse av vitnemål 
I dette kapittelet foreslår lovutvalget flere vesentlige endringer. De kommenteres enkeltvis i det 
følgende. 

Lovutvalget foreslår å innføre nytt vurderingsuttrykk (utmerket/bestått/ikke-bestått), som kommer i 
tillegg til de to eksisterende vurderingsuttrykkene (gradert skala A-F og bestått/ikke-bestått). Forslaget 
baserer seg på erfaringer om lav reliabilitet i vurderingene til den graderte skalaen, hvor det er særlig 
vanskelig å skille karakterene B-D. Antakelsen er at en grovere tretrinnsskala vil gi høyere reliabilitet, 
samtidig som den motiverer studentene til å jobbe for beste karakter. 

En foreløpig vurdering er at det virker lite ønskelig å innføre et ekstra alternativ til de to eksisterende 
vurderingsuttrykkene. Lovutvalget peker selv på at tretrinnsskalaen ikke harmonerer med 
Bolagnaprosessen, og det virker motstridende at utvalget er opptatt av å lovfeste Norges forpliktelse 
til Lisboakonvensjonen i godkjenning av utenlandsk utdanning (se kapittel 9 i lovforslaget) samtidig 
som den foreslår å innføre et vurderingsuttrykk som ikke er i overensstemmelse med forpliktelsen til 
Bolognaprosessen. Tretrinnsskalaen vil imidlertid være ett av tre mulige vurderingsuttrykk å velge for 
eksamener, så selv om forslaget blir stående i ny lov, kan hver enkelt institusjon velge ikke å bruke 
den. 

Lovutvalget foreslår å innføre krav om to sensorer hvorav minst én ekstern på skriftlig eksamen hvor 
karakterfastsettingen er gradert fra A til F eller utmerket/bestått/ikke-bestått, selvstendig arbeid i 
forbindelse med både lavere og høyere grad (bachelor- og masteroppgave og tilsvarende) uavhengig 
av vurderingsuttrykket, bedømmelse av muntlig eller utøvende prestasjon og vurdering av 
praksisstudier eller lignende. I gjeldende lov er det kun for det selvstendige arbeidet i høyere grad 
(masteroppgaver eller tilsvarende avhandlinger) at dette kravet foreligger. Forslaget må ses i 
sammenheng med forslaget om nytt vurderingsuttrykk, og kommer som følge erfaringer om lav 
reliabilitet i vurderingene til den graderte skalaen. For VIDs del er det viktig å understreke at bruken 
av to sensorer og eksterne sensorer langt overskrider minimumskravene i gjeldende lov, noe som 
også er tilfellet for de fleste andre universiteter og høyskoler i Norge. Forslaget vil innebære økte 
kostnader til sensurarbeid hvis det blir stående, slik lovutvalget også peker på. 

En foreløpig vurdering er at VID bør gå imot forslaget slik det står. Forslaget vil, som lovutvalget også 
peker på, medføre betydelig økte kostnader knyttet til sensur, og i verste fall vil forslaget føre til økt 
bruk av vurderingsuttrykket bestått/ikke-bestått på skriftlige eksamener. Det kan imidlertid være grunn 
til å støtte deler av forslaget. Å lovfeste krav om to sensorer ved muntlig eksamen og to sensorer 
hvorav minst én ekstern på bacheloroppgaver eller tilsvarende, virker rimelig, og harmonerer også 
med praksis i VID. 

Lovutvalget foreslår en vesentlig endring i ordningen for klage på karakterfastsetting ved at kravet om 
såkalt blind klagesensur omgjøres til krav om at klagekommisjonen skal vite hvilken karakter som 
påklages, og ordningen med ytterligere vurdering ved karakteravvik fjernes. Blind klagesensur ble 
lovfestet i 2014, blant annet etter påtrykk fra studentorganisasjonene, som ønsket at 
klagebehandlingen skulle innebære en reell ny vurdering på linje med ordinær sensur. 
Konsekvensene har vist seg å være mange tilfeller av store karakteravvik mellom ordinær sensur og 
klagesensur. En bestemmelse om ytterligere vurdering dersom klagesensuren resulterte i et avvik på 
to eller flere karakterer sammenlignet med opprinnelig karakter ble derfor innført i loven i 2018. 
Lovutvalget foreslår å fjerne begge bestemmelsene. Istedenfor skal klagebehandlingen følge normal 
klagesaksbehandling etter forvaltningsloven, hvor så mye relevant informasjon som mulig, som 
begrunnelse både for vedtak og for klage, skal følge med. 

En foreløpig vurdering er at forslaget bør støttes. Det er positivt at studentene får anledning til å 
begrunne hvorfor de klager på karakterfastsettingen, og klageordningen slik den er i dag kan være 
svært tungadministrert og tidkrevende når det blir nødvendig med en ytterligere vurdering. Ordningen 
med blind klagesensur har avdekket store utfordringer knyttet til reliabilitet i karakterfastsettingen i 



høyere utdanning. Lovfestet krav om sensorveiledning til hver eksamen er ett av virkemidlene som er 
blitt innført (i 2018) og som foreslås videreført. 

Det er av interesse å høre hva styret, med sin samlede kompetanse, mener om de foreløpige 
vurderingene av forslagene i dette kapittelet. 

Kapittel 26: Klage på andre vedtak enn eksamen 
I dette kapittelet foreslår lovutvalget å åpne for at flere institusjoner kan gå sammen om å ha én 
klagenemnd, samt at det foreslår å lovfeste at institusjonenes styrer ikke kan overprøve vedtak i 
klagenemnda. 

Muligheten til å etablere én klagenemnd for flere institusjoner begrunnes i utredningen (s. 263) med 
hensynet til at «organet opparbeider seg mer og dypere kunnskap på de aktuelle saksfeltene, taler for 
et system med én klageinstans som behandler mange lignende klagesaker for flere institusjoner». 
Lovutvalget peker på at et slikt argument kunne gi støtte til at det ble etablert obligatoriske regionale 
(for eksempel) klagenemnder, men lander på at det av hensyn til institusjonenes autonomi bør være 
valgfritt for hver enkelt institusjon om de vil ha en helt egen klagenemnd eller inngå 
klagenemndssamarbeid med andre institusjoner. 

Når det gjelder forslaget om å innføre bestemmelsen om at institusjonenes styre ikke kan overprøve 
klagenemnda i enkeltsaker, begrunnes det først og fremst med utydeligheten som ligger i gjeldende 
lov, hvor § 9-1 (som kun gjelder for statlige institusjoner) andre ledd sier at «[a]lle beslutninger ved 
institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar». 
Utydeligheten blir ikke mindre av at tilsvarende bestemmelse ikke finnes for private institusjoner. 
Hensikten med ordningen ble klagenemnder har nok vært at de skal være autonome fra styret i 
enkeltsaker, så forslaget innebærer bare en stadfesting av dette. 

En foreløpig vurdering er at forslagene virker fornuftige og bør støttes. Det er imidlertid viktig å høre 
styrets syn på hvorvidt forslaget om å lovfeste at styret ikke kan overprøve klagenemnda i enkeltsaker 
bør støttes (med den forutsetningen at dette trolig ikke innebærer en reell endring fra gjeldende lov.) 
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Kapittel 1 Formål og virkeområde 

§ 1-1. Formålet med universiteter og høyskoler 
Universiteter og høyskoler skal 

a) frembringe og spre ny kunnskap basert på vitenska-
pelige og kunstneriske metoder i tråd med interna-
sjonale standarder 

b) bidra til et høyt kompetansenivå i samfunnet, gjen-
nom dialog, dannelse og personlig utvikling for den 
enkelte 

c) bygge virksomheten på og utbre forståelse for re-
spekt for menneskeverdet, åndsfrihet, likeverd, de-
mokrati, likestilling og rettsstatens prinsipper og 

d) bidra til en miljømessig, sosial og økonomisk bære-
kraftig utvikling. 

 

§ 1-2. Lovens virkeområde 
Loven gjelder for universiteter og høyskoler som 

gir utdanningstilbud akkreditert etter denne loven, el-
ler som har oppnådd akkreditering, jf. § 15-1, som 
a) universitet 
b) vitenskapelig høyskole eller 
c) høyskole. 

Hvilken kategori den enkelte institusjon tilhører, 
avgjøres av Kongen på grunnlag av en faglig vurde-
ring fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). 

Endret fra: 
§ 1-1.Lovens formål 
Denne lov har som formål å legge til rette 
for at universiteter og høyskoler 
a) tilbyr høyere utdanning på høyt in-
ternasjonalt nivå. 
b) utfører forskning og faglig og 
kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt inter-
nasjonalt nivå. 
c) formidler kunnskap om virksomhe-
ten og utbrer forståelse for prinsippet om 
faglig frihet og anvendelse av vitenskape-
lige og kunstneriske metoder og resultater, 
både i undervisningen av studenter, i egen 
virksomhet for øvrig og i offentlig forvalt-
ning, kulturliv og næringsliv. 

§ 1-2 er en videreføring av gjeldende § 1-2, 
med unntak av at fjerde ledd i gjeldende 
lov («Departementet kan, etter innstilling 
fra styret, vedta at det kan gjøres avvik fra 
loven og forskriftene til loven i forbindelse 
med tidsavgrensede pedagogiske eller or-
ganisatoriske forsøk») er tatt ut. Denne be-
stemmelsen er med enkelte språklige juste-
ringer satt inn i ny § 2-9. 



Kongen kan på grunnlag av en faglig vurdering fra NOKUT bestemme at enkelte av lovens 
regler skal gjelde tilsvarende for andre institusjoner. 

Loven gjelder for universiteter og høyskoler med virksomhet i riket. Loven gjelder for 
Svalbard og Jan Mayen hvis ikke annet er fastsatt av Kongen. Kongen kan fastsette særlige reg-
ler under hensyn til de stedlige forhold.  

Kongen kan bestemme at virksomhet som utføres utenfor riket, helt eller delvis skal omfat-
tes av lovens bestemmelser.  

Etter avtale med fremmed stat eller internasjonal organisasjon kan lovens virkeområde ut-
vides eller innskrenkes på avgrensede saksområder. 

§ 1-3. Anvendelse av forvaltningsloven 
Forvaltningsloven gjelder med de særregler som 

er fastsatt i denne loven.  

Kapittel 2 Virksomhet og ansvar 

§ 2-1. Institusjonenes oppgaver 
Universiteter og høyskoler skal  

a) tilby høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå, 
basert på det fremste innenfor forskning, faglig og 
kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap 

b) utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklings-
arbeid på høyt internasjonalt nivå  

c) bidra til livslang læring og etter- og videreutdanning 
d) bidra til å spre og formidle resultater fra forskning 

og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid 
e) legge til rette for at institusjonens ansatte og studen-

ter kan delta i samfunnsdebatten 
f) bidra til innovasjon og verdiskaping basert på resul-

tater fra forskning og faglig og kunstnerisk utvik-
lingsarbeid og 

g) samarbeide med relevante aktører for å styrke virksomhetens kvalitet og relevans. 

§ 2-2. Ansvar for vedlikehold og videreutvikling av 
norsk fagspråk 

Universiteter og høyskoler har ansvar for å vedli-
keholde og videreutvikle norsk fagspråk.  

Institusjonen skal tilby eksamen på den målfor-
men studenten ønsker. 

 

§ 1-3 er ny, men innebærer ingen 
praktisk endring. 

Det som i ny lov ligger i kapittel 2, 
ligger i gjeldende lov i kapittel 1, 3 
og 7. 
§ 2-1 tilsvarer § 1-3 i gjeldende lov 
og er en videreføring av bestemmel-
sene, med unntak av følgende be-
stemmelser i § 1-3 som ikke er vide-
reført: 
c) forvalte tilførte ressurser effektivt 
og aktivt søke tilføring av eksterne 
ressurser 
g) bidra til norsk høyere utdanning 
og forskning følger den internasjo-
nale forskningsfronten og utviklingen 
av høyere utdanningstilbud 

VID er som privat institusjon i dag 
ikke pålagt å gi eksamen på den mål-
formen studenten ønsker, så § 2-2 vil 
innebære en vesentlig endring for 
VID. 



§ 2-3. Særlig ansvar for enkelte institusjoner 
Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Uni-

versitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og 
Universitetet i Stavanger har et nasjonalt ansvar for å 
bygge opp, drive og vedlikeholde museer med viten-
skapelige samlinger og publikumsutstillinger.  

Departementet kan i samråd med en institusjon legge driften av en oppgave til denne insti-
tusjonen, uten at institusjonens styre har ansvaret for den faglige virksomheten. 

§ 2-4. Faglig frihet og ansvar 
Universiteter og høyskoler skal fremme og verne 

om akademisk frihet, og om de ansatte som utøver 
denne. 

Institusjonene har et ansvar for å sikre at undervisning, forskning og faglig og kunstnerisk 
utviklingsarbeid holder et høyt faglig nivå og utøves i overensstemmelse med anerkjente viten-
skapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper. 

Universiteter og høyskoler har ellers rett til å utforme sitt eget faglige og verdimessige 
grunnlag innenfor de rammer som er fastsatt i eller i medhold av lov. 

Universiteter og høyskoler kan ikke gis pålegg eller instrukser om 
a) læreinnholdet i undervisningen og innholdet i forskningen eller i det kunstneriske og faglige 

utviklingsarbeidet eller 
b) individuelle ansettelser eller utnevnelser. 

Den som gir undervisning ved en institusjon under denne loven har et selvstendig faglig an-
svar for innhold og opplegg av undervisningen innenfor de rammer som institusjonen fastsetter, 
eller som følger av lov eller i medhold av lov. 

Den som er ansatt i stilling hvor forskning eller faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid 
inngår i arbeidsoppgavene, har rett til å velge emne og metode for sin forskning eller sitt utvik-
lingsarbeid innenfor de rammer som følger av ansettelsesforholdet eller særskilt avtale.  

Universiteter og høyskoler skal sørge for åpenhet om resultater fra forskning eller faglig 
eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Den som er ansatt i stilling som nevnt i sjette  ledd, har rett 
til å offentliggjøre sine resultater og skal sørge for at slik offentliggjøring skjer. Det relevante 
forskningsgrunnlaget skal stilles til rådighet i overensstemmelse med god skikk på vedkom-
mende fagområde. Styret kan samtykke til utsatt offentliggjøring når legitime hensyn tilsier 
det. Det kan ikke avtales eller fastsettes varige begrensninger i retten til å offentliggjøre resul-
tater utover det som følger av lov eller i medhold av lov. 

§ 2-5. Egenbetaling 
Statlige universiteter og høyskoler kan ikke 

kreve betaling fra studenter for ordinære utdanninger 
som fører frem til en grad eller yrkesutdanning. Departementet kan i særskilte tilfeller, etter 
søknad, godkjenne unntak fra denne bestemmelsen.  

Departementet kan gi forskrift om universiteter og høyskolers adgang til å ta betaling fra 
studenter og om adgang til å kreve inn andre utgifter knyttet til studiene. 

§ 2-3 tilsvarer § 1-4 i gjeldende lov, 
men er slanket ved å fjerne første, 
tredje og deler av andre ledd i gjel-
dende lov, som lovutvalget mener er 
unødvendige. 

§ 2-4 tilsvarer og er identisk med 
§ 1-5 i gjeldende lov. 

§ 2-5 tilsvarer og er identisk med 
§ 7-1 i gjeldende lov. 



§ 2-6. Grader og yrkesutdanninger 
Kongen bestemmer hvilke grader og yrkesut-

danninger en institusjon kan gi, den tid det enkelte 
studium skal kunne gjennomføres på, og hvilken tit-
tel graden eller yrkesutdanningen gir rett til.  

Departementet kan gi forskrift om et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og om institusjo-
nenes adgang til å gi grader og yrkesutdanninger i samarbeid med andre inst itusjoner.  

Departementet kan gi forskrift om krav til høyere grad og om omfang av selvstendig arbeid 
i høyere grad. 

Departementet kan gi forskrift om nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger.  
Departementet kan gi forskrift om at det skal avholdes obligatoriske nasjonale deleksame-

ner i enkelte fag eller emner, og om resultatet skal føres på vitnemålet.  
Departementet kan gi forskrift om at bestemte emner inntil 20 studiepoeng skal inngå i en 

grad. 

§ 2-7. Beskyttelse av universiteters og høyskolers 
egennavn 

Departementet skal fastsette egennavn for 
statlige universiteter og høyskoler. Private uni-
versiteter og høyskoler fastsetter egennavnet sitt selv. Universiteters og høyskolers egennavn 
skal beskrive hvilken institusjonskategori institusjonen tilhører og skal registreres i Enhetsre-
gisteret. 

Bruken av betegnelsene høyskole, vitenskapelig høyskole og universitet er beskyttet. Bare 
en institusjon som er akkreditert som vitenskapelig høyskole eller universitet kan benytte slik 
betegnelse. Betegnelsen høyskole kan bare benyttes av institusjoner som er akkreditert som 
høyskole eller som er akkreditert for å tilby enkeltstudier etter denne loven. Departementet be-
stemmer hvilke betegnelser institusjonene skal benytte på andre språk.  

Departementet kan etter søknad gi dispensasjon for etablerte sammensatte betegnelser som 
ikke er egnet til å forveksles med betegnelsene nevnt i andre ledd.  

Betegnelsen universitetssykehus kan bare benyttes av virksomhet som er godkjent som uni-
versitetssykehus etter nærmere regler fastsatt med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven.  

Den som forsettlig eller uaktsomt bruker en beskyttet institusjonsbetegnelse, kan ilegges 
overtredelsesgebyr av departementet. Foretak kan ilegges slikt overtredelsesgebyr selv om 
ingen enkeltperson har utvist skyld som beskrevet i første punktum. Departementet kan gi for-
skrift om utstedelse av, størrelse på, forfall av, klage på, overprøving av og lemping av overtre-
delsesgebyret. Med mindre klagen gis oppsettende virkning, er vedtak om overtredelsesgebyr  
tvangsgrunnlag for utlegg. 

§ 2-8. Titler 
En institusjon som har rett til å gi doktorgrad 

eller tilsvarende, kan på de samme fagområder 
tildele graden æresdoktor (doctor honoris causa) 
for betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk 
innsats, eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen eller kunsten. 

§ 2-6 er en videreføring av og iden-
tisk med § 3-2 første til og med 
fjerde ledd i gjeldende lov. 

§ 2-7 er en videreføring av § 7-2 i 
gjeldende lov, men delvis i ny språk-
drakt. 

§ 2-8 er en videreføring av og iden-
tisk med § 3-2 femte til og med sju-
ende ledd i gjeldende lov, med en 
justering i siste setning. 



 Departementet kan, ved forskrift eller enkeltvedtak, forby bruk av titler som uriktig gir 
inntrykk av å være av samme karakter som titler som er beskyttet etter første ledd, eller §  2-6 
første ledd, eller som på en misvisende måte er egnet til å forveksles med disse. 

Den som forsettlig eller uaktsomt tildeler eller bruker en tittel, alene eller som en del av en 
annen tittel, uten å ha rett til dette etter første ledd eller i strid med forbud gitt i medhold av 
andre ledd, kan ilegges overtredelsesgebyr av departementet. Foretak kan ilegges slikt overtre-
delsesgebyr selv om ingen enkeltperson har utvist skyld som beskrevet i første punktum. De-
partementet kan gi forskrift om utstedelse av, størrelse på, forfall av, klage på, overprøving av 
og lemping av overtredelsesgebyret. Med mindre klagen gis oppsettende virkning, er vedtak om 
overtredelsesgebyr tvangsgrunnlag for utlegg. 

§ 2-9. Forsøk 
Departementet kan, etter søknad fra styret, gi til-

latelse til at det kan gjøres avvik fra loven og for-
skriftene til loven i forbindelse med tidsavgrensede pedagogiske eller organisatoriske forsøk.  

Kapittel 3 Organisering og ledelse ved statlige in-
stitusjoner 

§ 3-1. Styrets ansvar 
Styret er det øverste organet ved institusjonen. Alle beslutninger ved institusjonen truffet 

av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegere 
sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av denne 
loven at styret selv skal ta avgjørelsen, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å 
delegere.  

Styret har ansvar for at virksomheten holder høy kvalitet, og for at institusjonen drives ef-
fektivt og i overensstemmelse med de rammer og mål som gis av overordnet myndighet. 

Styremedlemmene er uavhengige i utførelsen av sine verv. 
Departementet kan gi skriftlig instruks til styret når instruksjonsmyndigheten ikke er avskå-

ret, jf. § 2-4 fjerde ledd. 

§ 3-2. Styrets oppgaver 
Styret selv skal fastsette strategi og budsjett for institusjonens virksomhet.  
Styret skal sørge for at institusjonens regnskap er i samsvar med lover, forskrifter og even-

tuelle retningslinjer.  
Styret selv skal fastsette instruks for rektor og føre tilsyn med rektors daglige ledelse av 

virksomheten. 
Styret selv skal fastsette virksomhetens interne organisering. Ansatte og studenter må høres 

i beslutninger om endringer av organisering.  

§ 3-3. Styrets sammensetning 
Styret skal ha elleve medlemmer og bestå av  

a) fire medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling 
b) ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte 
c) to medlemmer valgt blant studentene og  
d) fire eksterne medlemmer. 

§ 2-9 er en videreføring av § 1-2 
fjerde ledd i gjeldende lov. 

Kapittel 3 regulerer kun statlige insti-
tusjoner og blir ikke kommentert her. 



Departementet og styret oppnevner to av de eksterne styremedlemmene hver.  
Departementet utpeker ett av de eksterne styremedlemmene til å være styrets leder.  
Departementet og styret oppnevner ett varamedlem hver. Styret selv skal fastsette regler 

om varamedlemmer for de valgte styremedlemmene.  
Styret selv kan fastsette en annen styresammensetning enn fastsatt i første ledd. Ansatte i 

undervisnings- og forskerstilling, teknisk og administrativt ansatte, studenter og eksterne skal 
være tilfredsstillende representert i styret. Ingen av disse gruppene skal ha flertall alene.  

Styreleder og styremedlemmer har krav på en rimelig godtgjørelse for vervet. Godtgjørel-
sen fastsettes av departementet. 

Departementet kan i særlige tilfeller fastsette en annen styresammensetning eller styreord-
ning enn beskrevet i denne loven. 

§ 3-4. Valg og oppnevning av styret 
Eksterne styremedlemmer, styremedlemmer som er ansatt ved institusjonen, og varamed-

lemmer for disse, oppnevnes og velges for fire år. Valg av styremedlemmer blant ansatte i un-
dervisnings- og forskerstilling og valg av styremedlemmer blant ansatte i teknisk- og admini-
strativ stilling gjøres hver for seg. 

Hvis de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling utgjør mer enn 25 prosent av 
de ansatte i undervisnings- og forskerstilling ved institusjonen, skal denne gruppen velge ett av 
styremedlemmene fra de ansatte i undervisnings- og forskerstilling. Det skal foretas særskilt 
valg for denne gruppen. Slikt styremedlem velges for ett år. 

Styremedlemmer fra studentgruppen, og varamedlemmer for disse, velges for ett år.  
Departementet kan i særlige tilfeller forlenge styrets funksjonsperiode og styremedlemme-

nes tjenestetid. 
Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende har fungert sammenhengende i 

vervet i åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden. 
Kravene i likestillings- og diskrimineringsloven om representasjon av begge kjønn skal 

være oppfylt innen den enkelte valg- og oppnevningskrets. 
Styret selv skal fastsette nærmere regler om valgene. 

§ 3-5. Rektor 
Rektor står for den daglige ledelsen av virksomheten. Rektor skal holde s tyret orientert om 

institusjonens virksomhet og resultatutvikling. 
Styret ansetter rektor, med mindre rektor velges etter bestemmelsene i tredje til sjette ledd 

og § 3-6.  
Styret selv kan bestemme at rektor skal velges. Både institusjonens ansatte og eksterne kan-

didater er valgbare som rektor. Styret selv kan fastsette nærmere regler om nominasjon av eks-
terne kandidater, og om kandidatenes kvalifikasjoner.  

Valgperioden er normalt fire år. Ingen kan gjenvelges som rektor hvis vedkommende vil ha 
fungert i dette vervet i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved den nye valgperiodens be-
gynnelse. 

Den som blir valgt som rektor, ansettes i en åremålsstilling og får permisjon fra sin ordi-
nære stilling hvis vedkommende allerede er fast ansatt ved institusjonen. 

Styret selv skal fastsette nærmere regler om valget. 



§ 3-6. Valg av rektor 
Hvis styret har bestemt at rektor skal velges, skal stemmene når de telles opp vektes slik at 

stemmene til de ansatte vektes 75 prosent og stemmene til studentene vektes 25 prosent.  

§ 3-7. Styrets saksbehandling 
Styrelederen skal i samråd med rektor sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn 

under styret. 
Styreleder, det enkelte styremedlem og rektor kan kreve at styret behandler bestemte saker.  
Styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. 
Rektor forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styrets leder. Rektor 

legger sakene frem for styret. En sak skal forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfreds-
stillende behandlingsgrunnlag. 

Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges 
skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styremedlemmene og rektor kan kreve 
møtebehandling. 

Styret skal sørge for størst mulig grad av åpenhet om arbeidet sitt. Styrets møter skal hol-
des for åpne dører. Styret kan bestemme at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at be-
stemte saker skal behandles for lukkede dører. Behandling av spørsmål om lukking av dørene 
skjer for lukkede dører. 

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Hvis styrelederen ikke kan delta, velger styret ett 
av de andre styremedlemmene til å lede styrebehandlingen. 

Rektor har rett til å delta i behandlingen av saker og til å uttale seg. Styret kan, hvis det er 
nødvendig for forsvarlig saksbehandling i styret, bestemme at rektor ikke skal delta i behand-
lingen av den enkelte sak.  

Styret kan kreve at rektor gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik rede-
gjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem. 

§ 3-8. Styreinstruks 
Styret selv skal fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid og saks-

behandling. 
Instruksen skal blant annet inneholde regler om hvilke saker som skal styrebehandles, og 

rektors arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. Instruksen skal også inneholde regler for inn-
kalling og møtebehandling. 

§ 3-9. Vedtaksførhet 
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene deltar i styrebehandlingen.  
Har noen forfall, skal varamedlemmet innkalles. 

§ 3-10. Alminnelig flertallskrav 
Avgjørelser treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er 

møtelederens stemme avgjørende.  

§ 3-11. Lovlighetskontroll 
Tre eller flere medlemmer av styret kan sammen bringe avgjørelser truffet av styret inn for 

departementet til kontroll av om avgjørelsen er lovlig. Et slikt krav må fremmes innen tre uker 



fra vedtaket ble truffet. Spørsmål om det foreligger brudd på bestemmelser gitt i eller i med-
hold av lov om offentlige anskaffelser eller statsansatteloven kan ikke lovlighetskontrolleres.  

Krav om lovlighetskontroll fremsettes for styret. Hvis styret opprettholder avgjørelsen, 
oversendes saken til departementet.  

Krav om lovlighetskontroll hindrer ikke at den påklagde avgjørelsen iverksettes, med 
mindre styret eller departementet bestemmer at iverksettelse av avgjørelsen utsettes.  

Ved lovlighetskontroll skal styret eller departementet ta stilling til om avgjørelsen  
a) er innholdsmessig lovlig  
b) er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse og  
c) er blitt til på lovlig måte.  

Departementet eller styret skal oppheve avgjørelsen hvis det er gjort slike feil at den er 
ugyldig. 

§ 3-12. Adgang til å avsette styret 
Hvis styret ved sine disposisjoner bringer institusjonens virksomhet i fare, kan Kongen i 

statsråd avsette styret og oppnevne et midlertidig styre inntil nytt styre er valgt og oppnevnt.  
Kongen i statsråd kan avsette et styremedlem dersom særlig tungtveiende grunner taler for 

det eller særlige omstendigheter svekker tilliten til styremedlemmet. 

§ 3-13. Søksmål 
Staten ved departementet representerer staten i søksmål om institusjonen, hvis ikke annet 

følger av annet ledd. 
Staten ved institusjonen representerer staten i søksmål om institusjonens enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven, og enkeltvedtaket ikke kan påklages til departementet eller klageorgan uten-
for institusjonen. 

Departementet kan bestemme at staten ved institusjonen skal representere staten også i 
andre saksforhold om institusjonen. 

§ 3-14. Eiendomsforvaltning 
Styret ved en institusjon som har forvaltningsansvar for egne eiendommer, kan selv av-

hende fast eiendom med departementets samtykke eller etter generelle regler gitt av departe-
mentet. 

Departementet kan gi forskrift om leie og bortleie av fast eiendom. 

§ 3-15. Eierskap i selskaper  
En institusjon kan, innenfor generelle retningslinjer fastsatt av departementet, være eier i et 

selskap når det er av interesse for institusjonens faglige virksomhet og til nytte for samfunnet. 
Institusjonen må ikke begrense sin selvstendighet i faglige spørsmål og kan ikke skille ut sine 
ordinære undervisnings- og forskningsoppgaver. 



 

Kapittel 4 Organisering og ledelse ved private institusjoner 

§ 4-1. Institusjonens organisering og ledelse 
Private universiteter og høyskoler skal være ak-

sjeselskap etter aksjeloven eller stiftelser etter stif-
telsesloven. 

Styret skal ha representanter fra studenter og ansatte. Styret skal bestå av minst fem med-
lemmer. Hvis styret har mer enn ti medlemmer, skal hver av gruppene studenter og ansatte ha 
minst to medlemmer hver. Kravene i likestillings- og diskrimineringsloven om representasjon 
av begge kjønn skal være oppfylt innen den enkelte valg- og oppnevningskrets. 

Det skal være størst mulig åpenhet om styrets arbeid. Styret skal etablere og gjennomføre 
systematiske kontrolltiltak (internkontroll) for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av lov 
overholdes. Departementet kan gi forskrift om internkontroll. 

Styret skal sørge for at studentene får den utdanningen som er forutsatt som grunnlag for 
akkrediteringen, at alle vilkår for eventuelle offentlige tilskudd overholdes, og at virksomheten 
drives i samsvar med lover og forskrifter. 

Styret selv skal treffe vedtak om at det etter styrets skjønn er forsvarlig å starte opp et nytt 
studieår. Vedtaket skal treffes før studiestart. 

§ 4-2. Delegasjon 
Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning 

det ikke følger av denne loven at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre begrensninger 
i adgangen til å delegere. 

§ 4-3. Taushetsplikt 
Bestemmelsene om taushetsplikt i forvaltnings-

loven §§ 13 til 13e gjelder for private universiteter 
og høyskoler. 

§ 4-4. Krav til kjønnsbalanse 
Private universiteter og høyskoler skal regnes som offentlige organer etter likestillings - og 

diskrimineringsloven bestemmelser om kjønnsbalanse i offentlige utvalg. 

Kapittel 5 Private universiteter og høyskoler – 
økonomisk tilsyn med mer  

§ 5-1. Statstilskudd og egenbetaling 
Private institusjoner som er akkreditert som høyskole, vitenskapelig høyskole eller univer-

sitet, og som tilfredsstiller kravene i denne loven, kan etter søknad til departementet kjennes 
berettiget til statstilskudd til dekning av driftskostnader for den akkrediterte virksomheten.  

Private høyskoler som tilfredsstiller kravene i denne lov, og som ikke har akkreditering 
som nevnt i første ledd, kan, etter søknad til departementet, kjennes berettiget til statstilskudd 
til dekning av driftskostnader for utdanninger som er akkreditert av NOKUT dersom det fore-
ligger særlige samfunnsmessige behov. 

§§ 4-1 og 4-2 er en videreføring av 
og tilnærmet identisk med §§ 8-1 og 
8-2 i gjeldende lov. 

§§ 4-3 og 4-4 er nye som bestemmel-
ser, men innebærer i praksis ingen 
endring for VID. 

Kapittel 5 er en videreføring av og 
tilnærmet identisk med §§ 8-3 til og 
med 8-12 i gjeldende lov. 



Alle private universiteter og høyskoler skal benytte statstilskudd og egenbetaling fra stu-
dentene til den akkrediterte utdanningen og innenfor lovens formål. 

Private universiteter og høyskoler som mottar statstilskudd, skal la tilskudd og egenbeta-
ling komme studentene til gode. Private universiteter og høyskoler som mottar statstilskudd, 
kan ikke foreta utdelinger. 

Private universiteter og høyskoler som ikke mottar statlig tilskudd, kan ikke foreta utde-
linger som medfører at egenkapitalen blir lavere enn 20 prosent av eiendelene. 

Departementet kan gi forskrift om vilkår for statstilskudd.  

§ 5-2. Avtaler med nærstående 
Private universiteter og høyskoler kan ikke overfor nærstående gjennomføre avtaler eller på 

annen måte overføre midler på vilkår som avviker fra det som ville vært fastsatt mellom uav-
hengige parter. 

Institusjonen skal kunne dokumentere at det ikke er gjennomført avtaler i strid med første 
ledd. 

Hvis departementet ber om det, skal nærstående til private universiteter og høyskoler gi de-
partementet innsyn i dokumentasjon om avtaler som nevnt i første ledd. 

Departementet kan gi forskrift om avtaler med nærstående, herunder hvem som regnes som 
nærstående og krav om dokumentasjon. 

§ 5-3. Tilsyn 
Departementet fører tilsyn med private universiteter og høyskoler. 
Private universiteter og høyskoler plikter å bistå under tilsynet. De skal gi opplysninger 

som kan ha betydning for oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av denne loven. Departe-
mentet kan kreve at institusjonen dokumenterer og redegjør for slike opplysninger, for eksem-
pel ved å utlevere eller sammenstille regnskapsmateriale med bilag, korrespondanse og styre-
protokoller. Tilsynsmyndigheten skal få adgang til de lokalene institusjonen disponerer.  

Tilsynsmyndigheten kan kreve at revisor og regnskapsfører utleverer opplysninger etter 
andre ledd uten hinder av lovbestemt eller avtalt taushetsplikt. 

Departementet kan gi forskrift om institusjonens plikt til å bistå under tilsynet, blant annet 
om hvordan opplysninger skal gis, og om adgang til institusjonens lokaler. 

§ 5-4. Rapportering 
Private universiteter og høyskoler skal rapportere regnskapsinformasjon og sammenstilte 

data om studietilbud, studenter og personale til departementet. 
Private universiteter og høyskoler må gi særskilt melding til departementet ved fusjon, fi-

sjon, salg, omdanning og avvikling av virksomheten. De skal melde fra før slike endringer 
gjennomføres. 

Departementet kan gi forskrift om private institusjoners rapporteringsplikt og meldeplikt, 
hva rapporteringer skal inneholde, og formkrav. 

§ 5-5. Regnskap og revisjon 
Private universiteter og høyskoler er regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 og etter 

denne loven. Regnskapslovens unntak for små foretak i § 3-1 andre ledd, jf. § 1-6, gjelder ikke 
for private universiteter og høyskoler. 



Private universiteter og høyskoler skal ha et økonomisk skille mellom de akkrediterte de-
lene av virksomheten og de ikke-akkrediterte delene av virksomheten. Regnskapene skal kunne 
dokumentere at institusjonen opprettholder et slikt skille mellom delene av virksomheten. 

Regnskapene for private universiteter og høyskoler skal revideres av en statsautorisert eller 
registrert revisor, jf. revisorloven § 3-1. 

Departementet kan gi forskrift om krav til regnskapet, dokumentasjon og revisjon.  

§ 5-6. Pålegg om retting 
Hvis departementet avdekker brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven 

eller i grunnlaget for tilskuddet, kan departementet pålegge institusjonen å rette dette innen en 
gitt frist. 

§ 5-7. Krav om tilbakebetaling av statstilskudd 
Hvis statstilskudd disponeres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven 

eller grunnlaget for tilskuddet, kan departementet kreve tilskuddet tilbakebetalt. Vedtak om til-
bakebetaling av statstilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg. 

§ 5-8. Tvangsmulkt 
For å sikre at pålegg som er gitt etter § 5-6 blir fulgt, kan departementet bestemme at den 

pålegget retter seg mot, skal betale en tvangsmulkt til staten. Tvangsmulkten fastsettes som lø-
pende dagsmulkt fra utløpet av fristen som er satt i pålegget, og inntil forholdet er rettet. 

Departementet kan gi forskrift om utstedelse av, størrelse på, forfall av, klage på og lem-
ping av tvangsmulkt. 

§ 5-9. Overtredelsesgebyr 
Hvis en institusjon overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan depar-

tementet ilegge institusjonen et overtredelsesgebyr. Overtredelsesgebyr kan ilegges foretak selv 
om ingen enkeltperson har utvist skyld. 

Institusjonen fastsetter størrelsen på overtredelsesgebyret i hvert enkelt tilfelle. Med 
mindre klagen gis oppsettende virkning, er vedtak om overtredelsesgebyr tvangsgrunnlag for 
utlegg. 

Departementet kan gi forskrift om utstedelse av, størrelse på, forfall av, klage på og lem-
ping av overtredelsesgebyret. 

§ 5-10. Tilbaketrekking av akkreditering 
Hvis en institusjon ikke retter alvorlige forhold som er i strid med bestemmelser gitt i eller 

i medhold av denne loven, innen fristen etter § 5-6, kan departementet trekke akkrediteringen 
av institusjonen eller studietilbudet tilbake. 

Departementet kan gi forskrift om saksbehandling ved tilbaketrekking av akkreditering et-
ter denne bestemmelsen. 



Kapittel 6 Opptak til høyere utdanning 

§ 6-1. Krav om generell studiekompetanse 
Opptakskravet til lavere grads studier ved uni-

versiteter og høyskoler er generell studiekompe-
tanse. Generell studiekompetanse oppnås etter å ha 
fullført og bestått norsk videregående opplæring med de krav til fagsammensetning og timefor-
deling som departementet fastsetter. 

Den som er tatt opp som student ved en institu-
sjon etter denne loven, har adgang til åpne studier 
ved de øvrige institusjonene, såfremt opptakskravet 
er generell studiekompetanse og søkeren ikke er tatt 
opp etter § 6-4 første og andre ledd. 

§ 6-2. Kvalifikasjoner som likestilles med generell studiekompetanse 
For søkere som ikke har generell studiekompe-

tanse, kan departementet gi forskrift om at også an-
nen utdanning eller kombinasjon av utdanning og 
yrkespraksis skal være generelt opptaksgrunnlag for 
søkere som har fylt 23 år i opptaksåret, og som kan 
dokumentere minst fem års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning. Krav til fagsammenset-
ning og timefordeling gjelder også for disse. 

Søkere som har fullført høyere utdanning med et 
omfang på 60 studiepoeng eller fullført fagskoleut-
danning med et omfang på 120 studiepoeng og som 
kan dokumentere norskkunnskaper i henhold til § 6-
1 første ledd, får generell studiekompetanse hvis de ikke har oppnådd dette tidligere.  

§ 6-3. Søkere med utdanning fra utlandet 
Søkere med 3-årig videregående utdanning fra 

de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak 
uten tilleggskrav i norsk når den videregående ut-
danningen gir generelt opptaksgrunnlag til universi-
teter og høyskoler i de respektive landene. 

I kapittel 6 foreslår lovutvalget i stor grad å videreføre dagens reglement knyttet til student-
opptak, men med en endret struktur sammenlignet med gjeldende §§ 3-6 og 3-7, samt å inklu-
dere bestemmelser som i dag er fastsatt i forskrift om opptak til høgre utdanning. Enkelte av 
bestemmelsene er også justert språklig for å tydeliggjøre budskapet. Bestemmelser om sank-
sjoner ved bruk av falske vitnemål, som i gjeldende lov ligger i § 3-7 sjette, sjuende og åttende 
ledd, er flyttet til kapittel 10. § 3-7 niende ledd, som omhandler institusjonenes informasjons-
plikt ved rekruttering av utenlandske studenter gjennom eksterne formidlingstjenester, foreslås 
fjernet, da lovutvalget anser bestemmelsen som unødvendig. 

§ 6-1 første ledd tilsvarer § 3-6 første 
ledd første setning i gjeldende lov. 

§ 6-1 andre ledd tilsvarer § 3-6 sjette 
ledd i gjeldende lov. 

§ 6-2 første ledd tilsvarer opptaks-
forskriften § 2-1 første ledd bokstav 
b (ny som lovbestemmelse). 

§ 6-2 andre ledd tilsvarer opptaks-
forskriften § 2-3 første ledd og § 2-4 
(ny som lovbestemmelse). 

§ 6-3 første ledd tilsvarer opptaks-
forskriften § 2-2 første ledd (ny som 
lovbestemmelse). 



Søkere som har utdanning fra land utenfor Nor-
den må dokumentere bestått utdanning på nivå med 
norsk 3-åring videregående opplæring som gir gene-
rell studiekompetanse i henhold til GSU-listen. 
Disse søkere må dokumentere kunnskaper i norsk på 
minimum nivå med B2-prøven.  

Departementet kan gi forskrift om nærmere krav til norskkunnskaper. 

§ 6-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse 
Institusjonene kan gjøre unntak fra bestemmel-

sen om generell studiekompetanse i særskilte tilfel-
ler hvor søkeren kan dokumentere at det på grunn av 
varig sykdom, funksjonsnedsettelse eller lignende 
har vært umulig å oppfylle kravet om generell stu-
diekompetanse. Institusjonen kan gi slike søkere 
opptak til enkeltstudier dersom de har de nødven-
dige faglige forutsetninger for å kunne gjennomføre det aktuelle studiet.  

Institusjonene kan gi søkere som er 25 år eller 
eldre i opptaksåret, og som ikke har generell studie-
kompetanse, opptak til enkeltstudier dersom de på 
grunnlag av realkompetanse har de nødvendige kvalifikasjonene for det aktuelle studiet. Depar-
tementet kan gi forskrift om dokumentasjon, saksbehandling og eventuell samordning. 

Departementet kan i forskrift unnta enkelte stu-
dier eller fag fra kravet om generell studiekompe-
tanse. 

§ 6-5. Forskrift om opptak  
Departementet kan gi forskrift om nasjonal sam-

ordning av opptak, om rangering av søkere og om 
klagebehandling.  

Departementet kan gi forskrift om spesielle opp-
takskrav når hensynet til gjennomføringen av studiet 
gjør dette nødvendig. 

§ 6-6. Adgangsregulering 
Departementet kan gi forskrift om adgangsregu-

lering når det er nødvendig etter en samlet vurde-
ring av utdanningen i Norge. Når kapasitetshensyn krever det, kan styret regulere adgangen til 
det enkelte studiet eller deler av det, innenfor de rammene og målene som departementet angir.  

 

 

§ 6-3 andre ledd tilsvarer opptaks 
forskriften § 2-2 andre og tredje ledd 
(ny som lovbestemmelse). 

§ 6-4 første ledd tilsvarer opptaksfor-
skriften § 3-2 (ny som lovbestem-
melse), men forskriftsbestemmelsen 
har en øvre aldersgrense for søkeren 
på 24 år som lovutvalget foreslår 
fjernet. 

§ 6-4 andre ledd tilsvarer § 3-6 andre 
ledd i gjeldende lov. 

§ 6-4 tredje ledd tilsvarer § 3-6 fjerde 
ledd i gjeldende lov. 

§ 6-5 første ledd tilsvarer § 3-7 første 
og andre ledd i gjeldende lov. 

§ 6-5 andre ledd tilsvarer § 3-6 femte 
ledd i gjeldende lov. 

§ 6-6 tilsvarer § 3-7 fjerde og femte 
ledd i gjeldende lov. 



§ 6-7. Opptak til høyere grads studier 
Det skal være eget opptak til høyere grads stu-

dier. 

Styret ved institusjonen kan fastsette faglige 
minstekrav ved opptak til høyere grads studier. 

 

Kapittel 7 Læringsmiljø og studentrepresentasjon 

§ 7-1. Læringsmiljø 
Alle studenter har rett til et godt og inklude-

rende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og 
læring. Et læringsmiljø er forholdene som virker 
inn på studentenes muligheter til å tilegne seg kunn-
skap, og som er av betydning for studentenes fy-
siske og psykososiale helse. I et helhetlig lærings-
miljø inngår fysiske, tilrettelagte, digitale, organisa-
toriske, pedagogiske og psykososiale forhold.  

Styret har ansvaret for at læringsmiljøet på in-
stitusjonen er av høy kvalitet og gir studentene gode 
rammer for læring. Læringsmiljøet skal være fullt 
forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, trivsel og læring. 

En student har rett til å varsle om kritikkverdige forhold ved institusjonen. Gjengjeldelse 
mot studenten som varsler er forbudt.  

Institusjonens arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå som en del av institu-
sjonens interne system for kvalitetssikring etter § 15-3.  

§ 7-2. Forholdet til studentsamskipnadene 
Alle institusjoner som omfattes av denne loven 

skal være tilknyttet en studentsamskipnad, jf. stu-
dentsamskipnadsloven. Departementet avgjør hvil-
ken studentsamskipnad den enkelte institusjon skal 
være tilknyttet. 

Styret ved utdanningsinstitusjonen skal samar-
beide med studentsamskipnaden om å legge forhol-
dene til rette for et godt læringsmiljø, og å bedre 
studentvelferden ved utdanningsinstitusjonen. Ut-
danningsinstitusjonen har hovedansvaret for læ-
ringsmiljøet og studentsamskipnaden har hovedan-
svaret for studentvelferden. 

§ 6-7 første ledd tilsvarer § 3-7 tredje 
ledd i gjeldende lov. 

§ 6-7 andre ledd tilsvarer § 3-6 sju-
ende ledd i gjeldende lov. 

§ 7-1 tilsvarer § 4-3 første, andre og 
fjerde ledd i gjeldende lov, men ord-
lyden er endret ganske mye, blant an-
net ved at det fysiske arbeidsmiljøet 
betones mindre. Overordnet viderefø-
res styrets ansvar for å sikre et godt 
læringsmiljø, samt krav til å doku-
mentere arbeidet med læringsmiljøet. 
Leddet som omhandler studenters rett 
til å varsle om kritikkverdige forhold 
er nytt. 

§ 7-2 første ledd er ny som bestem-
melse i denne loven, men står alle-
rede i studentsamskipnadsloven. Sty-
rets plikt til å samarbeide med stu-
dentsamskipnaden om læringsmiljø 
og studentvelferd er en videreføring 
av § 4-3 første ledd i gjeldende lov. 
Presiseringen om at utdanningsinsti-
tusjonen har hovedansvaret for læ-
ringsmiljøet, mens studentsamskip-
naden har hovedansvaret for student-
velferden, er ny. 



§ 7-3. Universell utforming 
Universiteter og høyskoler skal sørge for at in-

stitusjonens alminnelige funksjoner er universelt ut-
formet. Plikten til universell utforming omfatter in-
stitusjonens fysiske omgivelser, informasjon- og 
kommunikasjonsteknologien (IKT) og det digitale 
læringsmiljøet. Universell utforming innebærer at 
omgivelsene må utformes på en slik måte at de kan 
brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som 
mulig uten særskilt tilpasning. 

Plikten til universell utforming gjelder ikke ut-
forming som innebærer en uforholdsmessig byrde for institusjonen. Når institusjonen skal vur-
dere om utformingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på dens 
effekt for å bygge ned barrierene for studenter med funksjonsnedsettelse, de nødvendige kost-
nadene ved utformingen, institusjonens ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn. 
Plikten anses oppfylt dersom institusjonen oppfyller krav til universell utforming i lover eller 
forskrifter. 

Universiteter og høyskoler skal ha handlingsplaner for universell utforming. 

§ 7-4. Individuell tilrettelegging ved funksjonsned-
settelse og særskilte behov 

Studenter med funksjonsnedsettelse og studen-
ter med andre særskilte behov har rett til egnet in-
dividuell tilrettelegging av lærested, undervisning, 
læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opp-
lærings- og utdanningsmuligheter. 

Retten gjelder ikke tilrettelegging som innebæ-
rer en uforholdsmessig byrde for institusjonen. Når 
institusjonen skal vurdere om tilretteleggingen in-
nebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på dens effekt for å bygge ned 
barrierene for studenter med funksjonsnedsettelse og andre særskilte behov, de nødvendige 
kostnadene ved utformingen, institusjonens ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og vernehen-
syn. 

Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige kravene som stilles i den en-
kelte utdanningen.  

Universiteter og høyskoler skal ha handlingsplaner for tilrettelegging for studenter med 
funksjonsnedsettelse og andre særskilte behov. 

§ 7-5. Tilrettelegging for gravide studenter og 
studenter med omsorg for barn 

En student som er gravid, har rett til utsatt ek-
samen 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 

I gjeldende lov er universell utfor-
ming i noen grad regulert i § 4-3 
andre ledd, blant annet ved at bok-
stav i fastsetter at institusjonen skal 
sørge for «at læringsmiljøet er utfor-
met etter prinsippet om universell ut-
forming». Lovutvalgets forslag til ny 
§ 7-3 innebærer at universell utfor-
ming reguleres mer inngående enn i 
dagens lov. 

§ 7-4 er en videreføring av § 4-3 
femte ledd i gjeldende lov, med en-
kelte tillegg. At sikkerhetsmessige 
hensyn og vernehensyn kan være 
grunnlag for å unnlate å tilrettelegge 
for en student (antakeligvis forstått 
som ikke å innvilge søknad om konk-
rete tilretteleggingstiltak) er nytt. 
Kravet om handlingsplaner er også 
nytt, men er noe VID allerede har. 

§ 7-5 er en videreføring av § 4-5 i 
gjeldende lov, med enkelte språklige 
justeringer. 



kan gi nærmere regler om utsatt eksamen. Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-5 
og § 12-7 gjelder så langt de passer. 

En student som får barn under studiene, har rett til permisjon fra studiene under svanger-
skap 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 første 
ledd, kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig etter endt permisjon. 

§ 7-6. Studentombud 
Styret skal sørge for at alle studenter har til-

gang til et studentombud.  
Studentombudet skal være en uavhengig bi-

standsperson og kan ikke instrueres i sitt virke. 
Studentombudet skal gi studenter råd og hjelp 

i saker knyttet til studiesituasjonen og bidra til at 
studentenes rettigheter og plikter ivaretas på best mulig måte.  

Studentombudet skal bidra til at saker kan løses nærmest der de oppstår, men har ikke selv 
myndighet til å avgjøre saker. Studentombudet kan selv avgjøre om vedkommende vil bistå en 
student i en sak eller ikke.  

 

§ 7-7. Tilsyn med læringsmiljøet 
Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at kravene i 

§ 7-3 overholdes. Arbeidsmiljøloven kapittel 18 
gjelder så langt det passer.  

Direktoratet for forvalting og IKT skal føre til-
syn med det digitale læringsmiljøet.  

NOKUT skal føre tilsyn med institusjonens ar-
beid med læringsmiljøet og at dette inngår som en del av institusjonens interne system for kva-
litetssikring.  

Departementet kan gi forskrift om krav til læringsmiljøet, om tilsyn med læringsmiljøet og 
om institusjonens plikter vedrørende tilrettelegging for et godt og inkluderende læringsmiljø og 
ivaretakelse av studentene i deres studiesituasjon. 

§ 7-6 er en videreføring av § 4-17 i 
gjeldende lov, med en del tillegg som 
er uthevet i gult i lovforslaget her. 
Det er lite trolig at tilleggene vil 
medføre endringer i hvordan ord-
ningen i praksis fungerer i dag. 

Arbeidstilsynets ansvar for å føre til-
syn med at kravene til læringsmiljø 
overholdes er en videreføring av 
§ 4-3 femte ledd i gjeldende lov. An-
svaret som pålegges Direktoratet for 
forvaltning og IKT og NOKUT om 
tilsyn på dette området er nytt.  



§ 7-8. Læringsmiljøutvalg 
Universiteter og høyskoler skal ha et lærings-

miljøutvalg. Læringsmiljøutvalget skal bidra til at 
bestemmelsene i dette kapittelet blir gjennomført, 
og sikre studentenes medvirkning i alle prosesser 
som berører læringsmiljøet.  

Studentene og institusjonen skal ha like mange 
representanter hver i utvalget. Utvalget velger le-
der vekselvis blant institusjonens og studentenes 
representanter annethvert år. 

Studentsamskipnaden skal ha observatørstatus 
i læringsmiljøutvalget. 

§ 7-9. Studentorgan 
Studentene kan opprette et studentorgan for å 

ivareta studentenes interesser og fremme studente-
nes synspunkter overfor institusjonens styre. Til-
svarende kan studenter ved den enkelte avdeling 
eller grunnenhet opprette et studentorgan for 
denne. 

Det skal avholdes valg blant studentene til or-
ganet som er nevnt i første ledd.  

Institusjonen skal legge forholdene til rette slik 
at studentorganene kan drive sitt arbeid på en til-
fredsstillende måte. Det skal være dialog om om-
fanget av tilretteleggingen mellom institusjonen og 
det øverste studentorganet, og tiltakene skal 

fremgå av et skriftlig dokument utformet av institusjo-
nen. Institusjonen skal vederlagsfritt stille egnede lo-
kaler og nødvendig utstyr til rådighet for studentorga-
nene. 

Studentorganene skal høres i alle saker som angår 
studentene på det aktuelle nivå. Institusjonen skal 
sende saker som berører studentinteresser på høring til 

studentorganene så god tid i forveien at studentorganene har mulighet til å behandle og uttale 
seg om dem. 

§ 7-10. Studentenes representasjon i institusjonens 
organer 

Studentene skal ha minst 20 prosent av med-
lemmene i alle kollegiale organ som har beslutningsmyndighet. Hvis dette ikke utgjør mer enn 
ett medlem, skal studentene ha rett til å møte med ytterligere én student med tale- og forslags-
rett. 

Bestemmelsen i første ledd kan fravikes dersom det delegerende organ enstemmig bestem-
mer noe annet. 

§ 7-8 er en videreføring av § 4-3 
tredje ledd i gjeldende lov, men er 
mindre detaljert. Gjeldende bestem-
melser som ikke er med i forslaget: 
- Utvalget skal delta i planleggingen 
av tiltak vedrørende læringsmiljø, og 
nøye følge utviklingen i spørsmål 
som angår studentenes sikkerhet og 
velferd. 
- Styret kan tillegge utvalget også 
andre oppgaver. 
- Læringsmiljøutvalget skal holdes 
orientert om klager som institusjonen 
mottar fra studenter vedrørende læ-
ringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget 
kan gi uttalelser om disse forholdene. 
- Læringsmiljøutvalget skal gjøres 
kjent med pålegg og andre enkeltved-
tak som Arbeidstilsynet treffer. 
- Læringsmiljøutvalget rapporterer 
direkte til styret, og skal hvert år avgi 
rapport om institusjonens arbeid med 
læringsmiljø. 
At studentsamskipnaden skal ha ob-
servatørstatus i utvalget er nytt. 

§ 7-9 er en videreføring av § 4-1 i 
gjeldende lov. Kravet om å stille eg-
nede lokaler og nødvendig utstyr til 
rådighet er nytt. Siste setning er også 
ny. Endringene antas ikke i praksis å 
medføre noen endringer.  

§ 7-10 er en videreføring av og iden-
tisk med § 4-4 i gjeldende lov.  



Kapittel 8 Undervisning, vurdering, sensur, klage og utstedelse av vitnemål  

§ 8-1. Studieåret 
Studieåret er normalt 10 måneder. Styret skal 

fastsette undervisningsterminene. Et studieår på 
fulltid er normert til et omfang på 60 studiepoeng.  

§ 8-2. Offentlige forelesninger 
Forelesninger er offentlige. Når forelesninge-

nes art tilsier det, eller det er fastsatt egenbetaling 
for det aktuelle fag eller studium, kan styret likevel bestemme at visse forelesninger bare skal 
være for institusjonens studenter eller visse grupper av studenter.  

§ 8-3. Utdanningsplan 
Institusjonen skal utarbeide en utdannings-

plan for studenter som tas opp til studier av 60 
studiepoengs omfang eller mer.  

Utdanningsplanen skal være et virkemiddel 
for at studenten gjennomfører studiet.  

Utdanningsplanen skal inneholde bestemmel-
ser om institusjonens ansvar og forpliktelser 
overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor institusjonen og medstudenter.  

Departementet kan gi forskrift om innholdet i utdanningsplaner.  

§ 8-4. Studentenes taushetsplikt 
En student som i studiesammenheng får 

kjennskap til noens personlige forhold, har taus-
hetsplikt etter reglene som gjelder for yrkesut-
øvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som de 
studentene dette er aktuelt for må underskrive. 

§ 8-5. Rett til å gå opp til eksamen 
Den som oppfyller kravene til opptak etter 

§§ 6-1 til 6-4, og andre krav for å gå opp til ek-
samen i vedkommende fag eller studium, har rett til å gå opp til eksamen. Dette gjelder også 
studenter som ikke er opptatt ved faget eller studiet. 

Oppmelding etter denne bestemmelsen kan nektes dersom studenten ikke har fulgt obliga-
torisk undervisning, fått godkjent obligatorisk arbeid eller gjennomført obligatorisk praksis.  

Styret kan gi forskrift om adgangen til å gå opp til eksamen, og kan fastsette regler om sær-
skilt oppmeldingsfrist og eksamensavgift for personer som går opp til eksamen uten å være tatt 
opp som student. Eksamensavgiften skal dekke institusjonens merutgifter ved å holde eksamen 
for denne gruppen. Slik eksamensavgift kan også fastsettes der institusjonen har fastsatt egen-
betaling for studiet eller faget. Departementet kan gi forskrift om egenbetaling for eksamen. 

§ 8-1 er en videreføring av § 3-8 
første ledd i gjeldende lov.  

§ 8-2 er en videreføring av § 3-8 
andre ledd i gjeldende lov.  

§ 8-3 er en videreføring av § 4-2 i 
gjeldende lov. Andre ledd («Utdan-
ningsplanen skal være et virkemiddel 
for at studenten gjennomfører stu-
diet») er nytt, men stadfester bare 
hensikten med at ordningen med ut-
danningsplaner ble innført. 

§ 8-4 er en videreføring av og iden-
tisk med § 4-6 i gjeldende lov.  

§ 8-5 er en videreføring av § 3-10 i 
gjeldende lov.  



§ 8-6. Gjennomføring av eksamen  
Universiteter og høyskoler skal sørge for at 

studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd 
og vurdert på en upartisk og faglig betryggende 
måte. Vurderingen skal også sikre det faglige ni-
vået ved vedkommende studium. Institusjonen 
skal sørge for en ekstern evaluering av vurde-
ringen eller vurderingsordningene. 

Den muntlige delen av en eksamen eller prøve 
skal være offentlig med mindre hensynet til gjen-
nomføringen av eksamenen eller prøven tilsier noe 
annet. Styret kan gjøre unntak fra regelen om of-
fentlig eksamen etter ønske fra vedkommende ek-
samenskandidat når tungtveiende hensyn taler for 
det. 

Styret kan gi forskrift om avleggelse og gjennomføring av eksamener og prøver, vilkår for 
å gå opp til eksamener og prøver på nytt og for adgang til ny praksisperiode.  

§ 8-7. Gjennomføring av førstegangssensur 
Styret oppnevner sensor ved eksamen når re-

sultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i ka-
rakter for vedkommende studium. Vurderingsut-
trykket ved eksamen, prøve, bedømmelse av opp-
gave eller annen vurderingssituasjon skal være ut-
merket/bestått/ikke-bestått, en gradert skala med 
fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke be-
stått, eller bestått/ikke-bestått. 

Det skal være minst to sensorer, hvorav minst 
én ekstern, ved 
a) skriftlig eksamen hvor karakterfastsettelsen er 

gradert fra A til F eller utmerket/bestått/ikke-be-
stått 

b) selvstendig arbeid i forbindelse med både lavere 
og høyere grad uavhengig av vurderingsuttryk-
ket 

c) bedømmelse av muntlig eller utøvende presta-
sjon og 

d) vurdering av praksisstudier eller lignende.  
Institusjonen skal utarbeide skriftlig sensorveiledning til alle eksamener. Sensorveiled-

ningen skal være tilgjengelig for studentene etter at karakteren er fastsatt. 
Sensuren skal foreligge innen 15 virkedager fra eksamen er avlagt, hvis ikke særlige grun-

ner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Styret kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan i 
midlertidig forskrift etter § 8-6 tredje ledd fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe 
det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren innen 15 virkedager. 

§ 8-6 er en videreføring av § 3-9 
første og tredje ledd, samt første set-
ning i sjuende ledd, i gjeldende lov. 
Men et viktig unntak i forslagets siste 
ledd: I gjeldende lov er det styret selv 
som kan gi forskrift, mens «selv» er 
fjernet i forslaget. Det innebærer at 
styret kan delegere myndigheten til å 
gi forskrift om avleggelse og gjen-
nomføring av eksamener og prøver, 
vilkår for å gå opp til eksamener og 
prøver på nytt og for adgang til ny 
praksisperiode. 

§ 8-7 omhandler forhold som i gjel-
dende lov er regulert i § 3-9 andre, 
fjerde og sjette ledd og § 5-3 tredje 
ledd. En del bestemmelser viderefø-
res, men forslaget innebærer også ve-
sentlige endringer: 
- nytt vurderingsuttrykk, utmer-
ket/bestått/ikke-bestått, som kommer 
i tillegg til de to eksisterende (A-F og 
bestått/ikke-bestått) 
- krav om to sensorer på (i praksis) 
de fleste eksamener, der dette kravet 
i gjeldende lov kun foreligger for 
masteroppgaven 
- sensurfrist på 15 virkedager, der 
fristen i gjeldende lov er 21 dager 
flatt, uavhengig av om det er hellig-
dager i sensurperioden  



Styret kan i forskrift etter § 8-6 tredje ledd fastsette lengre frist for avhandlinger og tilsvarende 
større skriftlige arbeider. 

§ 8-8. Klage over formelle feil ved eksamen 
Den som har vært oppe til eksamen eller prøve, 

kan klage over formelle feil innen tre uker etter at 
vedkommende ble eller burde vært kjent med det 
forhold som begrunner klagen. Studenten må frem-
sette klagen for institusjonen. 

Hvis det er begått feil som kan ha hatt betyd-
ning for studentens prestasjon eller bedømmelsen 
av denne, skal institusjonen oppheve sensurvedta-
ket. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av 
innleverte arbeider, foretar institusjonen ny sensu-
rering. I motsatt fall avholder institusjonen ny ek-
samen eller prøve med nye sensorer. Studenten kan påklage karakterfastsetting ved ny sensure-
ring etter § 8-10. 

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 studenters prestasjon eller for bedømmel-
sen av prestasjonen, kan institusjonen bestemme at det skal foretas ny sensurering eller avhol-
des ny eksamen eller prøve. 

Styret eller lokal klagenemnd ved institusjonen er klageinstans for institusjonens vedtak et-
ter denne bestemmelsen. 

§ 8-9. Rett til begrunnelse 
Studenten har rett til å få en begrunnelse for 

karakterfastsettingen av sin prestasjon. Krav om 
begrunnelse må fremsettes innen én uke dersom 
karakteren ble kunngjort elektronisk for studenten, 
og studenten kan fremsette krav om begrunnelse på 
tilsvarende måte. Ved annen type kunngjøring må 
krav om begrunnelse fremsettes innen én uke fra studenten fikk kjennskap til karakteren, like-
vel ikke mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort. 

Ved bedømmelse av muntlige, utøvende eller praktiske ferdigheter må krav om begrun-
nelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt studenten.  

Begrunnelse for karakterfastsettelsen skal være gitt innen to uker etter at studenten har bedt 
om det. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn 
for bedømmelsen, og den konkrete bedømmelsen av studentens prestasjon. Institusjonen be-
stemmer om sensorene skal gi begrunnelsen muntlig eller skriftlig.  

§ 8-8 er en videreføring av § 5-2 i 
gjeldende lov, med to unntak: 
- institusjonenes anledning til å sette 
kortere klagefrist enn tre uker ved 
forprøver (§ 5-2 første ledd i gjel-
dende lov) er fjernet 
- studentens mulighet til å vente med 
å klage på formelle feil til begrun-
nelse er gitt eller klage på karakter-
fastsetting er behandlet (§ 5-2 tredje 
ledd i gjeldende lov) er fjernet 

§ 8-9 er en videreføring av § 5-3 
første og andre ledd. Lovutvalget fo-
reslår at begrunnelsen skal være gitt 
innen to uker, istedenfor normalt 
være gitt innen to uker som i gjel-
dende lov. 
- institusjonenes anledning til å sette 
kortere klagefrist enn tre uker ved 
forprøver (§ 5-2 første ledd i gjel-
dende lov) er fjernet 
- studentens mulighet til å vente med 
å klage på formelle feil til begrun-
nelse er gitt eller klage på karakter-
fastsetting er behandlet (§ 5-2 tredje 
ledd i gjeldende lov) er fjernet 



§ 8-10. Klage over karakterfastsetting 
En student kan klage skriftlig over karakteren 

for sine egne prestasjoner innen tre uker etter at ek-
samensresultatet er kunngjort. Har studenten krevd 
begrunnelse for karakterfastsetting etter § 8-9 eller 
klaget over formelle feil ved oppgavegivning, eksa-
mensavvikling eller gjennomføring av vurderingen 
etter § 8-8, løper klagefristen fra studenten har fått 
begrunnelsen for karakterfastsettingen eller resultatet av klagen over formelle feil foreligger. 
Studenten skal ha mulighet til å begrunne klagen.  

Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. En eventuell endring av karakter etter 
klage vil bare gjelde for den som har klaget.  

Ved bruk av løpende vurdering kan institusjonen bestemme om studenten kan fremsette 
klage etter separat prøve, oppgave eller annen fremvisning av kompetanse, eller når resultatet 
fra fag, emne eller emnegruppe er kunngjort. 

Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisstudier eller lignende som etter 
sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. 

§ 8-11. Gjennomføring av klagesensur 
Ved klage etter § 8-10 skal institusjonen foreta 

ny sensurering. Studentens begrunnelse og sensor-
veiledningen skal gjøres tilgjengelig for klagekom-
misjonen. Hvis studenten har fått en skriftlig be-
grunnelse for karakterfastsettingen, skal denne også 
gjøres tilgjengelig for klagekommisjonen. Institu-
sjonen skal gjennomføre klagesensuren uten ugrun-
net opphold. 

Det skal være to sensorer, hvorav minst én eks-
tern, ved klagesensuren. 

Ved ny sensurering kan endring gjøres både til 
gunst og 
ugunst for 
klager. 
Hvis den 
endelige 
karakteren er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og 

muntlig prøve og karakteren endres etter ny sensur av den skriftlige delen av eksamenen, skal 
ny muntlig prøve avholdes for å fastsette endelig karakter. 

Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne bestemmelsen kan ikke påklages.  

§ 8-12. Ph.d.-kandidatenes rettigheter og plikter  
Når eksamen, studieemner og prøver tas som en 

del av doktorgradsprogrammet, gjelder rettigheter og plikter som følger av denne loven tilsva-
rende for ph.d.-kandidater.  

§ 8-10 er en videreføring av § 5-3 
fjerde og femte ledd. At studenten 
skal ha mulighet til å begrunne kla-
gen er ny som bestemmelse. Særlige 
regler knyttet til forprøver (§ 5-3 
femte ledd i gjeldende lov) foreslås 
fjernet. 

§ 8-11 første ledd innebærer en ve-
sentlig endring i klageordningen. 
Forslaget innebærer at såkalt blind 
klagesensur (at klagesensorene ikke 
kjenner til opprinnelig karakter, § 5-3 
fjerde ledd i gjeldende lov) fjernes, 
og at klagekommisjonen skal ha stu-
dentens begrunnelse for å klage og 
begrunnelse for opprinnelig karakter 
tilgjengelig er derfor nye bestemmel-
ser. At klagen skal behandles uten 
ugrunnet opphold er ny som uttrykt 
bestemmelse, men følger uansett av 
forvaltningsloven. 
Forslaget innebærer at bestemmelsen 
om ytterligere vurdering ved ka-
rakteravvik etter klage (§ 5-3 sjette 
ledd i gjeldende lov) fjernes. 

§ 8-11 andre og tredje ledd er en vi-
dereføring av § 3-9 femte ledd i gjel-
dende lov. Fjerde ledd er en viderefø-
ring av § 5-3 sjuende ledd i gjeldende 
lov. 

§ 8-12 er en ny bestemmelse. 



§ 8-13. Vitnemål 
Institusjonen skal utstede vitnemål om fullført 

utdanning, så fremt minst 60 av studiepoengene som 
skal inngå i grunnlaget for graden, er avlagt ved 
denne institusjonen. Det samme gjelder tildeling av 
grad. Institusjonen skal på forespørsel gi en student 
som ikke har avsluttet en utdanning karakterutskrift 
for de eksamener eller prøver vedkommende har be-
stått. 

Institusjonen skal samtidig utstede et vitnemåls-
tillegg som nærmere beskriver studentens kvalifika-
sjoner, til bruk ved godkjenning av vedkommendes 
kvalifikasjoner i utlandet (Diploma Supplement). NOKUT kan gi retningslinjer for innholdet i 
Diploma Supplement. 

For en student som går opp til eksamen etter § 8-5 første ledd andre punktum, skal institu-
sjonen angi på vitnemålet eller karakterutskriften dersom studentens kunnskaper og ferdigheter 
er prøvd på en annen måte enn for studenter som er tatt opp ved studiet.  

Det skal fremgå av vitnemålet hvor mange ganger en eksamen er avlagt.  
Det skal fremgå av vitnemålet dersom utdanningen er gitt i samarbeid med andre institusjo-

ner, jf. § 2-6 andre ledd. 
Institusjonen skal tildele autorisasjon for helsepersonell i forbindelse med utstedelse av vit-

nemål, i den utstrekning det er fastsatt i forskrift gitt i medhold av helsepersonelloven.  

Kapittel 9 Godkjenning av høyere utdanning 

§ 9-1. Generell godkjenning av utenlandsk høyere 
utdanning 

NOKUT avgjør, etter søknad fra enkeltperso-
ner, om høyere utdanning som er gjennomført i ut-
landet skal få generell godkjenning. Dette innebæ-
rer at utdanningen i nivå og omfang godkjennes 
som likestilt med akkreditert norsk høyere utdan-
ning, jf. §§ 15-1 og 15-2.  

NOKUTs vedtak om generell godkjenning av 
utenlandsk utdanning skal være i tråd med Lisboa-
konvensjonen. 

Vedtak om godkjenning av utenlandsk utdanning kan bare påklages av den vedtaket gjel-
der. Klageinstansen kan ikke overprøve NOKUTs vurdering av den avlagte utdanningens nivå 
og omfang. 

§ 8-13 er en videreføring av § 3-11 i 
gjeldende lov. Kravet om at minst 60 
av studiepoengene skal inngå i 
grunnlaget for vitnemålet er ny som 
bestemmelse i denne loven, men er 
allerede fastsatt i forskrift om god-
skriving og fritak av høyere utdan-
ning § 3. 
Kravet om at det skal framgå av vit-
nemålet hvor mange ganger en eksa-
men er avlagt er nytt. 

§ 9-1 første og tredje ledd er en vide-
reføring av det som gjelder uten-
landsk høyere utdanning i § 3-4 i 
gjeldende lov. Bestemmelsen om at 
kun den som vedtaket gjelder kan 
klage, er ny.  
§ 9-2 andre ledd (lovfestet forplik-
telse for NOKUTs vedtak om å være 
i tråd med Lisboakonvensjonen) er 
nytt. 
 



§ 9-2. Faglig godkjenning av utenlandsk høyere ut-
danning 

Universiteter og høyskoler som tilbyr akkredi-
terte studier etter denne loven, kan godkjenne uten-
landsk høyere utdanning som del av egne studier. 
Godkjenningen er en faglig vurdering av om studen-
ten har oppnådd et bestemt faglig nivå, det vil si et 
læringsutbytte tilsvarende det som er fastsatt for de 
aktuelle emnene ved den aktuelle institusjonen. En 
slik godkjenning innebærer at studenten skal få uttel-
ling i studiepoeng tilsvarende dette faglige nivået. 
Departementet kan pålegge institusjonene å sam-
ordne praksisen sin. 

Ved godkjenning av utenlandsk høyere utdanning tatt i en stat som har ratifisert Lisboakon-
vensjonen, skal utdanningsinstitusjonen godkjenne den utenlandske høyere utdanningen med 
mindre den kan påvise betydelige forskjeller mellom utdanningen det søkes godkjenning av, og 
utdanningen den sammenlignes med. 

Universiteter og høyskoler som er institusjonsakkrediterte avgjør selv søknader fra enkelt-
personer om en høyere utdanning fra utlandet er faglig jevngod med studier ved institusjonen. 
Godkjenning etter denne bestemmelsen gir rett til å bruke den tittelen som er fastsatt for studiet 
utdanningen er jevnført med.  

For vurdering av utenlandsk doktorgrad i andre tilfeller enn hvis en person søker på en ut-
lyst stilling ved institusjonen, kan styret ved institusjonen bestemme at søkeren skal betale et 
vederlag som dekker institusjonens utgifter til vurderingen. 

§ 9-3. Faglig godkjenning av utdanning tatt ved en 
institusjon som er regulert av denne loven 

Universiteter og høyskoler som tilbyr akkredi-
terte studier etter denne loven, skal godkjenne be-
ståtte studier, emner, fag, eksamener eller prøver 
fra andre utdanningsinstitusjoner som er regulert 
av denne loven, i den grad de oppfyller de faglige 
kravene til en bestemt eksamen, et bestemt emne, 
en bestemt grad eller en bestemt utdanning ved in-
stitusjonen. Den godkjennende institusjonen bestemmer selv hvilken uttelling utdanningen skal 
gi i studiepoeng, og skal sikre at det ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor 
samme grad. 

Departementet kan gi forskrift om godkjenning, saksbehandling og klageadgang etter denne 
bestemmelsen. 

§ 9-4. Faglig godkjenning av dokumentert realkompe-
tanse og norsk utdanning tatt ved en institusjon som 
ikke er regulert av denne loven 

Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte 
studier etter denne loven, kan godkjenne dokumentert 

§ 9-2 innebærer at institusjonenes 
godkjenning av utenlandsk høyere ut-
danning reguleres i en egen paragraf. 
I gjeldende lov omfattes dette av 
§ 3-5 tredje ledd, som også inklude-
rer høyere utdanning tatt ved norsk, 
ikke-akkreditert institusjon. Kravet 
om å godkjenne utdanning som er tatt 
i en stat som har ratifisert Lisboakon-
vensjonen, er nytt. Fjerde ledd (vur-
dering av doktorgrad) er en viderefø-
ring av § 3-5 sjette ledd i gjeldende 
lov. 
 

§ 9-3 er en videreføring av § 3-5 
første og sjuende ledd i gjeldende 
lov. En vesentlig forskjell er at det i 
gjeldende lov står at studenten skal få 
godskrevet samme antall studiepo-
eng, mens det i forslaget står at insti-
tusjonen selv bestemmer hvilken ut-
telling som skal gis i studiepoeng.  

§ 9-4 er en videreføring av det som 
ikke gjelder utenlandsk høyere utdan-
ning i § 3-5 andre, tredje og fjerde 
ledd i gjeldende lov.  



realkompetanse eller utdanning fra norske utdanningsinstitusjoner som ikke er regulert av 
denne loven, som deler av egne studier. Godkjenningen er en faglig vurdering av om studenten 
har oppnådd et bestemt faglig nivå, det vil si et læringsutbytte tilsvarende det som er fastsatt 
for de aktuelle emnene. En slik godkjenning innebærer at det skal gis uttelling i studiepoeng 
tilsvarende dette faglige nivået. Departementet kan pålegge institusjonene å samordne praksi-
sen sin. 

Universiteter og høyskoler som er institusjonsakkreditert etter denne loven, kan i særlige 
tilfeller selv avgjøre søknader fra enkeltpersoner om å godkjenne dokumentert realkompetanse 
som faglig jevngod med studier ved egen institusjon. Institusjonen kan i slike tilfeller kreve at 
søkeren avlegger en prøve eller tilleggsprøve, for å kontrollere de dokumenterte kunnskapene. 
Godkjenning etter denne bestemmelsen gir rett til å bruke den tittelen som er fastsatt for studiet 
det er jevnført med.  

Departementet kan gi forskrift om godkjenning, saksbehandling og klageadgang etter denne 
bestemmelsen. 

Kapittel 10 Sanksjoner ved uønsket adferd 

§ 10-1. Skikkethetsvurdering 
Skikkethetsvurdering skal avdekke om stu-

denten har de nødvendige forutsetninger for å 
kunne utøve yrket. En student som oppfyller 
minst ett av kriteriene i forskrift om skikket-
hetsvurdering i høyere utdanning ny § x «Vur-
deringskriterier» på en måte som utgjør en mu-
lig fare for liv, fysisk eller psykisk helse, ret-
tigheter eller sikkerhet til de pasienter, brukere, 
barnehagebarn, elever eller andre studenten 
kommer i kontakt med under praksisstudiene 
eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke 
skikket for yrket.  

Institusjonen skal gjøre en løpende skikket-
hetsvurdering av alle studenter som er omfattet 
av kravet om skikkethetsvurdering, gjennom 
hele studiet.  

Hvis det er begrunnet tvil om en student er 
skikket, skal institusjonen åpne sak om skikkethetsvurdering.  

Med kapittel 10 foreslår lovutvalget å samle bestemmelser knyttet til såkalt uønsket atferd, 
som i gjeldende lov er regulert i ulike kapitler, i ett kapittel. Substansielt foreslår utvalget lite 
nytt, med to vesentlige unntak: (1) Maksimal lengde på utestengelse ved bruk av falskt vitne-
mål for å gå adgang til eksamen, fusk eller medvirkning til fusk, økes fra ett til to år. (2) Ved-
tak om utestenging krever kun simpelt flertall i klagenemnda, der det i dag kreves to tredjedels 
flertall. 
 

§ 10-1 innebærer at § 2 og deler av § 12 i 
forskrift om skikkethetsvurdering i høyere 
utdanning tas inn i loven. Bestemmelsen 
om at utestengingen ikke skal være for en 
lengre periode enn det som er nødvendig 
er i dag å finne i KDs rundskriv til samme 
forskrift. 
I forhold til § 4-10 (Utestenging etter skik-
kethetsvurdering) i gjeldende lov er første 
ledd endret ved at myndigheten til å fast-
sette hvilke utdanninger som skal ha skik-
kethetsvurdering er lagt til departementet, 
ikke Kongen. Andre ledd («Vitnemål for 
fullført utdanning forutsetter at studenten 
er vurdert som skikket for yrket») er vide-
reført her, mens bestemmelser knyttet til 
vedtaksmyndighet, klageinstans og rett til 
å la seg bistå av advokat og få utgifter til 
dette dekket av institusjonen er lagt til 
§§ 10-10 og 10-11 i lovforslaget. 



En student som ikke er skikket for yrket, kan utestenges fra studiet i inntil fem år. Studen-
ten skal ikke utestenges for en lengre periode enn det som er nødvendig ut fra årsaken til at stu-
denten er vurdert som uskikket. 

Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket.  
Departementet kan gi forskrift om hvilke utdanninger som er omfattet av skikkethetsvurde-

ring, og om saksbehandlingen i skikkethetssaker. 

§ 10-2. Falskt vitnemål ved opptak 
Bruk av falske vitnemål eller andre falske do-

kumenter ved opptak til høyere utdanning er for-
budt. Tilsvarende gjelder for dokumenter utstedt av 
falske institusjoner.  

Den som har søkt opptak etter kapittel 6 eller 
søkt godkjenning etter kapittel 9 i denne loven ved bruk av falskt vitnemål eller andre falske 
dokumenter eller dokumenter utstedt av falske institusjoner, vil få dokumentene inndratt og vil 
ikke gis opptak eller få godkjent utdanning i inntil ett år. 

Dersom en institusjon under denne loven, NOKUT eller Samordna opptak oppdager at en 
søker har levert falskt vitnemål eller andre falske dokumenter eller dokumenter utstedt av 
falske institusjoner, skal de anmelde forholdet til politiet. 

Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om hva som anses som falske vit-
nemål, falske dokumenter og dokumenter utstedt av falske institusjoner.  

§ 10-3. Falskt vitnemål og fusk ved eksamen, prøve 
eller godkjenning av kurs 

Eksamen, prøve eller godkjenning av kurs kan 
annulleres hvis studenten  
a) ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for 

uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gå 
opp til vedkommende eksamen eller prøve, eller 
til å delta i vedkommende kurs, eller 

b) forsettlig har forsøkt å fuske eller forsettlig eller 
grovt uaktsomt har fusket i forbindelse med gjen-
nomføring av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under 
gjennomføring av vedkommende kurs. 
Godskriving eller godkjenning av utdanning, eller fritak for eksamen eller prøve, kan an-

nulleres hvis studenten har oppnådd dette ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for ure-
delig opptreden. 

En student som har opptrådt som beskrevet i denne bestemmelsen, kan, med mindre det er 
grunn til kun å annullere eksamen, prøven eller godkjenningen av kurs, utestenges fra institu-
sjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved institusjoner etter denne loven i inntil to år. 
En student som forsettlig har medvirket til opptreden som beskrevet i denne bestemmelsen, kan 
utestenges fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved institusjoner etter denne 
loven i inntil to år.  

Adgangen til å annullere foreldes ikke.  

§ 10-2 er en videreføring av § 3-7 
sjette, sjuende og åttende ledd i gjel-
dende lov. Vedtaksmyndighet og 
klageinstans (åttende ledd i gjeldende 
lov) er regulert i §10-10 i forslaget.  

§ 10-3 er en videreføring av § 4-7 og 
§ 4-8 tredje ledd i gjeldende lov. 
Vedtaksmyndighet og klageinstans 
(§ 4-7 første og andre ledd i gjel-
dende lov) er regulert i §10-10 i for-
slaget. 
En vesentlig endring er at maksimal 
lengde på utestenging er satt til to år, 
mens den i dag er på ett år. 



Etter avgjørelse om annullering skal studenten tilbakelevere eventuelt vitnemål eller ka-
rakterutskrift til institusjonen. Blir ikke vitnemålet eller karakterutskriften levert tilbake til in-
stitusjonen i rett tid, kan institusjonen kreve namsmannens hjelp til tilbakelevering i samsvar 
med reglene i tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.  

Hvis vitnemålet kan danne grunnlag for autorisasjon for yrkesutøving, skal institusjonen gi 
melding om annulleringen til vedkommende myndighet. 

Dersom en institusjon etter denne loven, NOKUT eller Samordna opptak oppdager at en 
søker har levert falskt vitnemål eller andre falske dokumenter eller dokumenter utstedt av 
falske institusjoner, skal de anmelde forholdet til politiet. 

§ 10-4. Forstyrrende opptreden 
En student kan bortvises med umiddelbar virk-

ning hvis studenten forstyrrer undervisningen eller 
medstudenters arbeid.  

Hvis en student opptrer på en måte som virker 
grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for 
virksomheten ved institusjonen ellers, og opptrede-
nen fortsetter tross skriftlig advarsel fra styret, kan studenten bortvises fra nærmere bes temte 
områder ved institusjonen for inntil ett år. 

Hvis studenten etter skriftlig advarsel fra styret fortsatt ikke respekterer et vedtak om bort-
visning, kan studenten utestenges fra studiet og fratas retten til å gå opp til eksamen ved institu-
sjoner etter denne loven i inntil ett år. 

§ 10-5. Grovt klanderverdig opptreden  
Hvis en student opptrer grovt klanderverdig, 

kan vedkommende utestenges fra studier med kli-
nisk undervisning og praksisstudier, og fratas retten 
til å gå opp til eksamen i disse studiene, ved insti-
tusjoner etter denne loven i inntil tre år. Bestemmelsen omfatter situasjoner der studenten over-
for pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre som studenten har å gjøre med som del 
i klinisk undervisning eller praksisstudier, har 
a) grovt klanderverdig opptrådt på en slik måte at det er skapt fare for liv eller helse 
b) gjort seg skyldig i grove brudd på taushetsplikt eller  
c) gjort seg skyldig i grovt usømmelig opptreden. 

Institusjonen skal informere Helsedirektoratet om utestenging etter denne bestemmelsen for 
studenter som følger utdanninger som kan utløse rett til autorisasjon etter helsepersonelloven 
§ 48 første ledd. 

§ 10-6. Krav om politiattest  
I studier der studenter kan komme i kontakt 

med mindreårige som del av klinisk undervisning 
eller praksisstudier, kan institusjonen kreve at stu-
dentene legger frem politiattest som nevnt i politi-
registerloven § 39 første ledd, ved opptak til og un-
derveis i studiet. I tillegg gjelder særlige regler om 

§ 10-4 er en videreføring av § 4-8 
første ledd i gjeldende lov. Første 
ledd (muligheten til å bortvise en stu-
dent med umiddelbar virkning) er 
imidlertid ny. Vedtaksmyndighet og 
klageinstans er regulert i §10-10 i 
forslaget. 

§ 10-5 er en videreføring av § 4-8 
andre ledd i gjeldende lov. Vedtaks-
myndighet og klageinstans er regulert 
i §10-10 i forslaget. 

§ 10-6 er en videreføring av § 4-9 i 
gjeldende lov. Vedtaksmyndighet, 
klageinstans og rett til å la seg bistå 
av advokat og få utgifter til dette 
dekket av institusjonen er lagt til 
§§ 10-10 og 10-11 i lovforslaget. 



politiattest for bestemte typer yrkesutøving tilsvarende for studenter som deltar i praksisstudier 
eller klinisk undervisning. 

Institusjonen kan utelukke en student som er dømt eller har vedtatt forelegg for forhold 
som innebærer at vedkommende må anses som uskikket til å delta i arbeid med pasienter, bru-
kere, barnehagebarn, elever eller andre, fra praksisstudier eller klinisk undervisning. Et vilkår 
for å utelukke studenten er at slik deltakelse må anses som uforsvarlig på grunn av kontakten 
studenten får med de nevnte gruppene i denne forbindelse. 

Institusjonen kan midlertidig utelukke en student som er siktet eller tiltalt for straffbart for-
hold som omtalt i politiregisterloven § 39 første ledd eller i politiattester i medhold av andre 
ledd, fra praksisstudier eller klinisk undervisning. Studenten kan utelukkes til rettskraftig dom 
foreligger eller saken er henlagt, hvis dette er nødvendig av hensyn til sikkerhet eller behand-
lingsmiljø for pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre som studenten vil komme i 
kontakt med i denne forbindelse. 

Departementet kan gi forskrift om saksbehandling ved utestenging grunnet straffbare for-
hold. 

§ 10-7. Graden philosophiae doctor 
Institusjonen kan vedta tvungen avslutning av 

doktorgradsutdanning ved vitenskapelig uredelighet 
etter forskningsetikkloven § 8 andre ledd. Departe-
mentet eller særskilt klageorgan oppnevnt av departementet, jf. § 12-1 åttende ledd, er klagein-
stans for vedtak om tvungen avslutning etter dette leddet. 

Institusjonen kan også vedta tvungen avslutning av doktorgradsutdanningen når en kandi-
dat i vesentlig grad ikke oppfyller sine forpliktelser etter doktorgradsavtalen. Lokal klage-
nemnd ved institusjonen er klageinstans for vedtak om tvungen avslutning etter dette leddet.  

Ved fusk på eksamen eller prøver underveis i doktorgradsutdanningen kan institusjonen 
vurdere om disse skal annulleres etter § 10-3 første og andre ledd, eller om forholdet er så al-
vorlig at det gir grunnlag for tvungen avslutning etter første og andre ledd i denne bestemmel-
sen. 

Klage over ikke godkjent doktorgradsavhandling skal behandles av lokal klagenemnd ved 
institusjonen. 

Styret kan fastsette forskrift for doktorgradsutdanningen, herunder regler om tvungen av-
slutning. 

§ 10-8. Ph.d-kandidater med ansettelsesforhold  
Ph.d.-kandidater som har et ansettelsesforhold 

ved institusjonen, er unntatt fra reglene om bortvis-
ning og utestenging etter dette kapittelet.  

§ 10-9. Forbud mot bruk av klesplagg som helt el-
ler delvis dekker ansiktet 

Studenter og ansatte skal ikke bruke klesplagg 
som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert 

§ 10-7 er en videreføring av og til-
nærmet identisk med § 4-13 i gjel-
dende lov. 

§ 10-8 er en videreføring av en be-
stemmelse som ligger i § 4-8 tredje 
ledd i gjeldende lov. 

§ 10-9 er en videreføring av og iden-
tisk med § 7-9 i gjeldende lov. 



på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning. For-
budet gjelder ikke når bruken av slike plagg er begrunnet i klimatiske, pedagogiske, lærings -, 
helse- eller sikkerhetsmessige forhold. 

En student som tross skriftlig advarsel har brukt klesplagg som helt eller delvis dekker an-
siktet i strid med første ledd, kan bortvises i inntil ett år. Hvis studenten til tross for skriftlig 
advarsel ikke etterkommer et vedtak om bortvisning, kan studenten utestenges fra utdanningen 
i inntil ett år. Vedtak om bortvisning kan treffes av rektor eller den rektor bemyndiger. Vedtak 
om utestenging treffes av styret selv eller lokal klagenemnd ved institusjonen. Vedtak om bort-
visning eller utestenging kan påklages, jf. § 12-1. 

Dersom en ansatt opptrer i strid med forbudet i første ledd, skal den ansatte bes om å fjerne 
klesplagget. Gjentatte brudd på forbudet kan være grunnlag for oppsigelse.  

§ 10-10. Vedtaksmyndighet og klageinstans  
Vedtak etter §§ 10-2 til 10-5 treffes av styret 

selv eller lokal klagenemd ved institusjonen, jf. 
§ 12-1.  

Vedtak om at en student ikke er skikket for yr-
ket, jf. 10-1, treffes av styret selv eller lokal klage-
nemd ved institusjonen, jf. § 12-1, etter innstilling fra institusjonenes skikkethetsnemnd. 

Vedtak om å utelukke en student fra klinisk undervisning eller praksisstudier, jf. 10-6, tref-
fes av lokal klagenemd ved institusjonen, etter uttalelse fra institusjonen. 

Departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av departementet, jf. § 12-1 åttende ledd, 
er klageinstans. 

§ 10-11. Rett til å få dekket utgiftene til advokat  
Studenten har rett til å få dekket utgifter til bi-

stand fra advokat eller annen talsperson når  
a) sak om bortvisning eller utestenging etter §§ 10-

4 andre og tredje ledd eller § 10-5 er reist, even-
tuelt fra skriftlig advarsel etter § 10-4 andre ledd 
første ledd er gitt  

b) sak om utestenging etter § 10-3 tredje ledd er reist 
c) sak om utelukkelse fra klinisk undervisning eller praksisstudier etter § 10-6 er reist ved lokal 

klagenemnd ved institusjonen eller  
d) sak etter § 10-1 er reist i skikkethetsnemnda.  

Utgiftene dekkes av institusjonen, etter sats fastsatt etter salærforskriften. Vedtak om sa-
lærnedsettelse etter salærforskriften § 7 kan påklages til departementet eller særskilt klageor-
gan oppnevnt av departementet, jf. § 12-1 åttende ledd. 

§ 10-12. Domstolsprøving av vedtak om bortvis-
ning eller utestenging 

Studentene kan bringe vedtak om bortvisning, 
utestenging og skikkethetsvurdering inn for prøving ved tingretten i den rettskrets institusjo-
nens administrasjon har sitt hovedsete. Slikt søksmål må reises innen tre måneder etter at ende-
lig vedtak foreligger. Retten kan prøve alle sider av vedtaket.  

§ 10-10 innebærer at bestemmelser 
knyttet til vedtaksmyndighet er sam-
let i én paragraf, men innebærer 
ingen endringer i hvor vedtaksmyn-
digheten ligger i de ulike sakene. 

§ 10-11 innebærer at bestemmelser 
knyttet til studenters rett til å få dek-
ket utgiftene til advokat er samlet i 
én paragraf, men innebærer ingen 
endringer i studentenes rettigheter på 
dette området. 

§ 10-12 er en videreføring av § 4-12 i 
gjeldende lov. 



Forliksmegling foretas ikke.  
Institusjonen dekker alle omkostninger ved søksmålet for tingretten, herunder salær til sak-

søkers advokat. Krav om dekning av saksomkostninger skal fremmes for institusjonen og be-
handles etter reglene i § 10-11.  

Kapittel 11 Ansettelser 

§ 11-1. Forholdet til arbeidsmiljøloven og statsan-
satteloven  

For ansettelsesforhold ved institusjoner etter 
denne loven gjelder de alminnelige reglene i ar-
beidsmiljøloven og statsansatteloven, med de særregler som følger av denne loven.  

§ 11-2. Utlysning av undervisnings- og forskerstil-
linger  

Ansettelsesorganet fastsetter selv kvalifika-
sjonskravene og sørger for utlysning av undervis-
nings- og forskerstillinger. Hvis det ene kjønnet er 
klart underrepresentert innen den aktuelle stillings-
kategorien på vedkommende fagområde, skal de som er av dette kjønnet spesielt inviteres til å 
søke. 

§ 11-3. Sakkyndig bedømming og innstilling i un-
dervisnings- og forskerstillinger 

Ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger 
skjer på grunnlag av innstilling. Innstilling skjer ut 
fra sakkyndig bedømming etter de kvalifikasjons-
krav som er gitt i utlysningen. Det skal gjennomfø-
res intervju, prøveforelesninger eller andre prøver, 
med mindre det er åpenbart unødvendig. Ansettelsesorganet kan i særskilte tilfeller bestemme 
at kravet om sakkyndig bedømming kan fravikes for undervisnings- og forskerstillinger som 
ikke er førstestillinger eller professorstillinger. I stillinger hvor det stilles krav om pedagogiske 
kvalifikasjoner, skal det foretas en særskilt vurdering av om søkerne oppfyller disse. Styret gir 
nærmere regler om bedømming.  

I sakkyndig komité skal begge kjønn være representert.  
Styret selv bestemmer hvem som skal innstille, og skal fastsette nærmere regler om innstil-

ling med mer. 

§ 11-4. Ansettelse i undervisnings- og forskerstil-
linger  

Ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger 
foretas av styret, eller etter styrets beslutning av 
underordnet organ eller ett eller flere ansettelsesut-
valg.  

§ 11-1 er en videreføring av og til-
nærmet identisk med § 6-1 i gjel-
dende lov. 

§ 11-2 er en videreføring av § 6-3 
andre ledd i gjeldende lov, men be-
stemmelsen om at ansettelsesorganet 
selv fastsetter kvalifikasjonskravene 
er ny. 

§ 11-3 er en videreføring av § 6-3 
tredje og femte ledd i gjeldende lov. 
Kravet om intervju m.m. er sterkere 
formulert i forslaget, da det i gjel-
dende lov er formulert som en "kan-
regel".  

§ 11-4 er en videreføring av § 6-3 
første og sjette ledd, samt tredje ledd 
i det som gjelder likestillingshensyn, 
i gjeldende lov.  



Styret selv skal fastsette sammensetningen av ansettelsesutvalg for undervisnings- og fors-
kerstillinger. Studentene skal være representert i ansettelsesorganet, hvis ikke styret enstemmig 
bestemmer noe annet.  

Det skal legges vekt på likestillingshensyn ved ansettelse.  
Departementet kan gi forskrift om fremgangsmåte og kriterier for ansettelse eller opprykk i 

undervisnings- og forskerstilling. 

§ 11-5. Midlertidig ansettelse i undervisnings- og 
forskerstillinger 

Dersom det til fast undervisnings- og forskers-
tilling ved en høyere utdanningsinstitusjon ikke har 
meldt seg søker som etter fastsatte vilkår eller an-
settelsesmyndighetens vurdering er klart kvalifisert 
for fast ansettelse, og det ikke er sannsynlig at kva-
lifisert søker vil melde seg ved ny kunngjøring, kan likevel en søker ansettes for begrenset tid 
når:  
a) muligheten for tidsbegrenset ansettelse er nevnt i kunngjøringen, og  
b)  vedkommende, etter ansettelsesmyndighetens vurdering, har forutsetninger for å skaffe seg de 

nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden. 
Ansettelsesmyndigheten skal fastsette ansettelsesperioden, som ikke må vare over tre år. 

Ansettelsesperioden kan likevel forlenges med den tid det tar å få gjennomført en forsvarlig 
vurdering av vedkommendes kvalifikasjoner, men ikke ut over seks måneder. Tidsrommet kan 
deretter ikke forlenges, og ny tidsbegrenset ansettelse av vedkommende kan heller ikke skje. 
Ved utløpet av ansettelsesperioden har vedkommende krav på å bli vurdert for fast ansettelse 
før stillingen kunngjøres på ny. Blir arbeidstakeren ikke funnet kvalifisert til fast ansettelse,  må 
vedkommende fratre uten oppsigelse, selv om ansettelsestiden har vart i mer enn tre år.  

Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene for an-
settelse etter første ledd, og det på grunn av undervisningssituasjonen er helt nødvendig å fo-
reta ansettelse, kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i og seks måneder i lavere 
stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til. 

Permisjoner som vedkommende har krav på etter lov eller tariffavtale, skal ikke medregnes 
ved beregning av ansettelsesperioden etter første og annet ledd.  

Ved statlige universiteter og høyskoler skal vikar for arbeidstaker som har permisjon for å 
være valgt eller åremålsansatt leder fratre stillingen uten oppsigelse når still ingens faste inne-
haver gjeninntrer, selv om vikariatet har vart i mer enn tre år. Har vikariatet vart i mer enn tre 
år, skal vedkommende om mulig tilbys annen passende stilling i virksomheten. Vikaren har 
også fortrinnsrett til ansettelse i staten på samme vilkår som etter statsansatteloven §§ 19 og 
24. Fortrinnsrett til ansettelse i staten inntrer 
ved fratreden og varer inntil to år etter fratre-
den. 

§ 11-6. Kallelse 
Når særlige grunner taler for det, kan sty-

ret selv foreta ansettelse i undervisnings- og 

§ 11-5 er en videreføring av § 6-5 i 
gjeldende lov, med unntak av at det 
foreslås en utvidelse i tidsbegrens-
ningen for midlertidig ansettelse i la-
vere stilling fra tre (gjeldende be-
stemmelse) til tre og et halvt år. 

§ 11-6 første ledd er en videreføring av 
§ 6-3 fjerde ledd i gjeldende lov, med pre-
sisering av at det er «styret selv» (ikke bare 
«styret») som kan ansette uten forutgående 
utlysning. Tillegget som gjelder statlige in-
stitusjoner er en videreføring av § 11-1 
fjerde ledd i gjeldende lov. 



forskerstillinger uten forutgående utlysning. Slik ansettelse kan ikke foretas hvis mer enn ett 
medlem av styret motsetter seg dette.  

I statlige universiteter- og høyskoler kan styret selv i tillegg, når særlige grunner taler for 
det, foreta ansettelse i stilling som prorektor eller leder for avdeling og grunnenhet uten forut-
gående utlysning.  

§ 11-7. Ansettelse på åremål  
Ansettelse på åremål kan benyttes for  

a)  rektor  
b)  prorektor  
c)  leder for avdeling og grunnenhet  
d)  studentombud  
e)  postdoktorstilling  
f)  stipendiat  
g)  vitenskapelig assistent  
h)  spesialistkandidat  
i)  undervisnings- og forskerstilling når skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse inngår 

som et vesentlig element i kompetansekravet  
j)  stilling på innstegsvilkår 

Åremålsperioden etter første ledd bokstavene a, b og c skal være fire år. Ingen kan være an-
satt på åremål etter bokstavene a og b i en sammenhengende periode på mer enn åtte år, og ikke 
mer enn tolv år etter bokstav c. Når særlige grunner taler for det, kan departementet, etter for-
slag fra styret, fastsette en annen åremålsperiode enn fire år.  

Åremålsperioden for ansatte nevnt i første ledd bokstavene d og i kan være fire til seks år. 
Ingen kan være ansatt på åremål etter denne bestemmelsen i en sammenhengende periode på 
mer enn tolv år.  

For stillinger etter første ledd bokstavene e til h gir departementet forskrift om varighet, om 
arbeidets omfang og innhold og om adgangen til å fornye ansettelsesforholdet. Departementet 
kan gi forskrift om beregning av ansettelsestid for stipendiater etter statsansatteloven § 9. Det 
ikke er adgang til å gi ansettelse til mer enn én periode som postdoktor.  

For stillinger etter første ledd bokstav j kan departementet gi forskrift om vilkår for å an-
sette i stillingen og om varighet. Oppnås de fastsatte kompetansekravene, skal vedkommende 
ansettes i fast stilling ved utløpet av åremålsperioden.  

§ 11-8. Særregler for visse typer bistillinger 
Det kan benyttes midlertidig ansettelse i inntil 

20 prosent av undervisnings- og forskerstilling. Det 
kan ansettes på åremål i bistilling. Åremålsperio-
dene kan være fra to til seks år. Departementet kan gi forskrift om varighet og om vilkår for 
fratredelse. 

§ 11-9. Enerett til bruk av visse stillingstitler  
Stillingsbetegnelsen professor kan bare benyt-

tes om stillinger på høyeste vitenskapelige eller 
kunstneriske nivå ved universiteter og høyskoler 

§ 11-7 er en videreføring av § 6-4 i 
gjeldende lov, med enkelte end-
ringer: 
- administrerende direktør er fjernet 
fra listen over funksjoner som kan 
ansettes på åremål 
- presiseringen av at det ikke er ad-
gang til ansettelse som postdoktor i 
mer enn én periode er ny 

§ 11-8 er en videreføring av og til-
nærmet identisk med § 6-6 i gjel-
dende lov. 

§ 11-9 er en videreføring av og til-
nærmet identisk med § 6-7 i gjel-
dende lov. 



som har akkreditering som institusjon eller for enkeltstudier etter denne loven. Departementet 
kan gi forskrift om at andre titler på undervisnings- og forskerstillinger skal gis tilsvarende be-
skyttelse. 

Såfremt NOKUT bekrefter at en annen institusjon, som ikke kommer inn under denne lo-
ven, tilbyr høyere utdanning og utfører forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid av tilsva-
rende nivå på ett eller flere fagfelt, kan departementet bestemme at professortittelen og annen 
beskyttet tittel kan benyttes ved institusjonen. Bedømmelsen av kvalifikasjonene skal i det ve-
sentlige være den samme som ved en institusjon som går inn under denne loven.  

Den som har hatt stilling med vernet tittel etter første ledd i minst ti år, eller som etter kor-
tere tjenestetid blir pensjonert fra slik stilling, har rett til å bruke tittelen.  

Den som er avskjediget eller fradømt sin stilling, har ikke rett til å bruke vernet tit tel.  
Den som forsettlig eller uaktsomt bruker en vernet tittel, alene eller som del av en tittel, 

kan straffes med bøter. 

§ 11-10. Særskilte ansettelsesbestemmelser for stat-
lige universiteter og høyskoler  

Styret ansetter avdelingsledere og administrativ 
leder dersom styret vedtar å opprette slike stillinger. 

Styret kan fastsette at avdelingsleder skal ansette leder for grunnenhet, hvis denne skal an-
settes. 

Ansettelser av prorektor og leder for avdeling og grunnenhet skal skje på grunnlag av inn-
stilling fra et innstillingsutvalg. Styret selv skal fastsette innstillingsutvalgets sammensetning 
med mer. Studentene skal være representert i innstillingsutvalget, hvis ikke styret enstemmig 
bestemmer noe annet. 

Ansettelse i teknisk eller administrativ stilling skjer i ansettelsesråd oppnevnt etter reglene 
i statsansatteloven. Styret bestemmer om det skal være ett eller flere ansettelsesråd ved institu-
sjonen. 

Hvis styret ansetter i en annen administrativ stilling enn nevnt i tredje ledd, skal dette skje 
etter innstilling fra rektor.  

§ 11-11. Avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff ved statlige universiteter og høysko-
ler  

Det er ansettelsesorganet som selv avgjør sak om avskjed, oppsigelse, suspensjon eller or-
densstraff i tråd med reglene i statsansatteloven § 30 første ledd. 

Klage over vedtak som nevnt i første ledd avgjøres av departementet når vedtaket er fattet 
av styret, og ellers av styret selv. 

§ 11-12. Likestilling  
Universiteter og høyskoler skal arbeide aktivt, 

målrettet og planmessig for likestilling mellom 
kjønnene for samtlige kategorier av stillinger ved institusjonen. 

§§ 11-10 og 11-11 er en videreføring 
av og tilnærmet identisk med § 11-1 i 
gjeldende lov. 

§ 11-12 er en videreføring av og 
identisk med § 6-2 i gjeldende lov. 



Kapittel 12 Lokal klagenemnd og nasjonale klageorganer 

§ 12-1. Lokal klagenemnd ved institusjonen og sær-
skilte nasjonale klageorganer 

Universiteter og høyskoler skal opprette en lo-
kal klagenemnd ved institusjonen som skal be-
handle klager over enkeltvedtak og, etter styrets be-
stemmelse, andre klagesaker for studentene. Flere 
institusjoner kan opprette klagenemnd sammen. 
Samarbeidende institusjoner skal sammen fastsette 
regler for sammensetning av nemnda, innenfor de 
rammene som følger av denne bestemmelsens andre 
og tredje ledd.  

Den lokale klagenemnda skal ha fem medlem-
mer med personlige varamedlemmer. Leder og va-
ramedlem for leder skal fylle de lovbestemte kra-
vene for lagdommere. Leder og varamedlem for le-
der skal ikke være ansatt ved institusjonen. To av 
medlemmene skal være studenter. 

Representanter for institusjonens eier eller medlemmer av institusjonens styre kan ikke 
være medlem av den lokale klagenemnda. 

Den lokale klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlem for leder og to andre 
medlemmer er til stede. 

Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen av 
saker i institusjonens administrasjon. Når en klage skal behandles i lokal klagenemnd, er den 
som har vært med på å forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klagenemndas be-
handling av vedtaket, eller i forberedelsen av saken for klagenemnda. 

Styret ved institusjonen kan ikke instruere den lokale klagenemnda i enkeltsaker, eller 
overprøve klagenemndas vedtak.  

Departementet kan opprette særskilte nasjonale klageorganer som skal behandle klager 
over enkeltvedtak for bestemte områder og over avgjørelser etter offentleglova.  

Departementet kan gi forskrift om saksbehandlingen i klagesaker. 

§ 12-2. Organ for internasjonalt utdanningssamar-
beid 

Departementet har opprettet et forvaltningsorgan 
som skal arbeide for å samordne og fremme interna-
sjonalt utdanningssamarbeid gjennom hele utdanningsløpet. Forvaltningsorganet er administra-
tivt underlagt departementet. 

Enkeltvedtak om tildeling av midler som forvaltningsorganet treffer, kan påklages til det 
organet som har delegert vedtaksmyndigheten. Klageorganet kan ikke overprøve forvaltnings-
organets skjønnsmessige vurderinger. 

Departementet kan gi forskrift om forvaltningsorganets saksbehandling, mandat, organise-
ring og øvrige administrative forhold. 

§ 12-1 er en videreføring av § 5-1 i 
gjeldende lov, men med flere tillegg: 
- det åpnes for at flere institusjoner 
kan ha klagenemnd sammen 
- det lovfestes at reglene om inhabili-
tet i forvaltningsloven gjelder i be-
handling av saker i institusjonens ad-
ministrasjon 
- det lovfestes at personer som har 
vært med på å forberede eller treffe 
et vedtak er inhabil i behandling eller 
forberedelse av sak i klagenemnda 
- det lovfestes at institusjonens styre 
ikke kan overprøve klagenemndas 
vedtak 

§ 12-2 er en videreføring av og iden-
tisk med § 5-4 i gjeldende lov. 



Kapittel 13 Behandling av personopplysninger  

§ 13-1. Innhenting og behandling av personopplys-
ninger i studieadministrative systemer 

Institusjonen kan behandle personopplysninger 
om en søker, student eller doktorgradskandidat når 
formålet med behandlingen er å ivareta den registrertes rettigheter eller å oppfylle institusjo-
nens oppgaver og plikter etter denne loven. 

Institusjonen kan behandle opplysninger om navn, fødselsnummer, midlertidig fødselsnum-
mer, D-nummer og karakterer fra videregående opplæring og universiteter og høyskoler hentet 
fra offentlige myndigheter, offentlige systemer for vitnemål og statlige, fylkeskommunale og 
private utdanningsinstitusjoner, når dette er nødvendig for å oppfylle formålet som er nevnt i 
første ledd. Innhenting av opplysningene kan skje elektronisk. 

Institusjonen kan også behandle opplysninger om helse, sosiale forhold og andre sensitive 
personopplysninger som studenten selv har gitt institusjonen, eller har samtykket til at institu-
sjonen skal få, når disse opplysningene er nødvendige for formål som er nevnt i første ledd. 
Disse begrensningene i institusjonens adgang til å behandle slike opplysninger gjelder ikke for 
nødvendig behandling etter § 10-1 til § 10-5. 

Institusjonen kan treffe vedtak ved helt eller delvis automatisert saksbehandling i sine stu-
dieadministrative systemer. Den personen som vedtaket retter seg mot, kan kreve at vedtaket 
overprøves manuelt av utdanningsinstitusjonen. 

Institusjonen kan motta og behandle studentens politiattest elektronisk i sine studieadmi-
nistrative systemer ved studier der det kreves at studenten skal legge frem politiattest, jf. §  10-
6. Politiattest som er utstedt og signert digitalt, kan bare leveres til institusjonen i digital form. 
Studenten selv innhenter og formidler politiattesten til institusjonen. 

Departementet kan gi forskrift om behandling og registrering av personopplysninger i stu-
dieadministrative systemer. 

§ 13-2. Innhenting og behandling av personopplys-
ninger i Samordna opptak 

Samordna opptak er en nasjonal samordningstje-
neste for behandling av søknader om opptak til la-
vere grads studier ved universiteter og høyskoler. Samordna opptak, utdanningsinstitusjonene 
og andre organer som deltar i det samordnede opptaket kan behandle personopplysninger  om 
en søker når formålet er å behandle en søknad om opptak til høyere utdanning.  

Bestemmelsene i § 13-1 andre, tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende for Samordna opp-
tak. 

Forvaltningsorganet som er ansvarlig for Samordna opptak, er behandlingsansvarlig for 
personopplysningene i det samordnede opptaket. Departementet kan gi forskrift om behandling 
og registrering for det samordnede opptaket. 

§ 13-3. Nasjonal vitnemåls- og karakterportal 
Nasjonal vitnemåls- og karakterportal skal sikre 

sannferdig informasjon om vitnemål og karakterer 

§ 13-1 er en videreføring av og til-
nærmet identisk med § 4-15 i gjel-
dende lov. 

§ 13-2 er en videreføring av og til-
nærmet identisk med § 4-16 i gjel-
dende lov. 

§ 13-3 er en videreføring av og til-
nærmet identisk med § 4-14 i gjel-
dende lov. 



med det formål å forhindre bruk av forfalsket dokumentasjon ved synliggjøring av egen kom-
petanse. Staten ved departementet eier portalen. 

En persons fødselsnummer, D-nummer og informasjon som kan identifisere utdanningsin-
stitusjonene som i databasene sine har opplysninger om personens utdanningsresultater, inn-
hentes automatisk til portalen, uavhengig av om portalen er tatt i bruk av den personen infor-
masjonen gjelder. Vitnemål og karakterer skal bare innhentes fra utdanningsinstitusjonene når 
personen selv legger til rette for dette i portalen. Den registrerte bestemmer hvem som skal få 
tilgang til informasjonen i portalen, hvilken informasjon det skal gis tilgang til, og for hvilket 
tidsrom. 

Forvaltningsorganet som er ansvarlig for Vitnemålsportalen er også behandlingsansvarlig 
for personopplysningene i portalen. Departementet kan gi forskrift om portalen, blant annet om 
hvilke opplysninger som skal registreres, og hvordan opplysningene skal behandles.  

§ 13-4. Register for sanksjonerte søkere og studen-
ter 

Register for sanksjonerte søkere og studenter er 
et offentlig eid register som skal sikre effektiv in-
formasjonsutveksling. Formålet med registeret er å 
hindre at en student eller søker som har mistet ret-
tigheter som følge av vedtak nevnt i andre ledd, får 
slike rettigheter ved en annen institusjon. Informa-
sjonen i registeret skal gjøres tilgjengelig for uni-
versiteter, høyskoler, Samordna opptak og NOKUT når informasjonen er nødvendig for deres 
virksomhet.  

Universiteter og høyskoler skal registrere vedtak etter § 10-1 til § 10-5 i sitt studieadminist-
rative system, slik at vedtak som får konsekvenser for opptak til studier og rett til å gå opp til 
eksamen ved andre institusjoner, overføres til registeret for sanksjonerte søkere og studenter. 
Når vedtakets periode er utløpt, skal informasjonen om vedtaket slettes både fra det studiead-
ministrative systemet og fra registeret. 

Forvaltningsorganet som er ansvarlig for Register for sanksjonerte søkere og studenter, er 
også behandlingsansvarlig for personopplysningene i registeret.  

§ 13-5. Rapportering til database for vitenskape-
lig publisering 

Databasen for vitenskapelig publisering har 
som formål å samle og tilgjengeliggjøre oversikt 
og statistikk over norsk forskning, for eksempel 
informasjon om forskningsprosjekter, publikasjo-
ner og datasett.  

Så langt lovbestemt taushetsplikt ikke er til 
hinder for det, kan departementet ved forskrift el-
ler enkeltvedtak gi pålegg til institusjoner om å 
rapportere til databasen for vitenskapelig publise-
ring navn og fødselsnummer for forfattere av vi-

§ 13-4 er en videreføring av § 4-12 i 
gjeldende lov, med tillegg av at det 
lovfestes at aktuelle vedtak skal slet-
tes fra det studieadministrative syste-
met, samt at det lovfestes at forvalt-
ningsorganet som er ansvarlig for re-
gisteret er behandlingsansvarlig for 
personopplysningene. 

§ 13-5 er en videreføring av § 7-7 i 
gjeldende lov, men med relativt store 
endringer. Første ledd (om formålet) 
er nytt. Andre ledd (om departemen-
tets anledning til å pålegge rapporte-
ring) tilsvarer § 7-7 tredje ledd i gjel-
dende lov. Lovfestingen av at forvalt-
ningsorganet som er ansvarlig for da-
tabasen er behandlingsansvarlig for 
personopplysningene, er ny. I gjel-
dende lov § 7-7 andre ledd er virke-
området for bestemmelsene angitt, 
noe som er fjernet i forslaget. 



tenskapelige publikasjoner ved institusjonen. Fødselsnumrene skal bare være tilgjengelige for 
behandlingsansvarlig, databehandler og den som er registrert.  

Forvaltningsorganet som er ansvarlig for database for vitenskapelig rapportering, er også 
behandlingsansvarlig for personopplysningene i databasen. Departementet kan gi forskrift med 
regler om hvordan rapporteringen skal skje.  

§ 13-6. Rapportering til database for statistikk om 
høyere utdanning 

Personopplysninger som nevnt i andre og 
tredje ledd kan behandles i en database for sta-
tistikk om høyere utdanning. Formålet med databasen er å legge til rette for å utarbeide sta-
tistikk og å gjennomføre utredninger og forskning, og for departementets forvaltning og styring 
av høyere utdanning. 

For studenter ved universiteter og høyskoler kan følgende personopplysninger behandles:  
a) fødselsnummer 
b) midlertidig fødselsnummer 
c) navn 
d) statsborgerskap 
e) opplysninger knyttet til utdanning fra universiteter og høyskoler som studieprogresjon og ka-

rakterer. 
For doktorgradskandidater og ansatte ved universiteter og høyskoler kan følgende person-

opplysninger behandles: 
a) fødselsnummer 
b) midlertidig fødselsnummer 
c) ID-type og ID-nummer 
d) navn 
e) statsborgerskap 
f) opplysninger knyttet til stillingsforhold og finansiering av stillingen. 

Departementet kan pålegge universiteter og høyskoler å rapportere personopplysninger som 
nevnt i andre og tredje ledd til databasen for statistikk om høyere utdanning. Innhenting av 
opplysningene kan skje elektronisk. 

Personopplysningene i databasen kan utleveres og sammenstilles til forskning og utredning 
i samsvar med formålet i første ledd. Opplysningene kan også utleveres til andre departementer 
og statlige organer som etter personopplysningsloven har adgang til å behandle slike opplys-
ninger. 

Departementet er behandlingsansvarlig for databasen. Departementet kan gi forskrift om 
behandlingen av opplysninger i databasen. 

§ 13-6 er en videreføring av og til-
nærmet identisk med § 7-8 i gjel-
dende lov. 



Kapittel 14 NOKUT 

§ 14-1. NOKUTs myndighet og formål 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 

(NOKUT) er et statlig forvaltningsorgan som er 
faglig uavhengig i oppgavene nevnt i § 14-2.  

Formålet med NOKUTs virksomhet overfor 
universiteter og høyskoler er å bidra til at samfun-
net kan ha tillit til kvaliteten i norsk høyere utdan-
ning og godkjent høyere utenlandsk utdanning. I til-
legg skal virksomheten stimulere til kvalitetsutvikling som sikrer et høyt internasjonalt nivå i 
utdanningstilbudene ved institusjonene. 

§ 14-2. NOKUTs faglige uavhengighet  
NOKUT er faglig uavhengig i følgende oppga-

ver: 
a) akkreditere institusjoner og studieprogram  
b) revidere akkrediteringer  
c) føre periodiske tilsyn med institusjonenes syste-

matiske kvalitetsarbeid  
d) føre tilsyn med at institusjonene etterlever krav 

som stilles i lov og forskrift som faller innenfor NOKUTs forvaltningsområde 
e) gi generell godkjenning av høyere utdanning og  
f) gjennomføre evalueringer for å kunne bedømme kvaliteten i høyere utdanning. 

NOKUT skal bistå institusjonene i deres utviklingsarbeid. 
NOKUTs utøvelse av faglig skjønn i saker etter denne bestemmelsen kan ikke overprøves. 

§ 14-3. NOKUTs evalueringer 
Departementet kan pålegge NOKUT å foreta 

evalueringer etter § 14-2 første ledd bokstav f. Alle 
evalueringer som foretas av NOKUT er offentlige, og NOKUT skal bidra til  at disse gjøres 
kjent.  

§ 14-4. NOKUTs styre 
NOKUT ledes av et styre som har det overord-

nede ansvaret for virksomheten og de beslutninger 
som NOKUT treffer. 

Styret oppnevnes av departementet og består av ni medlemmer. Ett medlem skal være stu-
dent ved universitet eller høyskole, og ett medlem skal være student ved fagskole. Ett medlem 
skal oppnevnes blant NOKUTs ansatte og skal ha stemmerett i saker som angår de ansattes for-
hold. Det skal oppnevnes varamedlemmer, herunder personlige varamedlemmer for de ansattes 
og studentenes medlemmer. Departementet oppnevner styrets leder. 

Styrets funksjonstid er fire år. Studentmedlemmer oppnevnes for to år.  
Medlemmer av styret kan ikke inneha ledende stilling eller verv ved institusjoner etter 

denne loven. 

§ 14-1 er en videreføring av § 2-1 
første og andre ledd i gjeldende lov 
med enkelte justeringer. I motsetning 
til i gjeldende formålsparagraf er 
NOKUTs tilsynsfunksjon ikke eks-
plisitt tatt inn i forslaget, men fram-
kommer i neste paragraf. 

§ 14-2 er en videreføring av § 2-1 
tredje ledd, samt andre ledd siste set-
ning og fjerde ledd første setning, i 
gjeldende lov. 
Siste ledd (om at NOKUTs faglige 
skjønn ikke kan overprøves) er en ny 
bestemmelse. 

§ 14-3 er en videreføring av § 2-1 
fjerde ledd i gjeldende lov. 

§ 14-4 er en videreføring av og til-
nærmet identisk med § 2-2 i gjel-
dende lov. 



Styret ansetter daglig leder for NOKUT på åremål. Åremålsperioden skal være seks år.  

Kapittel 15 Akkreditering av institusjoner og studietilbud 

§ 15-1. Akkreditering av studietilbud og institusjoner 
Akkreditering er et vilkår for å kunne tilby høy-

ere utdanning. Akkreditering forstås i loven som en 
faglig bedømming av om en høyere utdanningsinsti-
tusjon eller et studietilbud fyller standarder og krite-
rier gitt av departementet og NOKUT. Akkrediterte studietilbud skal være i samsvar med Na-
sjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Studietilbud fra nye tilbydere kan bare akkrediteres dersom 
studietilbudet minst fører til en bachelorgrad. 

NOKUTs akkreditering av institusjoner og studietilbud skal baseres på evaluering foretatt 
av eksterne sakkyndige oppnevnt av NOKUT. 

Hvis NOKUT finner at en institusjon eller et studietilbud ikke oppfyller fastsatte standarder 
og kriterier, skal det gis en frist for å rette forholdene. Hvis standardene og kriteriene fortsatt 
ikke er oppfylt, skal NOKUT trekke akkrediteringen av institusjonen eller studietilbudet til-
bake. 

Departementet kan gi forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av institusjoner 
og studietilbud. 

§ 15-2. Adgang til å opprette egne studietilbud 
Institusjoner som er akkreditert som universitet, 

har fullmakt til selv å akkreditere studietilbud insti-
tusjonene skal tilby, innenfor de grenser som følger 
av Kongens bestemmelser om hvilke grader og yrkesutdanninger en institusjon kan gi, jf. §  2-6. 

Institusjoner som er akkreditert som vitenskapelig høyskole eller høyskole, har fullmakt til 
selv å akkreditere studietilbud de skal tilby på lavere grads nivå. Innenfor fagområder der de 
kan tildele doktorgrad eller tilsvarende, kan institusjonene selv akkreditere studietilbud de skal 
tilby på lavere og høyere grads nivå. For fagområder der institusjonene ikke kan tildele doktor-
grad, må de søke NOKUT om akkreditering av studietilbud på høyere grads nivå.  

Institusjonenes akkrediteringer skal bygge på standarder og kriterier som nevnt i §  15-1 
første ledd, og vurderingen av studietilbud skal være dokumentert. 

Styret skal fastsette studieplan for det faglige innholdet i studietilbudene. Planen skal inne-
holde bestemmelser om vurderingsformer, obligatorisk kurs, praksis og lignende.  

Fullmakter etter første og andre ledd kan trekkes tilbake av departementet dersom institu-
sjonene ikke har et tilfredsstillende kvalitetsarbeid som sikrer og videreutvikler kvaliteten i ut-
danningen, jf. § 15-3. 

§ 15-3. Internt system for kvalitetssikring 
Universiteter og høyskoler skal ha et tilfreds-

stillende internt system for kvalitetssikring, som 
skal sikre og videreutvikle kvaliteten i utdan-
ningen. Studentevalueringer skal inngå i systemet 
for kvalitetssikring. 

§ 15-1 er en videreføring av og til-
nærmet identisk med § 3-1 første, 
andre og fjerde ledd i gjeldende lov. 

§ 15-2 er en videreføring av og til-
nærmet identisk med § 3-3 i gjel-
dende lov. 

§ 15-3 første ledd er en videreføring 
av og identisk med § 1-6 i gjeldende 
lov. Siste ledd er ny som bestem-
melse, men innebærer ingen endring i 
praksis, da KD allerede har gitt for-
skrift om kvalitetssikring og kvali-
tetsutvikling i høyere utdanning. 



Departementet kan gi forskrift om krav til kvalitetssikringssystemer og kvalitetsarbeid.  

Kapittel 16 Avsluttende bestemmelser 

§ 16-1. Ikrafttredelse 
Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. 

§ 16-2. Overgangsbestemmelser 
Kongen kan gi nærmere overgangsbestemmelser. 

§ 16-3. Endringer i andre lover 
Fra lovens ikrafttredelse gjøres følgende endringer i andre lover: 

Studentsamskipnadsloven 

Ny § 5A i lov om studentsamskipnader skal lyde:  

§ 5A. Plikt til å samarbeide 
Studentsamskipnad og tilknyttede utdanningsinstitusjoner skal samarbeide om velferdstil-

bud og læringsmiljø, på en slik måte at partene har hovedansvar for sine områder slik de følger 
av studentsamskipnadsloven med forskrift og lov om universiteter og høyskoler.  

Studentsamskipnaden og de tilknyttede utdanningsinstitusjonene skal fastsette nærmere 
regler om ansvarsfordelingen mellom de tilknyttede utdanningsinstitusjoner og studentsamskip-
naden. 

For å ivareta samarbeidet på best mulig måte skal det avtales regelmessige møter mellom 
ledelsene for utdanningsinstitusjonene og studentsamskipnaden. 

Forslag til ny tolkelov 

Ny § x-x i forslag til ny tolkelov skal lyde: 

§ x-x. Bevilling som statsautorisert translatør 
Departementet gir bevilling som statsautorisert translatør etter søknad. Bevilling gis til per-

son som er myndig etter norsk lov og som har bestått statsautorisasjonsprøven.  
Bevillingen gir rett til å bruke tittelen statsautorisert translatør. Tittelen skal ikke brukes 

om oversetting på andre språk enn de språk bevillingen gjelder for. Departementet kan gi for-
skrift om statsautorisasjonsordningen og om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, jf . yrkeskva-
lifikasjonsloven. 

Tittelen statsautorisert translatør kan bare benyttes av den som er gitt bevilling i henhold til 
denne bestemmelsen. 

Den som i strid med bestemmelsen forsettlig eller uaktsomt bruker slik tittel, alene eller 
som del av tittel, kan straffes med bøter. 

§ 16-4. Opphevelse av eldre lover 
Fra lovens ikrafttredelse oppheves følgende lover: 
Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. 
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24.02.2020 på dette grunnlaget avhandlingen verdig for å forsvares offentlig, og oppnevnte samtidig de samme 
medlemmer som prøveforelesnings- og disputaskomité. Følgende ordinære opponenter ble oppnevnt for den 
offentlige disputasen: 
 

x Professor emeritus Grace Davie, Exeter Universitet, som første opponent 
x Professor emeritus Robert Jackson, Warwick Universitet, som andre ordinære opponent 

 
Doktorgradsprøvene ble avholdt ved VID Oslo 23.03.2019. Bedømmelseskomiteen ga Shaw følgende tema 
for prøveforelesningen: 
 
«The place of religious and worldview education in the school curriculum in both Britain and Norway». 
 
Bedømmelseskomiteen har godkjent både prøveforelesningen og den offentlige disputasen. Det samme har 
disputasleder, rektor Bård Mæland, gjort. 
 
Opplæringsdelen av ph.d.-programmet er tidligere fullført og godkjent. 
 
I tråd med § 21 i ph.d.-forskriften er det dermed grunnlag for at høgskolestyret kreerer Martha Shaw til 
philosophiae doctor (ph.d.). 
 
Shaw har vært veiledet av professor Annette Rose Leis-Peters (VID) og professor Adam Dinham (VID). 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra prøveforelesning og disputas 
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APPROVAL OF PUBLIC DEFENCE
The public defence of Martha Shaw, Candidate in Master of Social A nthr op ology

for the degree of Philosophiae Docto r (PhD)

Monday March 23 2020

Martha Shaw, Candidate in Master of Social Anthrop ology,
has today defended her doctoral dissertation, titled:

Teaching and Learning aboutReligion and o rldviews in English Schools: Religion and
Worldvi ew Literacy

for the Ph.D.degree.

The signing adj udication committee has found the defence satisfactory.

Professor emeritus Grace Davis Professor emeritus Robert Jackson

Associate professor Ellen Vea Rosnes

March 23 2020

The approval will be seni to the Research Comm ittee at VID Specialized University



defence has no objections to theapproval.

Bård Mæland
Rector
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APPROVAL OF TRIAL LECTURE

The trial lecture of Martha Shaw,  Candidate in Master of Social Anthrop ology

for the degree of Philosophiae Doctor (PhD)

Monday 23 March 2020

Martha Shaw, Candidate in Master of Social Anthropology has today held her trial lecture for
the degree Philosophiae Doctor at VID Specialized University,

on a topic set by the adjudication committee:

The p lace of religious and worldview education in the school curriculum in both Britain and
Norway

The signing adj udication committee has found the trial lecture satisfactory

Professor emeritus Grace Davis

%4s»-
Professor emeritus Robert Jackson

Associate professor Ellen Vea Rosnes



March 23 2020



 

Arkivsak-dok.: 19/02358-3 Arkivkode.:    
Saksbehandler Christine Myrdal Lukash 
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Høgskolestyret VID 04.05.2020 
 

   
 
 

Kreering av Anne Katrine Folkman til philosophiae doctor 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret kreerer Anne Katrine Folkman til philosophiae doctor. 
 
Sammendrag 
Anne Katrine Folkman, Fakultet for helsefag, Sandnes, tidligere stipendiat ved Senter for 
diakoni og profesjonell praksis, leverte 22.05.2019 inn sin avhandling. 
 

«Vernepleiere i nye kontekster. Endring, forskyving og tilpasning: en casestudie av 
forhandlinger om vernepleieres kompetanse og yrkesroller i helse- og omsorgstjenester»  

 
til bedømmelse for graden philosophiae doctor (ph.d.). Prorektor for forskning oppnevnte i 
brev datert 31.05.2019 følgende komité for å bedømme avhandlingen, etter at 
Forskningsutvalget på et tidligere møte hadde behandlet forslag til komitémedlemmer:  
 

x Professor Susanne Lindqvist, University of East Anglia 

x Professor Jens-Christian Smeby, Oslo Metropolitan University  

x Førsteamanuensis Anita Strøm, VID vitenskapelige høgskole  

 
Bedømmelseskomiteen meddelte i brev datert 10.02.2020 at den enstemmig hadde funnet 
avhandlingen verdig til å forsvares for ph.d.-graden ved VID vitenskapelige høgskole.  
 
I tråd med § 16 i Forskrift om graden philosophiae doctor(ph.d.) ved VID vitenskapelige 
høgskole (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-11-1666) godkjente rektor på 
vegne av Forskningsutvalget 21.02.2020 på dette grunnlaget avhandlingen verdig for å 
forsvares offentlig, og oppnevnte samtidig de samme medlemmer som prøveforelesnings- og 
disputaskomité.  
 
Følgende ordinære opponenter ble oppnevnt for den offentlige disputasen:  
 

x Professor Jens-Christian Smeby, Oslo Metropolitan University, som første ordinære 

opponent  

x Professor Susanne Lindqvist, University of East Anglia, som andre ordinære opponent 

 
Doktorgradsprøvene ble avholdt digitalt 30.03.2020.  



 
Bedømmelseskomiteen ga Folkman følgende tema for prøveforelesningen:  
 

«Det har flere ganger vært foreslått å slå sammen grunnutdanningene til vernepleier, 
sosionom og barnevernspedagog. Drøft argumenter for og mot en slik 
sammenslåing». 

 
Bedømmelseskomiteen har godkjent både prøveforelesningen og den offentlige disputasen. 
Det samme har disputasleder, rektor Bård Mæland, gjort.  
 
Opplæringsdelen av ph.d.-programmet er tidligere fullført og godkjent. I tråd med § 21 i ph.d.-
forskriften er det dermed grunnlag for at høgskolestyret kreerer Anne Katrine Folkman til 
philosophiae doctor (ph.d.).  
 
Folkman har vært veiledet av professor emerita Sidsel Sverdrup (VID) og professor Bodil 
Tveit (VID). 
 
 
Vedlegg:  
Elektronisk signert protokoll for prøveforelesning og disputas 
 
 



 
 

APPROVAL OF TRIAL LECTURE 

The trial lecture of Anne Katrine Folkman, Candidate in Sociology 

for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) 
 

-Monday 30 March 2020 - 

 

Anne Katrine Folkman, Candidate in Sociology, has today held his trial lecture for the degree 
Philosophiae Doctor at VID Specialized University, 

on a topic set by the adjudication committee: 

 
Det har flere ganger vært foreslått å slå sammen grunnutdanningene til vernepleier, sosionom 

og barnevernspedagog. Drøft argumenter for og mot en slik sammenslåing. 
 

The signing adjudication committee has found the trial lecture satisfactory.  
 

 
  

 
 

Professor Susanne Lindqvist      Professor Jens-Christian Smeby  

 

 

Associate professor Anita Strøm  

30 March 2020 

Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke signaturer  



 
 

APPROVAL OF PUBLIC DEFENCE 

The public defence of Anne Katrine Folkman, Candidate in Sociology 

for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) 
 

-Monday 30 March 2020 - 

Anne Katrine Folkman, Candidate in Sociology, 
has today defended her doctoral dissertation, titled: 

 

“Vernepleiere i nye kontekster 

Endring, forskyvning og tilpasning: en casestudie av forhandlinger om 

vernepleieres kompetanse og yrkesroller i helse- og omsorgstjenester” 

 

for the Ph.D. degree. 

 
The signing adjudication committee has found the defence satisfactory. 

 
 

Professor Susanne Lindqvist      Professor Jens-Christian Smeby  

 

Associate professor Anita Strøm  

 
30 March 2020 

The approval will be sent to the University Board at VID Specialized University. 
The leader of the public defence has no objections to the approval. 

 
 

Rector Bård Mæland 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke signaturer.  



Fra: Susanne Lindqvist (MED - Staff) S.Lindqvist@uea.ac.uk
Emne: RE: Godkjenning av protokoller for prøveforelesning og disputas
Dato: 3. april 2020 kl. 17:16

Til: Christine Myrdal Lukash christine.myrdal.lukash@vid.no

Hej Christine,
 
«Jeg bekrefter at prøveforelesning og disputas for Anne Katrine Folkman er godkjent i
tråd med ordlyden i protokollene».
 

Ha en fin helg,
Susanne
 
Prof Susanne Lindqvist PhD, SFHEA, MSc, QTS, BSc, EMCC EQA Practitioner Level Coach
Professor of Interprofessional Practice
 

Director of the Centre for Interprofessional Practice

Director of Educational Strategy, Learning and Teaching Quality at Norwich Medical School
Visiting Professor, Molde University College, Norway
Honorary Fellow of CAIPE
 
University of East Anglia, Norwich Research Park, Norwich, NR4 7TJ
Centre for Interprofessional Practice 
Norwich Medical School, room 1.14
Faculty of Medicine and Health Sciences
Tel: 01603 591274 (work) +44 7958011733 (mobile)
 

 

 

Gold (Teaching Excellence Framework 2017-2021)
World Top 200 (Times Higher Education World University Rankings 2020)
UK Top 25 (The Times/Sunday Times 2020 and Complete University Guide 2020)
World Top 50 for research citations (Times Higher Education World University Rankings 2020)
Athena SWAN Institutional Silver Award holder (Advance HE 2019)
 

    

This email is confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient please accept my apologies;
please do not disclose, copy, or distribute information in this email or take any action in reliance on its contents: to do
so is strictly prohibited and may be unlawful. Please inform me that this message has gone astray before deleting it.
Thank you for your co-operation.
 
Any personal data exchanged as part of this email conversation will be processed by the University in accordance
with current UK data protection law and in line with the relevant UEA Privacy Notice.
 
 
 
 



 
From: Christine Myrdal Lukash <christine.myrdal.lukash@vid.no> 
Sent: 03 April 2020 09:47
To: Anita Strøm <Anita.Strom@vid.no>; Susanne Lindqvist (MED - Staff)
<S.Lindqvist@uea.ac.uk>; Jens-Christian Smeby <jensch@oslomet.no>; Bård
Mæland <bard.maland@vid.no>
Subject: Godkjenning av protokoller for prøveforelesning og disputas
 
Kjære komitémedlemmer og disputasleder,
 
Vedlagt følger protokollene for Anne Katrine Folkmans disputas som dere under
normale omstendigheter ville ha signert umiddelbart etter disputasen.
 
I dette tilfellet ber jeg dere besvare denne e-posten med en e-post til meg med
setningen.  
 
«Jeg bekrefter at prøveforelesning og disputas for Anne Katrine Folkman er godkjent i
tråd med ordlyden i protokollene».
 
Vennlig hilsen
 
 
Christine Myrdal Lukash
Rådgiver
VID vitenskapelige høgskole
Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger
+ 47 51 51 62 42



Fra: Jens-Christian Smeby jensch@oslomet.no
Emne: RE: Godkjenning av protokoller for prøveforelesning og disputas
Dato: 6. april 2020 kl. 09:13

Til: Christine Myrdal Lukash christine.myrdal.lukash@vid.no

Hei,
 
Jeg bekrefter at prøveforelesning og disputas for Anne Katrine Folkman er godkjent i
tråd med ordlyden i protokollene.
 
Vennlig hilsen
Jens-Christian Smeby
 
 
From: Christine Myrdal Lukash <christine.myrdal.lukash@vid.no> 
Sent: Friday, April 3, 2020 10:47 AM
To: Anita Strøm <anita.strom@vid.no>; Susanne Lindqvist (MED - Staff)
<S.Lindqvist@uea.ac.uk>; Jens-Christian Smeby <jensch@oslomet.no>; Bård
Mæland <bard.maland@vid.no>
Subject: Godkjenning av protokoller for prøveforelesning og disputas
 
Kjære komitémedlemmer og disputasleder,
 
Vedlagt følger protokollene for Anne Katrine Folkmans disputas som dere under
normale omstendigheter ville ha signert umiddelbart etter disputasen.
 
I dette tilfellet ber jeg dere besvare denne e-posten med en e-post til meg med
setningen.  
 
«Jeg bekrefter at prøveforelesning og disputas for Anne Katrine Folkman er godkjent
i tråd med ordlyden i protokollene».
 
Vennlig hilsen
 
 
Christine Myrdal Lukash
Rådgiver
VID vitenskapelige høgskole
Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger
+ 47 51 51 62 42



Fra: Anita Strøm Anita.Strom@vid.no
Emne: Re: Godkjenning av protokoller for prøveforelesning og disputas
Dato: 3. april 2020 kl. 11:15

Til: Christine Myrdal Lukash christine.myrdal.lukash@vid.no

Jeg bekrefter at prøveforelesning og disputas for Anne Katrine Folkman er godkjent i
tråd med ordlyden i protokollene. 

mvh
Anita Strøm
førsteamanuensis
FHO

From: Christine Myrdal Lukash
Sent: Friday, April 3, 2020 10:47 AM
To: Anita Strøm; Susanne Lindqvist (MED - Staff); Jens-Christian Smeby; Bård
Mæland
Subject: Godkjenning av protokoller for prøveforelesning og disputas
 
Kjære komitémedlemmer og disputasleder,
 
Vedlagt følger protokollene for Anne Katrine Folkmans disputas som dere under
normale omstendigheter ville ha signert umiddelbart etter disputasen.
 
I dette tilfellet ber jeg dere besvare denne e-posten med en e-post til meg med
setningen.  
 
«Jeg bekrefter at prøveforelesning og disputas for Anne Katrine Folkman er godkjent i
tråd med ordlyden i protokollene».
 
Vennlig hilsen
 
 
Christine Myrdal Lukash
Rådgiver
VID vitenskapelige høgskole
Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger
+ 47 51 51 62 42
 
 



Fra: Bård Mæland bard.maland@vid.no
Emne: SV: Godkjenning av protokoller for prøveforelesning og disputas
Dato: 16. april 2020 kl. 11:31

Til: Christine Myrdal Lukash christine.myrdal.lukash@vid.no

Jeg bekrefter at prøveforelesning og disputas for Anne Katrine Folkman er godkjent i
tråd med ordlyden i protokollene.
 
 
Bård Mæland
Rektor
Tlf. 4040 6029
VID vitenskapelige høgskole

Engasjert for mennesket – lokalt og globalt
 
 
 
 
Fra: Christine Myrdal Lukash <christine.myrdal.lukash@vid.no> 
Sendt: fredag 3. april 2020 10:47
Til: Anita Strøm <Anita.Strom@vid.no>; Susanne Lindqvist (MED - Staff)
<S.Lindqvist@uea.ac.uk>; Jens-Christian Smeby <jensch@oslomet.no>; Bård
Mæland <bard.maland@vid.no>
Emne: Godkjenning av protokoller for prøveforelesning og disputas
 
Kjære komitémedlemmer og disputasleder,
 
Vedlagt følger protokollene for Anne Katrine Folkmans disputas som dere under
normale omstendigheter ville ha signert umiddelbart etter disputasen.
 
I dette tilfellet ber jeg dere besvare denne e-posten med en e-post til meg med
setningen.  
 
«Jeg bekrefter at prøveforelesning og disputas for Anne Katrine Folkman er godkjent i
tråd med ordlyden i protokollene».
 
Vennlig hilsen
 
 
Christine Myrdal Lukash
Rådgiver
VID vitenskapelige høgskole
Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger
+ 47 51 51 62 42


