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Høringsuttalelse

Høringssvar: private høyskoler og
fagskoler i samfunnets tjeneste
Overskrift
Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker å takke departementet for muligheten til å komme
med innspill til ekspertgruppens rapport om private høyskoler og fagskoler i samfunnets
tjeneste. NSO har prioritert å kommentere de tilrådningene departementet har bedt om
synspunkter på.
Presisere vilkåret «komme studentene til gode»
Ekspertgruppen mener at vilkåret som fastsetter at offentlige midler og egenbetaling skal
«komme studentene til gode» krever presiseringer. De mener at vilkåret bør presiseres i
form av at midler kan benyttes til institusjonenes lovpålagte oppgaver og krav som følger av
tilskuddsbrev. Videre at midlene kun kan benyttes i den akkrediterte delen av virksomheten.
• NSO støtter denne presiseringen
Forslag til ny økonomisk regulering – utdeling, avvikling og opphør
Ekspertgruppen legger til grunn at dagens utdelingsforbud for private høyskoler med
tilskudd skal videreføres. Dette støtter NSO. Videre mener de at utdelingsregulering alene
ikke er et tilstrekkelig virkemiddel for å sikre at midler føres ut av virksomheten. Utvalget er
delt i spørsmålet knyttet til regulering av utdelinger og tilhørende regulering, avvikling og
opphør for institusjoner uten tilskudd.
NSO slutter seg til det første forslaget til de to medlemmene Aune, Kirkebirkeland og
ekspertgruppens leder Andreassen. Hovedårsaken til dette er fordi vi støtter en regulering
der det fortsatt skal kunne drives akkreditert og ikke-akkreditert utdanning, men med
utdelingsforbud i den akkrediterte delen av virksomheten, med regnskapsskille mellom de
to delene.
• NSO støtter forslaget til tre medlemmer, inkludert ekspertgruppens leder
Krav til foretaksform
Ekspertgruppen foreslår å innføre krav om at virksomheten som driver akkreditert høyskoleeller fagskoleutdanning, skal være organisert som enten aksjeselskap eller stiftelse.
• NSO støtter dette forslaget
Styreansvar for fullført påbegynt utdanningsår
Ekspertgruppen foreslår at styret får et utvidet ansvar for å sikre at studentene får fullført et
påbegynt utdanningsår.
• NSO støtter dette forslaget
Økonomisk avgrensning av den regulerte virksomheten
Ekspertgruppen foreslår et regnskapsmessig skille mellom den akkrediterte og den ikkeakkrediterte delen av virksomheten.
• NSO støtter dette forslaget
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Krav til rapportering
Ekspertgruppen går inn for at rapporteringsplikten til Database for statistikk om høgre
utdanning (DBH) utvides til å omfatte alle institusjoner med akkreditert utdanning.
• NSO støtter dette forslaget
Sanksjoner
Ekspertgruppen mener tilsynsmyndigheten bør ha klare muligheter til å iverksette
sanksjoner dersom institusjonene ikke etterlever regelverket. Konkret foreslår de å gi
anledning til å kreve retting, kreve tilbakebetalt offentlig tilskudd, tilbakeholde tilskudd, kreve
tilbake egenbetaling, trekke akkreditering eller ilegge karantene.
• NSO støtter dette forslaget
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