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Høringsuttalelse
HØRING - FORSLAG TIL NYE REGULERINGER AV TILSKUDD
OG EGENBETALING FOR PRIVATE HØYSKOLER OG FAGSKOLER
Høringsuttalelse

Innledning
Norsk studentorganisasjon (NSO) takker Kunnskapsdepartementet for muligheten til å gi
innspill til forslaget. Vi vil i vårt høringssvar kommentere enkelte av de foreslåtte endringene
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departementet legger frem. I teksten har NSO begrenset seg til de delene av høringen som
omfatter høyere utdanning.

Organisasjonsform
NSO er positive til forslaget om at virksomheter som driver privat høyskole- eller
fagskoleutdanning kun skal være organisert i enten stiftelse eller aksjeselskap. Det er i vårt
syn hensiktsmessig å begrense organisasjonsformer da vi mener det er av stor viktighet at
institusjoner som driver med utdanning i Norge drives forutsigbart med stor grad av
åpenhet. NSO er enige med departementet i at private høyskoler og fagskoler har en viktig
samfunnsoppgave gjennom å tilby utdannelser som er av høy kvalitet.
Når private institusjoner gis ansvar for en del av det samfunnsoppdrag som høyere
utdanning er må det ligge tydelige føringer for organisasjonsform for å sikre tilstrekkelig
innsyn slik at studiehverdagen til studentene blir forutsigbar uten fare for at utdannelsen blir
avbrutt grunnet institusjonens økonomi eller øvrig virksomhet.
NSO mener også det bør være et regnskapsskille mellom akkreditert- og ikke akkreditert
virksomhet.
Høyere utdanning skal ha studentenes utdannelse som hovedformål. Det er derfor vesentlig
at offentlige midler ikke skal brukes til annet enn utdanning, forskning og formidling som
kommer det øvrige samfunnet til gode.
Tilsyn
Det bør være en hovedregel at det blir ført tilsyn fra NOKUT med all høyere utdanning i
Norge uavhengig av tilskudd fra det offentlige. Dette bør også gjelde dersom bare deler av
virksomheten er NOKUT-akkreditert. NSO mener at dette vil være positivt med tanke på å
kvalitetssikre både kvaliteten på all utdanning i Norge men også trygge forutsetningene for
studievalg for fremtidige studenter.

Offentlige tilskudd
Alle midler fra statlige tilskudd skal komme studentene ved institusjonen til gode og
reguleringen må være krystallklar på dette punktet. Derfor ser NSO behov for at
departementets ytterliggere forklarer vilkårene med at midler skal «komme studentene til
gode».
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Dette er et vilkår som i vårt syn lett kan omgås og det bør derfor presiseres ytterliggere.
NSO mener at utdanningsinstitusjoner kan delfinansieres av det offentlige så lenge disse
ikke tar utbytte.

Studentbetaling
Nivået på studentbetaling skal ikke overskride den reelle kostnaden av kandidatens
utdanning og kostnadsnivået for studenten må være forutsigbart før studiestart og mellom
semestrene. Dette innebærer at eventuelle endringer i studieavgifter ved private
utdanningsinstitusjoner må være varslet i god tid og at studentene har vært representert når
nivået på betalingen har blitt satt.
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