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Høringssvar vedrørende rapport fra Ekspertgruppe: Private høyskoler og fagskoler i 

samfunnets tjeneste   

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 25.02.15 og vil komme med følgende kommentarer til 

Ekspertgruppens anbefalinger: 

Det teologiske Menighetsfakultet (MF) stiller seg bak ekspertgruppens forslag om tydeligere og 

strengere økonomisk regulering av private høyskoler og fagskoler og et mer helhetlig tilsyn. MF er 

institusjonsakkreditert og medlem av Universitets- og høgskolerådet, i likhet med de fleste av 

medlemmene i Nettverk for Private Høgskoler. Det er derfor relativt lite i ekspertgruppens rapport 

som direkte angår vår virksomhet. MF er tjent ved at man både i departementet og i offentligheten 

er klar over forskjellene mellom de ulike typer private høyskoler og fagskoler, og at det samtidig 

etableres et regelverk som bidrar til at det ikke såes tvil om at offentlige midler og egenbetaling skal 

”komme studentene til gode” også i private utdanningsinstitusjoner, og heller ikke om private 

høyskolers integritet og økonomiske forvaltning. 

 

Forslag til ny økonomisk regulering - utdeling, avvikling og opphør 

MF støtter Ekspertgruppens prinsipielle standpunkt at reglene bør harmoniseres for alle institusjoner, 

uavhengig av om de mottar tilskudd eller ikke. Dagens utdelingsforbud for private høyskoler med 

tilskudd bør videreføres. MF støtter de medlemmer som foreslår utdelingsforbud i den akkrediterte 

delen av virksomheten.  

 

Krav til foretaksform 

MF støtter forslaget om at virksomhet som driver akkreditert høyskole- eller fagskoleutdanning, skal 

være organisert som enten aksjeselskap eller stiftelse. Det innebærer at MF må endre foretaksform 

fra «anna» (forening) til stiftelse, men vi er innstilt på å gjøre dette i løpet av 2016. 
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Styreansvar for fullført påbegynt utdanningsår 

MF støtter forslaget om å gi styret ansvar for å sikre at studentene får fullført et påbegynt 

utdanningsår i betydning av at styret kvalitetssikrer og vurderer om det er grunnlag for drift hele 

studieåret gjennom. 

 

Krav til rapportering 

MF støtter forslaget om at rapporteringsplikten til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) 

utvides til å omfatte alle institusjoner med akkreditert utdanning.  

 

Tilsyn og kontroll 

MF deler Ekspertgruppens etterlysing av et tydelig regelverk og gode verktøy for å gjennomføre 

løpende kontroll og eventuelle tilsyn. Men vi er uenige i forslaget om å gi tilsynsansvaret til NOKUT. 

Vi vil sterkt anbefale at tilsynsansvaret for private høyskoler fortsatt forvaltes i KDs UH-avdeling. Vi 

mener uansett at KD bør ha oversikt over og innsyn i private høyskolers virksomhet. Med tanke på 

arbeidsmengde, tenker vi at tydeligere regler vil ha en forbyggende effekt og kreve mindre ressurser 

til kontroll. 

 

 

 

 

Med hilsen for 

Det teologiske Menighetsfakultet 

 
Vidar L. Haanes 
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