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Høringsinnspill Prop. 111 L (2020–2021) Endringer i universitets- 
og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og 
yrkeskvalifikasjonsloven mv. (samleproposisjon) 

 

NITO vil i dette høringsnotatet gi innspill spesielt til kapittel 2 i forslaget som omhandler endringer i 

universitets- og høyskoleloven (uhl). 

 

Universiteter og høyskoler er viktige bærebjelker i vårt demokratiske samfunn, i likhet med et 

uavhengig rettsvesen og frie medier. Akademia fungerer best som kritisk korrektiv til myndighetene 

og andre maktbaser i samfunnet når friheten i faglige spørsmål er ivaretatt og blir respektert.  

Å understreke institusjonenes ansvar for å verne om de ansatte som utøver den akademiske friheten, 

er viktig. NITO støttet derfor Universitets- og høyskolelovutvalgets forslag om en omformulering av § 

1-5 første ledd: Universiteter og høyskoler skal fremme og verne om akademisk frihet, og om de 

ansattes utøvelse av denne. 

 

Regjeringen har valgt å ikke følge denne anbefalingen fra utvalget, men sier i forslaget at dette er 

spørsmål som departementet vil arbeide videre med, blant annet i arbeidet med langtidsplanen for 

forskning og høyere utdanning 2023–2032. Departementet vil sette ned en ekspertgruppe som skal 

få i oppgave å utrede bestemte aspekter ved faglig frihet og ansvar. NITO ser fram til dette arbeidet.  

 

Kap. 2.3 Formål og oppgaver 
NITO støtter regjeringens forslag om endringer i formålsbestemmelsen i universitets- og 

høyskoleloven. Særlig positivt er det at bærekraft kommer inn som en del av formålsparagrafen. 

 

Videre støtter NITO forslaget til endringer i § 1-3 Universiteter og høyskolers oppgaver, der det blant 

annet legges til at universiteter og høyskoler skal bidra til livslang læring og tilby etter- og 

videreutdanning. Det er også en forbedring at plikten til å samarbeide med andre aktører gjøres 

generell, ved at ingen samarbeidsaktører er nevnt særskilt i loven. (§1-3 g) 

 

Kap. 2.6 Opptaksregelverket 
Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i Europa. Kjønnsdelte utdanningsvalg bidrar 

til å opprettholde det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Studentenes valg gjenspeiler holdninger i 

grunnopplæring og videregående opplæring. NITO mener kjønnsbaserte tilleggspoeng må 

videreføres i de utdanningene der kjønnsforskjellene er størst. Vi er derfor fornøyde med at 



 

regjeringen ikke foreslår å endre bestemmelsen om tilleggspoeng til det underrepresenterte kjønn, 

som i dag følger av opptaksforskriften § 7-9. 

Tilleggspoeng bør uansett ikke være et separat tiltak. Det er viktig å følge opp med mentorordninger, 

nettverk, tiltak i videregående skole osv. for det underrepresenterte kjønn, for å sikre balansert 

rekruttering og hindre frafall.  

 

Kap. 2.11 Politiattester 
NITO støtter de foreslåtte endringene i universitets- og høyskolelovens § 4-9, som angår utestenging 

grunnet straffbare forhold – politiattest.  

 

Kap. 2.12 Ansettelser 
Ansettelsesprosess for vitenskapelige stillinger  

Sektoren har behov for at ansettelser i vitenskapelige stillinger skjer raskere. NITO støtter derfor 

regjeringens forslag om en helhetlig gjennomgang av bestemmelsene om ansettelser.  

 

Midlertidighet  

Ansettelse i fast stilling er hovedregelen i norsk arbeidsliv, og bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og i 

statsansatteloven må også gjelde for ansatte i universiteter og høyskoler. Sektoren selv, og hver 

enkelt institusjon, må i samarbeid med ansattes representanter, arbeide systematisk med å etablere 

en god kultur og hensiktsmessige rutiner ved ansettelser. Målet er å sikre at hovedregelen om fast 

ansettelse følges uavhengig av finansieringskilde, og at hjemlene for å ansette midlertidig anvendes 

korrekt. Dette forutsetter at administrasjonen ved den enkelte institusjon har tilstrekkelig kompetanse 

på ansettelsesreglene. 

 

Åremål for administrerende direktør 

Regjeringen foreslår å oppheve adgangen til å ansette administrerende direktør på åremål. Dette er 

NITO uenig i. Det kan være gode grunner til å tilsette administrerende direktør på åremål, og vi finner 

det ikke formålstjenlig å ta bort adgangen til dette.  

 

Kap. 2.13 Gratisprinsippet 
Gratisprinsippet i norsk høyere utdanning er svært viktig/etter NITOs syn helt grunnleggende. NITO 

støtter derfor forslaget fra regjeringen om at dette prinsippet skal stå fast.  

 

Endringer i egenbatalingsforskriften 

NITO har støttet regjeringens ønske om å gjennomgå og tydeliggjøre regelverket om egenbetaling, 

og spesielt vurdere behov for endringer i dagens unntaksbestemmelser for utdanninger som er 

særlig tilpasset personer i arbeid.  

 

Det er viktig å se på hvordan dette skal balanseres i finansieringsordningen for universiteter og 

høyskoler, sett i lys av økt behov for livslang læring. Om det åpnes opp for betalende studenter i det 

ordinære utdanningstilbudet, vil dette utfordre gratisprinsippet. Økt dreining over på betalt etter- og 

videreutdanning vil kunne føre til at ressurser flyttes fra gratistilbudet til der institusjonen kan kreve 

betaling. Det vil være svært uheldig. NITO forventer derfor at disse konsekvensene tas med i 

vurderingen når egenbetalingsforskriften gjennomgås. 

 



 

Kap. 2.14 Styring og ledelse ved statlige universiteter og høyskoler 
Regjeringen foreslår ingen endringer i ledelsesmodell ved institusjonene, og viderefører ordningen 

der institusjonene selv bestemmer om de vil ha valgt rektor som styrets leder. NITO støtter at 

institusjonene selv må få velge styringsform, valgt eller ansatt rektor. Hvis institusjonen har valgt 

rektor bør denne også være styreleder. En situasjon hvor institusjonen har en valgt rektor som blir 

overprøvd av en ekstern styreleder vil være problematisk.  
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