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HØRINGSUTTALELSE – FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM TILSYN MED 

UTDANNINGSKVALITETEN I HØYERE UTDANNING 

(STUDIETILSYNSFORSKRIFTEN) 

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) vil med dette få takke for muligheten til å avgi høringssvar 

på forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning. 

Voksenopplæringsforbundet er interesseorganisasjon for 15 studieforbund med 500 

medlemsorganisasjoner som organiserer alle typer kurs/opplæring for ca. 500.000 deltakere i 

Norge hvert år. Noen av studieforbundene tilbyr utdanning innen universitets- og 

høyskoleutdanning, og vi uttaler oss på vegne og sammen med disse. 

For disse studieforbundene har kravet i § 2-4 (3) Fagmiljø i nåværende studietilsynsforskrift vært 

en utfordring.  Kravet om at minst 50 % av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av ansatte i 

hovedstilling ved institusjonen, trekker store veksler på ressursene ved institusjonene, og det blir 

en sterk begrensning mht. deres kapasitet til å kunne samarbeide om desentraliserte tilbud. Kravet 

innebærer også at lærestedets ansatte må reise mange ganger per semester til helt andre steder i 

landet. Dette fører til høye reise- og oppholdskostnader som må dekkes inn gjennom 

studieavgiften. Det blir også ytterst vanskelig å få i gang tilbud i distriktene, fordi kravet til antall 

deltakere blir høyere.  

 

Dette skaper problemer også for små fag, for eksempel studiet «Norsk folkelig dans, 15sp» i regi 

av Studieforbundet kultur og tradisjon, Noregs Ungdomslag, Rff-senteret og NTNU-Videre. Det 

er tilgang på kvalifiserte fagpersoner med doktorgrad, slik at førstekompetanse er sikret, men det 

finnes ikke hovedstillinger for så små fag på noe universitet eller høyskole. 50 %-regelen gjør 

dette studiet i praksis ulovlig, og en avvikling vil være et tap for både studenter, akademia og 

norsk kulturhistorie.  

Forslag til ny §2-6 

For våre studieforbund som berøres av studietilsynsforskriften, er forslaget til ny §2-6 Særskilte 

bestemmelser for fagmiljø av særlig betydning. Voksenopplæringsforbundet mener denne 
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bestemmelsen vil styrke og tydeliggjøre tilbud som leveres i samarbeid mellom institusjonene og 

eksterne fagmiljøer. 

Den vil også kunne bidra til at den kompetansen som de eksterne miljøene besitter i økt omfang 

kan benyttes for denne typen studier. Slik vi ser det, vil kvaliteten på studiet fortsatt bli ivaretatt 

gjennom at det er institusjonen som tilbyr studiet som vurderer og går god for kvaliteten i det 

eksterne fagmiljøet, og er faglig ansvarlig for og driver reell kvalitetssikring av studiet.  

Forslaget vil slik det foreligger kunne føre til økt tilgjengelighet: Flere desentraliserte tilbud og 

mindre kostnader for studentene. Dette er også i tråd med intensjonen i ny nasjonal 

kompetansepolitisk strategi og arbeidslivets behov for fleksible etter- og videreutdanningstilbud. 

  

Voksenopplæringsforbundet støtter derfor forslaget til ny §2-6 og mener at dette er en viktig 

bestemmelse i forslaget til ny forskrift.   

Vi stiller gjerne på møte for å belyse dette ytterligere. 

 

Lykke til med det videre arbeidet! 

 

Med vennlig hilsen 
VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 
 
 
Gro Holstad/s/ 
Generalsekretær 
 

 

 


