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Høringsnotat - Meld.St. 16 (2016-17) - Kultur for kvalitet i høyere
utdanning
Universitets- og høgskolerådet (UHR) er svært fornøyd med at det har kommet en
stortingsmelding om kultur for kvalitet i høyere utdanning. Vi forutsetter at en økt satsing på
høyere utdanning også gjenspeiles når langtidsplanen for forskning og høyere utdanning skal
revideres og i forslag til statsbudsjett for 2018.
UHR kjenner igjen flere av punktene vi spilte inn til meldingen. For sektoren er det viktig at
ansvaret for kvalitetsutvikling blir plassert på institusjonene, og vi er fornøyd med at
regjeringen her signaliserer at det er tillit, ikke styring, som skal prege utviklingen. Signalene
om satsing på utdanningsfaglig kompetanse er også i tråd med UHRs innspill.
Et grunnprinsipp for UHR er at forskning og utdanning må ses i sammenheng. All høyere
utdanning skal være forskningsbasert. Det innebærer at et godt samspill mellom forskningsog utdanningsvirksomheten er helt nødvendig for å oppnå god kvalitet i høyere utdanning.
UHR støtter innføring av en nasjonal konkurransearena for utdanning men påpeker at denne
må finansieres via friske midler og ikke omfordeling av basis.
Arbeidet med meritteringsordninger bør forankres lokalt, men med en viss grad av nasjonal
erfaringsutveksling etter hvert som institusjonene gjør seg sine erfaringer med ulike tiltak.
Utredning av en stilling som «praksisprofessor» bør skje i sammenheng med en gjennomgang
av stillingsstrukturen i sektoren.
UHR mener at ambisjonen om internasjonalisering og studentutveksling bør være høyere.
UHR ønsker også et større fokus på arbeidet med internasjonalisering hjemme.
UHR har allerede i innspillet til meldingen varslet at vi ønsker å bidra til samarbeid om det
samlede nasjonale utdanningstilbudet.
Innspill fra arbeidslivet i studieplanarbeidet og arbeidslivsrelevans i studiene kan oppnås på
ulike måter. UHR er opptatt av at sektoren er mangfoldig, og at det må være rom for å løse
oppgaven på ulike måter.
I stortingsmeldingen er ikke bibliotekene nevnt. UHR er overrasket over at
Kunnskapsdepartementet har unnlatt å omtale UH-bibliotekenes viktige rolle for å bidra til
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god kvalitet. Bibliotekene er en viktig læringsarena og bidragsyter for å bedre kvaliteten på
studentenes utdanning og for å sikre ønsket læringsutbytte.
UHR mener også at utfordringene og mulighetene sektoren står overfor med hensyn til
digitalisering burde vært viet større plass i meldingen.
Meldingen er ambisiøs på institusjonenes vegne. Finansiering av tiltak vil stå sentralt i
oppfølgingen, og UHR mener at dette også burde vært omtalt i meldingen. UHR har i sine
budsjettinnspill vektlagt viktighet av at institusjonene har et strategisk handlingsrom i form av
en solid basisbevilgning. Omfordeling av basisbevilgningen for å finansiere øremerkede tiltak
vil etter UHRs mening svekke institusjonenes muligheter til å oppnå den ønskede
kvalitetshevingen.
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