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Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av 
meldingen 

 

Vi viser til at Meld.St.16 (2016-2017) -  Kultur for kvalitet i høyere utdanning er ferdig 

behandlet i Stortinget. Både meldingen og komiteens innstilling, jf. Innst. 364 S (2016-2017), 

ligger tilgjengelig på Stortingets nettsider. 

 

I stortingsmeldingen er det formulert en rekke tiltak og forventninger til universitetene og 

høyskolene som nå må følges opp. Kunnskapsdepartementet forutsetter at alle 

institusjonene orienterer seg godt i både tiltakene og forventningene som ligger i meldingen 

og Stortingets merknader og forutsetninger for videre oppfølging. Departementet viser også 

til departementets tilbakemeldinger til alle de statlige universitetene og høyskolene i 

forbindelse med styringsdialogen våren 2017.   

 

Kunnskapsdepartementet har startet oppfølging av flere av de sentrale tiltakene i meldingen. 

Til orientering kan det nevnes at: 

- SIU, Norgesuniversitetet og NOKUT har fått i oppdrag å utvikle et forslag til innretning 

og organisering av en nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning.  

- Det er nedsatt en ekspertgruppe som skal se på utfordringer med dagens 

stillingsstruktur ved universiteter og høyskoler. Ekspertgruppen ledes av Arild 

Underdal. Gruppen skal levere sin rapport innen mai 2018.  

- Departementet har startet det forberedende arbeidet med å etablere en 

indikatorportal for kvalitet i høyere utdanning. Det er ennå ikke bestemt hvem som vil 

få ansvar for å ivareta en slik portal, dette vil avklares i løpet av høsten.  

- Departementet vil om kort tid sende på høring endring i UH loven om institusjonenes 

muligheter for å sette egne opptakskrav, samt krav om sensorveiledning. 

Ifølge liste   
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Side 2 
 

Stortingsmeldingen har enkelte sentrale tiltak som departementet forventer at alle 

universiteter og høyskoler starter arbeidet med.  

 

I meldingen stilles det krav om at alle universiteter og høyskoler etablerer 

meritteringssystemer for høyere utdanning senest våren 2019. Erfaringer fra Norge og andre 

land tilsier at systemene må utvikles lokalt og tilpasses ulike fagområder. I dialog med 

institusjonene har Kunnskapsdepartementet utviklet noen felles rammer som 

meritteringssystemene skal utvikle seg innenfor, jf. også UHRs representantskapsmøte i mai 

2017. Institusjonens meritteringssystemer må legge til grunn at kunnskap om hva som faktisk 

bidrar til studentenes læring må være bærende for utforming av systemene. Samarbeid og 

deling må tillegges vekt når kriteriene for merittering utarbeides, og fagfellevurdering bør 

inngå i prosessen med tildeling av status som merittert underviser.  

 

Gjennom Kvalitetsmeldingen stilles det videre krav om at institusjonene skal gjennomgå sine 

studieprogrammer for å sikre helhet og sammenheng, samt skrive gode og relevante 

læringsutbyttebeskrivelser for studieprogrammene. Videre forutsetter meldingen økt bruk av 

fagfellevurderinger av både undervisningsopplegg, studieprogrammer, undervisning og 

læring. Institusjonene er selv ansvarlige både for sine studieprogrammer og for å øke bruken 

av fagfellevurderinger, også på tvers av institusjonene. KD vil bidra til å implementere 

gjennom koordinering. På den bakgrunn vil departementet invitere til et kickoff-seminar 

høsten 2017 for ledelsesnivået og representanter fra dekannivået ved institusjonene der 

temaet er helhetlige studieprogrammer og fagfellevurdering.  

 

Departementet tar sikte på å presisere nærmere krav og forventninger til institusjonenes 

oppfølging av meldingen i tildelingsbrev og tilskuddsbrev for 2018. 

 

Vi ønsker lykke til med oppfølgingsarbeidet. Departementet vil nok en gang takke for gode 

innspill og god dialog i arbeidet med Kvalitetsmeldingen. Vi ser fram til fortsatt samarbeid om 

oppfølging av forventninger og tiltak i meldingen.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Toril Johansson (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Hege Landmark-Høyvik 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

 

Ansgar Teologiske 

Høgskole 

Fredrik Fransons 

vei 4 

4635 KRISTIANSAND S 

Arkitektur- og 

designhøgskolen i Oslo 

Postboks 6768 St. 

Olavs plass 

0130 OSLO 

Barrat Due musikkinstitutt Postboks 5344 

Majorstuen 

0304 OSLO 

Bergen Arkitekthøgskole Postboks 39 5841 BERGEN 

Campus Kristiania 

Markedshøyskolen 

Postboks 1195 

Sentrum 

0107 OSLO 

Det teologiske 

Menighetsfakultet 

Postboks 5144 

Majorstua 

0302 OSLO 

Dronning Mauds Minne 

Høgskole for 

barnehagelærerutdanning 

Thrond Nergaards 

veg 7 

7044 TRONDHEIM 

Fjellhaug Internasjonale 

Høgskole 

Sinsenvn. 15 0572 OSLO 

Handelshøyskolen BI  0442 OSLO 

Høgskolen i Innlandet Postboks 400 2418 ELVERUM 

Høgskolen i Molde 

vitenskapelig høgskole i 

logistikk 

Postboks 2110 6402 MOLDE 

Høgskolen i Oslo og 

Akershus 

Postboks 4, St. 

Olavs plass 

0130 OSLO 

Høgskolen i Sørøst-

Norge 

Postboks 235 3603 KONGSBERG 

Høgskolen i Østfold  1757 HALDEN 

Høgskulen for landbruk 

og bygdeutvikling 

Postvegen 213 4353 KLEPP STASJON 

Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 VOLDA 

Høgskulen på Vestlandet Postboks 7030 5020 BERGEN 

Høyskolen Diakonova Postboks 6716 St. 

Olavs plass 

0130 OSLO 

Høyskolen for Ledelse og 

Teologi 

Micheletsvei 62 1368 STABEKK 

Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St 

Olavsplass 

0130 OSLO 

Lovisenberg diakonale 

høgskole 

Lovisenberggaten 

15 B 

0456 OSLO 

NLA Høgskolen Postboks 74 5812 BERGEN 

Nord universitet Postboks 1490 8049 BODØ 

Norges Dansehøyskole Postboks 2956 

Tøyen 

0608 OSLO 
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Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN 

Norges idrettshøgskole Postboks 4014 

Ullevål Stadion 

0806 OSLO 

Norges miljø- og 

biovitenskapelige 

universitet 

Postboks 5003 1432 ÅS 

Norges musikkhøgskole Postboks 5190 

Majorstua 

0302 OSLO 

Norges teknisk-

naturvitenskapelige 

universitet 

 7491 TRONDHEIM 

Samisk høgskole Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO 

Steinerhøyskolen Professor Dahls 

gate 30 

0260 OSLO 

Universitetet i Agder Serviceboks 422 4604 KRISTIANSAND S 

Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 BERGEN 

Universitetet i Oslo Postboks 1072 

Blindern 

0316 OSLO 

Universitetet i Stavanger  4036 STAVANGER 

Universitetet i Tromsø – 

Norges arktiske 

universitet 

 9019 TROMSØ 

VID vitenskapelige 

høgskole 

Postboks 184 

Vinderen 

0319 OSLO 

Westerdals - Oslo School 

of Arts Communication 

and Technology 

Postboks 9215 

Grønland 

0134 OSLO 
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