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Innspill til NOKUTs strategiplan for 2020-2025 
Universitetet i Oslo (UiO) takker for anledningen til å kommentere NOKUTs strategiplan for 2020-
2025, jf. brev av 26. juni 2019. Våre innspill handler om NOKUTs arbeid med norsk utdanning:  

NOKUT anerkjenner at institusjonslandskapet i høyere utdanning har gjennomgått store endringer 
de siste årene; Norge har færre og større institusjoner med videre faglige fullmakter. Dette omtales 
i generelle formuleringer om forventninger til institusjonene, men er ikke tydelig i NOKUTs egne 
utviklingsmål og strategiske prioriteringer. Det framstår dermed som om NOKUT fremdeles har én 
tilnærming til norsk høyere utdanning, selv om institusjonene er svært ulike. UiO merker seg at 
NOKUT ønsker en større rolle innenfor regelverksforvaltningen, men vi vil advare mot at NOKUT 
får en rolle som mellomledd mellom institusjonene og departementet på dette feltet.  

UiOs strategiprosess viser at fagmiljøene er opptatt av mer fleksibilitet i organiseringen av 
utdanningene. Det er derfor svært positivt at NOKUT nå legger vekt på forenkling både av 
regelverket og tilsynsarbeidet sitt. Dette må også føre til reell forenkling hos hver institusjon, og 
gevinsten kan ikke bli nullet ut av nye dokumentasjonskrav mm. UiO er særlig opptatt av dette 
fordi vi deltar i en europeisk universitetsallianse. Dersom vi skal lykkes med å tilby nyskapende 
utdanninger av høy kvalitet sammen med partnerinstitusjonene våre, er vi avhengig av fleksibilitet 
i vår hjemlige kontekst.  

Det er positivt at NOKUT er oppmerksom på den stadig økende mengden av informasjon om 
utdanningskvalitet i Norge. UiO er opptatt av at informasjonen må være enkel og tilgjengelig, og 
ikke så massiv at man mister orienteringsevnen. Flere aktører enn NOKUT arbeider med 
informasjon om og forskning på norsk høyere utdanning, og vi savner refleksjoner over hva 
NOKUT kan tilføre som ikke de andre aktørene tilfører. Gitt at NOKUTs ressurser er begrenset, bør 
innsatsen rettes mot det som naturlig hører sammen med den øvrige virksomheten i NOKUT.  
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