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Arbeid med høringsuttalelser ved UiO 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret 
 
Møte 6/2017 - D-SAK 2 Høringsuttalelser fra UiO siste halvår samt pågående høringssaker. 

Det har vært løftet fram spørsmål om flere høringer burde bli diskutert i universitetsstyret før UiO 
sender uttalelse. Det legges til grunn at det er snakk om høringer av politisk og/eller institusjonell 
karakter. 

 
Hovedproblemstillinger i saken 
UiO mottar et stort antall høringer hvert år.  Høringer sendes både til UiO sentralt og direkte til 
enhetene. Høringene er av svært ulik karakter 

• Høringer med tydelig faglig, politisk og/eller institusjonell karakter (eksempelvis 
Kvalitetsmeldingen, Langtidsplanen for forskning og utdanning, Humaniorameldingen) 

• Høringer av stor viktighet for den faglige virksomheten ved enhetene.  (eksempelvis forslag 
til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger, forslag til forskrift til 
forskningsetikkloven) 

• Høringer som er aktuelle for enkeltinstitutt eller fakultet på grunn av deres fagkompetanse 
• Administrative høringer og høringer til UiO som del av offentlig forvaltning 
• Høringer vi ikke gir uttalelse på 

Som hovedregel sendes høringer ut til fakultetene for innspill. Høringer av politisk eller 
institusjonell karakter samt høringer av stor viktighet for den faglige virksomheten ved enhetene, 
diskuteres i dekanmøtet, alternativt utdanningskomiteen eller forum for forskningsdekaner. 
Høringsuttalelsene er således godt forankret ved fakultetene. 

Kopi av høringsuttalelser i saker av politisk og/eller institusjonell karakter har til nå blitt lagt fram 
for universitetsstyret som orienteringssak i etterkant. 

Vi vil heretter foreta en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle, hvorvidt høringsuttalelser 
bør fremlegges for styret til diskusjon før de sendes fra UiO. 
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Spørsmål til diskusjon 
Ønsker universitetsstyret at høringer med tydelig faglig og politisk karakter legges frem for 
universitetsstyret til behandling? 
 
 
 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 

 
 
Vedlegg: 
Oversikt over hvilke høringer UiO har gitt uttalelse i 2017 
Oversikt over hvilke høringer som ligger til behandling/vurdering av om UiO skal gi uttalelse 
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VEDLEGG 1 – OVERSIKT OVER HVILKE HØRINGER UIO 
HAR GITT UTTALELSE I 2017 
 
 2016/14675  7  J  U  Svar på høring - forslag til ny forskrift om offentlige arkiv  
Kunnskapsdepartementet m.fl.  
  
2016/15459  4  J  U  Høringssvar fra Universitetet i Oslo vedrørende forslag til nasjonale retningslinjer 
for praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag  Universitets- og høgskolerådet   
 
2017/7656  2  J  U  Svar på høring - Utkast til ny fagskolelov  Kunnskapsdepartementet   
 
2017/6845  2  J  U  Svar på høring om forbud mot ansiktsdekkende plagg  Kunnskapsdepartementet   
 
2017/1322  9  J  U  Høringssvar fra Universitetet i Oslo vedrørende forslag til forskrift om felles 
rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger  Kunnskapsdepartementet   
 
2017/7696  3  J  U  Høringssvar - Nye Universitets- og høgskolerådet  Universitets- og høgskolerådet   
 
2017/1699  7  J  U  Svar på høring - barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige 
forskningsprosjekter  Helse- og omsorgsdepartementet   
 
2017/1956  3  J  U  Høringssvar - Høring om forslag til endringer i forskrift om felles klagenemnd  
Kunnskapsdepartementet   
 
2016/14360  2  J  U  Svar på høring - Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av 
publiseringsindikatoren med en siteringsindikator  Kunnskapsdepartementet   
 
2017/6731  12  J  U  Høringssvar vedr revidering av langtidsplan for forskning og høyere utdanning  
Kunnskapsdepartementet   
 
2017/9414  5  J  U  Høringsinnspill - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser  Helse- og 
omsorgsdepartementet   
 
2017/11433  2  J  U  Høringssvar vedr de nordiske samarbeidsorganenes framtid og finansiering  
Kunnskapsdepartementet m.fl.   
 
2017/10331  8  J  U  Høringsinnspill - forslag til nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning  
Universitete-og høgskolerådet   
 
2017/10582  2  J  U  Svar på høring - Opptak til høyere utdanning - Behandling av søkere som ber om 
særskilt vurdering  CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning   
 
2017/4703  2  J  U  Høringsuttalelse - forslag til forskrift til lov om statens ansatte  Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet   
 
2017/2377  4  J  U  Høringssvar - endring i Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår  
Kunnskapsdepartementet   
 
2017/9333  2  J  U  Høringsinspill - Endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og 
rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser  Arbeids- og sosialdepartementet   
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2017/1590  2  J  U  Høringssvar - fellesavtale for reisebyråtjenester  Direktoratet for forvaltning og IKT   
 
2017/5643  2  J  U  Svar på høring vedr endringer i universitets- og høyskoleloven som følge av lov om 
statens ansatte og forskriftsfesting av regler om tjenestetidsberegning for stipendiater  
Kunnskapsdepartementet   
 
2017/8315  2  J  U  Høringssvar fra UiO gjeldende forslag til endring av forskrift om elsertifikater  Olje- 
og energidepartementet   
 
2017/2443  2  J  U  Høringssvar til forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK 17)  Direktoratet for 
byggkvalitet   
 
2017/6253  2  J  U  Høringsuttalelse fra UiO i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid og 
offentlig ettersyn av planprogram - Områderegulering bilfritt byliv  Oslo kommune - Plan- og 
bygningetaten   
 
2017/5184  2  J  U  Høringsinnspill til utkast til kommuneplan for Oslo 2017 - samfunnsdel med 
byutviklingsstrategi  OSLO KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR FINANS   
 
2017/2979  2  J  U  Høringsinnspill til forslag om detaljregulering av Fornebubanen  Oslo kommune - 
Plan- og bygningetaten   
 
2017/493  15  J  U  Høringsuttalelse til planforslag - Huk Aveny 35 Vikingtidsmuseet på Bygdøy  Oslo 
kommune - Plan- og bygningetaten   
 
2017/8192  8  J  U  Høringssvar til utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av 
personvernforordningen i norsk rett  Justis- og beredskapsdepartementet   
 
2015/15673  0  R  U  Svar på høring om endring i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk 
utdanning  Kunnskapsdepartementet   
 
2017/13319  0  R  U  UiOs høringsuttalelse til Planprogram for ny t-banetunnel gjennom Oslo 
sentrum  Ruter AS   
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VEDLEGG 2: OVERSIKT OVER HVILKE HØRINGER SOM 
LIGGER TIL BEHANDLING/VURDERING AV OM UIO SKAL GI 
UTTALELSE 
 

2017/11835  1  J  I  Høringsbrev vedr retningslinjer for bruk av dyr i forskning  Den nasjonale 
forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi   

2017/12229  1  J  I  17/4602 Høring av forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2018-
2019 - tildelingsforskriften - ber om høringsuttalelser  Kunnskapsdepartementet   

2017/11966  1  J  I  Høringsbrev - endringer i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2018  
Kunnskapsdepartementet   

2017/12519  1  J  I  Akershus fylkeskommune - regional plan for kompetanse - gjør oppmerksom på 
høring av forslag til planprogram og ber om uttalelser  Akershus 

2017/13318  2  J  I  Korrigert høringsbrev - Endringer i Universitets- og høyskoleloven og 
Fagskoleloven - NOKUTs oppgaver og behandlingsansvarlig for Nasjonal vitnemåls- og karakterportal  
Kunnskapsdepartementet   

2017/13318  1  J  I  Høringsbrev - endringer i Universitets- og høyskoleloven og Fagskoleloven - 
NOKUTs oppgaver og behandlingsansvarlig for Nasjonal vitnemåls- og karakterportal  
Kunnskapsdepartementet   

2017/11426  1  J  I  Høring - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn - trossamfunnsloven  
Kulturdepartementet  

2017/11334  1  J  I  Høring - endring i universitets- og høyskoleloven - oppfølging av 
Kvalitetsmeldingen mv  Kunnskapsdepartementet   

2017/6681  1  J  I  Gjør oppmerksom på høring av forslag til endring i forskrift til opplæringsloven 
angående undervisningsvurdering i videregående opplæring  Utdanningsdirektoratet   

2017/6179  1  J  I  Gjør oppmerksom på høring av NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder? og 
ber om høringssvar  Justis- og beredskapsdepartementet   

2017/12192  1  J  I  17/4854 Gjør oppmerksom på høring av forslag til forskrift til forskningsetikkloven 
og ber om høringsuttalelser  Kunnskapsdepartementet   

2016/6934  1  J  I  Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og 
Oppgavemeldingen mv.  Helse- og omsorgsdepartementet   

2017/10331  2  J  I  Informerer om utsatt høringsfrist til 1.11.17 for høringen om forslag til nasjonale 
retningslinjer for praksisveilederutdanning  Universitets- og høgskolerådet   

 2017/10331  1  J  I  Høringsbrev - forslag til nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning  
Universitets- og høgskolerådet   

2017/10652  1  J  I  Høring av rapport fra Helsedatautvalget - Et nytt system for enklere og sikrere 
tilgang til helsedata  Helse- og omsorgsdepartementet   

2017/10102  1  J  I  Høringsbrev - diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern  
Kunnskapsdepartementet   
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 2017/11378  1  J  I  Høring - regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon 
fra folketrygden opptjent etter nye regler  Kunnskapsdepartementet   

2017/11767  1  J  I  Høring - utkast til forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for 
Diskrimineringsnemnda  Barne- og likestillingsdepartementet   

 2017/11633  1  J  I  Gjør oppmerksom på høring av forslag til endringer i forskrift om AAP - 
arbeidsavklaringspenger - og ber om uttalelser  Norsk Attføringsforum   

 2017/11020  1  J  I  Høringsbrev vedr forskrift for forsøk med tiltaket VTA - varig tilrettelagt arbeid  
Arbeids- og sosialdepartementet  AP   GINAKBE   

 2017/11066  1  J  I  Høringsbrev vedr forslag til endring i forurensningsforskriften kapittel 39, gebyr 
til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven  Statens Strålevern   

 2017/12662  1  J  I  Nasjonal høring om utkast til "Veileder ved funn av menneskelige levninger"  De 
nasjonale forskningsetiske komiteene  KHM AS    

2017/13257  1  J  I  Invitasjon til høring - Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen - 
Helsedirektoratet  Helsedirektoratet   

 2017/13184  1  J  I  Høring av melding om oppstart av verneprosess for to marine verneområde: Stad 
og Dalsfjorden  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane   

 2017/12436  1  J  I  Høring av utkast til del to av Nasjonal faglig retningslinje om demens - ekstern 
innspillsrunde  Helsedirektoratet   

 2017/8855  1  J  I  Høring - Forslag til nye regler for produksjon eksport av næringsmidler og fôrvarer 
på særskilte vilkår  Mattilsynet   

2017/11887  1  J  I  Dokument 17/01259-1 Høring av forslag til revidert standard for 
begrepsbeskrivelser sendt fra Direktoratet for forvaltning og IKT - ber om høringsuttalelser  
Direktoratet for forvaltning og IKT   

2017/9801  1  J  I  17/3729-1 Gjør oppmerksom på høring av EUs direktiv om tilgjengelighet av 
nettsider og mobilapplikasjoner og ber om høringssvar  Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet   

2017/13157  1  J  I  Høring - Endring i barnehageloven  Kunnskapsdepartementet   
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