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Mjøsutvalget  

• Arbeidet fra april 1998 til mai 2000 

• Bredt mandat der utfordringer, kvalitet og 

effektivitet, foruten gradsstruktur, skulle 

behandles 

• Bolognaerklæringen ble undertegnet av 

Lilletun i juni 1999 

• I mars 2001 kom stortingsmeldingen Gjør din 

plikt – Krev din rett 
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Giskes forslag –noen stikkord  

• Gjensidig forpliktende studieordninger 

• Tilbud om sammenhengende studieløp 

• Gjennomgang av fagplaner og studieopplegg 

• Nye undervisningsmetoder, digitale læremidler 

• Jevnlige tilbakemeldinger og varierte eksamensformer 

 

• Men også forslag om gradsreform, resultatbasert 

finansiering, større frihet i styring og bedret 

studiefinansiering 
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Kvalitetsreformen ble Clemets ansvar 

• Flere stortingsmeldinger 

• Et forslag fra Ryssdalutvalget om fristilling av universiteter som 

ble skrinlagt 

• Ny lov om universiteter og høyskoler 

 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Kvalitetsreformen sett fra institusjonene 

• Ny gradsstruktur 

• Reformen ble finansiert 

• Større frihet til institusjonene, men fortsatt forvaltningsorganer 

• Bedret studiefinansiering 

• NOKUT og SiU ble opprettet 
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For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 
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En ny måte å arbeide på i departementet 

• Tilstandsrapporter fra 2008 

• Endret styringsdialog 

• Institusjonene fastsatte egne virksomhetsmål fra 2012 

• Policy of no surprise  - eller å drive politikkutvikling slik at de 

berørte involveres og iverksettingen lettes 
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• Mål for å oppnå økt læringsutbytte, bedre 

gjennomføring og god relevans: 

– Krevende og engasjerende studier 

– Studenter inn i fellesskapet 

– Tydelige læringsmål og god helhet 

– Varierte lærings- og vurderingsformer 

– Samarbeid med arbeidslivet 

– Lærere med god pedagogisk kompetanse 

– Undervisning skal verdsettes høyere 
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