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PROTOKOLL 
FRA 

STYREMØTE I NOKUT 
- Unntatt offentlighet Offl § 14 

Møtedato: 11.06.2020 kl. 10:00 
Møtested: Drammensveien 288 

 
 
Møtedeltakere: 

Professor Lise Iversen Kulbrandstad Unntatt sak 38/20 
Professor Jan I. Haaland  
Administrerende direktør Stina Vrang Elias  (Skype) 
Generalsekretær Rune Foshaug (Skype) 
Fagsjef Svein Harald Larsen   
Førsteamanuensis og spesialrådgiver Jon Erik Svendsen  
Student Vilja Askelund  
Student Aleksander Thiren Sriskantharajah  
Seniorrådgiver Ingunn Dørve  

 
Møtende varamedlemmer: 

Seniorrådgiver Erik Audensen (Skype) Sak 36/20 
 
Forfall meldt fra følgende medlemmer: 

  
 
Deltakere fra sekretariatet: 

Administrerende direktør Terje Mørland Unntatt sak 36/20 
Tilsynsdirektør Øystein Lund Unntatt sak 36/20  
Administrasjonsdirektør Kathrine Dahlslett Graff  
Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin Unntatt sak 36/20 

(Skype) 
Direktør for utenlandsk utdanning Dag Hovdhaugen Unntatt sak 36/20 

(Skype) 
Kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen Unntatt sak 36/20 

(Skype) 
Rådgiver Maiya Smith-Rohde Unntatt sak 36/20 
Seksjonssjef Hege Brodahl Sak 38/20 - 39/20 

(Skype) 
Seniorrådgiver Aslaug Louise Slette Sak 38/20 - 39/20 

(Skype) 
Seniorrådgiver Claudia Lingscheid Sak 38/20 (Skype) 
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SAKSLISTE 
Saksnr Dokumentnr Tittel Side 

Vedtakssaker 

34/20 20/05001-1 Innkalling og saksliste - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 3 

35/20 20/05001-2 Referat fra styremøtet 23.04.2020 - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl § 14 3 

36/20 20/05060-2 Tilsetting av administrerende direktør - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl § 25 4 

37/20 20/05001-8 Styrets møteplan for 2021 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 
§ 14 4 

38/20 18/09433-48 Høgskolen i Innlandet- søknad om akkreditering som universitet 5 

39/20 18/05056-40 Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) - tilsyn med det 
systematiske kvalitetsarbeidet, krav til oppretting av mangler 5 

40/20 18/01695-69 Fagskolen Vestfold og Telemark - revidering av nettbasert 
utdanning i bygg og stedbasert utdanning maskinteknikk 6 

41/20 20/05001-3 Fullmaktsaker - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 8 

42/20 20/05001-4 Orienteringer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 8 

43/20 20/05001-5 Styrets kalender - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 9 

44/20 20/05001-6 Eventuelt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 9 

45/20 20/05001-7 Styrets minutter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 10 
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34/20 Innkalling og saksliste 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 11.06.2020 34/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Vedtak  

 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 

35/20 Referat fra styremøtet 23.04.2020 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 11.06.2020 35/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatet godkjennes. 
 
 
Vedtak  

 
Referatet godkjennes. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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36/20 Tilsetting av administrerende direktør 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 11.06.2020 36/20 

Forslag til vedtak: 

1. Kristin Vinje tilbys stilling som administrerende direktør for en åremålsperiode på 6 år. 
2. Styreleder gis fullmakt til å inngå arbeidsavtale med Kristin Vinje.

Vedtak 

1. Kristin Vinje tilbys stilling som administrerende direktør for en åremålsperiode på 6 år.
2. Styreleder gis fullmakt til å inngå arbeidsavtale med Kristin Vinje.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak] 

37/20 Styrets møteplan for 2021 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 11.06.2020 37/20 

Forslag til vedtak: 

Møteplanen for 2021 vedtas. 
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Vedtak  

 
Møteplanen for 2021 vedtas med unntak av styreseminaret 9. – 10. juni, som flyttes til 8. – 9. juni. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 

38/20 Høgskolen i Innlandet- søknad om akkreditering som universitet 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 11.06.2020 38/20 

 
 
Styreleder Lise Iversen Kulbrandstad forlot rommet under behandling av saken.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Høgskolen i Innlandets søknad om akkreditering som universitet avslås. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler (uhl) § 2-1 tredje ledd, forskrift 
om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 
(studiekvalitetsforskriften) § 3-4 og § 3-7 og forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere 
utdanning (studietilsynsforskriften) § 3-1.  
 
 
Vedtak  

 
Høgskolen i Innlandets søknad om akkreditering som universitet avslås. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler (uhl) § 2-1 tredje ledd, forskrift 
om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 
(studiekvalitetsforskriften) § 3-4 og § 3-7 og forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere 
utdanning (studietilsynsforskriften) § 3-1.  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 

39/20 Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) - tilsyn med det systematiske 
kvalitetsarbeidet, krav til oppretting av mangler 
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Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 11.06.2020 39/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskulen for grøn utvikling har vesentlige mangler. Kravene i 
studietilsynsforskriften §§ 4-1 (1), 4-1 (3) og 4-1 (4) er ikke oppfylt. 
 
 
 
Vedtak  

 
Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskulen for grøn utvikling har vesentlige mangler. Kravene i 
studietilsynsforskriften §§ 4-1 (1), 4-1 (3) og 4-1 (4) er ikke oppfylt. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 

40/20 Fagskolen Vestfold og Telemark - revidering av nettbasert utdanning 
i bygg og stedbasert utdanning maskinteknikk 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 11.06.2020 40/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende krav i fagskoletilsynsforskriften er ikke oppfylt:  

• § 3-1 Grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanning  
 
For fagskoleutdanningen bygg, nettbasert utdanning med samlinger, er følgende krav i 
fagskoletilsynsforskriften ikke oppfylt: 

• § 3-3 (4) Studieplanen 
• § 3-6 (1) Eksamens- og vurderingsordninger 

 
For fagskoleutdanningen maskinteknikk, stedbasert utdanning, er følgende krav i 
fagskoletilsynsforskriften er ikke oppfylt: 

• § 3-3 (4) Studieplanen 
• § 3-6 (1) Eksamens- og vurderingsordninger 

 
NOKUT trekker tilbake akkrediteringene for fagskoleutdanningene:  

• bygg, nettbasert utdanning med samlinger  
• maskinteknikk, stedbasert utdanning.  
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Fagskolen skal legge ned utdanningene så snart studentene har fullført vårsemesteret 2020. Fagskolen 
må utstede dokumentasjon på fullført semester/ avsluttet utdanning.  
 
Fagskolen skal iverksette tiltak som gjør det mulig for studentene å fullføre den påbegynte 
utdanningen. Tiltakene skal være godkjent av NOKUT, jf. fagskoleforskriften § 50 fjerde ledd.  
 
NOKUT gir i tillegg fagskolen frist til 15. august 2020 for å rette opp og dokumentere tilfredsstillende 
eksamen- og vurderingsordninger for fagskoleutdanningene:  

• bygg, stedbasert utdanning  
• maskinteknikk, nettbasert med samlinger 

 
Manglene som skal rettes opp er brudd på fagskoletilsynsforskriften §§ 3-3 (4) og 3-6 (1).  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 5 fjerde ledd 
og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 50 andre, tredje og fjerde ledd.  
 
 
Vedtak  

 
Følgende krav i fagskoletilsynsforskriften er ikke oppfylt:  

• § 3-1 Grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanning  
 
For fagskoleutdanningen bygg, nettbasert utdanning med samlinger, er følgende krav i 
fagskoletilsynsforskriften ikke oppfylt: 

• § 3-3 (4) Studieplanen 
• § 3-6 (1) Eksamens- og vurderingsordninger 

 
For fagskoleutdanningen maskinteknikk, stedbasert utdanning, er følgende krav i 
fagskoletilsynsforskriften er ikke oppfylt: 

• § 3-3 (4) Studieplanen 
• § 3-6 (1) Eksamens- og vurderingsordninger 

 
NOKUT trekker tilbake akkrediteringene for fagskoleutdanningene:  

• bygg, nettbasert utdanning med samlinger  
• maskinteknikk, stedbasert utdanning.  

 
Fagskolen skal legge ned utdanningene så snart studentene har fullført vårsemesteret 2020. Fagskolen 
må utstede dokumentasjon på fullført semester/ avsluttet utdanning.  
 
Fagskolen skal iverksette tiltak som gjør det mulig for studentene å fullføre den påbegynte 
utdanningen. Tiltakene skal være godkjent av NOKUT, jf. fagskoleforskriften § 50 fjerde ledd.  
 
NOKUT gir i tillegg fagskolen frist til 15. august 2020 for å rette opp og dokumentere tilfredsstillende 
eksamen- og vurderingsordninger for fagskoleutdanningene:  

• bygg, stedbasert utdanning  
• maskinteknikk, nettbasert med samlinger 

 
Manglene som skal rettes opp er brudd på fagskoletilsynsforskriften §§ 3-3 (4) og 3-6 (1).  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 5 fjerde ledd 
og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 50 andre, tredje og fjerde ledd.  
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[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 

41/20 Fullmaktsaker 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 11.06.2020 41/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken tas til etterretning. 
 
 
Vedtak  

 
Saken tas til etterretning. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 

42/20 Orienteringer 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 11.06.2020 42/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Vedtak  

 
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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43/20 Styrets kalender 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 11.06.2020 43/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Vedtak  

 
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 

44/20 Eventuelt 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 11.06.2020 44/20 

 
Styreleder takket av administrerende direktør Terje Mørland, og administrasjonsdirektør Kathrine 
Dahlslett Graff.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
 
 
Vedtak  

 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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45/20 Styrets minutter 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 11.06.2020 45/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken ble diskutert. 
 
 
Vedtak  

 
Saken ble diskutert. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


