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STYREMØTE I NOKUT 
- Unntatt offentlighet Offl § 14 

Møtedato: 19.03.2020 kl. 10:00 
Møtested: Telefonmøte 

 
 
        
 
Møtedeltakere: 
Professor Lise Iversen Kulbrandstad  
Professor Jan I. Haaland  
Generalsekretær Rune Foshaug  
Førsteamanuensis og spesialrådgiver Jon Erik Svendsen  
Fagsjef Svein Harald Larsen  
Student Vilja Askelund  
Student Aleksander Thiren Sriskantharajah  
Seniorrådgiver Ingunn Dørve  
 
Møtende varamedlemmer: 

  
 
Forfall meldt fra følgende medlemmer: 
Administrerende direktør Stina Vrang Elias  
 
Deltakere fra sekretariatet: 

Administrasjonsdirektør Kathrine Dahlslett Graff  
Tilsynsdirektør Øystein Lund Unntatt sak 15/20 
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12/20 Innkalling og saksliste 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 19.03.2020 12/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Vedtak  

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

13/20 Referat fra styremøte 13.02.2020 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 19.03.2020 13/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatet godkjennes. 
 
 
Vedtak  

Referatet godkjennes. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/20 Søknad om endring av akkreditering for fagområdet grønne design- 
og miljøfag ved Norges grønne fagskole Vea 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 19.03.2020 14/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Avgrensningen av fagområdet grønne design- og miljøfag ved Norges grønne fagskole Vea justeres i 
tråd med det som anbefales av sakkyndig komité i vedlagte tilsynsrapport.  
 
 
Vedtak  

Avgrensningen av fagområdet grønne design- og miljøfag ved Norges grønne fagskole Vea justeres i 
tråd med det som anbefales av sakkyndig komité i vedlagte tilsynsrapport.  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 

15/20 Utlysningstekst til utlysing av direktørstillingen i NOKUT 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 19.03.2020 15/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret slutter seg til forslaget til kravprofil og utlysningstekst med de endringer som framkom på 
møtet. 
 
 
 
Vedtak  

Styret slutter seg til forslaget til kravprofil og utlysningstekst med de endringer som framkom på 
møtet. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/20 Forslag til endring i fagskoletilsynsforskriften og 
studietilsynsforskriften og ekstra fullmakter til adm. direktør i perioden 
med tiltak for å hindre korona-smitte 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 19.03.2020 16/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til endringsforskrift fastsettes slik den er presentert i vedlegg 1 til saken. 
2. Administrasjonen kunngjør straks endringsforskriften og informerer sektor om endringen.  
3. Administrerende direktør får fullmakt til å fatte nødvendige vedtak, herunder enkeltvedtak og 

forskriftsendringer, om hvordan institusjoner og NOKUT skal forholde seg i perioden med 
tiltak knyttet til Covid-19. 

 
 
Vedtak  

1. Forslag til endringsforskrift fastsettes slik den er presentert i vedlegg 1 til saken. 
2. Administrasjonen kunngjør straks endringsforskriften og informerer sektor om endringen.  
3. Administrerende direktør får fullmakt til å fatte nødvendige vedtak mellom styremøtene – 

normalt i samråd med styrets leder, herunder enkeltvedtak og forskriftsendringer, om hvordan 
institusjoner og NOKUT skal forholde seg i perioden med tiltak knyttet til Covid-19. 

 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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