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17/20 Innkalling og saksliste 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 23.04.2020 17/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Vedtak  

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

18/20 Referat fra styremøtet 19.03 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 23.04.2020 18/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatet godkjennes. 
 
 
Vedtak  

Referatet godkjennes. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/20 Forberedelse til skriftlig etatsstyringsmøte med KD 2020 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 23.04.2020 19/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Redegjørelsen tas til etterretning som forberedelse til skriftlig etatsstyring. I forbindelse med den 
skriftlige etatsstyringsdialogen utarbeider administrasjonen et utkast til skriftlig svarbrev i samråd med 
styreleder.  
 
 
Vedtak  

Redegjørelsen tas til etterretning som forberedelse til skriftlig etatsstyring. I forbindelse med den 
skriftlige etatsstyringsdialogen utarbeider administrasjonen et utkast til skriftlig svarbrev i samråd med 
styreleder.  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 

20/20 Ny fagskoletilsynsforskrift - fastsettelse av forskriften 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 23.04.2020 20/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Forslag til ny fagskoletilsynsforskrift fastsettes slik den er presentert i vedlegg 1 til saken. 
 
 
Vedtak  

Forslag til ny fagskoletilsynsforskrift fastsettes slik den er presentert i vedlegg 1 til saken. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/20 Justering av retningslinjer og praksis for generell godkjenning av 
utenlandsk høyere utdanning 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 23.04.2020 21/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Forslag til justerte retningslinjer for generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning godkjennes. 
 
 
Vedtak  

Forslag til justerte retningslinjer for generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning godkjennes. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 

22/20 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU - tilsyn med 
det systematiske kvalitetsarbeidet 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 23.04.2020 22/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det systematiske kvalitetsarbeidet ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er 
tilfredsstillende: Alle krav i universitets- og høyskoleloven § 1-6 og § 4-3 (4), 
studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og i studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt. 
 
 
Vedtak  

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er 
tilfredsstillende: Alle krav i universitets- og høyskoleloven § 1-6 og § 4-3 (4), 
studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og i studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 



 6  

23/20 OsloMet – storbyuniversitetet - tilsyn med det systematiske 
kvalitetsarbeidet 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 23.04.2020 23/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det systematiske kvalitetsarbeidet ved OsloMet – storbyuniversitetet er tilfredsstillende: Alle krav i 
universitets- og høyskoleloven § 1-6 og § 4-3 (4), studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og i 
studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt. 
 
 
Vedtak  

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved OsloMet – storbyuniversitetet er tilfredsstillende: Alle krav i 
universitets- og høyskoleloven § 1-6 og § 4-3 (4), studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og i 
studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 

24/20 Universitetet i Agder – tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 23.04.2020 24/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Agder er tilfredsstillende: Alle krav i 
universitets- og høyskoleloven §§ 1-6 og 4-3 (4), studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og 
studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt. 
 
 
Vedtak  

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Agder er tilfredsstillende: Alle krav i 
universitets- og høyskoleloven §§ 1-6 og 4-3 (4), studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og 
studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/20 Universitetet i Stavanger - tilsyn med det systematiske 
kvalitetsarbeidet 

Behandlet av Møtedato Saknr 
6 Styret i NOKUT 23.04.2020 25/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger har vesentlige mangler. 
Universitetet i Stavanger må rette opp manglene påpekt i universitets- og høyskoleloven § 1-6 og 
studietilsynsforskriften § 4-1 (2), (4), (5) og (6).  
 
Med bakgrunn i den pågående koronapandemien gir styret direktøren fullmakt, til å på et senere 
tidspunkt, fastsette UiS sin frist for oppretting.  
 
 
Vedtak  

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger har vesentlige mangler. 
Universitetet i Stavanger må rette opp manglene påpekt i universitets- og høyskoleloven § 1-6 og 
studietilsynsforskriften § 4-1 (2), (4), (5) og (6).  
 
Med bakgrunn i den pågående koronapandemien gir styret direktøren fullmakt, til å på et senere 
tidspunkt, fastsette UiS sin frist for oppretting.  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 

26/20 Tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid - oppsummering av prosjekt 2 
(NMBU, OsloMet, UiA, UiS) 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 23.04.2020 26/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar oppsummeringen til orientering.  
 
 
Vedtak  
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Styret tar oppsummeringen til orientering.  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 

27/20 NOKUTs innspill til stortingsmeldingen om god styring av statlige 
universiteter og høyskoler 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 23.04.2020 27/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Administrasjonen utformer innspill til stortingsmeldingen om god styring av statlige 
universiteter og høyskoler i tråd med saksfremlegget og styrets signaler i møtet. 
 
 
Vedtak  

Administrasjonen utformer innspill til stortingsmeldingen om god styring av statlige 
universiteter og høyskoler i tråd med saksfremlegget og styrets signaler i møtet. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 

28/20 Utkast til høringssvar til NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og 
høyskoler 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 23.04.2020 28/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Administrasjonen utformer innspill til NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler i 
tråd med saksfremlegget og styrets signaler i møtet. 
 
 
Vedtak  
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Administrasjonen utformer innspill til NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler i 
tråd med saksfremlegget og styrets signaler i møtet. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 

29/20 Fullmaktsaker 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 23.04.2020 29/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken tas til etterretning. 
 
 
Vedtak  

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

30/20 Orienteringer 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 23.04.2020 30/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Vedtak  

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

31/20 Styrets kalender 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 23.04.2020 31/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Vedtak  

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

32/20 Eventuelt 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 23.04.2020 32/20 

 
 
Styreleder fremmet en eventueltsak i møtet angående behovet for å ha en beredskap for å konstituere i 
stillingen som administrerende direktør fra 15.juni. 
 
Forslag til vedtak: 
Styrets leder og nestleder får fullmakt til å konstituere i stillingen som administrerende direktør i 
anledning av at Terje Mørland fratrer sin stilling 14.juni 2020. 
 
 
Vedtak  
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Styrets leder og nestleder får fullmakt til å konstituere i stillingen som administrerende direktør i 
anledning av at Terje Mørland fratrer sin stilling 14.juni 2020. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 

33/20 Styrets minutter 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret i NOKUT 23.04.2020 33/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken diskuteres. 
 
 
Vedtak  

Saken diskuteres. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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