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Høringsbrev - forslag til ny forskrift om tilsyn med kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning 
(fagskoletilsynsforskriften)  

NOKUT sender på høring forslag til ny forskrift om tilsyn med kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning 

(fagskoletilsynsforskriften).  

Høringsfrist og praktisk informasjon 

Høringsfristen er satt til 1. november 2019. Høringssaken er tilgjengelig på https://www.nokut.no/hoering-ny-

fagskoletilsynsforskrift.Vi ber om at dere sender høringsuttalelser elektronisk til postmottak@nokut.no. 

Høringen er offentlig, og alle som ønsker det kan sende inn høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter 

offentlighetsloven, og NOKUT vil publisere dem.  

NOKUT ber om kommentarer til forslaget som helhet og til de enkelte paragrafene. Forslaget til ny forskrift 
inneholder ikke merknader, og vi ber spesielt om tilbakemelding på om forskriftsteksten er tilstrekkelig tydelig 

uten merknader. 

Vi ber om at høringsinstansene vurderer om de bør sende høringen til underliggende og samarbeidende 

virksomheter. 

Vi tar sikte på at NOKUTs styre vedtar ny fagskoletilsynsforskrift i desember 2019. 

Kort om forslaget til forskrift 

NOKUT har utarbeidet et forslag til ny fagskoletilsynsforskrift som følge av ny lov om høyere yrkesfaglig 

utdanning av 2018 og departementets forslag til ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning av 2019.  

De største endringene i forslaget sammenlignet med gjeldende forskrift gjelder oppbygning, struktur, og 

bestemmelser som utgår fordi de ivaretas av lov og overordnet forskrift. Innholdsmessig er forslaget til ny 

forskrift i hovedsak en videreføring av kravene i gjeldende forskrift. 

Vi viser til det vedlagte høringsnotatet for nærmere omtale av forslagene til endringer i 
fagskoletilsynsforskriften. Som ytterligere informasjon om endringene, har NOKUT laget et oppsett med 

utgangspunkt i gjeldende forskrift. Her angir vi hvilke krav som videreføres, ikke videreføres eller nå reguleres i 

fagskolelov eller forslag til ny fagskoleforskrift. Oppsettet er lagt ved høringsdokumentene. 
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Med hilsen 

 

Terje Mørland   

direktør   Øystein Lund 

 tilsynsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert. 

 

  
         

 

Vedlegg:  Forslag til ny forskrift om tilsyn med kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning 

(fagskoletilsynsforskriften) 

Høringsnotat – forslag til ny forskrift om tilsyn med kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning 

(fagskoletilsynsforskriften) 
Oversikt over bestemmelser NOKUT foreslår å videreføre fra gjeldende forskrift om tilsyn med 

kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) 

Høringsinstanser 
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