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Supplerende tildelingsbrev - Delegering av myndighet til NOKUT etter 
universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven 

Bakgrunn 

Vi viser til supplerende tildelingsbrev til NOKUT 24. august 2018 hvor NOKUT fikk delegert 

fra Kunnskapsdepartementet oppgaver med å føre tilsyn og kontroll med private universiteter 

og høyskoler, private fagskoler, studentsamskipnader og selskaper som er eid av 

studentsamskipnader. I samme brev fikk NOKUT delegert oppgaven å forvalte forskrift om 

overtredelsesgebyr etter universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven, forskrift om private 

universiteter, høyskoler og fagskoler og forskrift om studentsamskipnader. I tildelingsbrevet 

for 2019 ble det delegert til NOKUT å forvalte ytterligere syv forskrifter fastsatt med hjemmel i 

universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven.  

 

Delegasjonen av de nevnte oppgaver på regelverksfeltet innebærer at NOKUT skal arbeide 

med implementering av regelverk, gi veiledning og informasjon om regelverket, følge opp at 

bestemmelsene i forskriftene blir overholdt, svare på henvendelser om forståelse av det 

aktuelle regelverket, ha ansvar for å vurdere om det er behov for justeringer i regelverket o.l. 

Det kan også, etter oppdrag fra departementet, omfatte arbeid med regelverksendringer, 

dvs. utredninger, utarbeidelse av høringsnotater, utsendelse av forslag på høring, 

oppsummering av høringsuttalelser og fremleggelse av forslag til endringer for 

departementet mv. Myndighet til å fastsette forskrift vil fortsatt ligge i departementet. 

 

Forskriftene som er delegert fra departementet utfyller bestemmelser som er fastsatt i lov. 

NOKUTs oppgave med å føre tilsyn og kontroll og sikre etterlevelse av bestemmelsene i 

forskrift, forutsetter at NOKUT har myndighet etter bestemmelser i de aktuelle lovene og som 

henger sammen med tilsyns- og kontrolloppgavene. I dialog med NOKUT har departementet 

derfor funnet det hensiktsmessig at det på flere områder hvor lovverket gir departementet 
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Side 2 
 

myndighet, bør delegeres myndighet til NOKUT for å sikre en helhetlig forvaltning av 

regelverket. 
 
 
Delegasjon av myndighet til NOKUT 

Kunnskapsdepartementet delegerer med dette sin myndighet etter følgende bestemmelser i 

universitets- og høyskoleloven: 

- § 7-2 (3). Forby bruk av institusjonsbetegnelser eller navn i strid med § 7-2 (2). 

- § 7-2 (4). Gi dispensasjon for bruk av etablerte sammensatte betegnelser som ikke er 

egnet til å forveksles med betegnelsene nevnt i § 7-2 (2). 

- § 7-2 (6) første punktum. Ilegge overtredelsesgebyr. 

- § 8-8. Ilegge pålegg om retting. 

- § 8-9. Kreve tilbakebetaling av tilskudd.  

- § 8-10 (1). Ilegge tvangsmulkt. 

- § 8-12 (1). Trekke tilbake akkreditering.  

 

NOKUT kan ikke delegere myndigheten videre. 

 

Kunnskapsdepartementet delegerer med dette sin myndighet etter følgende bestemmelser i 

fagskoleloven:  

- § 6 andre ledd. Forby bruk av institusjonsbetegnelser eller navn i strid med 

bestemmelsens første ledd. 

- § 6 tredje ledd. Gi dispensasjon for bruk av etablerte sammensatte betegnelser selv 

om de kan forveksles med betegnelsene fagskole eller fagskoleutdanning. 

- § 6 fjerde ledd. Ilegge overtredelsesgebyr for brudd på § 6.  

- § 34. Ilegge pålegg om retting. 

- § 35. Kreve tilbakebetaling av tilskudd. 

- § 36 første ledd. Ilegge tvangsmulkt.  

- § 37. Ilegge overtredelsesgebyr ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i 

medhold av fagskoleloven.  

- § 38 første ledd. Trekke tilbake akkreditering.  

 

NOKUT kan ikke delegere myndigheten videre. 

 

Med hilsen 

 

 

Knut Børve (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Christoffer Wiig 

seniorrådgiver 
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