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1. Innledning 

Vi viser til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2018, jf. Innst. 12 S (2017-2018) og 

Prop. 1 S (2017-2018). Sistnevnte viser til at det er aktuelt å flytte oppgaver fra 

Kunnskapsdepartementet til NOKUT, jf. omtale under kap. 280 post 01.  

 

Kunnskapsdepartementet har besluttet å overføre departementets tilsynsenhet for private 

høyskoler, private fagskoler og studentsamskipnader til NOKUT.  

 

2. Overføring av tilsynsenheten - delegasjon av oppgaver 

Med virkning fra 1. september 2018 overføres departementets tilsynsenhet til NOKUT. 

Kunnskapsdepartementet delegerer med dette ansvaret for oppgavene som i dag ligger i 

tilsynsenheten for private høyskoler, private fagskoler og studentsamskipnader. Oppgavene 

som delegeres beskrives nærmere under pkt. 3.  

 

Oppgavene som overføres er i dag organisert i en egen seksjon i departementet. 

Overføringen av oppgaver gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse jf. 

arbeidsmiljøloven kapittel 16.  

 

Departementet legger til grunn at tilsynsenheten og de delegerte oppgavene vil være 

underlagt Kunnskapsdepartementets generelle instruksjonsmyndighet.  

 

Departementet vil delegere ytterligere oppgaver til NOKUT med virkning fra 1. januar 2019. 

Ytterligere føringer vil følge av tildelingsbrevet til NOKUT for 2019.  
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3. Nærmere beskrivelse av oppgavene og oppdraget for 2018 

Oppgavene som delegeres er å føre tilsyn med private universiteter og høyskoler jf. 

universitets- og høyskoleloven § 8-5, private fagskoler jf. fagskoleloven § 31 og 

studentsamskipnader og selskaper som er eid av studentsamskipnader, jf. 

studentsamskipnadsloven § 12.  

 

Oppgavene består bl.a. av tilsyn og kontroll med at offentlig tilskudd og egenbetaling 

benyttes i tråd med regelverket og øvrige føringer, og etterlevelse av tilgrensende regelverk. 

Oppgavene løses gjennom systematisk bruk av regelverksutvikling, 

implementering/veiledning og legalitetskontroll. Dette omfatter bl.a. veiledning gjennom å 

besvare henvendelser om regelverket som tilsynsenheten fører tilsyn med.  

 

Delegasjonen av oppgaver per 1. september 2018 inkluderer forvaltning av forskriftene som 

regulerer ansvarsområdene til enheten som overføres til NOKUT. Forvaltning av forskrift 

omfatter ansvaret for å sette i verk en forskrift, veiledning, ansvaret for å vurdere om det er 

behov for endringer i forskriften og arbeidet med regelverksendringer. Forskrifter fastsettes 

av departementet. Forskriftene som overføres med tilsynsenheten er forskrift 13. oktober 

2017 nr. 1616 om overtredelsesgebyr etter universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven, 

forskrift 21. desember 2017 om private universiteter, høyskoler og fagskoler og forskrift 22. 

juli 2008 nr. 828 om studentsamskipnader.  

 

Ansvaret omfatter videre utredninger i tråd med oppgavene som delegeres, herunder 

analyse av tilstanden hos institusjonene og overvåking av risiko i sektorene. NOKUT har et 

selvstendig ansvar for utførelse av slike oppgaver, men arbeidet kan også skje på oppdrag 

fra departementet. Utviklingsoppgaver som i dag utføres av tilsynsenheten i departementet 

skal videreføres etter overføringen. Dette gjelder bl.a. samarbeid med OECD om utvikling av 

metode for gjennomføring av tilsyn og utvikling og implementering av regelverk, utvikling av 

retningslinjer/veiledningsmateriell om internkontroll og handel med nærstående, revisjon av 

regelverket om tilsyn med studentsamskipnader og gjennomgang av elementene i 

tilskuddsordningene for private høyskoler, fagskoler og studentsamskipnader. 

 

Departementet legger opp til at det bør være en god dialog med NOKUT videre i 2018 om 

samhandling og ansvarsdeling mellom departementet og NOKUT på de områder hvor 

NOKUT får delegert oppgaver i dette tildelingsbrevet og om ytterligere oppgaver fra 

departement fra 2019. 

 

I saker innenfor ansvarsområdene som nå delegeres, og hvor NOKUT fatter enkeltvedtak 

overfor private høyskoler, fagskoler og studentsamskipnader, er departementet klageinstans. 

 

4. Godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning 

Etter vedtatt lov om høyere yrkesfaglig utdanning skal godkjenningsordningen for utenlandsk 

fagskoleutdanning tre i kraft 1. januar 2019. NOKUT har fra og med 2016 blitt tilført midler for 
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å utforme og etablere godkjenningsordninger for utenlandsk fagskoleutdanning og 

utenlandsk fag- og yrkesopplæring.  

 

NOKUT har i dialogen med departementet vist til at det er ressurskrevende å etablere den 

nye godkjenningsordningen for fagskoleutdanning. Kunnskapsdepartementet viser til denne 

dialogen og tildeler NOKUT ytterligere midler i 2018 for redusere risikoen for lange 

saksbehandlingstider.  

 

Departementet vil også, på bakgrunn utviklingen i saksmengden, vurdere å videreføre og 

styrke NOKUTs ressurser knyttet til denne oppgaven for kommende år. Departementet 

forventer samtidig at NOKUT gjør interne disponeringer for å møte det ressursbehovet som 

godkjenningsordningen krever.  

 

5. Orientering om tildelingene 

Kunnskapsdepartementet stiller med dette 7,2 mill. kroner til disposisjon for NOKUT over 

kap. 281 post 01 i 2018. Midlene skal finansiere drift av oppgavene som i dag ligger i 

departementets tilsynsenhet fra 1. september og ut året.  

 

Kunnskapsdepartementet stiller i tillegg 2 mill. kroner til disposisjon for NOKUT over kap. 

200 post 21 i 2018. Midlene skal gå til gjennomføringen av godkjenningsordningen for 

utenlandsk fagskoleutdanning.  

 

Departementet vil komme tilbake til finansiering av oppgavene fra 2019 i tildelingsbrevet for 

2019.   

 

6. Rapportering  

Regnskap og rapport for bruk av midlene inkluderes i Årsrapport (2018-2019) med frist til 

departementet 15. mars 2019.  

 

I rapporteringen skal det gis en beskrivelse av tiltakets resultater og måloppnåelse. Det skal 

videre bekreftes av midlene er benyttet i samsvar med forutsetningene i tildelingsbrevet.  

 

Med hilsen 

 

Knut Børve (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Erling H. Dietrichson 

seniorrådgiver 
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