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KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
Postboks 8119 DEP
0032 OSLO

Høring - forslag til nye reguleringer av tilskudd og egenbetaling for private
høyskoler og fagskoler

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 12. mai 2016, hvor adressatene inviteres til
å avgi høringsuttalelser knyttet til det foreliggende forslaget til nye reguleringer av
tilskudd og egenbetaling for private høyskoler og fagskoler.

Departementet presiserer i notatets pkt 1 9 .1 hvilke føringer som er gitt i tilskuddsbrevene
til både høgskolene og fagskolene hvilken kontrollfunksjon Riksrevisjonen har i denne
sammenheng .

Under pkt. 2.2.3 i tilskuddsbrevet til private høyskoler, som omtaler Krav til regnskapet,
forsvarlig økonomistyring og kontroll, heter det videre:

Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt
etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og lov om
Riksrevisjonen § 12.

I tilskuddsbrevet til fagskoler heter det blant annet under pkt. 3.2 om Utbetal ing og
kontroll:

Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan foreta kontroll med at midlene
nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 andre ledd og lov
om Riksrevisjonen § 12. Departementet kan kreve tilskuddet helt eller delvis
tilbak ebetalt dersom det ikke benyttes i samsvar med forutsetningene.

Vi har merket oss at Kunnskapsdepartementet i forslage t til ny i § 8 - 7 i universitets - og
høgskoleloven og ny § 12 i fagskoleloven blant annet foreslår at regnskapene for private
universitete r, høgskoler og fagskoler skal revideres av statsautorisert eller registrert
revisor.
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Riksrevisjonen legger til grunn at disse endringsforslagene ikke på noe område påvirker 

Riksrevisjonens rett til innsyn og informasjon, jf Bevilgningsreglementets § 10 andre ledd 

og Lov om Riksrevisjonen § 12. 

 

 

Etter fullmakt  

Tora Struve Jarlsby  

ekspedisjonssjef Thorgunn Nordstrand 

 avdelingsdirektør 

  

Brevet er ekspedert digitalt og har derfor ingen håndskreven signatur 
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