
Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere 

utdanning og fagskoleutdanning 
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx. desember 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 

(universitets- og høyskoleloven) § 1-6 annet ledd, § 2-1, § 3-1 og § 3-4 og lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning 

(fagskoleloven) § 2 sjette ledd.  

 

 

Kapittel 1. Generelle bestemmelser 
 

§ 1-1. Virkeområde  

Forskriften gjelder kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning, samt 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningens (NOKUT) behandling av saker og fastsetting 

av standarder etter universitets- og høyskoleloven kapittel 1, kapittel 2 og kapittel 3, samt 

godkjenning av utdanninger og tilbydere etter fagskoleloven § 2. 
 

§ 1-2. Vedtaksførhet og flertallskrav 

Styret for NOKUT er vedtaksført for behandling av saker etter denne forskrift 

når lederen eller lederens stedfortreder og fire andre medlemmer er til stede. Ved 

stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.  

 

§ 1-3. NOKUTs formål og avgrensning: 

(1) NOKUT er et uavhengig statlig forvaltingsorgan med utøvende tilsynsmyndighet for 

kvaliteten i høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge.  
 

(2) I tråd med universitets- og høyskoleloven § 2-1 annet ledd er formålet med NOKUTs 

arbeid å bidra til å sikre et høyt internasjonalt nivå i utdanningstilbudene ved 

institusjonene, samt at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høyere utdanning, 

fagskoleutdanning og godkjent høyere utenlandsk utdanning. 
 

§ 1-4. NOKUTs tilsynsvirksomhet 

Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT føre tilsyn med 

kvaliteten av utdanningen ved norske institusjoner som tilbyr høyere utdanning og 

fagskoleutdanning, samt utføre andre forvaltningsoppgaver. Tilsynsvirksomheten omfatter 

både kontrollarbeid og bistand til institusjonene i deres utviklingsarbeid.  
 

§ 1-5. NOKUTs utøvelse av forvaltningsmyndighet 

NOKUT skal ved utøvelsen av forvaltningsoppgaver pålagt i lov og forskrift ha en 

organisering og en arbeidsmetode som sikrer at formålet med NOKUTs arbeid ivaretas, 

samt at samfunnet har tillit til NOKUT som et uavhengig statlig forvaltningsorgan. 
  



§ 1-6. NOKUTs oppgaver 

NOKUT har følgende oppgaver:  

(1) Generelt: 

- Føre tilsyn med at institusjonene etterlever krav som stilles i lov og forskrift 

som faller innenfor NOKUTs forvaltningsområde. 

- Søke å bistå institusjonene i deres utviklingsarbeid. 

- Drive veiledning og rådgivning på aktuelle områder, samt drive 

informasjonsvirksomhet overfor aktørene i sektoren og samfunnet for øvrig. 

- Sørge for at NOKUTs virksomhet er i tråd med internasjonale regler, 

standarder og praksis. 
 

(2) Høyere utdanning: 

- Akkreditere institusjoner og studier.  

- Revidere akkrediteringer. 

- Evaluere institusjonenes interne kvalitetssikringssystemer. 

- Evaluere for å bedømme kvaliteten i høyere utdanning. 
 

(3) Fagskoleutdanning:  

- Gi godkjenning av fagskoleutdanning og fagområde. 

- Gi godkjenning av kvalitetssikringssystem for fagskoler. 

- Revidere fagskoleutdanning og fagområde. 
 

(4) Generell godkjenning: 

- Gi generell godkjenning av høyere utdanning. 

- Formidle informasjon om institusjonenes vedtak om godkjenning av høyere 

utdanning. 

- Drive informasjonssenter for godkjenning av høyere utenlandsk utdanning 

og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet (navn på senteret). 

- Føre og vedlikeholde GSU-listen. 
 

§ 1-7. NOKUTs utviklingsarbeid 

NOKUT skal drive målrettet utviklingsarbeid med det formål å bidra til at 

kvaliteten av høyere utdanning og fagskoletilbud i Norge holder et høyt internasjonalt nivå. 
 

§ 1-8. NOKUTs virkemidler 

I tråd med formålet med NOKUTs virksomhet kan NOKUT benytte seg av andre 

virkemidler og gjennomføre andre tiltak enn det som fremgår av lov og forskrift. NOKUT 

vurderer selv hvilke tiltak det anser som hensiktmessige å anvende. 
  



§ 1-9. Oppnevning av sakkyndige 

(1) NOKUT oppnevner sakkyndige til å gjennomføre evalueringer i høyere utdanning av 

institusjonenes kvalitetssikringssystem, jf. § 2-2, evalueringer i forbindelse med 

søknader om akkreditering av studier og institusjoner og revidering av akkreditering, jf. 

kapittel 3, samt for å gi anbefaling om godkjenninger av utdanninger eller tilbydere i 

fagskoleutdanningen etter forskriftens kapittel 5. NOKUT oppnevner også sakkyndige til 

å gjennomføre evalueringer av betydning for å kunne bedømme kvaliteten i høyere 

utdanning. De sakkyndige skal avgi rapport om evalueringen. 

(2) NOKUT fastsetter kriterier for de sakkyndiges kompetanse og for oppnevning av disse, 

samt de sakkyndiges mandat. NOKUT fastsetter nærmere bestemmelser vedrørende 

saksbehandlingen. 
 

§ 1-10. Forholdet til forvaltningsloven  

Forvaltningsloven gjelder ved behandling av saker etter denne forskrift, med 

følgende unntak og presiseringer:  

a) Vedtak etter § 2-2, § 2-3, § 3-1, § 3-2, § 3-4, § 3-5, § 5-1, § 5-2, § 5-3, § 5-4, § 5-5, § 6-1 og 

§ 6-2 regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. 

b) Bare den som et vedtak direkte gjelder for, kan klage over vedtak fattet av NOKUT. 

c) NOKUTs faglige vurdering av de faktiske forhold i forbindelse med vedtak etter § 2-

2, § 2-3, § 3-1, § 3-2, § 3-4, § 3-5, § 5-1, § 5-2, § 5-3, § 5-4 og § 5-5,kan ikke påklages.  

 

§ 1-11. Tilrettelegging og informasjon 

(1) Institusjoner som er omfattet av NOKUTs tilsyns- og kontrollvirksomhet, skal legge 

forholdene til rette for at NOKUT skal kunne utføre oppgaver som følger av lov og forskrift. 

(2) NOKUT kan kreve påkrevde og relevante opplysninger, redegjørelser og foreta 

undersøkelser for å gjennomføre tilsynsoppgaver som følger av lov og forskrift.  
 

 

Kapittel 2. Internt system for kvalitetssikring for institusjoner 

som tilbyr høyere utdanning 
 

§ 2-1. Krav til kvalitetssikringssystem  

(1) Universiteter og høyskoler skal ha et system for sitt kvalitetssikringsarbeid som 

sikrer kontinuerlige forbedringer, gir tilfredsstillende dokumentasjon av arbeidet og 

avdekker sviktende kvalitet.  

(2) Kvalitetssikringssystemet skal sikre og bidra til å utvikle kvaliteten i hele 

utdanningen, inkludert praksisopplæring. Systemet skal omfatte alle forhold som har 

betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avslutning av 

studiet og overgangen til arbeidslivet.  



(3) NOKUT fastsetter, i samråd med sektoren, de kriterier som 

kvalitetssikringssystemet skal evalueres i forhold til.  

 

§ 2-2. Evaluering av institusjonenes system for kvalitetssikring  

(1) NOKUT skal foreta evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring. 

Det skal ikke gå mer enn 6 år mellom hver evaluering av den enkelte institusjons 

system for kvalitetssikring. NOKUT fastsetter evalueringens innhold og omfang, samt en 

tidsplan for evalueringen. Evalueringene må være i samsvar med internasjonale krav. 

(2) Evalueringen skal munne ut i en tilråding om hvorvidt systemet sett under ett er 

tilfredsstillende, og eventuelt angi områder hvor institusjonen bør videreutvikle sitt 

system.  

(3) Dersom NOKUT finner at det foreligger vesentlige mangler ved 

kvalitetssikringssystemet, skal institusjonen gis en rimelig frist på inntil 6 måneder til å 

rette opp forholdene.  

 

§ 2-3. Tilbaketrekking av rett til å søke om akkreditering av studier og 

myndighet til å etablere studier  
 

(1) Dersom NOKUT fatter vedtak om at kvalitetssikringssystemet ikke er 

tilfredsstillende ved en institusjon som gir akkrediterte studium, mister institusjonen 

retten til å søke om akkreditering av nye studier. Institusjonen kan kreve at en ny 

evaluering av systemet for kvalitetssikring iverksettes når det har gått ett år etter at 

NOKUT fattet slikt vedtak. Dersom NOKUT etter ny evaluering finner systemet for 

kvalitetssikring tilfredsstillende, kan institusjonen igjen søke om akkreditering av nye 

studier.  

(2) Dersom NOKUT fatter vedtak om at kvalitetssikringssystemet ikke er 

tilfredsstillende ved en institusjon som er akkreditert som høyskole, vitenskapelig 

høyskole eller universitet, skal vedtaket oversendes departementet. Departementet 

trekker da tilbake institusjonens myndighet til å etablere nye studier etter lov om 

universiteter og høyskoler § 3-3 første og annet ledd. Institusjonen kan kreve at en ny 

evaluering av kvalitetssikringssystemet iverksettes når det har gått ett år etter at retten 

til å etablere studier er trukket tilbake av departementet. Dersom NOKUT etter ny 

evaluering finner systemet for kvalitetssikring tilfredsstillende, skal departementet gi 

institusjonen myndighet til å etablere nye studier som institusjonen er akkreditert for.  

 

 

Kapittel 3. Akkreditering av studier og institusjoner i høyere 

utdanning 
 

§ 3-1. Akkreditering av studier  

(1) Institusjon som ikke går inn under lov om universiteter og høyskoler kan søke 

NOKUT om akkreditering av studier.  



(2) Høyskoler og vitenskapelige høyskoler kan søke NOKUT om akkreditering av 

studier som den enkelte institusjon selv ikke har myndighet til å etablere.  

(3) Høyskoler kan søke NOKUT om akkreditering av stipendprogram for kunstnerisk 

utviklingsarbeid som den enkelte høyskole selv gir, som tilsvarende 

doktorgradsprogram, jf. § 3-3 annet og tredje ledd. Akkreditering kan også gis på 

grunnlag av høyskolens bidrag i et felles stipendprogram for kunstnerisk 

utviklingsarbeid.  

(4) En forutsetning for akkreditering av studier er at kravene i lov om universiteter og 

høyskoler er oppfylt, jf. også denne forskrift § 2-1. Eventuelle forskrifter og 

rammeplaner fastsatt med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 3-2, skal 

legges til grunn for akkrediteringen.  

(5) NOKUT fastsetter i forskrift de standarder og kriterier som skal legges til grunn for 

akkreditering av studier, herunder forholdet mellom desentralisert virksomhet og 

virksomheten forøvrig, og stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. NOKUT 

skal påse at standardene er i tråd med internasjonale standarder som Norge er 

forpliktet til å følge.  

(6) NOKUT avgjør hvilke endringer i studier som skal forelegges NOKUT.  

(7) NOKUTs vedtak om akkreditering av studier som skal inngå i grunnlaget for 

høyere grad eller yrkesutdanning etter første og annet ledd, og vedtak om 

akkreditering av stipendprogram som nevnt i tredje ledd, skal oversendes 

departementet.  

 

§ 3-2. Akkreditering av institusjoner  

(1) Institusjon som gir akkreditert studietilbud kan søke NOKUT om akkreditering som 

høyskole, vitenskapelig høyskole eller universitet. 

(2) NOKUTs vedtak om akkreditering etter første ledd oversendes departementet.  
 

§ 3-3. Standarder for akkreditering av institusjoner  

(1) For å bli akkreditert som høyskole må følgende vilkår være oppfylt:  

a) Institusjonens primærvirksomhet skal være høyere utdanning, forskning og 

faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid samt formidling. 

b) Institusjonens organisering og infrastruktur, herunder tilfredsstillende bibliotek, 

skal være tilpasset virksomheten. 

c) Institusjonen skal ha forsknings- og faglig eller kunstnerisk 

utviklingsvirksomhet relatert til sine fagområder. 

d) Institusjonen skal ha ansatte i undervisnings- og forskerstilling på sentrale 

fagområder som inngår i studiene. 

e) Institusjonen skal ha akkreditering for minst ett studietilbud som gir selvstendig 

rett til å tildele lavere grad, og ha uteksaminert lavere grads kandidater i minst 

to år.  



f) Institusjonen skal være tilknyttet nasjonale og internasjonale nettverk innenfor 

høyere utdanning, forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid. 

(2) For å bli akkreditert som vitenskapelig høyskole må følgende vilkår være oppfylt:  

a) Institusjonens primærvirksomhet skal være høyere utdanning, forskning og 

faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid samt formidling. 

b) Institusjonens organisering og infrastruktur, herunder tilfredsstillende bibliotek, 

skal være tilpasset virksomheten. 

c) Institusjonen skal ha ansatte i undervisnings- og forskerstilling på de fagområder 

som inngår i studiene. 

d) Institusjonen skal ha akkreditering for minst ett studietilbud av minst fem års 

varighet, samlet eller som integrert studieløp, som gir selvstendig rett til å tildele 

høyere grad, og ha uteksaminert høyere grads kandidater i minst to år. 

e) Institusjonen skal ha en stabil forskerutdanning og selvstendig rett til å tildele 

doktorgrad, eller ha akkreditering for tilsvarende stipendprogram for 

kunstnerisk utviklingsarbeid, jf. § 3-1 tredje ledd. 

f) Institusjonen skal være tilknyttet nasjonale og internasjonale nettverk innenfor 

høyere utdanning, forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og skal 

delta i det nasjonale samarbeidet som gjelder forskerutdanning eller tilsvarende 

stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. 

(3) For å bli akkreditert som universitet må følgende vilkår være oppfylt:  

a) Institusjonens primærvirksomhet skal være høyere utdanning, forskning og 

faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid samt formidling.  

b) Institusjonens organisering og infrastruktur, herunder tilfredsstillende bibliotek, 

skal være tilpasset virksomheten. 

c) Institusjonen skal ha stabil forsknings- og faglig eller kunstnerisk 

utviklingsvirksomhet av høy kvalitet relatert til sine fagområder. 

d) Institusjonen skal ha ansatte i undervisnings- og forskerstilling på de fagområder 

som inngår i studiene. 

e) Institusjonen skal ha akkreditering for minst fem studietilbud av minst fem års 

varighet, samlet eller som integrerte studieløp, som gir selvstendig rett til å 

tildele høyere grad, samt lavere grads utdanninger innenfor flere fagområder. 

Institusjonen skal ha uteksaminert kandidater på lavere og høyere grads nivå på 

de fleste av disse fagområdene. 

f) Institusjonen skal ha en stabil forskerutdanning og selvstendig rett til å tildele 

doktorgrad på minst fire fagområder. To av disse skal være sentrale i forhold til 

regionale virksomheters verdiskapning, samtidig som fagområdene har nasjonal 

betydning. Den ene av de fire doktorgradene kan utgjøres av stipendprogram for 

kunstnerisk utviklingsarbeid som institusjonen har fått akkreditering for, jf. § 3-1 

tredje ledd. 

g) Institusjonen skal være tilknyttet nasjonale og internasjonale nettverk innenfor 

høyere utdanning, forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og skal 

delta i det nasjonale samarbeidet som gjelder forskerutdanning og eventuelt 

tilsvarende kunstnerisk stipendprogram. 



(4) NOKUT fastsetter i forskrift utfyllende kriterier for akkreditering som høyskole, 

vitenskapelig høyskole og universitet.  

 

§ 3-4. Revidering av akkrediterte studier  

(1) NOKUT kan på fritt grunnlag revidere akkrediterte studier. Revideringen baseres på 

en evaluering foretatt av sakkyndige, jf. § 1-9 første ledd.  

(2) Dersom NOKUT finner at et studietilbud ikke er i tråd med de krav som stilles, skal 

institusjonen gis en rimelig frist på inntil 2 år til å iverksette tiltak.  

(3) Dersom NOKUT etter dette finner at vilkårene ikke er i tråd med de krav som stilles 

og gjør vedtak om å trekke tilbake akkrediteringen av et studietilbud, skal institusjonen 

umiddelbart trekke studietilbudet tilbake. Institusjonen skal iverksette tiltak, godkjent 

av NOKUT, som gjør det mulig for studentene å fullføre studiet.  

 

§ 3-5. Revidering av akkrediterte institusjoner  

(1) NOKUT kan på fritt grunnlag revidere en akkreditert institusjon. Revideringen baseres 

på en evaluering foretatt av sakkyndige, jf. § 1-9 første ledd. 

(2) Dersom NOKUT finner at en institusjon ikke lenger oppfyller kravene til 

akkreditering, jf. § 3-3, skal institusjonen gis en rimelig frist på inntil 2 år til å rette opp 

mangelfulle forhold. Dersom vilkårene for akkreditering etter fristens utløp ikke er 

oppfylt, skal NOKUT trekke akkrediteringen tilbake.  

(3) NOKUTs vedtak om å trekke tilbake akkrediteringen av en institusjon, skal 

oversendes departementet, jf. universitets- og høyskoleloven §§ 3-3 og 1-2 første og annet 

ledd.  
 

§ 3-6 Søknad om akkreditering  

(1) NOKUT utarbeider retningslinjer for utformingen og behandlingen av søknader om 

akkreditering av studier og institusjoner etter §§ 3-1 og 3-2. For å effektivisere 

saksbehandlingen kan NOKUT fastsette søknadsfrister. 

(2)NOKUT kan i særskilte tilfelle fastsette at nye søknader om akkreditering ikke kan 

fremmes før etter en tidsperiode på inntil 2 år.  
 

 

Kapittel 4. Fellesgrader 
 

§ 4-1. Institusjonenes adgang til å gi grader og yrkesutdanninger i samarbeid 

med andre institusjoner  

(1) Universiteter og høyskoler kan gi grader og yrkesutdanninger i samarbeid med 

andre norske eller utenlandske institusjoner (fellesgrader).  

(2) For studier som skal inngå i grunnlaget for fellesgrad og som den enkelte 

institusjon ikke selv har myndighet til å etablere, gjelder akkrediteringsbestemmelsene 



etter denne forskrift § 3-1 så langt de passer. NOKUT kan i slike tilfeller akkreditere 

også deler av et studium.  

 

§ 4-2. Krav til fellesgrader - institusjonenes ansvar  

(1) Universiteter og høyskoler som gir fellesgrader skal inngå avtale med 

samarbeidende institusjoner, som regulerer ansvarsforholdet mellom partene, 

herunder gradstildeling og vitnemålsutforming.  

(2) Institusjonen skal påse at samarbeidsinstitusjonene er akkreditert eller offentlig 

godkjent for å kunne gi høyere utdanning i henhold til gjeldende systemer i det aktuelle 

land, og at de aktuelle studiene er akkreditert som høyere utdanning på fellesgradens 

nivå.  

(3) Studenter som tas opp på studier som skal inngå i grunnlaget for fellesgrad mellom 

institusjonene, skal sikres studieopphold av et visst omfang ved de samarbeidende 

institusjoner.  

(4) Dersom samarbeid om fellesgrad opphører, skal institusjonen inngå avtale med en 

annen institusjon som kan ta det faglige ansvaret for at studentene skal kunne 

gjennomføre studiet og avlegge eksamen, eller iverksette andre tiltak som gjør det 

mulig for studentene å fullføre studiet. Slike tiltak skal godkjennes av NOKUT i tilfeller 

der NOKUT har akkreditert de aktuelle studiene ved institusjonen, jf. § 4-1 annet ledd.  

(5) Universiteter og høyskoler skal rapportere til NOKUT om hvilke fellesgrader 

institusjonen gir.  

 

§ 4-3. Utfyllende bestemmelser  

NOKUT kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om fellesgrader.  

 

 

Kapittel 5. Fagskoleutdanning 
 

§ 5-1. Godkjenning av utdanningstilbud etter lov om fagskoleutdanning  

(1) NOKUT behandler søknad om godkjenning av utdanningstilbud etter lov om 

fagskoleutdanning. NOKUT oppnevner faglig sakkyndige for sin behandling av 

søknaden. NOKUT fastsetter mandat og kriterier for sakkyndig vurdering. NOKUT 

skal også behandle søknader om vesentlige endringer i allerede godkjente tilbud, 

herunder etablering av godkjente undervisningstilbud på nye steder. 

(2) NOKUT utarbeider retningslinjer for behandling av søknader, herunder 

søknadsfrister, krav til utforming av søknader og krav til dokumentasjon av 

styringsordning og reglementer med mer etter lov om fagskoleutdanning. 

(3) NOKUT sender de sakkyndiges rapport til den berørte tilbyder som skal gis en frist 

på minst 6 uker til å uttale seg før NOKUT fatter vedtak. 



(4) NOKUT skal påse at utdanningstilbudet er i tråd med de internasjonale standarder, 

konvensjoner og avtaler som Norge er forpliktet til å følge. 

(5) NOKUT kan gi godkjenning uten bruk av sakkyndige dersom utdanningen allerede 

er godkjent i henhold til formelle krav knyttet til fag eller dersom søknaden gjelder 

endringer i tidligere godkjente utdanningstilbud. 

(6) Tildelt godkjenning gjelder slik det fremgår av NOKUTs godkjenningsbrev. Et 

tilbud som er godkjent som heltids- eller deltidsstudium, kan tilbys på deltid eller heltid 

samme sted, og etter samme undervisningsmodell, forutsatt at tilbudet ellers er i 

samsvar med godkjenningen. 

(7) Dersom en tilbyder har fått en søknad om godkjenning avslått, kan NOKUT 

bestemme at en ny søknad om godkjenning av samme utdanning først kan fremmes 

etter inntil to år. 

 

§ 5-2. Godkjenning av tilbydere  

(1) Tilbydere som gir godkjent fagskoleutdanning, kan søke NOKUT om godkjenning 

for å opprette fagskoleutdanninger innenfor avgrensede fagområder (godkjent 

tilbyder). En godkjent tilbyder har fullmakt til selv å opprette nye fagskoleutdanninger. 

I sitt vedtak fastsetter NOKUT fagområdet fullmakten gjelder for. NOKUT kan også 

fastsette andre vilkår. NOKUT oversender kopi av vedtak til Kunnskapsdepartementet 

og Lånekassen. 

(2) Vilkår for å kunne søke om godkjenning som tilbyder: 

a) Tilbyderen må ha uteksaminert kandidater i minst én godkjent 

fagskoleutdanning i minst to år. 

b) Tilbyderen må ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring, jf. denne 

forskrift § 5-3. 

c) Tilbyderen må dokumentere deltakelse i garanti- eller forsikringsordning som 

sikrer studenter erstatning dersom tilbyder frivillig eller pålagt brått stanser en 

utdanning, hvor det er studenter som ikke har fullført utdanningen etter oppsatt 

plan. 

(3) For å bli godkjent som tilbyder må følgende vilkår være oppfylt: 

a) Tilbyderens primærvirksomhet skal være utdanning. 

b) Tilbyderen skal ha fast ansatte i undervisningsstilling og administrative stillinger 

med en slik kompetanse at tilbyder er i stand til kvalitetssikre og utvikle sine 

pedagogiske metoder og nye og eksisterende utdanningstilbud innenfor sentrale 

fagområder som inngår i utdanningene. 

c) Tilbyderen skal ha et tilfredsstillende samarbeid med arbeidslivet. 

(4) NOKUT utarbeider retningslinjer for behandling av søknader og kriterier for 

godkjenning av tilbyder. 

(5) En godkjent tilbyder må rapportere om opprettelse av nye tilbud og avvikling av 

eksisterende tilbud til NOKUT, med kopi til Kunnskapsdepartementet og Lånekassen. 



(6) Hvis en tilbyder har fått avslått søknad om godkjenning som tilbyder, kan NOKUT 

bestemme at en ny søknad først kan fremmes etter inntil to år. 

 

§ 5-3. Kvalitetssikring  

(1) Interne system for kvalitetssikring 

Fagskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som 

sikrer kontinuerlige forbedringer og fagenes yrkesrelevans, gir tilfredsstillende 

dokumentasjon av kvalitetssikringsarbeidet ved institusjonen og avdekker sviktende 

kvalitet. 

(2) Vurdering av tilbydernes system for kvalitetssikring 

NOKUT skal vurdere om systemet for kvalitetssikring er tilfredsstillende. 

Vurderingen omfatter både systemets strukturelle oppbygging, den dokumentasjon det 

frembringer, og de vurderinger av utdanningskvaliteten som tilbyderen selv gjør. 

NOKUT fastsetter, i samråd med berørte parter og fagmiljøet, de kriterier som 

det interne systemet for kvalitetssikring skal vurderes i forhold til. 

NOKUT kan gi unntak fra bestemmelsene om kvalitetssikring i denne forskrift 

hvis et system for kvalitetssikring allerede inngår i kravene fra norsk offentlig 

sertifiserende eller autoriserende myndighet, jf. denne forskrift § 5-1 femte ledd. 

(3) Tilbaketrekking av rett til å søke om godkjenning av fagskoleutdanninger og 

godkjenning som tilbyder 

Dersom NOKUT fatter vedtak om at systemet for kvalitetssikring ikke er 

tilfredsstillende hos tilbyder som gir godkjent fagskoleutdanning, kan NOKUT frata 

tilbyderen retten til å søke om godkjenning av nye utdanninger. Tilbyderen kan kreve 

at en ny vurdering av systemet for kvalitetssikring iverksettes når det har gått ett år 

etter at NOKUT fattet slikt vedtak. NOKUT kan bestemme kortere karantenetid. 

Tilbyderen må selv kontakte NOKUT for iverksettelse av en ny vurdering. Dersom 

NOKUT etter ny vurdering finner systemet for kvalitetssikring tilfredsstillende, kan 

tilbyderen igjen søke om godkjenning av nye fagskoleutdanninger. 

Dersom NOKUT fatter vedtak om at systemet for kvalitetssikring ikke er 

tilfredsstillende hos en godkjent tilbyder, kan NOKUT trekke tilbake tilbyderens 

myndighet til å etablere nye fagskoleutdanninger etter lov fagskoleutdanning § 2 annet 

ledd. NOKUTs vedtak om tilbaketrekking av godkjenning som tilbyder oversendes 

departementet og Lånekassen. Tilbyderen kan kreve at en ny vurdering av systemet for 

kvalitetssikring iverksettes når det har gått ett år etter at retten til å etablere 

fagskoleutdanninger er trukket tilbake. NOKUT kan bestemme kortere karantenetid. 

Tilbyderen må selv kontakte NOKUT for iverksettelse av ny vurdering. 

 

§ 5-4. Revidering av godkjenning av utdanningstilbud  

(1) NOKUT kan på fritt grunnlag foreta en revidering av en tidligere gitt godkjenning. 



(2) Kriterier som er fastsatt med hjemmel i denne forskriften § 5-1 første ledd, legges til 

grunn for revideringen. 

(3) NOKUT oppnevner sakkyndige til å gjennomføre revideringen. NOKUT fastsetter 

kriterier for de sakkyndiges kompetanse og for oppnevningen av disse. For å sikre 

legitimitet i vurderingen bør oppnevning av sakkyndige skje etter dialog med berørte 

parter og fagmiljøet. Når særlige grunner tilsier det, kan NOKUT unnlate å bruke 

sakkyndige i revideringen eller for deler av revideringen. 

(4) Før NOKUT fatter vedtak sendes revideringsrapporten om et utdanningstilbud til 

den berørte tilbyder, som skal gis en frist på minst 6 uker til å uttale seg. 

(5) Dersom NOKUT finner at et utdanningstilbud ikke er i tråd med de krav som stilles, 

skal tilbyder gis en frist på inntil 6 måneder til å iverksette tiltak for å forbedre dette. 

(6) NOKUTs vedtak om å trekke tilbake godkjenning av et utdanningstilbud sendes 

tilbyderen med kopi til Kunnskapsdepartementet og Lånekassen. Tilbyderen skal 

umiddelbart trekke tilbake utdanningstilbudet.(7) En tilbyder som har mistet 

godkjenning for et utdanningstilbud skal iverksette tiltak, godkjent av NOKUT, som 

gjør det mulig for studentene å fullføre den påbegynte fagskoleutdanningen. 

 

§ 5-5. Revidering av godkjent tilbyder  

(1) NOKUT kan på fritt grunnlag foreta revidering av en godkjent tilbyder. 

(2) Kriterier som er fastsatt i denne forskriften § 5-2 eller med hjemmel i denne legges 

til grunn for revideringen. 

(3) NOKUT oppnevner sakkyndige til å gjennomføre revideringen. NOKUT fastsetter 

kriterier for de sakkyndiges kompetanse og for oppnevningen av disse. For å sikre 

legitimitet i vurderingen bør oppnevning av sakkyndige skje etter dialog med berørte 

parter og fagmiljøet. Når særlige grunner tilsier det, kan NOKUT unnlate å bruke 

sakkyndige i revideringen eller for deler av revideringen. 

(4) Før NOKUT fatter vedtak sendes revideringsrapporten om et utdanningstilbud til 

den berørte tilbyder, som skal gis en frist på minst 6 uker til å uttale seg.(5) Dersom 

NOKUT finner at en tilbyder ikke lenger oppfyller kravene til godkjenning, jf. § 5-2, 

trekkes godkjenning som tilbyder (retten til selv å opprette fagskoleutdanninger) 

tilbake midlertidig. NOKUTs vedtak kan også omfatte vedtak om tilbaketrekking av 

godkjenning for enkeltutdanninger. Tilbyderen skal gis en frist på inntil 1 år, men ikke 

kortere enn 3 måneder, til å rette opp mangelfulle forhold. Ved utløp av den fastsatte 

fristen foretar NOKUT en vurdering av hvorvidt tiltakene er tilstrekkelige for å bringe 

tilbyderen opp på det nødvendige faglige nivå. Dersom vilkårene for godkjenning 

fremdeles ikke er til stede, skal NOKUT trekke godkjenningen tilbake permanent. 

(6) NOKUTs vedtak om å trekke tilbake godkjenningen som tilbyder, skal oversendes 

departementet og Lånekassen. 

(7) Når en tilbyder har mistet godkjenningen, kan NOKUT bestemme at ny søknad om 

godkjenning først kan fremmes etter inntil 2 år. 

 



 

Kapittel 6. Godkjenning av annen høyere utdanning 
 

§ 6-1. Generell godkjenning som likestilt med norsk høyere utdanning  

(1) NOKUT avgjør søknader fra enkeltpersoner om generell godkjenning av utdanning 

fra utenlandsk høyere utdanningsinstitusjon eller norsk institusjon som ikke går inn 

under lov om universiteter og høyskoler. Godkjenningen skal angi en generell uttelling 

i studiepoeng i forhold til grader og yrkesutdanninger som gis med hjemmel i nevnte 

lov § 3-2, og om utdanningen i nivå og omfang tilsvarer norsk grad eller utdanning.  

(2) Søknad om generell godkjenning skal inneholde bekreftede dokumenter fra den 

aktuelle utdanningsinstitusjon eller offentlig attesterte kopier av slik dokumentasjon. 

NOKUT kan gi nærmere retningslinjer for krav til søknad og dokumentasjon.  

(3) Ved generell godkjenning av utenlandsk utdanning skal NOKUT påse at 

utdanningen det søkes godkjenning for, er akkreditert eller offentlig godkjent som 

høyere utdanning i det aktuelle land.  

(4) NOKUT skal sørge for at vedtak om generell godkjenning gjøres offentlig 

tilgjengelig.  

(5) NOKUT skal følge opp at norske interesser og forpliktelser etter internasjonale 

avtaler om godkjenning og informasjon om høyere utdanning ivaretas. NOKUT kan få 

nasjonale oppgaver på dette området.  

 

§ 6-2. Institusjonenes godkjenning av utenlandsk høyere utdanning  

(1)Institusjon som etter lov om universiteter og høyskoler § 3-5 tredje ledd har 

myndighet til selv å godkjenne enkeltpersoners utenlandske utdanning som faglig 

jevngod med grad eller utdanning institusjonen selv gir, skal rapportere om sine 

avgjørelser til NOKUT.  

 

(2) NOKUT skal legge til rette for en samordnet nasjonal praksis av godkjenning etter 

universitets- og høyskoleloven § 3-5 tredje ledd, samt yte rådgivningsbistand til 

institusjonene i godkjenningsarbeidet.  

 
 

Kapittel 7. Klage  
 

§ 7-1. Klagenemnd  

(1) Departementet oppnevner klagenemnd som avgjør klager over vedtak fattet av 

NOKUT.  

(2) For saker vedrørende fagskoleutdanning, jf. forskriftens kapittel 5, skal klagenemnda 

skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer hvor et medlem skal være 

student. For saker vedrørende høyere utdanning skal klagenemnden ha 6 medlemmer hvor 



to av medlemmene skal være student. Leder og varamedlem for leder skal fylle de 

lovbestemte krav for lagdommere.  

(3) Leder skal ikke være ansatt eller medlem av styre ved institusjon som går inn under 

henholdsvis fagskoleloven eller lov om universiteter og høyskoler.  

 

§ 7-2. Klagenemndas avgjørelse  

(1) Klagenemnda er vedtaksfør når lederen, eller varamedlem for leder, og tre andre 

medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.  

(2) Klagenemndas vedtak kan ikke påklages.  

 

 

Kapittel 8. Sluttbestemmelser  
 

§ 8-1. Overgangsregler  

(1) Bestemmelsen om at tilbydere av fagskoleutdanning skal ha et tilfredsstillende 

system for kvalitetssikring trer i kraft ett år etter at kriteriene de interne systemene skal 

vurderes i forhold til er fastsatt, jf. denne forskrift § 5-3 nr. 2 annet ledd.  

(2) For fagskoleutdanninger som allerede er godkjent, trer bestemmelsen om at 

tilbydere av fagskoleutdanning skal ha et tilfredsstillende system for kvalitetssikring, i 

kraft ett år etter at kriteriene de interne systemene skal vurderes i forhold til, er fastsatt, 

jf. denne forskrift § 5-3 nr. 2 annet ledd.  

 

§ 8-2. Ikrafttredelse  

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 9. august 

2005 nr. 1040 om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og 

høyskoler og forskrift 23. april 2008 nr. 391 om godkjenning etter lov om 

fagskoleutdanning.  


