
Juridisk seksjon - NOKUT
Økonomiseminar 2019



NOKUTs mandat og rolle 

• NOKUT er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

• NOKUT fører tilsyn med, informerer om og medvirker til å utvikle kvaliteten på norske 
utdanninger og institusjoner

• NOKUTs arbeid skal medvirke til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høyere 
utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning

• Tilsyn med at private høyskoler, fagskoler og studentsamskipnader benytter offentlig tilskudd og 
egenbetaling i tråd med regelverket og øvrige føringer.  



Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen



Juridisk seksjon

• Historikk
• Etablert i Kunnskapsdepartementet mai 2016 

• Styrking av den forvaltningsmessige 

oppfølgningen av økonomikontrollen på høyskole-

og fagskolefeltet

• Overført til NOKUT september 2018 

• Omorganisert våren 2019

• 11 medarbeidere, økonomer og jurister



Våre oppgaver

• Juridisk bistand

• Forvaltning av forskrifter

• Utredninger: analyse av tilstanden hos institusjonene og overvåking av risiko i 
sektorene

• Økonomisk tilsyn
• private universiteter og høyskoler
• private fagskoler
• og studentsamskipnader

• Nye oppgaver 2019





Tilnærmingsmåte

• En kunnskaps- og risikobasert strategi for seksjonens samlede portefølje, som 
tar høyde for 
• Hva det er vi prøver å oppnå

• Konkrete risikoer og en vurdering av disse 

• Styrker og svakheter ved virkemidlene vi har til disposisjon

• Tilgjengelige ressurser

• Målgruppen



Gjennomgang av årsrapportering

• Gjennomgang av årsrapport og årsregnskap årlig

• Kontroll av rettslige krav og økonomisk analyse

• Gir grunnlag for risikovurdering, og systematisk bruk av regelverksutvikling, 
veiledning og legalitetskontroll



Økonomisk tilsyn

• Delegert ansvaret for økonomisk tilsyn med private høyskoler, private fagskoler og 
studentsamskipnader 
• Høyskoler og fagskoler med og uten tilskudd

• Basert på en helhetlig vurdering av ulike faktorer, åpner vi økonomiske tilsyn

• Tilsynsansvaret omfatter 
• Organisatoriske krav
• Styrets arbeid
• Studentrettigheter
• Økonomistyring

• Reaksjoner 



Nye oppgaver fra 2019

• Samfunnssikkerhet og beredskap, inkludert informasjonssikkerhet

• Økonomiforvaltning

• Selskapsforvaltning



Samfunnssikkerhet og 
beredskap 
• På vegne av KD føre kontroll med sikkerhets- og 

beredskapsarbeidet (SoB)

• Gjennomgang av virksomhetenes 
egenrapportering om SoB våren 2019

• Metodebeskrivelse for kontrollen

• Kontroll av fem universiteter og høyskoler høsten 
2019



Økonomiforvaltning

• Ansvaret for kontroll av økonomiforvaltningen ved 
statlige utdanningsinstitusjoner og underliggende 
etater

• NOKUT foretok våren 2019 en vurdering av 
økonomiforvaltningen til disse virksomhetene

• Metodebeskrivelse om KDs kontroll



Kontrollnivåer 



Selskapsforvaltning

• Lage grunnlagsmateriale for departementets og universitetene og høyskolenes 
eierskapsforvaltning

• Metodebeskrivelse til KD høsten 2019



Takk for oss!
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