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Varsel om periodisk tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Molde – 
Vitenskapelig høgskole i logistikk 

NOKUT har i henhold til universitets- og høyskoleloven §§ 2-1 ansvar for å føre tilsyn med det systematiske 

kvalitetsarbeidet ved alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning. Det skal ikke gå mer enn åtte år mellom 

hvert tilsyn ved den enkelte institusjon.  

 

Våren 2020 skal NOKUT føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i 

logistikk. 

 

NOKUT har organisert tilsynene som skal gjennomføres i perioden 2017 – 2024 i syv ulike prosjekter. 

Institusjonene i hvert prosjekt deler en del fellestrekk som vi håper vil bidra til erfaringsdeling og utvikling.  

Høyskolen Kristiania, Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk, Høgskulen i Volda, Høgskolen i 

Østfold og Samisk høgskole inngår i prosjekt 3, med tilsyn våren 2020. 

 

Det er utarbeidet en fremdriftsplan for tilsynet som ligger vedlagt.  

 

Om tilsynet  

Et grunnleggende premiss for tilsynet er at institusjonen selv har ansvaret for det systematiske kvalitetsarbeidet. 

Kvalitetsarbeid forstås som institusjonens systematiske arbeid for å sikre og utvikle kvaliteten i egne 

studietilbud gjennom et system for kvalitetssikring. Grunnlaget for tilsynet er universitets- og høyskoleloven 

paragraf 1-6, Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift paragrafene 2-1 og 2-2 og NOKUTs 

studietilsynsforskrift § 4-1. NOKUTs periodiske tilsyn skal kontrollere at institusjonens systematiske 

kvalitetsarbeid oppfyller kravene i gjeldende lov og forskrifter, og stimulere til videreutvikling utover disse 

kravene.  

 

Hovedtrekk i tilsynsprosessen  

Sakkyndig komité  
NOKUT oppnevner sakkyndig komité som vurderer institusjonens kvalitetsarbeid opp mot krav i gjeldende lov 

og forskrifter. Komiteen er ansvarlig for de faglige vurderingene i tilsynsrapporten, som skal ligge til grunn for 

NOKUTs styre sitt vedtak i saken. Institusjonen vil få anledning til å uttale seg om komiteens sammensetning.  
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Dokumentasjon i tilsynet 
NOKUT vil be om dokumentasjon som belyser hvordan dere fyller gjeldende krav til systematisk 

kvalitetsarbeid i universitets- og høyskoleloven, KDs studiekvalitetsforskrift og NOKUTs studietilsynsforskrift.  

Institusjonen skal dokumentere kvalitetsarbeidet på institusjonsnivå med et utvalg av institusjonens styrende 

dokumenter i kvalitetsarbeidet, og videre dokumentere rutiner og praksis for hvordan institusjonen systematisk 

arbeider for forbedring og utvikling ved noen utvalgte studietilbud. NOKUT vil velge ut et antall studietilbud 

som skal inngå i tilsynet, og institusjonen vil få anledning til å uttale seg om utvelgelsen.  

Dere vil motta brev fra NOKUT innen 15. oktober 2019 med nærmere beskrivelse av hva slags dokumentasjon 

som skal sendes inn til tilsynet. Fristen for å levere dokumentasjon til NOKUT er 31. januar 2020. 

 

Institusjonsbesøk  
Som del av tilsynet vil komiteen gjennomføre et besøk ved institusjonen som vil gå over to til tre dager. I løpet 

av besøket vil komiteen ha møter med blant annet institusjonens øverste ledelse, representanter fra styret, 

studenter med og uten tillitsverv, og andre personer som har sentrale roller i institusjonens kvalitetsarbeid. 

NOKUT fastsetter datoer for institusjonsbesøket i samråd med komiteen og den enkelte institusjon.  

 

Rapport  

På bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen, opplysninger fra intervjuer under institusjonsbesøket og 

supplerende kilder, skal komiteen utarbeide en sakkyndig rapport. Rapporten skal inneholde komiteens 

vurderinger og konklusjoner i saken, i tillegg til eventuelle råd om videre utvikling av det systematiske 

kvalitetsarbeidet ved institusjonen. Institusjonen vil få oversendt et utkast til komiteens rapport for kontroll av 

eventuelle faktiske feil før rapporten ferdigstilles. Når rapporten er ferdigstilt vil institusjonen få seks uker til å 

skrive en offentlig uttalelse til rapporten.  

 

Vedtak og videre oppfølging  
Styret i NOKUT fatter vedtak om institusjonens systematiske kvalitetsarbeid er tilfredsstillende på bakgrunn av 

tilsynsrapporten sammen med institusjonens uttalelse og direktørens innstilling. NOKUT vil orientere hver 

enkelt institusjon om utfallet av styrets behandling så snart vedtaket er fattet. Tilsynsrapporten og institusjonens 

uttalelse vil deretter bli publisert på NOKUTs nettside.  

 

To-tre år etter endelig vedtak vil NOKUT følge opp institusjonen. Som en del av oppfølgingen vil NOKUT 

innhente tilbakemelding på noen tema fra tilsynsrapporten og avholde et seminar med institusjonene som inngår 

i prosjektet med fokus på erfaringsdeling.  

 

Praktisk informasjon  
All kommunikasjon mellom institusjonen og den sakkyndige komiteen skal gå gjennom NOKUT. Vi ber om at 

dere så snart som mulig oppnevner en person som vil være NOKUTs kontaktperson i tilsynet ved deres 

institusjon. Navn på kontaktpersonen skal sendes til postmottak@nokut.no  
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NOKUT inviterer til et felles informasjonsmøte 14. oktober 2019 for institusjoner som skal i tilsyn med 

kvalitetsarbeidet våren 2020. Påmeldingsskjema og program sendes ut i august 2019. 

 

Dersom dere har spørsmål i saken, kan dere ta kontakt med saksbehandler på e-post: 

birgitte.ulvevadet@nokut.no eller telefon 99 79 76 05. 

 

Vennligst send bekreftelse på at dette brevet er mottatt til saksbehandler på e-post: birgitte.ulvevadet@nokut.no. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Hege Brodahl  

seksjonssjef Birgitte Ulvevadet 
 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert. 

 

  

         

 

Vedlegg:  Fremdriftsplan prosjekt 3 
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Periodisk tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid 
 

Fremdriftsplan for tilsyn våren 2020  
Fremdriftsplanen gjelder NOKUTs tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved hhv. 
Høyskolen Kristiania, Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk, Høgskulen i Volda, 
Høgskolen i Østfold, og Samisk høgskole våren 2020 
 

Dato Aktivitet Merknad 

14. oktober 2019 NOKUT arrangerer informasjonsmøte 

om tilsynsprosessen for alle 

institusjoner i prosjekt 3  

Program og påmelding sendes ut i 

august 2019 

15. oktober 2019  Dokumentasjonskrav til tilsynet sendes 

ut til institusjonene 

 

31. januar 2020 Frist for innsending av dokumentasjon 

til NOKUT 

 

Uke 13, 14, 16, 17 

eller 18 

De sakkyndige besøker institusjonen for 

å gjennomføre intervjuer 

Spesifikke datoer for 

institusjonsbesøket fastsettes av 

NOKUT i samråd med de sakkyndige 

og institusjonen 

Uke 20, 21 eller 22 Institusjonene mottar utkast til rapport  Institusjonen får to uker til å påpeke 

eventuelle faktiske feil eller 

misforståelser som må rettes i 

rapporten 

 Uke 25 Institusjonen mottar ferdig rapport fra 

de sakkyndige  

Institusjonen får seks ukers frist til å 

komme med en skriftlig uttalelse til 

rapporten 

September/oktober 

2020 

NOKUTs styre fatter vedtak i saken  
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