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Høring - ny forskrift om godskriving og fritak 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om ny forskrift om godskriving og fritak 

etter universitets- og høyskoleloven § 3-5 på høring.  

 

Universitetene og høyskolene har flere ganger etterlyst en tolkning av reglene om 

godskriving og fritak i universitets- og høyskoleloven (uhl.) som igjen danner grunnlaget for 

forståelsen av Forskrift om godskriving av høyere utdanning av 10. april 2006 nr. 412 

(godskrivingsforskriften). Det er vist til at forståelsen av reglene om godskriving, fritak og 

godkjenning ofte sammenblandes og misforstås. Departementet har tidligere informert 

sektoren om forståelsen av de forskjellige godkjenningsformene i brev av 14. februar 2018 

(ref. 16/6853-5).  

 

Regjeringen har oppnevnt et lovutvalg som skal gjennomgå universitets- og høyskoleloven 

med dens forskrifter. Departementet likevel å fastsette en ny forskrift, blant annet med 

tydeligere definisjoner av noen av begrepene som brukes. I tillegg presiseres det at 

godskrivingsforskriften også vil gjelde fritak.  

 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for 

høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2606778 Høringsuttalelser er offentlige og blir 

publisert. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges 

underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser. Høringsfristen er 

tirsdag 13. oktober 2018.  

 

Lars Vasbotten (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Irene Tveite-Strand 

seniorrådgiver 
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Vedlegg 

Høringsnotat ny forskrift om godskriving og fritak 

 

Kopi 

Universitets- og høgskolerådet 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 

Norsk studentorganisasjon 

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 

Universitets- og høgskolerådet 
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