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Supplerende tildelingsbrev – statsbudsjettet 2019 – kap. 281 post 01 –
Arbeidsrelevans med vekt på praksisordninger i disiplinfag
1.

Innledning

Vi viser til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019, jf. Innst. 12 S (2018–2019) og
Prop. 1 S (2018–2019), og tildelingsbrev av 19. desember 2018. Vi viser videre til kontakt om
saken.

2.

Orientering om tildelingen

Kunnskapsdepartementet gir med dette Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen fullmakt til
å belaste 250 000 kroner på kap. 281.01 for kostnader knyttet til arbeidsrelevans med vekt
på praksisordninger i disiplinfag.
Kunnskapsdepartementet jobber med en stortingsmelding om samarbeid mellom høyere
utdanning og arbeidslivet (arbeidsrelevansmeldingen). Ambisjonen er å styrke kvaliteten og
arbeidsrelevansen i høyere utdanning. Noen utdanninger har kortere tradisjon for praksis
eller andre tiltak for arbeidsrelevans. En evaluering av arbeidsrelevans i disse utdanningene
vil gi nyttig kunnskap for videre utvikling.
Formålet med evalueringen vil være å underbygge allerede eksisterende utviklingsprosesser,
gjennom kunnskap om hvordan studieprogrammene lykkes i å sikre studienes
arbeidsrelevans. Målet med evalueringen er å identifisere hvilke faktorer knyttet til
arbeidslivsrelevans som fremmer eller hemmer høy kvalitet i utdanningene. Ved å
identifisere slike faktorer kan institusjonene/utdanningene videreutvikle sine programmer.
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Kunnskapsdepartementet ønsker dialog med NOKUT underveis i prosjektet. Rapporten fra
evalueringen må foreligge senest 01. juni 2020. Offentliggjøring av rapporten skal skje i
samarbeid med departementet.
Tildelingen forutsetter at NOKUT går inn med egne midler til prosjektet i om lag samme
omfang som tildelingen fra Kunnskapsdepartementet.
Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 12 S (2018–2019), Prop. 1 S (2018–2019) og
av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet.
De tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i
samsvar med forutsetningene.
Departementet tar sikte på tilsvarende tildeling i 2020, med forbehold om Stortingets
behandling av fremtidige budsjetter.

3.

Rapportering

Vi ber om at foreløpig rapportering inkluderes i Årsrapport (2019–2020) med frist til
departementet 15. mars 2020. Regnskap og endelig rapportering inkluderes i Årsrapport
(2020–2021) med frist til departementet 15. mars 2021.
I rapporteringen skal det gis en beskrivelse av tiltakets resultater og måloppnåelse. Det skal
videre bekreftes at midlene er benyttet i samsvar med forutsetningene i tildelingsbrevet.
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