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Side 2 
 

1  Innledning 

1.1 Regjeringens mål og ambisjoner  
Kunnskap og kompetanse er avgjørende for omstillingsevne og konkurransekraft. Forskning 
og utdanning er sentralt for å realisere regjeringens satsinger. Regjeringen mener at vi 
fortsatt skal investere mye i forskning og høyere utdanning. Samtidig blir det økonomiske 
handlingsrommet i statsbudsjettene mindre i årene som kommer. Regjeringen må derfor 
finne rom for å prioritere viktige forsknings- og utdanningssatsinger innenfor gjeldende 
budsjettrammer fremover.  
 
Regjeringen har lagt frem Langtidsplan forskning og høyere utdanning 2023–2032 med tre 
overordnede mål og seks tematiske prioriteringer. I tillegg til universitetene og høyskolene, er 
forskningsinstituttene som mottar statlige grunn- eller basisbevilgninger, Forskningsrådet, 
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), NOKUT, Sikt og De nasjonale 
forskningsetiske komiteene sentrale strategiske aktører i gjennomføringen av langtidsplanen.  
 
Det er store udekkede arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet. Det er grunn til å tro 
at utfordringen vil bli enda større fremover, siden vi blir relativt sett færre mennesker i 
arbeidsfør alder, og det trolig blir vanskeligere å rekruttere arbeidskraft fra utlandet.  
Regjeringen vil derfor prioritere tiltak som sikrer nødvendig kompetanse for et høyproduktivt 
og konkurransedyktig næringsliv, gode velferdstjenester i hele landet og kompetanse for å 
gjennomføre det grønne skiftet.  
 
Regjeringens tillitsreform har som mål å gi mer velferd og bedre tjenester til innbyggerne 
gjennom å la de ansatte få større innflytelse over oppgaveløsingen. Det er en reform som 
skal utvikles nedenfra og opp i systemet. Regjeringen vil at universitetene og høyskolene 
skal få mer frihet og tillit til å gjøre egne prioriteringer innenfor de gjeldende rammevilkårene. 
Tillitsreformen er blant annet viktig i arbeidet med ny universitets- og høyskolelov, forenkling 
av finansieringssystemet, vurdering av akkrediteringskriterier for å bli universitet og 
vektlegging av utviklingsavtalene som styringsverktøy. 
 
Regjeringen vil utvikle en bred kompetansereform for arbeidslivet. Regjeringen er opptatt av 
å løfte kompetansen i hele arbeidslivet og at dette gjøres i samarbeid med partene i 
arbeidslivet. Fleksibelt og desentralisert utdanning og dimensjonering i tråd med arbeidslivets 
behov er viktige elementer i regjeringens kompetansereform.  
 
Ambisjoner og mål for høyere yrkesfaglig utdanning tar utgangspunkt i at det er en sektor 
med stor variasjon som samlet gir viktig kompetanse for samfunnet. Fagskolene tilbyr 
praktiske utdanninger som arbeidslivet har behov for, og et viktig kjennetegn med 
fagskoleutdanningene er at de er utviklet i nært samarbeid med arbeidslivet.  
Regjeringen ønsker at fagskolesektoren skal vokse, og er opptatt av at kapasitetsveksten 
ikke skal gå ut over kvaliteten i fagskoleutdanningene. Fagskolene skal bidra til et 
kompetanseintensivt arbeidsliv gjennom faglig påfyll for dem som allerede er i arbeid, og tilby 
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utdanning for dem som har behov for mer arbeidsrettet utdanning etter videregående 
opplæring. Denne egenarten til fagskolene blir viktig også i fremtiden. 
 
Vi trenger et forskningssystem i god balanse. Regjeringen vil vurdere endringer i 
forskningssystemet for at ulike virkemidler og aktører kan bidra til de forskningspolitiske 
målsettingene bedre enn i dag.  
 
Internasjonalisering er en forutsetning for kvalitet i norsk forskning og høyere utdanning. 
Samarbeid med internasjonale kunnskapsmiljøer har positive ringvirkninger på kvaliteten i 
norske fagmiljøer, samtidig som det bidrar til å gi unge mennesker verdifull kompetanse om 
de komplekse utfordringene verden står overfor. Regjeringen forventer at HK-dir, NOKUT og 
Sikt bidrar til økt deltakelse i EUs programmer for utdanning, forskning og innovasjon og 
aktiv deltakelse i samarbeidet om politikk og rammebetingelser gjennom Det europeiske 
forskningsområdet og Det europeiske utdanningsområdet. Regjeringen forventer også at 
virksomhetene bidrar til å styrke samarbeidet med strategisk viktige land utenfor Europa.  
 

1.2 Særskilte forventninger til NOKUT 
Kunnskapsdepartementet har store forventninger til resultatene og effektene av NOKUTs 
innsats. Departementet forventer at NOKUT prioriterer ressursene godt og innretter 
virksomheten for å oppfylle målene som fremkommer i kapittel 2. Betydningen av NOKUTs 
arbeid for brukere og samfunn er vektlagt i de nye målene for NOKUT, og NOKUTs 
virksomhet må innrettes i nær dialog med berørte brukere og samarbeidspartnere.  
Fra 1. januar 2023 overføres oppgavene knyttet til godkjenning av utenlandsk utdanning og 
ansvaret for forskriftene om ansatte til universitets- og høyskoleloven fra NOKUT til 
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Departementet forventer at 
NOKUT bidrar til en vellykket overføring av oppgaveområdene. Departementet legger for 
øvrig til grunn at HK-dir, NOKUT og Sikt har et løpende og tett samarbeid i aktuelle saker. 
 
Behovene på fagskoleområdet vil være en særlig utfordring for NOKUT i 2023.  
Kunnskapsdepartementet har en særlig forventning om at NOKUT prioriterer akkreditering av 
høyere yrkesfaglig utdanning. Det er viktig at NOKUT får ned saksbehandlingstiden på 
akkreditering av fagskoleutdanning. Kunnskapsdepartementet forventer videre at NOKUT i 
2023 prioriterer tilsyn av høyere yrkesfaglig utdanning, ved å gjennomføre risikobaserte tilsyn 
med fagskoleutdanning og tilsyn med fagskolenes interne systemer for kvalitetssikring. 
 
NOKUT er en viktig faglig rådgiver for departementet. Kunnskapsdepartementet forventer at 
NOKUT evaluerer og sikrer gode resultater og effekter av ordninger og tjenester de forvalter, 
samt at virksomheten bidrar til et godt kunnskapsgrunnlag for politikkutformingen.  
Kunnskapsdepartementet ser frem til NOKUTs bidrag til departementets budsjettarbeid, 
stortingsmeldinger og andre sentrale prosesser i kunnskapssektoren. 
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Forventninger til arbeid rettet mot høyere utdanning  
Kunnskapsdepartementet forventer at NOKUTs arbeid er internasjonalt forankret i Det 
europeiske området for høyere utdanning (EHEA) og legger til grunn de europeiske 
standardene for kvalitetssikring av høyere utdanning, Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education Area (ESG) i sitt kvalitetssikringsarbeid. Det 
skal gjennomføres periodiske og risikobaserte tilsyn ved universiteter og høyskoler. 
Akkrediteringssøknader skal behandles innen rimelig tid. 
 
NOKUT skal gjennomføre evalueringer for å bedømme kvalitet i utdanninger. 
Kunnskapsdepartementet forventer at NOKUT i 2023 prioriterer utdanningsevalueringer 
innen grunnskolelærerutdanning (trinn 1-7 og 5-10) og innen medisin og følger opp 
ambisjonene i det nasjonale rammeverket for evaluering av forskning og høyere utdanning. 
 
Forventninger til arbeid rettet mot høyere yrkesfaglig utdanning 
Regjeringen vil at fagskolene skal tilby utdanning av høy kvalitet, og her er NOKUT en 
sentral aktør. Kunnskapsdepartementet har en særlig forventning om at NOKUT prioriterer 
akkreditering av høyere yrkesfaglig utdanning. Gjennom å føre tilsyn med fagskoleutdanning 
og fagskolenes kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid, spiller NOKUT en viktig rolle for 
samfunnets tillit til fagskoleutdanning, for at arbeidslivet skal få kvalifisert arbeidskraft og for 
at studentenes skal oppleve trygghet med det utdanningstilbudet de bruker tid og ressurser 
på. Departementet forventer at NOKUT ivaretar denne rollen.. Arbeidet med 
fagskolesektoren forutsetter tett samarbeid med fylkeskommunene, partene i arbeidslivet og 
HK-dir. 
 
 

1.3 Oppdrag til NOKUT 
 
Evalueringen av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 
Kunnskapsdepartementet bekrefter at leveringsfristen for evalueringen av Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring er utsatt til 1. april 2023. 
 
NOKUTs kontroll med eierskapsforvaltningen til statlige utdanningsinstitusjoner. 
NOKUT skal fra 1. januar 2023 bistå departementet i kontrollen av selskaper der de statlige 
utdanningsinstitusjonene har mer enn 50 prosent eierandel. Metode, omfang av arbeidet og 
tidspunkt for levering til departementet avklares nærmere med KD, inkludert ivaretakelse av 
kravene til Riksrevisjonen.  
 
Behandling av klager på utenlandsk utdanning  
NOKUTs klagenemnd for høyere utdanning bes behandle klager på alle vedtak om generell 
godkjenning av utenlandsk høyere utdanning fattet før 31. desember 2022 av NOKUT.   
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Rapportering i lys av tillitsreformen 
NOKUT bes om å gå gjennom sin virksomhet for å se på områder der de kan følge opp 
tillitsreformen. Rapporten med forslag til tiltak oversendes Kunnskapsdepartementet innen 
31. mars 2023. Rapporten bør gi en vurdering av NOKUTs aktiviteter og virkemidler rettet 
mot universiteter, høyskoler og fagskoler, i lys av målene og prinsippene for regjeringens 
tillitsreform i offentlig sektor. 
 
Forskrift om tilskuddsordningen for private høyskoler 
NOKUT bes utrede og sende på høring forslag til forskrift med retningslinjer for 
tilskuddsordningen for private høyskoler. NOKUT bes oversende oppsummering av høringen 
og NOKUTs tilrådning til departementet innen utgangen av 2023.   
 
Personalforskriftene i UH-sektoren 
Departementet vil trekke frem at NOKUT har arbeidet godt med oppdraget knyttet til de tre 
personalforskriftene for universiteter og høyskoler, som skal slås sammen til en forskrift. 
Dette oppdraget vil bli overført til HK-dir fra 1.1.2023, i forbindelse med at ansvaret for 
forskriftene overføres til HK-dir. For å lette overgangen av oppgavene og for å sikre god 
kompetanseoverføring, ber departementet om at NOKUT bistår HK-dir i arbeidet med 
oppdraget i en overgangsfase.  
 
Kriterier for institusjonsakkreditering av universiteter 
Ekspertgruppen for akkreditering av universiteter legger frem sin rapport i januar 2023. 
Forslag om endring i akkrediteringskravene vil eventuelt sendes på høring i 2023. 
Departementet vil takke for gode faglige bidrag til dette arbeidet i 2022 og ber NOKUT om 
bistand til utarbeidelse av høringsnotatet og vurderinger i etterkant av høringen, eventuelt 
også bistand til utarbeidelse av en lovproposisjon hvis dette skulle bli aktuelt.  
 
 
2 Mål  

2.1 Målbilde for kunnskapssektoren 
Kunnskapsdepartementet har nytt målbilde fra 2023. De tre overordnede målene for 
kunnskapssektoren er: 
– Kunnskap legger grunnlag for demokrati, velferd, omstilling og bærekraft 
– Samfunnet og arbeidslivet har tilgang på relevant kompetanse 
– Kunnskapssektoren utjevner sosiale og geografiske forskjeller 
 
De tre hovedmålene beskriver samfunnsoppdraget til Kunnskapsdepartementet og blir 
utdypet gjennom undermål for de ulike politikkområdene. 

• Flere synlige og fremragende forskningsmiljøer 
• Flere deltar i internasjonale lærings- og forskningsmiljøer 
• Kunnskapssektoren har tilbud av høyere kvalitet  
• Kompetanseheving og livslang læring er mer tilgjengelig for alle over hele landet 

Rapportering i lys av tillitsreformen
NOKUT bes om å gå gjennom sin virksomhet for å se på områder der de kan følge opp
tillitsreformen. Rapporten med forslag til tiltak oversendes Kunnskapsdepartementet innen
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mot universiteter, høyskoler og fagskoler, i lys av målene og prinsippene for regjeringens
tillitsreform i offentlig sektor.

Forskrift om tilskuddsordningen for private høyskoler
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og NOKUTs tilrådning til departementet innen utgangen av 2023.
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forskriftene overføres til HK-dir. For å lette overgangen av oppgavene og for å sikre god
kompetanseoverføring, ber departementet om at NOKUT bistår HK-dir i arbeidet med
oppdraget i en overgangsfase.
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Forslag om endring i akkrediteringskravene vil eventuelt sendes på høring i 2023.
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bistand til utarbeidelse av høringsnotatet og vurderinger i etterkant av høringen, eventuelt
også bistand til utarbeidelse av en lovproposisjon hvis dette skulle bli aktuelt.
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• Sterkere felles opplærings- og utdanningsmiljøer som fremmer inkludering, 
motivasjon og mestring 

• Medarbeidere i kunnskapssektoren har mer relevant kompetanse 
• Opplæring og utdanning som gir flere relevant kvalifisering 
• En mer samordnet og tidligere innsats for alle barn og unge 

 
Virksomhetene spiller en sentral rolle for å nå målene. Det er viktig med godt samspill 
mellom Kunnskapsdepartementets underliggende virksomheter slik at alle bidrar til 
hverandres måloppnåelse. 
 

2.2 Mål for NOKUT 
Nedenfor følger mål og styringsparametere for NOKUT. Kunnskapsdepartementet 
understreker at NOKUTs skal rapportere på effekter og resultater av virksomhetens 
virkemidler og arbeid. Gjennom målene skal NOKUT arbeide for et bærekraftig og 
omstillingsdyktig samfunn. 
 
Departementet har etter dialog med NOKUT fastsatt nye mål og styringsparametere for 
NOKUT fra 1. januar 2023.  
 
Mål 1: Norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning har god kvalitet 
 
Styringsparametere 

1.1 Kvalitetsarbeid som sikrer og videreutvikler kvalitet på høyt nasjonalt og internasjonalt 
nivå 
1.2 God tilgang til kunnskap om kvalitet gjennom veiledning og erfaringsdeling 
 

Mål 2: NOKUTs virkemidler for ekstern kvalitetssikring er treffsikre og bidrar til 
utvikling 
 
Styringsparametere  

2.1 Kvalitetskontroll gjennom regelmessig tilsyn og forutsigbart system for akkreditering 
2.2 Institusjonenes erfaringer med NOKUTs virkemidler for ekstern kvalitetssikring 
2.3 Etterlevelse av regelverk og forskrifter som NOKUT forvalter 

 
Mål 3: Samfunnet er godt informert om kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere 
yrkesfaglig utdanning 
 
Styringsparametere  

3.1 Kunnskap om kvalitet formidles til og brukes av sektor og samfunn 
3.2 Kunnskap om kvalitet brukes i fagpolitisk utvikling 
3.3 Gode arenaer og plattformer for kunnskapsspredning til ulike målgrupper 
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3 Tildeling 2023 
Kunnskapsdepartementet stiller med dette midlene nedenfor til disposisjon for NOKUT i 
2023. NOKUT har fullmakt til å disponere midlene innenfor beløpene på hver enkelt post og 
til de målene og kravene som fremkommer av tildelingsbrevet. Virksomheten har ansvar for å 
prioritere innenfor tildelingen for å nå målene og realisere oppdragene. Departementet tar 
forbehold om at Stortinget kan vedta budsjettendringer i løpet av 2023. 
 
NOKUT er bruttobudsjettert og inngår i nettoordningen for merverdiavgift. Bevilgningen er 
derfor ekskl. merverdiavgift. 
 
Sammenlignet med saldert budsjett for 2022 er det i statsbudsjettet for 2023 lagt til grunn 
følgende prisjusteringer:   
- 01-poster: 1,8 pst. (driftsutgifter utenom lønn)  
- 21-poster: 3 pst. 
 
Helårsvirkning av lønnsoppgjøret for 2022 er lagt inn i statsbudsjettet for 2023, mens 
bevilgning for lønnsregulering i 2023 behandles som egen sak i Stortinget. Departementet 
sender eventuelt supplerende tildelingsbrev om dette i oktober/november 2023. 

3.1 Driftsmidler 
 
Kap. 271 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Kroner 
Post 01 Driftsutgifter 115 236 000 
Post 21 Spesielle driftsutgifter 4 106 000 
Sum  119 342 000 

 
Bevilgningen på post 01 skal dekke utgifter til lønn, godtgjørelser og øvrig drift av 
virksomheten.  
 
Bevilgningen på post 21 skal dekke særskilte driftsutgifter og utgifter til oppdragsvirksomhet 
og prosjektarbeid hvor NOKUT får midler fra eksterne kilder. Tidsavgrensede 
oppdragsstillinger lønnes som hovedregel over post 21.  
 
Bevilgningen på post 01 er redusert med 50 mill. kroner som følge av flyttingen av oppgaver 
fra NOKUT til HK-dir.  
 
Det er vedtatt å redusere bevilgningen til statlige virksomheter med 13 pst. av utgiftene til 
reiseaktivitet i 2019 som følge av at reiseaktiviteten trolig vil være varig redusert fra nivået før 
covid-19-pandemien. Bevilgningen til NOKUT på post 01 er som følge av det redusert med 
713 000 kroner.  
 
Da Statens pensjonskasse innførte ny premiemodell for statlige virksomheter fra 1. januar 
2022, ble ikke pensjonsgrunnlaget i den gamle modellen justert med lønnsveksten gjennom 
året. Endringen undervurderte dermed kostnadsreduksjonen for virksomhetene av den nye 
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premiemodellen. Bevilgningen til NOKUT på post 01 er som følge av det redusert med 
251 000 kroner.  
 
Bevilgningen til NOKUT er redusert med 150 664 kroner på post 01 og 14 420 kroner på post 
21 for å frigjøre midler til nye satsinger og omprioriteringer innenfor høyere utdannings- og 
forskningssektoren.  
 
Kap. 3271 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Kroner 
Post 01 Inntekter ved oppdrag 4 120 000 
Post 02 Salgsinntekter mv. 665 000 
Sum  4 785 000 

 
Inntektene på post 01 gjelder inntekter NOKUT får fra oppdrag de utfører. 
 
Inntektene på post 02 gjelder salgsinntekter, kurs og konferanser, og refusjoner. 
 
Bevilgningen på kap. 271, post 01 kan overskrides mot tilsvarende merinntekt på kap. 3271,  
post 02. Merinntekter som gir grunnlag for overskridelser av utgiftsbevilgninger, skal også  
dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og påvirker derfor også kap. 1633, post 01 for  
statlige forvaltningsorganer som inngår i nettoordningen for merverdiavgift. 
 

3.2 Prosjektmidler 
 
Kap. 241 Felles tiltak for fagskoler Kroner 
Post 21 Spesielle driftsutgifter  1 500 000 
Sum  1 500 000 

Midlene skal benyttes til å gjennomføre Studiebarometeret for fagskolestudenter.  
 
Kap. 275 Tiltak for høyere utdanning og forskning Kroner 
Post 21 Spesielle driftsutgifter 1 000 000  
Sum  1 000 000 

 
Midlene skal benyttes til evaluering av grunnskolelærerutdanningene. Evalueringen er 
relevant for arbeidet med stortingsmeldingen om profesjonsutdanning og revidering av 
rammeplaner i lærerutdanningene. Som en del av evalueringen ber departementet om at 
NOKUT publiserer et kunnskapsgrunnlag i andre halvdel av 2023. 
 

3.3 Fullmakter 
Stortinget har gitt virksomheten fullmakter som fornyes for ett år av gangen i forbindelse med 
Stortingets behandling av statsbudsjettet. I tillegg har departementet delegert administrative 
fullmakter til virksomheten. En oversikt over delegerte fullmakter er vedlagt. 
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4 Andre forutsetninger og krav  

4.1 Fellesføringer fra regjeringen 

4.1.1 Lærlinger og studenter 
Statlige virksomheter skal ha lærlinger tilknyttet seg. Virksomheter med mer enn 30 ansatte 
skal til enhver tid ha minst en lærling, og større virksomheter skal ha flere enn en lærling. 
Virksomheten skal også hvert år vurdere om det er mulig å tilby opplæring i nye lærefag og 
om antall lærlinger kan økes. Alle statlige virksomheter skal knytte seg til opplæringskontoret 
OK stat eller et annet opplæringskontor. I tillegg ber vi om at virksomheten arbeider for å ta 
imot studenter i praksis i tråd med intensjonene i Meld. St. 16 (2020-2021) Utdanning for 
omstilling – økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. 
 
I årsrapporten for 2023 skal NOKUT rapportere følgende: Antall lærlinger, og hvilke tiltak 
som er gjennomført for å øke antall lærlinger og eventuelt innenfor hvilke fag samt hvilket 
opplæringskontor virksomheten er tilknyttet. NOKUT skal også rapportere på arbeidet med å 
ta imot studenter i praksis. Virksomheter som ikke har oppfylt kravene, må redegjøre for 
årsaken til dette og for hva de har gjort for å oppfylle kravene. 

4.1.2.   Redusere konsulentbruken 
Arbeidet med effektivisering utgjør en integrert del av den ordinære styringsdialogen mellom 
departement og virksomhet og følger de alminnelige prinsippene for styring i staten.  
NOKUT skal arbeide for å redusere konsulentbruken på områder der det ligger til rette for å 
benytte interne ressurser og kompetanse. Utover informasjons- og holdningskampanjer skal 
tjenester fra kommunikasjonsbransjen som hovedregel ikke benyttes.  
 
NOKUT skal i årsrapporten for 2023 rapportere om konsulentbruken, under dette om 
iverksatte tiltak og konkrete resultater i arbeidet med å følge opp fellesføringen. Dersom det 
er fagområder og/eller kompetanseområder i virksomheten der en benytter konsulenter i 
særlig grad, skal bakgrunnen for dette omtales nærmere. Virksomheten skal som en del av 
rapporteringen også gi en overordnet omtale av ev. kjøp av konsulenttjenester fra 
kommunikasjonsbransjen (alle typer kommunikasjonstjenester) i 2023 og opplyse om 
totalbeløp for kjøp av slike tjenester. 
 

4.1.3. Virksomheter skal vurdere mulighetene for desentralisert arbeid og legge til rette 
for dette der det er formålstjenlig  
NOKUT skal vurdere muligheter for økt bruk av desentralisert arbeid, med det formål å 
oppnå mer desentralisering av statlige arbeidsplasser og styrke lokale fagmiljø, som kan gi 
distriktspolitisk gevinst. Dette vil være særskilt aktuelt i forbindelse med utlysing av stillinger, 
men kan også være aktuelt for allerede ansatte som ønsker dette. Slikt desentralisert arbeid 
bør fortrinnsvis kombineres med muligheten til å tilhøre et lokalt kontorfellesskap der det er 
tilgjengelig. Dersom økt bruk av desentralisert arbeid ikke lar seg gjennomføre i 
virksomheten, skal dette begrunnes særskilt. Eksempler på dette vil være dersom det 
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medfører at virksomheten ikke kan levere godt på sine hovedoppgaver. NOKUTs ledelse har 
ansvar for å legge rammene rundt hvordan økt bruk av desentralisert arbeid skal 
gjennomføres i sin virksomhet etter drøftelser med ansatte og deres organisasjoner. Dette 
må gjøres ut fra juridisk rammeverk, arbeidsfelt, oppgaver og kompetansebehov.  
 
NOKUT skal i årsrapporten redegjøre for sin vurdering av mulighetene for desentralisert 
arbeid, omfang og bruk av desentralisert arbeid i virksomheten og erfaringene med dette. 
Dersom virksomheten ikke har hatt økning i desentralisert arbeid eller dersom bruken har 
gått ned, skal det særskilt gjøres rede for årsakene til dette. Departementet skal 
sammenfatte rapportene fra sine virksomheter. Kommunal- og distriktsdepartementet skal på 
grunnlag av disse gjøre en samlet vurdering av erfaringer med slikt desentralisert arbeid i 
statlige virksomheter. 

4.2 Andre krav  

4.2.1 Sikkerhet og beredskap 
Kunnskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for sikkerhet og beredskap innenfor 
hele kunnskapssektoren. Det operative ansvaret for å ivareta sikkerheten ligger imidlertid 
hos den enkelte virksomhet. 
 
Styringsdokument for arbeidet med sikkerhet og beredskap i Kunnskapsdepartementets 
sektor skal ligge til grunn for arbeidet med samfunnssikkerhet, nasjonal sikkerhet, 
informasjonssikkerhet og personvern. Rapporteringskravene nedenfor gjenspeiler krav som 
stilles i styringsdokumentet.  
 
Med hensyn til nasjonal sikkerhet skal de fleste virksomhetene rapportere årlig på status for 
sikkerhetstilstanden til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Gitt den gjeldende 
sikkerhetssituasjonen har departementet også behov for svar på noen spørsmål som gjelder 
nasjonal sikkerhet. 
 
Med et skjerpet sikkerhetsbilde forutsettes det at NOKUT holder seg oppdatert om 
trusselvurderinger fra nasjonale fagmyndigheter. 
 
NOKUT skal i årsrapporten for 2023 rapportere om følgende:  

1. Har virksomheten kartlagt egne verdier og avhengigheter? Dersom verdivurderingen 
ikke er gjennomført, hvilke planer har NOKUT for dette arbeidet? 

2. Når reviderte NOKUT sist sin ROS-analyse? Hvilke områder er identifisert som de 
med høyest risiko for virksomheten?  

3. Beskriv de viktigste læringspunktene fra krise- og beredskapsøvelser som er 
gjennomført i 2023.  

4. Redegjør for arbeidet med å utarbeide et styringssystem for sikkerhet, herunder 
hvordan dette samordnes med ledelsessystem for informasjonssikkerhet og 
virksomhetsstyringen for øvrig. (jf. styringsdokumentets kap 7).  
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4.2.2 Informasjonssikkerhet og personvern 
Policy for informasjonssikkerhet og personvern skal ligge til grunn for NOKUTs arbeid innen 
disse forvaltningsområdene. NOKUT har ansvaret for å følge opp etterlevelsen av policyen. I 
lys av det skjerpede trusselbildet internasjonalt og vår økende avhengighet av digital 
teknologi, forventer departementet at NOKUT styrker sitt arbeid med å forebygge, oppdage 
og håndtere alvorlige IKT-sikkerhetshendelser og brudd på personopplysningssikkerheten. I 
den forbindelse er behovet for tilfredsstillende kontinuitets- og beredskapsplaner særlig 
viktig. NOKUT skal følge opp de anbefalinger som HK-dir gir for arbeidet med 
informasjonssikkerhet og personvern. 

4.2.3 Likestilling og mangfold 
Det forventes at virksomhetene underlagt Kunnskapsdepartementet jobber systematisk med 
å sikre likestilling på alle nivåer i virksomheten. Det forventes også at virksomhetene jobber 
systematisk med hvordan man skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og arbeider aktivt 
med tiltak for å rekruttere bredt og mangfoldig på alle nivåer i organisasjonen. 

4.2.4 Oppfølging av FNs bærekraftsmål 
Våren 2022 ble Meld. St. 40 (2020–2021) Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå 
bærekraftsmålene innen 2030 behandlet av Stortinget. Kunnskapsdepartementet har et 
særlig ansvar for å følge opp bærekraftsmål 4 om god utdanning, men flere mål er relevante 
for kunnskapssektoren. Utdanning og forskning står sentralt i utviklingen av et mer 
bærekraftig og kunnskapsbasert samfunn. NOKUT skal i årsrapporten for 2023 beskrive 
hvordan virksomheten bidrar til å nå bærekraftsmålene innen 2030 og gi en vurdering av 
eventuelle utfordringer og forslag til tiltak innen sitt ansvarsområde. 

4.2.5 Klima og miljø  
Norge skal kutte 55 prosent av sine klimagassutslipp innen 2030. Virksomhetene underlagt 
Kunnskapsdepartementet skal gjøre sin del og være ledende så langt det lar seg gjøre i 
dette arbeidet. 
 
 
5 Rapportering og resultatoppfølging 

5.1  Rapportering om resultater  
Årsrapport for 2023 skal sendes til Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no) innen  
15. mars 2024, med kopi til Riksrevisjonen og Database for statistikk om høyere utdanning  
(DBH) (dbh@hkdir.no). Departementet gjør oppmerksom på at årsrapporten skal publiseres 
på virksomhetens nettside innen 1. mai, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 
2.3.3.  
 
Departementet minner også om at NOKUT innen 15. mars 2023 skal sende årsrapport for 
2022 til postmottak@kd.dep.no, med kopi til Riksrevisjonen og DBH. Nærmere krav til denne 
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fjorårets tildelingsbrev. 
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Kunnskapsdepartementet skal gjøre sin del og være ledende så langt det lar seg gjøre i
dette arbeidet.
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5.1 Rapportering om resultater
Årsrapport for 2023 skal sendes til Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no) innen
15. mars 2024, med kopi til Riksrevisjonen og Database for statistikk om høyere utdanning
(DBH) (dbh@hkdir.no). Departementet gjør oppmerksom på at årsrapporten skal publiseres
på virksomhetens nettside innen 1. mai, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt.
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Departementet minner også om at NOKUT innen 15. mars 2023 skal sende årsrapport for
2022 til postmottak@kd.dep.no, med kopi til Riksrevisjonen og DBH. Nærmere krav til denne
årsrapporten fremgår av dokumentet Rapporteringskrav for årsrapport 2022 som var vedlagt
fjorårets tildelingsbrev.
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Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet 
grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk, jf. Bestemmelser om økonomistyring i 
staten og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)s Veiledningsnotat til 
årsrapport for statlige virksomheter.  
 
NOKUT skal rapportere data til DBH. Krav til datarapporteringen og fristene gjennom året 
finnes på HK-dirs nettsider. 
 
NOKUT skal avlegge delårsregnskap og årsregnskap. Departementet vil i egne brev angi 
hvilke frister og krav som gjelder for delårsregnskapene og årsregnskapet. Departementet 
viser til Finansdepartementets rundskriv R-11/2022 når det gjelder rapportering av 
regnskapsopplysninger til statsregnskapet for 2023.  
 

5.2 Satsingsforslag for 2025 
NOKUT kan sende inn eventuelle satsingsforslag i tråd med vedlagte veiledning. NOKUT 
skal i tillegg se på mulighetene for omprioriteringer som gir rom for satsinger innenfor den 
eksisterende økonomiske rammen til virksomheten. Det må komme tydelig frem hvordan 
eventuelle frihetsgrader innenfor departementets tildelinger skal benyttes.  
 
Frist for innsendelse av ev. satsingsforslag og mulige omprioriteringer for 2025 er                 
1. november 2023. Forslaget sendes til postmottak@kd.dep.no. 
 

5.3 Styringsdialogen i 2023 
Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom departementet og NOKUT om 
virksomhetens utvikling. Sentrale temaer i møtet er NOKUTs profil, ambisjoner, 
strategiske prioriteringer og utfordringer sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, samt 
virksomhetens resultater og rammebetingelser. 
 
Departementet inviterer med dette NOKUT til etatsstyringsmøte i 2023. Etatsstyringsmøtet er 
berammet til 21. april 2023 kl. 09.00-11.00. Møtet vil finne sted i Kunnskapsdepartementets 
lokaler i Kirkegata 18. NOKUT kan melde inn strategisk viktige saker for direktoratet til 
etatsstyringsmøtet samtidig med innsending av årsrapport for 2022 innen 15. mars 2023. Til 
hver innmeldt sak skal det gis bakgrunnsinformasjon på inntil en halv side. Departementet 
sender NOKUT dagsorden i god tid før møtet.  
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Etter etatsstyringsmøtet får NOKUT en endelig tilbakemelding fra departementet på 
bakgrunn av årsrapporten for 2022 og dialogen i etatsstyringsmøtet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Maria Tagmatarchi Storeng (e.f.)    
ekspedisjonssjef      

Sander Tufte 
avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
 
 
 

Vedlegg  
Vedlegg oppgitt nedenfor finnes også på Kunnskapsdepartementets nettside:  

▪ Orientering om statsbudsjettet 2023 for universitet og høgskular etter vedtak i 
Stortinget 14. desember 2022  

▪ Rapporteringskrav for årsrapport 2023 
▪ Fullmakter  
▪ Veiledning til fremstilling av satsingsforslag for 2025  
▪ Hovedtrekk styringsdialogen  

 
 

Kopi 
Riksrevisjonen 
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