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1. Regjeringens prioriteringer og forventninger
1.1

Kvalitet, omstilling og nyskaping

Regjeringen omorganiserer de sentraladministrative virksomhetene i kunnskapssektoren for
å legge til rette for høyere kvalitet og en mer effektiv oppgaveløsning, samt å lokalisere flere
statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Kunnskapsdepartementet ønsker tydeligere
arbeidsdeling og bedre samordning i sektoren. Virksomhetene er avhengige av både
hverandre og andre aktører i og utenfor sektoren for å nå de overordnede målene for
kunnskapssektoren. Regjeringen forventer at alle virksomheter samarbeider for å nå de
overordnede målene for kunnskapssektoren, og bidrar til hverandres måloppnåelse der det
er mulig.
Kunnskapsdepartementet tar sikte på å opprette et nytt forvaltningsorgan for kvalitetssikring
og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning fra 1. juli 2018. Det nye organet
vil ta utgangspunkt i dagens NOKUT og ha hovedkontor i Oslo. Fra 1. januar opprettes
tilsvarende et nytt organ med oppgaver innenfor kvalitetsutvikling, som vil ta utgangspunkt i
dagens SIU og ha hovedkontor i Bergen, og også vil ha virksomhet i Tromsø. Dette nye
organet omtales i det følgende som SIU.
Ett av regjeringens tiltak i kvalitetsmeldingen er å etablere en nasjonal arena for
utdanningskvalitet, hvor dagens ordninger og nye virkemidler kan samles og ses i
sammenheng. Ansvaret for Sentre for fremragende utdanning (SFU) er derfor lagt til SIU.
Som et ledd i kompetanseoverføring skal NOKUT forvalte SFU-ordningen i 2018, for
derigjennom å sørge for at kompetanse overføres og viktige nettverk overføres SIU i god tid
før 2019. Midlene til forvaltning av SFU-ordningen er i statsbudsjettet for 2018 vedtatt flyttet
fra NOKUTs driftsbevilgning over kap. 280 post 01 til SIUs bevilgning over kap. 280 post 50.
Det innebærer at SIU i 2018 skal dekke kostnadene ved forvaltning av ordningen.
SIU, Norgesuniversitetet og NOKUT fikk i 2017 i oppdrag å gi Kunnskapsdepartementet et
forslag til innretning og organisering av en helhetlig arena for kvalitet i høyere utdanning med
frist 1. mars 2018. Med utgangspunkt i Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere
utdanning skal forslaget inneholde tydelige råd om prioriteringer, avveininger om hvilke
kvalitetsutfordringer som best kan løses gjennom bruk av den nasjonale arenaen som blir
lagt til SIU, samt foreslå aktuelle virkemidler som kan stimulere arbeidet med
utdanningskvalitet på institusjonene.
I 2016 ble det etablert en ny tilsynsenhet i departementet som i første omgang fikk ansvar for
tilsyn og kontroll med private høyskoler og fagskoler. Det er besluttet at tilsyns- og
kontrolloppgavene og tilsynsenhetens ressursramme vil bli flyttet ut av departementet til
NOKUT og departementet vil ha nærmere dialog om dette. De budsjettmessige føringene vil
bli håndtert i Revidert nasjonalbudsjett 2018.
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Omorganisering av Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementets avdelingsstruktur skal i 2018 omorganiseres for å bedre
departementets evne til å håndtere viktige sektorfaglige utfordringer. Som del av
omorganiseringen har departementet identifisert strategiske innsatsområder som skal ha
særlig oppmerksomhet i departementets arbeid fremover: kunnskapsgrunnlag for
politikkutforming og gjennomføring, digitalisering, styring og samordning. Departementets
underliggende virksomheter har mye kompetanse på disse områdene. For å lykkes med våre
mål og ambisjoner, er departementet avhengig av å kunne dra veksel på og samarbeide tett
med våre underliggende virksomheter. Med ny organisering av departementet og de
sentraladministrative virksomhetene, ønsker vi å styre kunnskapssektoren mer strategisk og
helhetlig. Departementet ønsker at virksomhetene skal få en mer aktiv rolle i arbeidet med å
utforme og gjennomføre utdannings- og forskningspolitikken.

1.2

NOKUTs rolle

NOKUT er et sentralt virkemiddel for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i universitets- og
høyskolesektoren. NOKUT skal medvirke til at alle utdanninger ved norske universiteter,
høyskoler og fagskoler har tilfredsstillende kvalitet, at flest mulig utdanninger er fremragende
og at samfunnet er godt informert om tilstanden i sektoren. NOKUT er videre viktig for at
personer med utenlandsk utdanning kan utnytte sin kompetanse i Norge.
NOKUTs kapasitet for å godkjenne utenlandsk utdanning er bygget opp over tid.
Departementet har i 2018 særlige forventninger til videre utvidelse ved at nye fag- og
svennebrev og nye land inkluderes i ordningen for godkjenning av utenlandsk fagopplæring,
og at ordningen med rådgivende uttalelser om utenlandsk fagskoleutdanning leder frem til en
permanent ordning i 2018. NOKUT bes om å legge frem en plan for utvidelsene i 2018 innen
1. mars 2018. Departementet har videre forventninger til at NOKUTs deltakelse i prosjekter
finansiert av Erasmus+ vil øke kvaliteten på arbeidet med godkjenning av utenlandsk
utdanning.
NOKUTs ordning med kvalifikasjonsvurdering for personer som ikke kan benytte ordinære
godkjenningsordninger, er etablert. NOKUT bes om å rapportere om erfaringer og hvilken
effekt denne har hatt for brukerne så snart det foreligger tilstrekkelig informasjon.
Regjeringen styrket i 2016 samarbeidet mellom direktorater med ansvar for gjennomføring av
integreringspolitikken. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) fikk oppdraget med å
legge til rette for samarbeid på tvers av direktorater. Målet er å sikre effektiv bruk av
ressurser og en samordnet stat i kontakten med kommunesektoren, for å løse de utfordringer
et økt antall flyktninger medfører. NOKUT må bidra innenfor sitt kompetansefelt.
NOKUTs bevilgning skal dekke Norges forpliktelser i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv, hvor
NOKUT er assistansesenter. I tråd med forskriften til yrkeskvalifikasjonsloven - som trer i
kraft 1. januar 2018 - og supplerende tildelingsbrev av 28. september 2016, har NOKUT
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ansvar for informasjon og statistikk for de regulerte yrkene og et særlig ansvar for nye
ordninger som for eksempel et europeisk profesjonskort.
NOKUT fikk i 2010 i oppgave å være nasjonalt kontaktpunkt (National Coordination Point
(NCP)) for European Qualifications Framework (EQF) og skal i 2018 arbeide videre med
informasjons- og veiledningsarbeid som følger av kontaktpunktfunksjonen. NOKUT skal også
delta i det nordiske kontaktnettet for EQF. For 2018 er bevilgning til dette formålet videreført i
NOKUTs driftsbevilgning.
NOKUT skal i samarbeid med SIU og andre aktører videreutvikle og samordne informasjon
om studier i utlandet, jf. arbeidsgruppen som opprinnelig består av SIU, ANSA,
Helsedirektoratet, Lånekassen, NOKUT og UHR. Etter normaliseringen av de bilaterale
relasjonene mellom Norge og Kina har reetablering og styrking av kunnskapssamarbeid med
Kina særlig prioritet i den videre oppfølgingen av regjeringens Panorama-strategi (2016–
2020), jf. Prop. 1 S (2017–2018). Departementet ber om at arbeidsgruppen ser hen til dette i
sitt videre arbeid.
Nasjonale deleksamener blir i 2018 en permanent ordning, i første omgang for matematikk i
grunnskolelærerutdanningene, anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen og
årsregnskap i bachelorutdanningen i revisjon og regnskap. Nasjonal deleksamen i
matematikk i grunnskolelærerutdanningene videreføres først fra studieåret 2019/2020, slik at
institusjonene kan tilpasse nasjonal deleksamen i den nye masterutdanningen for
lærerutdanningene.
NOKUT har betydelig analysekapasitet. Det er viktig at denne også brukes på utenlandsfeltet
og til å analysere NOKUTs prosesser og arbeid. Mer samarbeid med andre aktører på dette
feltet er viktig.

2. Mål for 2018
I forbindelse med planleggingen av et nytt forvaltningsorgan for kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning fra 1. juli 2018, er det naturlig at
det også vurderes nye mål for virksomheten. Departementet vil sette i gang et arbeid for å
utvikle langsiktige og overordnede mål og styringsparametre i samarbeid med virksomheten.
Fram til dette er klart viderefører departementet de tidligere målene for NOKUT.
Følgende overordnede mål for dagens NOKUT gjelder inntil videre, jf. Prop. 1 S (2017–
2018), se nedenfor. For 2018 legger departementet til grunn de styringsparametrene som
NOKUT selv har fastsatt. Styret må foreta risikovurderinger knyttet til målene og prioritere og
iverksette tiltak der risikoen er høy.
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Mål 1
NOKUT skal bidra til at alle utdanninger ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler har
tilfredsstillende kvalitet, at flest mulig utdanninger er fremragende, og at samfunnet er godt
informert om tilstanden i sektoren.
Mål 2 NOKUT skal bidra til at personer med utenlandsk utdanning effektivt kan benytte sin
kompetanse i Norge, og at arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner har god informasjon om hva
utenlandsk kompetanse tilsvarer i Norge.
Mål 3 NOKUT skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i
samsvar med samfunnsoppdraget og internasjonale standarder på området.

3. Budsjett for 2018
Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2018, jf. Innst. 12 S (2017–2018) og Prop. 1 S
(2017–2018).

3.1

Budsjettvedtak kap. 280 post 01

Stortinget har bevilget 136 363 000 kroner (ekskl. mva) over kap. 280 post 01 som med dette
stilles til disposisjon for NOKUT.
Forutsetningene for bevilgningen følger av Innst. 12 S (2017–2018) og Prop. 1 S (2017–
2018), og av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet og i vedtektene til NOKUT.
Bevilgningen under kap. 280 post 01 kan overskrides mot tilsvarende merinntekt under
kap. 3280 post 02, jf. vedtak II nr. 1. Merinntekter som gir grunnlag for overskridelse 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.

3.1.1 Endringer i budsjettrammen fra 2017 til 2018
Budsjettrammen til NOKUT over kap. 280 post 01 har økt fra 129 558 000 kroner i 2017 til
136 363 000 kroner i 2018.
Tabell 1 Kap. 280 post 01 - endring 2017–18
Styrking av driftsbevilgning til NOKUT
Overføring av forvaltning av SFU-ordningen
Kompensasjon, Statens pensjonskasse
Pris- og lønnsjustering
0,7 pst. reduksjon - avbyråkratisering og effektivisering
Sum endring over kap. 280 post 01
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Beløp (i 1 000 kroner)
10 270
-5 000
770
1 672
-907
6 805

Styrking av driftsbevilgningen til NOKUT
Stortinget vedtok en økning på 10 mill. kroner på kap. 280 post 01 i revidert nasjonalbudsjett
for 2017, jf. Innst. 401 S (2016–2017) og Prop. 1 S (2016–2017). Denne økningen er
videreført og tilsvarer 10,3 mill. kroner i 2018.
Overføring av SFU-ordningen
Som følge av endringer i de sentraladministrative virksomhetene i kunnskapssektoren skal
forvaltningen av ordningen med senter for fremragende utdanning (SFU) flyttes til SIU fra
2018. Det er derfor en reduksjon på kap. 280 post 01 knyttet til overføringen.
Kompensasjon, Statens pensjonskasse
Bevilgningen over kap. 280 post 01 er styrket som følge av en teknisk justering av
premiebetaling til Statens pensjonskasse.

3.2

Budsjettvedtak kap. 280 post 21

Stortinget har bevilget 10 000 kroner (ekskl. mva.) over kap. 280 post 21, som
Kunnskapsdepartementet med dette stiller til disposisjon for NOKUT. Posten omfatter blant
annet utgifter knyttet til nasjonalt arbeid med kvalifikasjonsrammeverket.
Tabell 2 Kap. 280 post 21
Særskilte driftsutgifter
Sum tildeling over kap. 280 post 21

Beløp (i 1 000 kroner)
10
10

Bevilgningen over kap. 280 post 21 kan overskrides mot tilsvarende merinntekt på kap. 3280
post 01, jf. vedtak II nr. 2. Merinntekter som gir grunnlag for overskridelse 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.

3.3

Budsjettvedtak kap. 3280 post 01 og post 02

Stortinget har bevilget 1 382 000 kroner over kap. 3280, som Kunnskapsdepartementet
med dette stiller til disposisjon for NOKUT. Fordelingen på post 01 og post 02 fremgår av
tabellen nedenfor.
Tabell 3 Kap. 3280 post 01 og post 02
Post 01 Eksterne inntekter NOKUT
Post 02 Salgsinntekter o.a.
Sum tildeling over kap. 3280

Beløp (i 1 000 kroner)
10
1 372
1 382

Bevilgningen over post 02 er endret fra 2017 på grunn av prisjustering og
avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.
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3.4

Budsjettvedtak kap. 281 post 01

Tildelingen som står oppført i tabellen nedenfor, stilles med dette til disposisjon for NOKUT.
Tabell 4 Midler over kap. 281 post 01
Tiltak
Nasjonale deleksamener
Internasjonal ekspertgruppe
Sum tildeling over kap. 281 post 01

Beløp (i 1 000 kroner)
10 000
4 000
14 000

Nasjonale deleksamener
Nasjonale deleksamener blir i 2018 en permanent ordning. Midlene skal benyttes for å
videreføre arbeidet med nasjonale deleksamener innenfor enkelte profesjonsfag i 2018.
Internasjonal ekspertgruppe
Midlene skal brukes til å videreføre arbeidet med å drifte internasjonal rådgivningsgruppe i
forbindelse med implementering av nye grunnskolelærerutdanninger på mastergradsnivå.
Tiltaket videreføres i 2018 i tråd med forutsetningene som er fastsatt i supplerende
tildelingsbrev av 1. april 2016.

3.5

Budsjettvedtak kap. 241 post 21

Tildelingen som står oppført i tabellen nedenfor, stilles med dette til disposisjon for NOKUT.
Tabell 5 Midler over kap. 241 post 21
Tiltak
Studiebarometer for fagskoleutdanning
Sum tildeling over kap. 241 post 21

Beløp (i 1 000 kroner)
1 500
1 500

Studiebarometer for fagskoleutdanning
Midlene skal benyttes til studiebarometer for fagskoleutdanning. Tiltaket videreføres i 2018 i
tråd med forutsetningene som er fastsatt i supplerende tildelingsbrev av 9. juni 2017.

3.6

Fullmakter

Stortinget har gitt NOKUT fullmakter som fornyes for ett år av gangen i forbindelse med
Stortingets behandling av statsbudsjettet. I tillegg har departementet delegert administrative
fullmakter til institusjonen. Oversikt over delegerte fullmakter følger vedlagt.
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4 Andre forutsetninger og krav
4.1

Arbeidslivskriminalitet

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å
motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet
med å fremme et seriøst arbeidsliv. NOKUT skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av
inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. NOKUT skal i
årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan
virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet. Vi ber
virksomheten gjøre seg kjent med rundskriv H-8/17.

4.2

Samfunnssikkerhet og beredskap

Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren
skal ligge til grunn for NOKUTs arbeid på dette feltet. NOKUT skal utføre
virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum annet hvert år, ha
oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser.
Disse kravene til samfunnssikkerhet og beredskap omfatter også informasjonssikkerhetsarbeidet. NOKUT skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med
eForvaltningsforskriften. Se også UNINETTs Veileder i ledelsessystem for
informasjonssikkerhet i UH-sektoren, NSMs tiltak mot dataangrep og Udir og PODs
Veiledning i beredskapsplanlegging.
NOKUT skal i Årsrapport (2018–2019) rapportere på følgende:
1. Er det gjennomført/revidert en ROS-analyse i 2017 eller 2018, og er den fulgt opp
gjennom dokumenterte tiltak?
2. Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2018, og er den fulgt opp gjennom
dokumenterte tiltak?
3. Beskriv kort (0,5 - 1 side) NOKUTs ledelsessystem for informasjonssikkerhet.
Dersom spørsmål 1 og/eller 2 besvares med "nei", må NOKUT opplyse om hvorfor tiltaket
ikke er gjennomført, og presentere en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal
gjennomføres.

4.3

Lærlinger

Regjeringen og partene i arbeidslivet har inngått en samfunnskontrakt for flere læreplasser
for perioden 2016–2020. Målet med kontrakten er å sørge for at alle kvalifiserte elever som
ønsker det, skal få tilbud om læreplass. Se mer informasjon på nettsiden www.udir.no.
NOKUT skal ha lærlinger tilknyttet seg, og minst like mange i 2018 som i 2017. Antallet
lærlinger skal stå i et rimelig forhold til virksomhetens størrelse. NOKUT skal også hvert år
vurdere om antall lærlinger kan økes og om det er mulig å tilby opplæring i nye lærefag. Alle
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statlige virksomheter skal knytte seg til opplæringskontoret OK Stat eller et annet
opplæringskontor.
I årsrapporten for 2018 skal NOKUT rapportere om antall lærlinger per år i perioden 2014–
2018 og om det er vurdert å øke antall lærlinger og innenfor hvilke fag, og orientere om
hvilket opplæringskontor virksomheten er tilknyttet. Virksomheter som ikke har oppfylt
kravene, må redegjøre for årsaken til det og hva de har gjort for å oppfylle kravene.

5 Rapportering og resultatoppfølging
5.1

Rapportering om resultater og planer

NOKUT skal innen 15. mars 2018 sende dokumentet Årsrapport (2017–2018) til
postmottak@kd.dep.no, med kopi til Riksrevisjonen og Database for statistikk om høgre
utdanning (DBH). Årsrapport (2018–2019) skal sendes inn innen 15. mars 2019.
Departementet gjør oppmerksom på at årsrapporten skal publiseres på virksomhetens
nettside innen 1. mai, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.3.3.
Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet
grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsrapporten skal også inneholde
planer og budsjett og annen informasjon av betydning for departementets styring og
oppfølging, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.3.3. Nærmere krav til
årsrapportene fremgår av dokumentet Rapporteringskrav for årsrapport (2017–2018) vedlagt
fjorårets tildelingsbrev, og vedlagte dokument Rapporteringskrav for årsrapport (2018–2019).
Dokumentene er også tilgjengelige i DBH.
NOKUT skal rapportere regnskap og personaldata til DBH. Krav til datarapporteringen og
fristene gjennom året finnes på DBHs nettsider:
http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/index.action
NOKUT skal avlegge delårsregnskap og årsregnskap for 2018. Departementet vil i egne brev
angi hvilke frister og krav som vil gjelde for delårsregnskapene og årsregnskapet.
Departementet viser til Finansdepartementets rundskriv R-11/2017 når det gjelder
rapportering av regnskapsopplysninger til statsregnskapet for 2018.
En oversikt over hovedtrekkene i styringsdialogen mellom departementet og NOKUT er
vedlagt.

5.2

Budsjettforslag for 2020

NOKUT kan utarbeide budsjettforslag, dvs. satsingsforslag utenfor rammen. Departementet
bruker satsingsforslagene til å identifisere de viktigste behovene i universitets- og
høyskolesektoren.
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Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2020 er 1. november 2018. Forslagene sendes til
postmottak@kd.dep.no. Se vedlagte Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2020.

5.3

Styringsdialogen i 2018

Etatsstyringsmøtet skal være en strategisk dialog mellom departementet og NOKUTs styre
om institusjonens utvikling. Sentrale tema i møtet er ambisjoner, strategiske prioriteringer og
utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, samt institusjonens resultater og
rammebetingelser.
Departementet inviterer med dette styret og NOKUTs direktør til etatsstyringsmøte i 2018.
Etatsstyringsmøtet har en tidsramme på to timer og er berammet til 3. mai 2018 kl. 09.0011.00. Møtet vil finne sted i Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18. Vi ber om
tilbakemelding på hvem som skal delta, senest to uker før møtedato. Departementet
forventer at delegasjonen er bredt sammensatt.
Styret kan melde inn strategisk viktige saker for NOKUT til etatsstyringsmøtet samtidig med
innsending av Årsrapport (2017–2018) 15. mars 2018.
Departementet sender NOKUT dagsorden i god tid før møtet. NOKUT får en skriftlig
tilbakemelding fra departementet på bakgrunn av Årsrapport (2017–2018), tilstandsrapporten
for universitets- og høyskolesektoren 2018, resultatrapporteringen til DBH og dialogen i
etatsstyringsmøtet.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Mads Gravås
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Vedlegg 1: Fullmakter
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Vedlegg 3: Hovedtrekk styringsdialogen
Vedlegg 4: Rapporteringskrav for Årsrapport (2018–2019)
Kopi: Riksrevisjonen
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