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På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 sender 

Kunnskapsdepartementet med dette tildelingsbrev til NOKUT. Tildelingsbrevet er 

Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til institusjonen og skal distribueres til alle 

medlemmer av institusjonens styre. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger blir 

formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av 2017.  

 

Departementet gjør oppmerksom på at tildelingsbrevet skal publiseres på institusjonens 

nettsider så snart det er mottatt, jf. økonomiregelverket, bestemmelsene 2.3.2. 
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1. REGJERINGENS PRIORITERINGER  

Kunnskap og kompetanse er de viktigste faktorene for å møte de store samfunnsutfordringene, 

utvikle og ta i bruk nye teknologier, øke norsk produktivitet og konkurransekraft og for å 

utvikle den enkelte. Regjeringen vil skape morgendagens jobber gjennom å satse på 

kunnskap, forskning og innovasjon. Da trenger vi sterke universiteter og høyskoler som 

holder høy kvalitet. En forutsetning for høy kvalitet er utdanning og forskning som er åpen og 

inkluderende, for både kvinner og menn, innvandrere og deres etterkommere. Høy kvalitet i 

forskning og høyere utdanning legger grunnlaget for omstilling og fremtidig velferd og 

verdiskaping. 

 

Mye er bra i norsk høyere utdanning. Både Studiebarometeret og kandidatundersøkelsene 

viser at studentene stort sett er fornøyde med kvaliteten på studieprogrammene. De fleste 

kandidatene klarer seg godt på arbeidsmarkedet. Likevel er det mye som må bli bedre, ikke 

minst for å forberede studentene på et samfunn og et arbeidsliv i omstilling. 

 

Over nyttår legger regjeringen frem en melding til Stortinget om kvalitet i høyere utdanning. 

Der kommer vi med konkrete tiltak for å forbedre utdanningskvaliteten. Et av målene er at 

fremragende undervisning skal fremme karrieren til de beste formidlerne. Den viktigste 

jobben må imidlertid gjøres på universitetene og høyskolene. Regjeringen skal bidra ved å 

lage gode og forutsigbare rammevilkår, stille høye krav og stimulere til videre utvikling. 

 

Gjennom fagskolemeldingen vil regjeringen legge til rette for god utdanningskvalitet, mer 

solide fagskoler og tettere samarbeid mellom fagskolene og arbeidslivet og samtidig berede 

grunnen for ytterligere løft for fagskolesektoren i tiden fremover. Det er viktig at universiteter 

og høyskoler legger til rette for gode overganger for studenter og for samarbeid med 

fagskolesektoren. 

 

Et annet viktig lederansvar er å sørge for at ressursene brukes effektivt og i størst mulig grad 

på kjerneoppgavene. Regjeringen har innført en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform 

(ABE-reformen), som blant annet medfører reduserte bevilgninger til driftsutgifter, 

tilsvarende 0,8 prosent i 2017. Departementet forventer at reduksjonen i bevilgningene fører 

til effektivisering, og ikke til redusert kvalitet i tjenesteproduksjonen. 

 

Regjeringen vil skape en skole der elevene lærer mer. Da trenger vi lærere med solid faglig 

tyngde. Derfor innfører vi fra høsten 2017 femårige grunnskolelærerutdanninger på 

mastergradsnivå. Det skal også bidra til å heve læreryrkets status. Regjeringen forventer at 

ledelsen ved institusjonene som tilbyr lærerutdanning, setter dette øverst på agendaen. Blant 

annet er det viktig å opprettholde den særskilte innsatsen for å rekruttere kvalifiserte søkere til 

lærerutdanning. 

 

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 
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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.  

 

I 2017 har regjeringen særlig forventninger til NOKUTs arbeid med ny studietilsynsforskrift, 

herunder skjerpede krav til akkreditering av studietilbud og institusjoner og ny tilsynsmodell 

for eksisterende utdanning.  

 

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. 

 

Departementet har forventninger til at det særskilte IKT-prosjektet i NOKUT sluttføres i 

2017, hvor noen leveranser har blitt forskjøvet fra 2016 til 2017, jf. tildeling over kap. 281.01. 

Videre utvikling av IKT-systemet forutsettes finansiert over NOKUTs ordinære tildeling over 

kap. 280.01.  

 

NOKUTs bevilgning er styrket for å følge opp Norges forpliktelser i EUs 

yrkeskvalifikasjonsdirektiv. NOKUT blir assistentsenter etter direktivet og departementet 

forventer at NOKUT tar et større ansvar for informasjon og statistikk for de regulerte yrkene 

og et særlig ansvar for nye ordninger som f.eks. et europeisk profesjonskort for yrker som 

ikke er regulert i Norge.  

  

NOKUTs kapasitet for å godkjenne utenlandsk utdanning er bygget opp over tid, og 

departementet har i 2017 særlige forventninger til oppstart og videreføring av ordninger for 

godkjenning av utenlandsk fagopplæring og fagskoleutdanning. Ordningene ble i 2016 lagt 

midlertidig til NOKUT. Den endelige plasseringen av ordningene vil bli vurdert i 

sammenheng med fremtidig plassering av NOKUTs kompetansesenter for utenlandsk 

utdanning, som omtalt i Meld. St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet. Departementet 

har videre forventninger til at NOKUTs deltakelse i prosjekter finansiert av Erasmus+ vil øke 

kvaliteten på arbeidet med godkjenning av utenlandsk utdanning.   

 

Som en del av arbeidet med å godkjenne utenlandsk utdanning, har departementet særskilte 

forventninger til at NOKUT etablerer en kvalifikasjonsvurdering for personer som ikke kan 

benytte ordinære godkjenningsordninger eller UVD-ordningen, og at denne ordningen 

tilpasses annet integreringsarbeid regjeringen har igangsatt.   

 

 

NOKUT fikk i 2010 i oppgave å være nasjonalt kontaktpunkt (National Coordination Point 

(NCP)) for European Qualifications Framework (EQF) og skal i 2017 arbeide videre med 

informasjons- og veiledningsarbeid som bl.a. inkluderer videreutvikling av NCPs nettside og 

veiledning om læringsutbyttebeskrivelser. NOKUT skal også delta i det nordiske 

kontaktnettet for EQF. For 2017 er bevilgning til dette formålet videreført i NOKUTs 

driftsbevilgning.    
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Departementet forventer at NOKUT sluttfører pilotprosjektet med kombinerte fagevalueringer 

av utdanning og forskning i samarbeid med Norges forskningsråd. Videre forventer 

departementet at NOKUT sluttfører arbeidet med internasjonal sammenligning 

(benchmarking) av studietilbud og eksempler fra andre land. Departementet legger til grunn at 

nasjonale deleksamener gjennomføres for grunnskolelærerutdanningene (GLU1–7 og GLU5–

10 med matematikk), bachelorgradsstudiet i sykepleie (med anatomi, fysiologi og biokjemi) 

og for bachelorgradsstudiet i regnskap og revisjon (med årsregnskap). Bevilgningen i 2017 er 

styrket slik at aktivitetsnivået fra 2016 kan opprettholdes.  
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2. MÅL OG BUDSJETT FOR 2017 

2.1 Mål  

Kunnskapsdepartementet har fastsatt overordnede mål for NOKUT, jf. Prop. 1 S (2016–

2017), se nedenfor. De overordnede målene er langsiktige og gir en ramme som NOKUT skal 

utvikle egne strategier og mål innenfor. 

 

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. 

 

Kunnskapsdepartementet viser til dialogen i etatsstyringsmøtet 2016 om NOKUTs strategi og 

målstruktur og den skriftlige tilbakemeldingen etter møtet. Ny målstruktur ble fastsatt i 2014 

og NOKUT har laget egne delmål og styringsparametre. For 2017 legger departementet til 

grunn de styringsparametrene som NOKUT selv har fastsatt etter en reduksjon i 2016. 

Departementet forventer at NOKUTs styre benytter målstrukturen som det sentrale verktøyet 

for styring av virksomheten og at styret arbeider videre med målstrukturen slik at den 

gjenspeiler styrets strategi og prioriteringer. Styret må foreta risikovurderinger knyttet til 

målene og prioritere og iverksette tiltak der risikoen er høy.  

 

Kunnskapsdepartementet viser til organiseringsprosjektet som går gjennom departementets 

forvaltnings- og tjenesteapparat, herunder NOKUT. Formålet er å forenkle og forbedre 

organiseringen av de underliggende virksomhetene til departementet for å få tjenester av 

bedre kvalitet og mer effektiv ressursbruk. Prosjektet skal, gjennom dialog med 

virksomhetene, utrede forslag til færre og større virksomheter.  

 

Etter at fremtidig organisering er avklart, vil departementet i dialog med virksomheten gå 

gjennom overordnede mål fastsatt av departementet, og tilhørende styringsparametre.  
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2.2 Budsjett 2017 

Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2017, jf. Innst. 12 S (2016-2017) og Prop. 1 S (2016-

2017). 

2.2.1 Budsjettvedtak kap. 280 post 01  

Stortinget har bevilget 129 558 000 kroner (ekskl. mva.) over kap. 280 post 01 som med 

dette stilles til disposisjon for NOKUT. 

 

Forutsetningene for bevilgningen følger av Innst. 12 S (2016–2017) og Prop. 1 S (2016–

2017), 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. 

2.2.1.1 Endringer i budsjettrammen fra 2016 til 2017 

Budsjettrammen til NOKUT over kap. 280 post 01 har økt fra 80 456 000 kroner i 2016 til 

129 558 000 kroner i 2017. Endringene kommer blant annet av at midler er overført fra kap. 

226 post 21 og kap. 281 post 01 til NOKUTs driftsbevilgning.  

 

Tabell 1 Kap. 280 post 01 – endring 2016-17                    Beløp (i kr 1 000)                     

Godkjenning av utenlandsk utdanning 29 800 

Drift av Studiebarometeret 1 235 

Koordinering av ordningen med SFU-sentrene 5 000 

Gjennomføring av forpliktelse i yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2 200 

Forenklet modell for pensjonspremie 9 809 

Prisjustering 540 

Lønnskompensasjon – 2016-oppgjøret 1 732 

Reduksjon knyttet til overgangen til digital post -70 

0,8 pst. reduksjon – avbyråkratisering og effektivisering -644 

Reduksjon i driftsbevilgning -500 

Sum endring over kap. 280 post 01                                                                   49 102     

 

Godkjenning av utenlandsk utdanning 

Departementet viser til supplerende tildelingsbrev av 7. mars 2016 om arbeidet med 

godkjenning av utenlandsk utdanning.  Departementet forventer at NOKUT viderefører 

arbeidet i tråd med det som er fastsatt i det supplerende tildelingsbrevet. NOKUT skal legge 

fram for departementet en plan for utvidelsen av godkjenningsordningen for utenlandsk 

fagopplæring innen 1. mars 2017. Planen skal inneholde en oversikt over 

fagopplæringsordningene i EØS-området. Denne oversikten legges ut på NOKUTs 

hjemmeside og benyttes av offentlige oppdragsgivere som skal kreve at utenlandske 

leverandører bruker lærling. 
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Departementet viser også til e-post av 6. oktober 2016 angående ny kvalifikasjonsvurdering 

for personer som ikke kan benytte ordinære godkjenningsordninger eller UVD-ordningen. 

Departementet legger til grunn at NOKUT kan prioritere den nye kvalifikasjonsvurderingen 

innenfor økt bevilgning. 

 

Senter for fremragende utdanning og Studiebarometeret 

NOKUT har ansvar for drift av Studiebarometeret og for å koordinere ordningen med 

sentrene for fremragende utdanning (SFU).  

 

Departementet forventer at studiebarometeret.no videreutvikles slik at det i større grad måler 

studentenes læringsengasjement, dvs. studentenes engasjement i aktiviteter og miljøer som 

har positiv sammenheng med læring.  

 

SFU-ordningen skal bidra til utvikling av fremragende kvalitet i utdanning og synliggjøre at 

undervisning og forskning er likestilte oppgaver for universiteter og høyskoler. I 2017 

bevilges det 40 mill. kroner til åtte SFU-senter over kap. 281 post 01. 

 

Gjennomføring av forpliktelse i yrkeskvalifikasjonsdirektivet 

Stortinget har bevilget 2,2 mill. kroner til NOKUT for å gjennomføre oppgaven som 

assistentsenter for å følge opp Norges forpliktelser i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv, og til 

øvrige oppgaver som følger av Prop. 139 L (2015–2016) Lov om godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven). Oppgavene er skissert i oppdragsbrev av 28. 

september 2016 fra Kunnskapsdepartementet. Departementet vil presisere at 

assistansesenteret skal ha forvaltningsfunksjoner og derfor ikke er omfattet av den faglige 

uavhengighet som gjelder for NOKUTs akkrediterings- og kvalitetsarbeid, jf. uhl. § 2-1 første 

ledd. Departementet vil derfor kunne gi føringer for senterets arbeid og vil kunne endre dets 

oppgaver. Bevilgningen skal også dekke arbeidet med de regulerte yrkene for nye ordninger 

som f.eks. et europeisk profesjonskort.  

 

Forenklet modell for pensjonspremie 

Regjeringen har fra 01.01.2017 innført en forenklet modell for betaling av pensjonspremie til 

Statens pensjonskasse for de virksomhetene som ikke betaler pensjonspremie i dag, jf. 

rundskriv R-118 av 20. oktober 2016 fra Finansdepartementet. Ordningen vil omfatte 

NOKUT. Den økte bevilgningen knyttet til dette dekker beregnet utgift for 2017 til 

pensjonspremie og arbeidsgiveravgift av pensjonspremien.  

 

Stortinget har vedtatt en reduksjon på bevilgningen som følger av gevinster ved overgangen 

til digital post til innbyggerne og næringslivet. Til grunn for den samlede driftsbevilgningen 

til NOKUT ligger det også en reduksjon i bevilgningen på 500 000 kroner og en reduksjon på 

0,8 pst. som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering, som utgjør 644 000 kroner for 

NOKUT.  

 
Midler disponert etter belastningsfullmakt kan kreves helt eller delvis tilbakeført dersom de ikke 

benyttes i samsvar med forutsetningene.  
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2.2.1.2 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                        Beløp (i kr 1 000) 

Særskilte driftsutgifter                                          10   

Sum tildeling over kap. 280 post 21                                                                                         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 nettordningen for 

merverdiavgift. 

 

2.2.2 Budsjettvedtak kap. 3280 post 01 og post 02 

Stortinget har bevilget 1 353 000 kroner over kap. 3280 som Kunnskapsdepartementet med 

dette stiller til disposisjon for NOKUT. Fordelingen på postene 01 og 02 fremgår av tabellen 

nedenfor. 

 

Tabell 3 Kap. 3280                  Beløp (i kr 1 000) 

Post 01 Eksterne inntekter NOKUT             10   

Post 02 Salgsinntekter o.a.                                                                                                  1 343 

Sum tildeling over kap. 3280                                                                                              1 353 

 

Bevilgningen over post 02 er endret med prisjustering fra 2016 til 2017 og er parallelljustert 

som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen), jf. omtale under 

kap. 280 post 01. 

 

2.2.3 Budsjettvedtak kap. 281 post 01 

Det bevilges totalt 16 050 000 mill. kroner (ekskl. mva) over kap. 281 post 01 til NOKUT.  

 

Tildelingen som står oppført i tabellen nedenfor, stilles med dette til disposisjon for NOKUT.  

 

Tabell 4 Midler over kap. 281 post 01  

Tiltak Beløp (i kr 1 000)1 

Pilotprosjekt - nasjonale deleksamener 9 250 

Nytt IKT-system 

Internasjonal ekspertgruppe 

2 800 

4 000 

Sum tildeling over kap. 281 post 01 16 050 

                                                 
1 Beløp oppgitt ekskl. mva.  
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Pilotprosjekt - Nasjonal deleksamener 

NOKUT har i 2015 og 2016 fått tildelt midler til å gjennomføre et pilotprosjekt og en 

mulighetsstudie av nasjonale deleksamener innenfor enkelte profesjonsfag, jf. tildelingsbrev 

for 2015 og 2016. Departementet tildeler 6,5 mill. kroner for å videreføre arbeidet i 2017. I 

tillegg fikk NOKUT i oppdrag å følge opp nasjonal deleksamen i grunnskolelærerutdanningen 

i 2016, jf. tildelingsbrev for 2016. Departementet tildeler 2,75 mill. kroner til å videreføre 

arbeidet med nasjonale deleksamener i grunnskolelærerutdanningen i 2017. Tildelingen til 

nasjonale deleksamener er på til sammen 9,25 mill. kroner.  

 

Nytt IKT-system 

Midlene skal gå til å gjennomføre IKT-prosjektet som ble satt i gang i 2014. Departementet 

viser til fremdriftsplan for IKT-prosjektet hvor noen leveranser har blitt forskjøvet fra 2016 til 

2017. Forskyvningen innebærer at departementet vil overføre 2,8 mill. kroner på kap. 281 

post 01 fra 2016 til 2017 til å sluttføre IKT-prosjektet i NOKUT i 2017. 

 

Internasjonal ekspertgruppe 

Departementet viser til supplerende tildelingsbrev av 1. april 2016, der NOKUT fikk tildelt 2 

mill. kroner til å drifte internasjonal rådgivningsgruppe i forbindelse med implementering av 

nye grunnskolelærerutdanninger på masternivå. Arbeidet videreføres i 2017 i tråd med 

forutsetningene som er fastsatt i supplerende tildelingsbrev av 1. april 2016. I tillegg tildeler 

departementet ytterligere 2 mill. kroner til arbeidet, til sammen 4 mill. kroner i 2017 til 

internasjonal ekspertgruppe. 

 

Midler disponert etter belastningsfullmakt kan kreves helt eller delvis tilbakeført dersom de 

ikke benyttes i samsvar med forutsetningene 

 

Det skal i årsrapporten rapporteres på måloppnåelse og bruk av midler over kap. 281 post 01.  

2.2.4 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.  

 

3. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV  

3.1 Effektivisering  

NOKUT skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke 

produktiviteten. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et 

sentralt virkemiddel i dette arbeidet, sammen med for eksempel omorganisering, 

prosessforbedring og annen bruk av teknologi. I årsrapporten for 2017 skal NOKUT gjøre 

rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som 

inneholder digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester, er særlig vurdert. Det skal også 

gjøres rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan 

omdisponeres til prioriterte områder. 
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3.2 Lærlinger 

Regjeringen og partene i arbeidslivet signerte våren 2016 en ny samfunnskontrakt for flere 

læreplasser for perioden 2016–2020. Målet med den nye kontrakten er å sørge for at alle 

kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass. Se mer informasjon på 

nettsiden lærlingløftet.no. 

 

I 2017 skal NOKUT ha minst én lærling tilknyttet seg, og minst like mange som i 2016. 

Virksomheten skal også hvert år vurdere om den kan øke antall lærlinger og tilby opplæring i 

nye lærefag. Alle statlige virksomheter skal knytte seg til opplæringskontoret OK Stat eller et 

annet opplæringskontor. 

 

I årsrapporten for 2017 skal NOKUT rapportere om antall lærlinger per år i perioden 2014 – 

2017, 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 dette og hva de har gjort for å oppfylle kravene.  

 

3.3 Samfunnssikkerhet og beredskap  

Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren 

(revidert oktober 2016) 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 informasjonssikkerhets-

arbeidet. NOKUT skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med 

eForvaltningsforskriften og de fem tiltaksområdene i KMDs Handlingsplan for 

informasjonssikkerhet i statsforvaltningen 2015-2017. Departementet viser til UNINETTs 

veiledning til ledelsessystem for informasjonssikkerhet, Nasjonal sikkerhetsmyndighets 

anbefalte tiltak mot dataangrep og Veiledning i beredskapsplanlegging utarbeidet av 

Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet (revidert desember 2015). 

 

NOKUT skal i årsrapporten for 2017 rapportere på følgende: 

1. Er det gjennomført/revidert en ROS-analyse i 2016 eller 2017? 

2. Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2017? 

3. Redegjør kort og overordnet (maks. 1 side) for virksomhetens oppfølging av de fem 

tiltaksområdene i Handlingsplan for informasjonssikkerhet, herunder kort beskrive 

og vurdere virksomhetens styringssystem 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.  

 

http://lærlingløftet.no/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/styringsdokument-for-arbeidet-med-samfunns-sikkerhet-og-beredskap-i-kunnskapssektoren/id2512037/?q=styringsdokument%20for%20samfunnssikkerhet
https://www.regjeringen.no/contentassets/b7d0918e555b418abda2993a71969cdc/handlingsplan_informasjonssikkerhet_staten.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/b7d0918e555b418abda2993a71969cdc/handlingsplan_informasjonssikkerhet_staten.pdf
https://www.uninett.no/infosikkerhet/styringssystemer
https://www.uninett.no/infosikkerhet/styringssystemer
https://www.nsm.stat.no/globalassets/dokumenter/veiledninger/systemteknisk-sikkerhet/s-02-ti-viktige-tiltak-mot-dataangrep.pdf
https://www.nsm.stat.no/globalassets/dokumenter/veiledninger/systemteknisk-sikkerhet/s-02-ti-viktige-tiltak-mot-dataangrep.pdf
http://www.udir.no/globalassets/filer/laringsmiljo/veileder-i-beredskap-alvorlige-skolehendelser-bokmaal.pdf
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4. RAPPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 

4.1 Rapportering om resultater og planer  

NOKUT skal innen 15. mars 2017 sende inn dokumentet Årsrapport (2016-2017) til 

postmottak@kd.dep.no, med kopi til Riksrevisjonen. Årsrapport (2017-2018) skal sendes 

inn innen 15. mars 2018. Departementet gjør oppmerksom på at årsrapporten skal 

publiseres på virksomhetens nettside innen 1. mai, jf. økonomiregelverket, 

bestemmelsene kap. 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. Nærmere krav til Årsrapport (2017-2018) fremgår av vedlegg. Krav til 

Årsrapport (2016-2017) fremgår av vedlegg til tildelingsbrevet for 2016.  

 

NOKUT skal rapportere regnskap og personaldata til Database for statistikk om høgre 

utdanning (DBH). Krav til datarapporteringen og frister fremgår på DBHs nettsider: 

http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/index.action  

 

Krav til årsregnskapet for 2016 fremgår av vedlagte brev til NOKUT datert 15. desember 

2016. Det skal avlegges delårsregnskap pr. 1. og 2. tertial 2017 med frist henholdsvis 1. juni 

og 1. oktober. Departementet vil i egne brev angi hvilke oppstillinger delårsregnskapene for 

2017 skal omfatte. Departementet viser til Finansdepartementets rundskriv R-10/2016 når det 

gjelder rapportering av regnskapsopplysninger til statsregnskapet i 2017. 

 

En oversikt over hovedtrekkene i styringsdialogen mellom departementet og NOKUT er 

vedlagt.  

 

4.2 Budsjettforslag for 2019 

NOKUT kan utarbeide budsjettforslag, dvs. satsingsforslag utenfor rammen. Departementet 

bruker satsingsforslagene til å identifisere de viktigste behovene i universitets- og 

høyskolesektoren.  

 

Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2019 er 1. november 2017. Forslagene sendes til 

postmottak@kd.dep.no. Se vedlegg Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2019.    

 

Departementet gjør oppmerksom på at utredningsinstruksen er revidert med virkning fra 1. 

mars 2016.  

 

4.3 Styringsdialogen i 2017 

Etatsstyringsmøtet skal være en strategisk dialog mellom departementet og NOKUTs styre 

om institusjonens utvikling. Sentrale punkter vil være ambisjoner, strategiske prioriteringer og 

utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, samt institusjonens resultater og 

rammebetingelser.  

 

Styret kan melde inn strategisk viktige saker for NOKUT til etatsstyringsmøtet samtidig med 

innsending av Årsrapport (2016-2017) 15. mars 2017. Departementet sender NOKUT 

mailto:postmottak@kd.dep.no
http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/index.action
mailto:postmottak@kd.dep.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-om-utredning-av-statlige-tiltak-utredningsinstruksen/id2476518/
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dagsorden i god tid før møtet. NOKUT får en skriftlig tilbakemelding fra departementet på 

bakgrunn av Årsrapport (2016-2017), tilstandsrapporten for universitets- og høyskolesektoren 

2017, resultatrapporteringen til DBH og dialogen i etatsstyringsmøtet. 

 

Departementet inviterer med dette styrets medlemmer og NOKUTs direktør til 

etatsstyringsmøte i 2017. Etatsstyringsmøtet har en tidsramme på to timer og er berammet til 

5. mai 2017 kl. 09.00-11.00. Møtet vil finne sted i Kunnskapsdepartementets lokaler i 

Kirkegata 18. Vi ber om tilbakemelding om hvem som skal delta, senest to uker før møtedato. 

Departementet forventer at delegasjonen er bredt sammensatt. 

 

 

Med hilsen  

 

Toril Johansson (e.f.)  

ekspedisjonssjef  

 Mads Gravås 

 seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

  
 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1: Fullmakter 

Vedlegg 2: Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2019 

Vedlegg 3: Hovedtrekk styringsdialogen 

Vedlegg 4: Rapporteringskrav for Årsrapport (2017–2018) 

Vedlegg 5: Brev av 15. desember om regnskap 
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