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1. MÅL OG HOVEDPRIORITERINGER

Hovedmålet for regjeringens politikk på grunnopplæringsområdet er en opplæring med høy

kvalitet. Regjeringen har følgende nasjonale mål for grunnopplæringen jf. Prop 1 S (2012-

2013):

Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som

gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående

opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i

arbeidslivet.

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring.

Regjeringen har videre følgende nasjonale mål for barnehagene, jf Prop. 1 S (2012-2013):

Rett til barnehageplass blir innfridd

Alle barnehager skal være en god arena for lek, omsorg, læring og danning

Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende felleskap

Likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager

Prisen skal være så lav at alle som ønsker det, skal ha råd til å ha barn i barnehage

Senter for IKT i utdanningen skal bidra til å iverksette regjeringens politikk innenfor sitt
ansvarsområde og med de virkemidlene senteret har.

Hovedmålet for senterets arbeid er bruk av IKTfor:

Økt kvalitet i utdanningen
bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene, elever og lærlinger

i grunnopplæringen og studenter i barnehagelærer- og lærerutdanningene

Senterets virkeområde er i hovedsak utdanningssektoren (barnehagene, grunnopplæringen,
barnehagelærer- og lærerutdanningene).

2. ROLLEOG ANSVAR

Senteret skal formidle forsknings- og praksisbasert kunnskap av høy kvalitet om hvordan IKT

kan bidra til bedre læring i en flerkulturell og inkluderende opplæring. Senteret skal fremme

digital dømmekraft og digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet. Senteret skal
vurdere ny teknologi og digitale medier og analyserer deres pedagogiske potensial. Senteret

skal bidra aktivt til politikkutvikling på sitt område.

Senterets tjenester og teknologiske løsninger skal bidra til å styrke kvaliteten i sektorenes
pedagogiske og administrative arbeid. Senteret skal legge prinsipper om åpne standarder og
interoperabilitet, grønn IT og universell utforming til grunn for sitt arbeid.

Senteret har ansvar for å videreutvikle og drifte Utdanning.no sin søkerfunksjonalitet og rolle

som nasjonal portal for utdanningstilbud og yrker i Norge, med vekt på helhetlig informasjon
og interaktive tjenester som bidrar til refleksjon og informerte utdannings- og yrkesvalg.
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Utdanning.noskalarbeidevideremed å utvikle søkefunksjonalitetogkriteriersombidrartil
å synliggjøretilbudetav nettbasertogfleksibelhøyereutdanning.

Senteretskalsamarbeidenasjonaltog internasjonaltmed relevanteaktørerogbidratil god
samordningav informasjonstiltakogkommunikasjon.Senteretskalnå målgruppene
gjennomnettverk,informasjonsformidlingog nettbaserteveiledningstjenester,ogdelta i
debattenom aktuellespørsmåli skjæringsfeltetmellomIKTogutdanning.Informasjonen
skalvære oppdatert,oversiktligog lett tilgjengeligfor alle.Senteretskalframstå
eksemplariski måtenå benytteteknologitil kommunikasjon,samhandlingogadministrasjon
internt ogeksternt.Senteretsarbeidskalvære i tråd medføringeri Regjeringens
overordnedeIKT-politikk.

2.1 LÆRINGOGDIG1TALELÆRINGSRESSURSER

RESULTATMÅL FOR 2013

Senteretharvidereført«Min Stemme»ogdenvirtuellematematikkskolenetter
gjeldendeplaner.
Senterethar bidratttil å økeden digitalekompetansenblantansattei barnehagene,
grunnopplæringenogi lærer-ogbarnehagelærerutdanningene.
Senterethar bidratttil utviklingog utprøvingavbrukav IKTi barnehagensomdelav
barnehagensarbeidmedlæringogdanning.
Senteret hargjennomførtkartleggingersomgiroversiktoverbrukavogbehovfor
digitalelæringsressurser(DLR)i utvalgtefag, ogharstimulerttil kvalitetog
innovasjonpåfeltet.
Senterethar i samarbeidmed ulikepartnere sikretutdanningssektorentilgangtil
brukoggjenbrukav digitalinformasjon,herundergeodataogNRKskole.
Utdanning.nohar brukerrettedetjenester, ogoppdatertogkvalitetssikret
informasjonom utdanninger,yrkerog karrierevalg.Organisasjonenhar videreutviklet
søkefunksjonalitetenfor fleksibelog nettbaserthøyereutdanning.
Senteret har bidratttil effektiviseringav informasjonsutvekslingmellomaktører
knyttet til utdannings-ogkarriereinformasjon,ogbidratt til videreutviklingav
nasjonalinformasjonogmetadata.
Senterethar ivaretattogstyrketnorskutdanningsinformasjoni den europeiske
utdanningsportalenPloteus,bl.a. i samarbeidmed Utdanningsdirektoratet.
Senteret harvidereførtsamarbeidetmed Sametingetfor utviklingaven samiskdigital
læremiddeltjeneste(OVTTAS).Prosjektperiodenbleforlengettil juni 2013. Senteret
har i samarbeidmed Sametingetavklartdriftsmodell.

2.2 SYSTEMER,STANDARDEROGRAMMEVERK

Resultatmål for 2013

1. Feideer innførtfor mer enn 75 % av elevenei grunnopplæringen.
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Senteretharen planfor, ogfølger opp at eleveroglæreresamtandrei stadigstørre
omfangnytter Feidesomførstevalgfor påloggingtil bruki sektorentjenester der det
er aktuelt.Detteer kvalitetssikretog gjort kjent i sektoren.
Senteretharfulgtopparbeidet med IKT-arkitektur,standardisering,nasjonaltog
internasjonalt.Forå øke bestillerkompetansenogtilretteleggefor et bedresamspill
mellomdigitaletjenester,er det etablert en oversiktfor utdanningsspesifikke
teknologistandarderogbestepraksis.
Senterethar bidratttil at det etableresen profesjonelldrift av IKT-tjenester i
grunnopplæringentilpassetskolenspedagogiskeogadministrativebehov.
Senterethararbeidetfor tilretteleggingav universellutformingav IKTogbidratt til å styrke
utviklingogbrukav løsningerfor alle brukere,uansettfunksjonsevne.
Senterethar i samarbeidmed aktuellefagmiljøerfulgtopp nasjonaleplanerog
stortingsmeldingersomomhandler IKT,herunderinformasjonssikkerhet,og har bidrattmed
informasjonogveiledningoverforutdanningssektorender dette er relevant.

2.3 KUNNSKAPSUTVIKLINGOGKUNNSKAPSSPREDNING

Resultatmål for 2013
Senterethar bidratttil å fremme brukav IKTfor styrketlæringsutbytteogbedre
læringsstrategier,herunderbedretilpassetopplæring.
Senterethar bidratttil å prøveut og utvikleny praksisogstyrkekunnskapsgrunnlaget
for vurderingogundervisningmed brukavdigitaleverktøy.
Senteretharveiledetskolerom brukav IKTi hjem—skolesamarbeidet
Senterethar iverksatttiltak rettet mot bedreinformasjonssikkerhetrundtsærskilte
utfordringeri barnehagen,med søkelysspesieltrettet mot samarbeidmed de
foresatte.
Senteretharsørgetfor at det foreliggeren langsiktigplanfor gjennomføringav
nasjonaleoginternasjonalemonitoreringerogundersøkelser.Senterethar deltatt i
nasjonaleog internasjonalesamarbeidsprosjekterknyttettil bådekomparative
kartleggingsstudierom digitalkompetanse
Senterethargjennomførtogfølger opp InternationalComputerand Information
LiteracyStudy(ICILS)i ungdomsskolen.
Senterethar utformet langsiktigeplanerfor senteretsbidragtil kompetanseutvikling
innenforIKT-området i barnehagen,grunnopplæringen,samt barnehagelærer-og
lærerutdanningene.
Senterethardefinertsinrolle ogsinefunksjonerogtjenesteroverfor
barnehagelærer-oglærerutdanningene.
Senterethar igangsatttiltak for bedredigitaldømmekraft i utdanningssektoren.

2.4 ORGANISASJONSUTVIKLING

Resultatmål for 2013
1. Senterethar utvikletorganisasjonenslikat den er i standtil å realisereogutvikle

politikkenpå IKT-feltet,og har samarbeidetgodtmed relevanteoffentligeog private
virksomheter,bådenasjonaltog internasjonalt.
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Senteret opererer og oppfattes som et enhetlig senter for IKT i utdanningen både

blant egne ansatte og ellers i utdanningssektoren.

TILDELING AV MIDLER

Stortinget vedtok den 13. desember 2012 Kunnskapsdepartementets kapitler på

statsbudsjettet for 2013. Det vises til Innst. 12 S (2012-2013), Innst. 14 S (2012-2013) jf.
Prop.1 S (2012-2013). Med forbehold om at Stortinget kan vedta budsjettendringer i løpet av

2013, stilles de midler som er angitt i dette tildelingsbrevet til disposisjon for senteret. Det
understrekes at alle tiltak og aktiviteter som senteret er ansvarlig for, og alle andre tiltak

som senteret ønsker gjennomført i løpet av året, må planlegges og realiseres innenfor de
angitte tildelingsrammer på de ulike områder.

Disponeringen av budsjettet skal samsvare med Stortingets vedtak og departementets
tildeling. Virksomhetsleder har ansvar for å prioritere innenfor tildelt budsjettramme, slik at

mål og oppdrag for budsjettåret kan realiseres.

Bevilgning for lønnsregulering 2013 behandles som egen sak av Stortinget etter
lønnsoppgjøret våren 2013, og eventuelt supplerende tildeling kan forventes i oktober 2013.

Alle beløp om tildelinger i dette kapitlet er oppgitt i 1 000 kroner.

SENTERETSDRIFTSBEVILGNING

Kap. 224 Senter for IKT I utdanningen

Post Betegnelse Tildeling 2013

Post 01 Driftsutgifter 52 207

Post 21 Spesielle driftsutgifter 37 358

Sum 89 565

Tildelingen på post 21 omfatter bl.a at:

Senteret skal bruke 3 mill. kroner til Feide driftsorganisasjon. Senteret skal oppfylle sine
forpliktelser mht en felles driftsorganisasjon, det innebærer både en overføring til UNINETT

og at senteret finansierer sin del.

Senteret må for øvrig ivareta inngåtte avtaler.

Kap. 3224 Senter for IKT i utdanningen

Post Betegnelse Forslag 2013

Post 01 Inntekter fra oppdrag o.a. 1 500

Sum kap 3224 1 500

Side 7



Kap 226 Prosjektmidler

Post Betegnelse

Post 21 Sæskilte driftsutgifter

Prosjektn.r 62000 Den virtuelle matematikkskolen

Prosjektnr. 69500 Min stemme/grunnlovsjubileet

Sum

Tildeling 2013

7 000

4 000

11 000

Tildelingen på post 21 omfatter

Tilskudd til Den virtuelle matematikkskolen og Min stemme/grunnlovsjubileet

KAP 231 Barnehager

Post Betegnelse Tildeling 2013

Post 21 Særskilte driftsut ifter 600

Tildelingen på post 21 omfatter

Tilskudd til Min stemme/grunnlovsjubileet

4. ØKONOMIFORVALTNING OG INTERN FORVALTNING
Senterets økonomiforvaltning skal være i henhold til regelverk og instrukser, jf. bl.a.
Bevilgningsreglementetl, veilederen Statlig budsjettarbeid2, Reglement for økonomistyring i

staten3 med tilhørende bestemmelser4 og Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Senter

for IKT i utdanningens. Departementet forutsetter at den virksomhetsinterne

økonomiinstruksen blir gjennomgått minst en gang i året og revidert ved behov.

Det er viktig at senteret gjennomfører løpende risikovurderinger gjennom hele året.
Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette skal skje innenfor et samlet rammeverk for

styring og kontroll, med følgende hovedelementer:

Omtale og vurdering av risiko, sannsynligheten for avvik, konsekvensen av dette og

avvikets vesentlighet knyttet til virksomhetens måloppnåelse.

Hvilken risiko som kan aksepteres. Dette skal også si noe om når aktiviteter skal

iverksettes for å redusere avvik til et akseptabelt nivå.

Identifikasjon og valg av tiltak og kontrollaktiviteter for å redusere risiko innenfor en

akseptabel ressursramme.

I årsrapporten og etatsstyringsmøtet skal senteret redegjøre for sine risikovurderinger og

hvordan disse ligger til grunn for styringstiltak.

4.1 PERSONALADMINISTRASJON

Tilsettinger kan bare skje dersom virksomheten på eget budsjett har disponible midler på

post 01, evt. 21.

1 Vedtatt av Stortinget26. mai 2005
2 Utgitt av Finansdepartementeti mars 2006 (publikasjonskodeR-0543)
3 Fastsattved kronprinsregentensresolusjon 12.desember2003,endret 14.11.06
4 Fastsatt av Finansdepartementet12.desember2003, endret 14.11.06
5 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet18.desember2010
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4.2 ANDRE FØRINGER

I 2013 vil det kunnekommeoppdragsbrevfra Kunnskapsdepartementetsomkanpåvirke
senteretsvirksomhet.ViderevilSenteretha oppdragfra andremedegenfinansieringog
rapportering.Slikeoppdragvilomfattesav den ordinærerapporteringentil departementet.

økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen
Senteretskalvurderehvilkelærefagsomkanværeaktuellefor virksomheten.Påbakgrunn
av dennevurderingenbørdet, innenforsenteretsrammer,leggestil rette for inntakav
lærlingermed målom økningavantallet lærlingersammenlignetmed 2012.

Senteretskali årsrapportenrapportereom hvilkelærefagsomvurderessomaktuelleog
antall lærlingerfordelt pr. lærefag.Det visestil PM 2011-06 "Om oppfølgingav arbeidetmed
å øke antallet læreplasseri statsforvaltningenograpporteringav lærlingertil Statens
sentraletjenestemannsregister(SST)".Det visesfor øvrigtil Statenspersonalhåndbok,kap.
9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten.

Viderebruk av offentlige data

Senteretskalgjøreegnedeogeksisterenderådatatilgjengeligei maskinlesbareformater.
Dette gjelder informasjonsomharsamfunnsmessigverdi,somkanviderebrukes,somikkeer
taushetsbelagteogder kostnadeneved tilgjengeliggjøringantaså være beskjedne(bortfall
av inntektervedsalgav data ansessomen kostnad).Formaterogbruksvilkårmå være i
overensstemmelsemedgjeldenderetningslinjervedtilgjengeliggjøringav offentligedata.
Informasjonom hvilkerådatasomer tilgjengelige,skalpubliserespåvirksomhetensnettside.
Datasettsomer fritt tilgjengeligei maskinlesbareformater,skalnormaltregistrerespå
nettstedet data.norge.no.

Dersomsenteretvurdererå etablerenyeeller å oppgradereeksisterende
publikumstjenestermed utgangspunkti rådatasomikkeer taushetsbelagt,skalnormalt
disserådataenegjøresoffentligtilgjengeligei maskinlesbareformater. Dette forutsetterat
gjeldenderegelverkeller andreforholdav betydningikkeer til hinderfor slik
tilgjengeliggjøringav rådata.Førsentereteventueltselvetablerernyepublikumsløsninger
basertpå rådata, må det vurderesom det er mer kostnadseffektivtå tilgjengeliggjørerådata
i maskinlesbareformater somgrunnlagfor at andrekanutvikletjenester.

Det skalfremkommeav årsrapportenhvilkedatasomer gjorttilgjengelige.Dersom
publikumstjenesterbliretablert uten tilgjengeliggjøringavrådata,skaldette begrunnesi
årsrapporten.

Samfunnssikkerhet og beredskap
Senteretskalha beredskapsplanersomskalbyggepå regelmessigerisiko-og
sårbarhetsanalyser(ROS)og kriseøvelser.ROS-analysenskalfølgesopp med konkretetiltak
overfor uønskedehendelsersomvurderestil å innehamiddelsoghøyrisiko,ogdette må
synliggjøresgjennomen egenoppfølgingsplan.ROS-analysermå revideresminstannet hvert
år. Somet minimumskaldet planlegges,gjennomføresogevalueresminstén kriseøvelseper
år. Senteretskalfølgegjeldenderegelverk/retningslinjerfor informasjonssikkerhet,
herunderha eller innføreet styringssystemfor informasjonssikkerhet(SSIS)byggetpå
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grunnprinsippene i anerkjente sikkerhetsstandarder. Styringssystemets omfang og

detaljeringsgrad skal tilpasses virksomhetens risikoutsatthet, størrelse og egenart. Senteret

skal fortsette arbeidet med oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens anbefalinger om å styrke

risikoerkjennelse, sikkerhetskultur, holdninger og lederskap m.v. knyttet til
samfunnssikkerhet og beredskap, samt andre av kommisjonens anbefalinger som anses

relevante.

Senteret skal rapportere konkret på hvert enkelt krav i det ovenstående i årsrapporten for

budsjettåret 2013. Departementet vil kunne ta opp spørsmål om samfunnssikkerhet og
beredskap i den vanlige styringsdialogen eller ved egne tilsyn.

Det vises også til punkt 1. 7 om informasjonssikkerhet i Digitaliseringsrundskrivet av 31.10.12

fra Fornyings- admininstrasjons- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementets

Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i sektoren av 31.01.11.
Dokumentene finnes her:

htt : www.re 'erin en.no nb de fad dok rundskriv 2012 di italiserin srundskrivet.html

?id=706462 


htt : www.re "erin en.no u load KD Vedle St rin sdokumentHele. df

Merknad: Senteret vil få ettersendt en fellesføring om sikkerhet og beredskap som gjelder

alle statlige virksomheter og som kommer i tillegg til kravene ovenfor.

Føringer på IKT- området
Personaliserte tjenester som krever pålogging har som mål å tilpasses for bruk av FEIDE

(Felles elektronisk identitet). Senter for IKT i utdanningen skal framstå som eksemplarisk
med hensyn til bruk av Feide, og skal videre bistå Utdanningsdirektoratet i arbeidet med

implementering av FEIDEi PAS/PGS.

For øvrig vises det til Difis arbeid med standarder, grønn IT og universell utforming. Senteret
må følge med på Difis arbeid på området, og følge opp endringer av relevans.

Føringene skal følges opp innenfor budsjettrammene for 2013.

5. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FULLMAKTER

5.1 FULLMAKTER

Kunnskapsdepartementet gir for budsjettåret 2013 Senter for IKT i utdanningen fullmakt til

å:

nettopostere ved utskifting av utstyr på post 01, jf. veilederen Statlig budsjettarbeid,

vedlegg 9, pkt. 2.2

inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret jf. veilederen
Statlig budsjettarbeid, vedlegg 9, pkt. 2.3. Leieavtalene og avtalene om kjøp av
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tjenester må gjelde anskaffelser til den ordinære driften av senteret. Alminnelige

eksempler er leie av lokaler og kontorutstyr, samt kjøp av renholds- og

vaktmestertjenester

overskride tildelingen på post 01 på utgiftskapitlet 224 mot tilsvarende merinntekter

på de tilhørende inntektskapitel 3224 og post 01. Mindreinntekt krever tilsvarene

mindreforbruk på korresponderende utgiftskapittel og -post, jfr. pkt. 2.4 i vedlegg 9 i
Statlig budsjettsarbeid

godkjenne reiser i henhold til særavtale for reiser innenlands og særavtale for reiser i

utlandet for statens regning

normere stillinger ved utlysing og tilsette i alle stillinger unntatt stilling som direktør

omdisponere personale

innvilge studiepermisjon med full eller delvis lønn for inntil 12 måneder

tildele tjenestetelefon etter gjeldende regelverk

forhandle etter Hovedavtalen

Vesentlige organisatoriske endringer eller endringer av geografisk lokalisering må drøftes

med departementet.

Senteret har ikke anledning til å forskuttere av neste års bevilgning eller bruke andre
merinntekter enn de som er nevnt i pkt. 2.1 uten at dette på forhånd er godkjent av

departementet.

5.2 DISPONERING AV BUDSJETTMIDLERFOR2013

Senteret skal utarbeide disponeringsplan med grunnlag i Prop. 1 S (2012-2013), Innst. 12 S
(2012-2013), Innst. 14 S (2012-2013) tildelingsbrev og andre relevante dokumenter.
Disponeringsplanen skal vise hvordan utgifter og inntekter ventelig vil fordele seg i løpet av
året. Planen settes opp i samsvar med standardisert kontoplan med poster og underposter
for å vise planlagte disponeringer. Talldelen suppleres med en tekstdel som gir forklaringer
til disponeringen, og som viser hvilke forutsetninger disponeringen bygger på. Når det

gjelder tilskudd, må planen angi hvor mye som er tenkt disponert til ulike formål, jf.
retningslinjene for den enkelte tilskuddsordning. Disponeringsplanen sendes departementet
innen 15. mars 2013.

Senteret må sørge for å ha en reserve på post 01 på kap. 224 for å dekke uforutsette
utgifter.
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6. RAPPORTERING OG INNSPILL TILBUDSJETTARBEID

6.1 ØKONOMIRAPPORTERINGFOR2013 OG VARSLINGOM EVENTUELLEAVVIK

Som virkemiddel i egen økonomistyring må senteret rutinemessig utarbeide

økonomirapporter.

For hver måned i 2013 skal senteret rapportere til det sentrale statsregnskapet på den måte
og innen de frister som er fastsatt i rundskriv R-10/2012 fra Finansdepartementet. Kopi av
månedsrapporten til statsregnskapet sendes Kunnskapsdepartementet (mn@kd.dep.no).

Senteret skal utarbeide økonomirapporter til Kunnskapsdepartementet:
per 31.august 2013 med frist til departementet 20.september 2013, med prognose pr.
31.desember 2013
per 31.12.2013 med frist til departementet 1.2.2014

Økonomirapportene skal angi regnskapsførte utgifter og inntekter etter kontantprinsippet,
inkludert påløpt arbeidsgiveravgift.Rapportene skalvise hvordan regnskapetutvikler segi forhold

til budsjettrammen og disponeringsplanen.Rapporteringen skalskje på postnivåfor alle utgifts-
og inntektskapitler der det er tildelt midler. Det skal ogsåutarbeides rapporter, regnskapsdataog
skriftligekommentarer for prosjekter som virksomheten har mottatt øremerkede midler til eller
egne tildelingsbrevom. Virksomheten må spesielt legge vekt på å kommentere eventuelle avvik

og faseforskyvninger.

Rapportene skal vise prognose for forbruk pr. 31. desember, og skal gi forklaringer til avvik
og informasjon om korrigerende tiltak. Rapporten pr. 31. august 2013 skal inneholde
ajourførte budsjettall (eventuelle endringer i RNB). Denne rapporten inngår i grunnlaget for
departementets utarbeidelse av omgrupperingsproposisjonen for 2013.

Uavhengig av tidspunktene for økonomirapporteringene, skal senteret informere
departementet om vesentlige avvik i forhold til vedtatte planer eller tildelingsbrev straks
senteret får kjennskap til slike avvik. Senteret må samtidig fremme forslag om mulige
korrigerende tiltak.

6.2 RESULTATRAPPORTERINGFOR2013 (HALVÅRSRAPPORTOG ÅRSRAPPORT)

Senteret skal innen 15. august 2013 sende kort rapport om oppnådde mål og resultater for
første halvår 2013 i forhold til plan for samme periode og med hovedvekt på eventuelle awik,
dvs, mål og resultatkrav som eventuelt ikke er nådd, årsakentil dette og opplysningerom tiltak
som er satt i verk eller vil bli satt i verk for å bedre måloppnåelsen,samt en vurdering av risikoen
for at mål eventuelt ikke blir nådd.
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I henhold til pkt. 1.5.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten skal senteret innen 28.
februar 2014 utarbeide en årsrapport til departementet. Elektronisk kopi av årsrapporten sendes
samtidig til Riksrevisjonen. Årsrapporten blir tatt opp på etatsstyringsmøtet våren 2014.

Departementet ber om at det i årsrapporten for 2013 blir lagt særlig vekt på:

Vurdering av måloppnåelse i henhold til hovedmål, rolle og ansvar og de resultatmål

senteret har fått i tildelingsbrevet for 2013 og i egne oppdragsbrev.

Vurdering av oppnådde resultater i forhold til ressursbruk, jf. bl.a. §§ 1 og 4 i

Reglement for økonomistyring i staten, jf. også pkt. 2.6 i Bestemmelser om

økonomistyring i staten.

Departementet forventer at årsrapporten gir grunnlag for departementets arbeid med
rapporterings- og vurderingsdelen i budsjettproposisjonen for 2014. Årsrapporten må også
omfatte annen relevant informasjon av betydning for departementets styring. I årsrapporten
skal senteret redegjøre for sin informasjonsstrategi.

Senteret må i årsrapporten redegjøre for status på krav i kapittel 4.2 Andre føringer,

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at det utføres et systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheten. Senteret skal i årsrapporten rapportere om mål, tiltak og
resultater for området.

Årsregnskapet med tilhørende redegjørelse skal inngå som del av senterets årsrapport til
departementet. Departementet ber om at senteret i årsrapporten gir en kort redegjørelse
for større avvik mellom tildelt beløp og regnskapsført beløp.

Departementet sender et eget brev om frister ifht årsavslutning, det vises også til R-8/2012
fra Finansdepartementet.

6.3 UTVIKLING I GEOGRAFISKFORDELINGAV STATLIGEARBEIDSPLASSER
Senteret skal i sin årsrapport omtale statistikk over utviklingen i antall arbeidsplasser i
henholdsvis Oslo og Tromsø.

6.4 LIKESTILLING
Senteret må i årsrapporten redegjøre for status for likestilling i virksomheten i tråd med
redegjørelsesplikten. Det vises til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets
veileder "Statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets-
og rapporteringsplikten".

6.5 INNSPILLTIL BUDSJETTPROSESSEN

Dersom senteret har innspill til revidert nasjonalbudsjett eller
omgrupperingsproposisjonen/nysalderingen for 2013, må det sendes begrunnet og
spesifisert forslag til departementet innen henholdsvis 12. mars og 8. oktober 2013.
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Dersom senteret har innspill til budsjettet for 2015 som medfører endringer I eksisterende
rammer, må det sendes begrunnet og spesifisert forslag til departementet innen 15.
november 2013.

Innspillene må vise beregningene av bevilgningsforslagene, og hvilke faktorer som fører til
eventuelt merbehov eller mindrebehov. Andre innspill til budsjettet 2014, innenfor
eksisterende rammer, kan sendes departementet innen 15. mars 2013.

Departementet understreker at senteret i sine budsjettinnspill har et selvstendig ansvar for å
kvalitetssikre beregningstekniske innspill og analyser på sine områder. Senteret har plikt til å
varsle departementet umiddelbart hvisdet oppdages feil.

6.6 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FULLMAKTER

FULLMAKTER

Kunnskapsdepartementet gir for budsjettåret 2013 Senter for IKT i utdanningen fullmakt til

å:

nettopostere ved utskifting av utstyr på post 01, jf. veilederen Statlig budsjettarbeid,

vedlegg 9, pkt. 2.2

inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret jf. veilederen
Statlig budsjettarbeid, vedlegg 9, pkt. 2.3. Leieavtalene og avtalene om kjøp av
tjenester må gjelde anskaffelser til den ordinære driften av senteret. Alminnelige
eksempler er leie av lokaler og kontorutstyr, samt kjøp av renholds- og
vaktmestertjenester

overskride tildelingen på post 01 på utgiftskapitlet 224 mot tilsvarende merinntekter
på de tilhørende inntektskapitel 3224 og post 01. Mindreinntekt krever tilsvarene
mindreforbruk på korresponderende utgiftskapittel og -post, jfr. pkt. 2.4 i vedlegg 9 i
Statlig budsjettsarbeid

godkjenne reiser i henhold til særavtale for reiser innenlands og særavtale for reiser i
utlandet for statens regning

normere stillinger ved utlysing og tilsette i alle stillinger unntatt stilling som direktør

omdisponere personale

innvilge studiepermisjon med full eller delvis lønn for inntil 12 måneder

tildele tjenestetelefon etter gjeldende regelverk

forhandle etter Hovedavtalen

Vesentlige organisatoriske endringer eller endringer av geografisk lokalisering må drøftes
med departementet.

Senteret har ikke anledning til å forskuttere av neste års bevilgning eller bruke andre
merinntekter enn de som er nevnt i pkt. 2.1 uten at dette på forhånd er godkjent av
departementet.
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6.7 DISPONERINGENAV BUDSJETTMIDLENEFOR 2013

Senteret skal utarbeide disponeringsplan med grunnlag i Prop. 1 5 (2012-2013), Innst. 12 S

(2012-2013), Innst. 14 S (2012-2013) tildelingsbrev og andre relevante dokumenter.

Disponeringsplanen skal vise hvordan utgifter og inntekter ventelig vil fordele seg i løpet av

året. Planen settes opp i samsvar med standardisert kontoplan med poster og underposter

for å vise planlagte disponeringer. Talidelen suppleres med en tekstdel som gir forklaringer

til disponeringen, og som viser hvilke forutsetninger disponeringen bygger på. Når det

gjelder tilskudd, må planen angi hvor mye som er tenkt disponert til ulike formål, jf.
retningslinjene for den enkelte tilskuddsordning. Disponeringsplanen sendes departementet

innen 15. mars 2013.

Senteret må sørge for å ha en reserve på post 01 på kap. 224 for å dekke uforutsette

utgifter.

6.8 OVERSIKT OVER RAPPORTERINGS- OG SØKNADSFRISTER SAMT INNSPILL TIL BUDSJETTPROSESSEN

BUDSJETTPROSESSEN

For arbeidet i 2013 gjelder følgende frister:

Tiltak Frister

Økonomirapportering:

Månedlig kassarapport til det sentrale statsregnskapet (kopi til KD)

Tertialrapport pr. 31. august

Tertialrapport pr. 31. desember

Andre rapporteringstidspunkt:

Oversikt over kontoplan, jf. Rundskriv R-102/2010 fra

Finansdepartementet

Halvårsrapport første halvår 2013

Årsrapport 2012

Årsrapport 2013

Andre frister:

Innspill til underpostfordeling på 01-poster ,ed prosentvis fordeling

på underpost 1 Lønn og godtgjørelser og underpost 2 Varer og

tjernester

Disponeringsplan for 2013

Evn, innspill til revidert nasjonalbudsjett 2013

Innspill til tekstomtale i statsbudsjettet for 2014 med rapportering og

tilstandsvurdering på kap. 224 Senter for IKT i utdanningen

15. i måneden etter

20. september 2013

1. februar 2014

28. februar 2013

15. august 2013

28. februar 2013

28. februar 2014

3. januar 2013

15. mars 2013

12. mars 2013

14. mai 2013
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Evn. innspill til omgrupperingsproposisjonen/nysalderingen

Evn. innspill til satsingsforslag og budsjettiltak for statsbudsjettet

2015

Andre innspill til budsjettet 2014, innenfor eksisterende rammer

Søknad om å få overført ubrukte midler fra 2012 til 2013

Søknad om å få overført ubrukte midler fra 2013 til 2014

8. oktober 2013

18. november 2013

15. mars 2013

Frist i eget brev fra

departementet

Frist i eget brev fra

departementet

Departementet tar forbehold om at det i løpet av året kan bli endringer av frister for de

enkelte innspill. Eventuelle endringer vil bli meddelt skriftlig. Dersom senteret ikke kan
overholde de frister som er satt, må departementet varsles i god tid før de angitte frister.

7. ETATSSTYRINGSMØTEROG KONTAKT MED DEPARTEMENTET

Departementet ønsker å avholde etatsstyringsmøter med Senter for IKT i utdanningen

09.04.2013 og 12.11.2013. Departementet sender ut innkalling med foreløpig saksliste

senest to uker før møtedato, og senteret gir tilbakemelding om andre saker som evt. ønskes

tatt opp. Endelig saksliste fastsettes en uke før møtet.

På vårens etatsstyringsmøte skal følgende saker tas opp:

Disponeringsplanen for inneværende år, med status for større arbeidsprosesser og

oppdrag. Senteret skal redegjøre for hvordan risikobildet er i henhold til

målrealisering.

Budsjettsaker —Prop. 1 S for kommende år og eventuelle innspill til større saker

På høstens etatsstyringsmøte skaI følgende saker tas opp:

økonomistatus for 2. tertial og eventuelle saker til omgrupperingsproposisjonen for

inneværende år

Status for større arbeidsprosesser og oppdrag i inneværende år

Prop. 1 S og tildelingsbrev for kommende år, inkludert hovedprioriteringer
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