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1. INNLEDNING 

På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015 sender 

Kunnskapsdepartementet med dette tildelingsbrev til Nasjonalt organ for kvalitet i 

utdanningen (NOKUT).  Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige 

styringsdokument til NOKUT og skal distribueres til alle medlemmer av NOKUTS styre. 

Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger vil bli formidlet gjennom supplerende 

tildelingsbrev i løpet av året. 

 

2. REGJERINGENS PRIORITERINGER  

NOKUT er et sentralt virkemiddel for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i universitets- og 

høyskolesektoren og fagskolesektoren. 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.  

I 2015 har regjeringen særlig forventninger til NOKUTs arbeid med ny tilsynsmodell og tre 

prioriterte utviklingsprosjekter innenfor kvalitet i utdanningen, nærmere omtalt under punkt 

4.1.3 i tildelingsbrevet. Regjeringen forventer også at IKT-prosjektet gjennomføres i henhold 

til vedtatt tidsplan og kostnader.  

 

Regjeringen har høye ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon. Det forutsettes at NOKUT 

er kjent med de overordnede prioriteringene for kunnskapspolitikken, slik de er presentert 

blant annet i Prop. 1 S (2014-2015). NOKUT bør også være kjent med de prioriteringer og 

føringer som er gitt i tildelingsbrev til andre institusjoner i kunnskapssektoren.  

 

Tildelingsbrev vil ligge tilgjengelig på departementets nettsider. 

 

3. MÅL OG BUDSJETT FOR 2015 

3.1 Mål for 2015 

Stortinget har vedtatt noen overordnede mål for NOKUT. De overordnede målene skal være 

langsiktige og forutsigbare for å gi en stabil ramme som NOKUT kan utvikle egne strategier 

og mål innenfor, og utgjør dermed en ramme for NOKUTs egen virksomhetsstyring. 

  

NOKUT og departementet har i fellesskap arbeidet med utvikling av nye mål for 

virksomheten i 2015. Departementet imøteser omtale av NOKUTs styringsparametre i 

årsrapporten som leveres i mars. NOKUTs nye styringsparametre vil være gjenstand for 

dialog på etatsstyringsmøtet våren 2015. Styringsparametrene kan endres etter årlige 

risikovurderinger eller med bakgrunn i særskilte prioriteringer, men de fleste vil naturlig ha et 

flerårig perspektiv.  
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Det er fastsatt følgende mål for NOKUT i 2015: 

 

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. 

 

3.2 Budsjett 2015 

Stortinget har gjort vedtak om bevilgning for 2015, jf. Innst. 12 S (2014-2015) og Prop. 1 S 

(2014-2015). 

 

Nettoføring av merverdiavgift 

Nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift for ordinære statlige 

forvaltningsorganer iverksettes fra 1. januar 2015. Ordningen innebærer at merverdiavgift er 

trukket ut fra budsjettpostene for de virksomhetene som kommer inn under ordningen. 

Virksomhetene får i stedet fullmakt til å regnskapsføre betalt merverdiavgift på et felles 

budsjettkapittel, kap. 1633. Formålet med å budsjettere merverdiavgift netto er å medvirke til 

at budsjettordningen skal være nøytral med hensyn til egenproduksjon eller kjøp av tjenester. 

Nærmere redegjørelse for ordningen står i rundskriv R-116 fra Finansdepartementet. Vi gjør 

spesielt oppmerksom på at følgende deler av betalt merverdiavgift ikke er omfattet av 

nettoordningen: 

 Merverdiavgift knyttet til merverdiavgiftspliktig aktivitet 

 Merverdiavgiften til bygg, anlegg eller annen fast eiendom 

 Merverdiavgift på varer og tjenester med begrenset fradragsrett etter mva-loven §§ 8-

1 og 8-2 

 

Departementet forutsetter at NOKUT gjør seg kjent med regelverket og retningslinjene 

knyttet til nettoføringsordningen. Videre vises det til veiledningsnotat fra Direktoratet for 

økonomistyring, som følger vedlagt.  

 

NOKUT har fullmakt til å utgiftsføre betalt merverdiavgift på kap. 1633 Nettoordning, statleg 

betalt meirverdiavgift, post 01 Driftsutgifter. 

 

3.2.1 Budsjettvedtak kap. 280 post 01  

Kunnskapsdepartementet stiller med dette 79 392 000 kroner (ekskl. mva) til disposisjon for 

NOKUT over kap. 280 post 01.  
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Forutsetningene for tilsagnet følger av Innst. 12 S (2014-2015) og Prop. 1 S (2014-2015), og 

av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet og i vedtektene til NOKUT.  

 

3.2.1.1 Endringer i budsjettrammen fra 2014 til 2015 

Budsjettrammen til NOKUT har økt fra 75 646 000 kroner i 2014 til 79 392 000 kroner i 

2015. Endring i budsjettrammen fra 2014 til 2015 begrunnes blant annet i at tallet på søknader 

fra institusjoner om akkreditering av utdannings- og doktorgradstilbud og tallet på søknader 

om godkjenning av utenlandsk utdanning har økt kraftig de siste årene.  

 

Tabell 1 Kap. 280 post 01 - Endring 2014-15              Beløp (i kr 1 000) 

Godkjenning av utenlandsk utdanning                                                                                 5 000 

Nasjonalt kontaktpunkt for EQF (NCP)            500 

Pris- og lønnsjustering            2 672 

0,6 pst. reduksjon – avbyråkratisering og effektivisering                -454 

Uttrekk av merverdiavgift                                   -3 972 

Sum endring over kap. 280 post 01                                                                        3 746 

 

Departementet bevilger i tillegg 467 000 kroner fra kap. 226 post 21 og 467 000 kroner fra 

kap. 258 post 21 til NOKUT for oppgaven knyttet til å være nasjonalt kontaktpunkt for EQF.  

Den økte bevilgingen skal gå til styring av informasjonsarbeidet, videreutvikling av NCPs 

nettside og veiledning om læringsutbyttebeskrivelser. I tillegg skal bevilgningen dekke 

deltakelsen i det nordiske kontaktnettet for EQF samt tilleggsutgifter i forbindelse med 

deltakelse i sekretariatet for det departementsoppnevnte utvalget om kompetanser utenfor det 

formelle utdanningssystemet. 

 

3.2.2 Budsjettvedtak kap. 3280 post 01 og post 02 

Bevilgningen under kap. 280 post 01 kan overskrides med merinntekt under kap. 3280 post 

02. Bevilgningen under kap. 280 post 21 kan overskrides med merinntekt under kap. 3280 

post 01. 

 

Tabell 2 Kap. 3280                  Beløp (i kr 1 000) 

Post 01 Eksterne inntekter NOKUT              10 

Post 02 Salgsinntekter o.a.                                                                                                   1 287 

Sum tildeling over kap. 3280                                                                                               1 297 

  

Bevilgningen over post 02 er endret med anslått prisjustering fra 2014 til 2015. 

 

3.2.3 Budsjettvedtak kap. 281 post 01 

Det bevilges totalt 58 124 000 kroner (ekskl. mva.) over kap. 281 post 01 til NOKUT i 2015.  
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Tildelingen som står oppført i tabellen nedenfor, stilles med dette til disposisjon for NOKUT.  

 

Tabell 3 Kap. 281 post 01                        Beløp (i kr 1 000) 1                     

Sentre for fremragende utdanning                19 493                                   

Studiebarometeret                             1 200          

Nytt IKT-system                                                                                                                24 200                                              

Pilotprosjekt - nasjonale deleksamener           8 615 

Kombinerte fagevalueringer av utdanning og forskning        2 338 

Internasjonal sammenligning av studietilbud                                          2 278        

Sum tildeling over kap. 281 post 01                                                                            58 124 

 

Sentre for fremragende utdanning 

Senter for fremragende utdanning (SFU) er et viktig virkemiddel for å stimulere til økt 

kvalitet i høyere utdanning. Ordningen med SFU er etablert som en nasjonal prestisjeordning 

for utdanning på bachelor- og mastergradsnivå. Formålet er at SFU skal bidra til utvikling av 

fremragende kvalitet i høyere utdanning og synliggjøre at utdanning og forskning er likestilte 

oppgaver for universiteter og høyskoler. NOKUT tildeles med dette 19,5 mill. kroner for å 

koordinere, følge opp og synliggjøre ordningen med SFU.  

 

Studiebarometeret 

NOKUT skal gjennomføre en årlig studentundersøkelse. Den vil være et vesentlig bidrag for 

kunnskap om utdanningskvaliteten. NOKUT tildeles 1,2 mill. kroner for drift av ordningen.  

 

Nytt IKT-system 

NOKUT skal utvikle og modernisere organisasjonen med et nytt IKT-system. Departementet 

stiller 24,2 mill. kroner til disposisjon for NOKUT til sluttføring av ny samhandlingsløsning. 

 

Pilotprosjekt – nasjonale deleksamener 

Departementet viser til oppdragsbrevet av 8. september d.å. hvor NOKUT fikk i oppdrag å 

gjennomføre en forundersøkelse og et pilotprosjekt av nasjonale deleksamener innenfor 

enkelte profesjonsfag. NOKUT tildeles 8,6 mill. kroner for gjennomføring av pilotprosjektet. 

 

Kombinerte fagevalueringer av utdanning og forskning 

Departementet viser til oppdragsbrevet av 8. september d.å. hvor NOKUT fikk i oppdrag å 

utvikle et opplegg for felles evalueringer av forsknings- og utdanningsvirksomheten, i 

samarbeid med NFR, med sikte på starte opp en eller flere slike evalueringer i 2015. NOKUT 

tildeles 2,3 mill. kroner for gjennomføring av disse. 

 

Internasjonal sammenligning av studietilbud og eksempler fra andre land 

Departementet viser til oppdragsbrevet av 8. september d.å. hvor NOKUT fikk i oppdrag å 

gjennomføre en internasjonal sammenlikning av studietilbud på masternivå innenfor flere 

                                                
1 Beløp oppgitt ekskl. mva. 
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fagområder i samarbeid med utenlandske kvalitetssikringsorganer. NOKUT tildeles 2,3 mill. 

kroner for gjennomføring av en internasjonal sammenlikning av studietilbud. 

 

Departementet gjør oppmerksom på at de tildelte midlene kan kreves helt eller delvis 

tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med forutsetningene.  

 

Det skal i årsrapporten rapporteres på måloppnåelse og bruk av midler som tildeles over kap. 

281.  

 

4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV  

4.1 Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen  

For å sikre det framtidige behovet for faglært arbeidskraft og gi ungdom muligheter til å 

gjennomføre videregående opplæring, må den statlige forvaltningen gjøre en større innsats for 

å skape flere læreplasser. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskaps-

departementet arbeider med en overordnet strategi for å forplikte og oppfordre statlige 

virksomheter til å øke antall læreplasser. Vi viser også til informasjonsside for nye 

lærebedrifter: lærlingløftet.no. 

  

NOKUT skal øke antallet lærlinger som er tilknyttet virksomheten i perioden 2014-2016. Alle 

virksomheter skal ha minst én lærling tilknyttet seg. Det er mulig å inngå samarbeid med 

andre for å oppfylle kravet. Vi viser for øvrig til Statens personalhåndbok, kap. 9.10 

Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten. 

 

I årsrapporten for 2015 skal NOKUT rapportere om antall lærlinger i 2014 og 2015, samt 

orientere om ev. planer for hvordan kravet om økning fra 2014 til 2016 skal nås.  

4.2 Samfunnssikkerhet og beredskap 

Kunnskapsdepartementets styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og 

beredskap i kunnskapssektoren skal ligge til grunn for institusjonens arbeid på dette feltet. 

Institusjonen skal ha etablert en virksomhetstilpasset risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på 

samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet som revideres minimum hvert annet år, og som 

følges opp gjennom en egen handlingsplan med tiltak for å redusere risiko og konsekvenser 

av uønskede hendelser. Institusjonen skal videre ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og 

gjennomføre årlige kriseøvelser. Institusjonen skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i 

samsvar med eForvaltningsforskriften og den nasjonale strategien for informasjonssikkerhet 

med tilhørende handlingsplan. Departementet vil også gjøre oppmerksom på veilederen 

Veiledning i beredskapsplanlegging, som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og 

Politidirektoratet, og veileder i styringssystem for informasjonssikkerhet i universitets- og 

høyskolesektoren som er utarbeidet av UNINETT. Dokumentene som er omtalt over, er 

tilgjengelige her: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/krisehandtering.html?id=279675 

https://www.uninett.no/infosikkerhet/styringssystemer 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/krisehandtering.html?id=279675
https://www.uninett.no/infosikkerhet/styringssystemer
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Institusjonen skal i årsrapporten for 2015 rapportere på følgende: 

1. Er det gjennomført/revidert en ROS-analyse i 2014 eller 2015? 

2. Følges ROS-analysen opp gjennom egen handlingsplan?  

3. Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2015? 

4. Er styringssystem for informasjonssikkerhet innført? 

 

Dersom spørsmål besvares med nei, må institusjonen opplyse om hvorfor tiltaket ikke er 

gjennomført, samt presentere en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal 

gjennomføres. 

4.3 Tidstyver 

Statlige virksomheter har i 2014 rapportert inn aktiviteter, tiltak, prosedyrer, regelverk m.m. 

gitt av andre som oppleves som tidstyver i det daglige arbeidet. Regjeringen følger nå opp 

disse innspillene. Virksomhetene skal også rapportere i årsrapporten for 2014 om sitt arbeid 

med å forenkle regelverk, bruke klart språk, og forenkle rutiner og ordninger de kan gjøre noe 

med selv. Dette skal følges opp som et ledd i et kontinuerlig forbedringsarbeid. 

 

I 2015 skal NOKUT prioritere tiltak som gir konkrete effekter for brukerne. NOKUT skal 

også vurdere - og eventuelt ta initiativ til - tiltak som vil forenkle brukernes kontakt med det 

offentlige på tvers av flere statlige virksomheter. 

 

Innen 01.06.2015 skal NOKUT melde inn i Difis rapporteringsløsning, eller på annen egnet 

måte, om brukerrettede tidstyver i egen virksomhet. Institusjonene skal så i dialog med sitt 

eierdepartement velge ut brukerrettede tidstyver de selv kan gjøre noe med og igangsette tiltak 

for å redusere eller fjerne disse. I årsrapporten for 2015 skal det rapporteres på en felles mal 

om arbeidet med å avvikle brukerrettede tidstyver i egen virksomhet, og hvordan det skal 

arbeides videre med disse. 

 

5. RAPPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 

5.1 Rapportering om resultater for 2015 og planer for 2016 

NOKUT skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport (2015-2016) 

elektronisk til  postmottak@kd.dep.no. Årsrapporten vil bli publisert på departementets 

nettsider. 

Mal for struktur og innhold i årsrapporten finnes i vedlegg 4. 

 

5.2 Budsjettforslag for 2017 

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

bruker innsendte budsjettforslag i arbeidet med statsbudsjettet. 

 

mailto:postmottak@kd.dep.no
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Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2017 er 1. november 2015. Forslagene sendes i 

elektronisk form til departementet ( postmottak@kd.dep.no ). Mal for omtale og tabeller 

følger vedlagt.    

 

5.3 Styringsdialogen i 2015 

Etatsstyringsmøtene 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 og institusjonens resultater og 

rammebetingelser. Videre utvikling av målstrukturen og bruk av denne som styringsverktøy 

vil være en del av denne dialogen. 

 

Departementet vil legge opp til en omforent dagsorden mellom departementet og NOKUT. Vi 

ber derfor om at styret melder inn strategisk viktige saker for institusjonen til 

etatsstyringsmøtet samtidig med innsending av årsrapporten 15. mars 2015. Departementet 

vil sende ut dagsorden i god tid før møtet. 

 

Departementet inviterer med dette styrets medlemmer og NOKUTs direktør til 

etatsstyringsmøte i 2015. Etatsstyringsmøtet har en tidsramme på to timer og er berammet til 

29. april 2015 kl. 09.00-11.00.  Møtet vil finne sted i Kunnskapsdepartementets lokaler. Vi 

ber om tilbakemelding om hvem som skal delta, senest tre uker før møtedato. 

 

 

Med hilsen  

 

Toril Johansson (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

     Kristian Hegertun 

 seniorrådgiver 

 

  Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi:  
 

Riksrevisjonen 

 

6 vedlegg: 

Vedlegg 1: Fullmakter 

Vedlegg 2: Budsjettforslag 

Vedlegg 3: Styringsdialogen 

Vedlegg 4: Rapporteringskrav 

Vedlegg 5: Rundskriv R-116 

Vedlegg 6: DFØ veiledningsnotat 
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