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Statsbudsjettet 2022, supplerende tildelingsbrev til Kunnskapssektorens 
tjenesteleverandør – Sikt om hhv. NORDUnet-kontingent og utvikling av 
utdanningsregister 

1. Tilbakebetaling av midler til NORDUnet-kontingent 
 

Vi viser til at Stortinget den 14. desember vedtok ny saldering av statsbudsjettet for 2022 for 
Kunnskapsdepartementet, jf. Innst. 117 S (2022–2023) og Prop. 21 S (2022–2023). 
 
Stortinget har vedtatt å redusere bevilgningen til Sikt som dekker kontingenten til 
NORDUnet, som følge av valutakursendring. Som følge av dette blir bevilgningen til Sikt for 
2022 redusert med 5 920 000 kroner. 
 
Vi ber om at Sikt betaler tilbake 5 920 000 kroner til Kunnskapsdepartementets konto 8276 
01 00451.  Merk innbetalingen «Kap. 273, post 50 NORDUnet-kontingent».  
 
Midlene må være innbetalt på departementets konto senest 27. desember 2022.  
 

2. Utvikling av utdanningsregister 

Tildeling 
Sikt skal utvikle et nasjonalt utdanningsregister. Oppdraget finansieres med 8,65 mill. kroner 
i 2022, under kap. 241, post 21. Dette er som del av en totalramme på 13,95 mill. kroner, der 
5,3 mill. kroner av dette vil framgå av ordinært tildelingsbrev for 2023. 
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Side 2 
 

Bakgrunn for oppdraget 
Kunnskapsdepartementet viser til satsingsforslag sendt fra tidligere Unit, nå del av 
Kunnskapssektorens tjenesteleverandør - Sikt, datert 7.11.2021. Satsingsforslaget beskriver 
behov for, og utvikling av, et nasjonalt utdanningsregister. Forslaget ble utarbeidet i 
samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og Lånekassen.  
 
Utdanningsregisteret skal støtte opp under digitalisering, automatisering og effektivisering 
innenfor utdanningssektoren. Tiltaket skal fremme datadeling i sektoren og gi smidigere 
brukeropplevelser. 
 
På bestilling fra Kunnskapsdepartementet leverte HK-dir 30. september 2022 en juridisk 
utredning knyttet til etableringen av et utdanningsregister. Registeret vil ikke omfatte 
personopplysninger. Kunnskapsdepartementet vurderer at det ikke er behov for endringer i 
regelverk eller generelle rapporteringsplikter for første utviklingstrinn. Sikt bes komme tilbake 
til departementet med eventuelle framtidige behov for dette. 
 
Beskrivelse av oppdraget 
Sikt er ansvarlig for at registeret utvikles iht. målsetninger som ligger til grunn i 
satsingsforslaget av 7.11.2021. Sikt skal ha ansvar for å utvikle, videreutvikle og forvalte 
registeret som en ny fellestjeneste for kunnskapssektoren.  
 
Departementet understreker viktigheten av god involvering av relevante aktører og brukere i 
sektoren. Det er sentralt at behovene til institusjonene i sektoren blir dekket på en 
tilfredsstillende måte.  
 
Målet med et nytt nasjonalt utdanningsregister er å tilby en plattform for å 
generere og tildele unik identitet til utdanning og manipulasjonssikker lagring av 
utdanningstilbud og tilbudets formelle akkreditering. Det skal bidra til kvalitetssikring av at 
utdanninger som tilbys er akkreditert, og tilrettelegge for bruk av data til analyser, styring, 
forskning og statistikkutarbeidelse. 
 
Utdanningsregisteret skal utvikles for på sikt å kunne håndtere data for hele utdanningsløpet, 
fra grunnopplæring til høyere utdanning. I første utviklingstrinn skal registeret inneholde data 
om utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter, nivå 5, 6, 7 og 8 i nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk (NKR).  
 
Utdanningsregisteret skal ikke innebærer økt rapporteringsbyrde eller dobbeltrapportering. 
Registeret skal fremme forenkling, også når det gjelder rapportering av data. Det er videre et 
mål å tilrettelegge for forenkling av institusjonenes innrapportering av studietilbud til 
Lånekassen, Samordna opptak, utdanning.no m.fl.  
 
Utviklingsarbeidet skal skje i tråd med anerkjente prinsipper på området, inkludert åpne API-
er for deling av data fra registeret. I arbeidet skal det også vurderes hvilken videreutvikling 



 

 

Side 3 
 

som kan gjøres av registeret på lengre sikt, som involvering av andre nivåer som f.eks. 
videregående opplæring.  
 
Departementet vil komme tilbake spørsmålet om forvaltningskostnader knyttet til 
utdanningsregisteret. 

Frist 
En første versjon av utdanningsregisteret, som omfatter data for høyere yrkesfaglig 
utdanning og høyere utdanning, skal være klar til bruk innen utgangen av august 2024.  

Rapportering 
Sikt bes om å holde departementet orientert om framdriften i prosjektet. Kontaktperson i 
departementet er Øyvind Johnson (oyvind.johnson@kd.dep.no). 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hedda Huseby (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Kristin Celius 
seniorrådgiver 
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