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Supplerende tildelingsbrev nr. 5 til Direktoratet for høyere utdanning og 
kompetanse 
Kunnskapsdepartementet (KD) viser til tildelingsbrevet av 22. desember 2021 til Direktoratet 
for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) for 2022. Dette supplerende tildelingsbrevet 
inneholder et nytt oppdragsgiveransvar og to nye oppdrag. Når det gjelder oppdrag 2022-022 
viser vi til dialog om oppdraget og den avtalte tidsfristen.  
 

1. Oppdragsgiveransvaret for kandidatundersøkelsen og 
EuroGraduate 

Kandidatundersøkelsen for universiteter og høyskoler er spørreundersøkelser til 
nyutdannede personer fra universiteter og høgskoler og skal gi kunnskap om overgang 
mellom utdanning og arbeidsliv og kandidatens vurdering av utdanningen. 
Kandidatundersøkelsen har siden 1972 vært gjennomført av Nordisk institutt for studier av 
innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), og har de siste årene blitt finansiert som et 
tilskudd gitt direkte fra KD til NIFU på kapittel 275, post 70. NIFU har i tillegg ansvaret for å 
delta i og bidra med data til en europeisk kandidatundersøkelse i 2022/2023.  
 
KD har konkludert med at Kandidatundersøkelsen og den tilhørende europeiske 
kandidatundersøkelsen, bør anskaffes etter de regler som fremgår av 
anskaffelsesregelverket. Departementet overfører med dette oppdragsgiveransvaret for både 
Kandidatundersøkelsen og EuroGraduate, samt ansvaret for oppfølgingen av 
Kandidatundersøkelsen til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).  
 
Oppfølging av Kandidatundersøkelsen 
Ansvaret inkluderer oppfølging av både halvtårsundersøkelsen og spesialundersøkelsen, og 
innebærer at HK-dir holder i utlysning og tildeling av oppdraget, og kommunikasjon med 
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oppdragstaker underveis om gjennomføring av undersøkelsen. HK-dir vil også få ansvar for 
å holde KD orientert om fremdrift og sentrale funn, samt at KD involveres i utviklingen av 
undersøkelsene. Tema for spesialundersøkelsene besluttes av KD etter dialog med HK-dir 
og oppdragstaker.  
 
Oppfølging av den europeiske kandidatundersøkelsen (EuroGraduate) 
EU-kommisjonen har satt i gang et prosjekt om en europeisk kandidatundersøkelse for å 
følge opp en beslutning i EUs Råd i 2017 om å øke innsikten og forståelsen om overgangen 
mellom utdanning og arbeidsmarkedet. Norge har, sammen med 17 andre europeiske land, 
meldt seg til å delta i gjennomføringen. Undersøkelsen skal etter planen gjennomføres hvert 
fjerde år. Andre pilotgjennomføring skjer i 2022.  
 
Oppfølgingen og ansvaret for den europeiske kandidatundersøkelsen er per nå delt mellom 
KD og NIFU. Departementet har det overordnede ansvaret og deltar i et nettverk av 
deltakende land på EU-nivå. NIFU har på sin side hatt ansvaret for gjennomføringen av selve 
undersøkelsen. Dette inkluderer også deltakelse i et eget EU-nettverk bestående av 
gjennomførere av undersøkelsen. NIFU har involvert KD i større beslutninger om 
undersøkelsen. I tillegg har NIFU hatt ansvaret for å søke om finansiering, både til 
Kunnskapsdepartementet og til EU-kommisjonen. På bakgrunn av at NIFU allerede er i gang 
med gjennomføringen for 2022, er det ønskelig at ny oppdragstaker overtar NIFUs rolle og 
ansvar først fra 2024. Departementet vil samtidig vurdere om det da er hensiktsmessig at 
HK-dir overtar det som i dag er KDs rolle i prosjektet, samt ansvaret for oppfølgingen av 
undersøkelsen.  
 
KD ønsker samtidig at HK-dir involveres i oppfølgingen av den europeiske undersøkelsen 
allerede fra 2022, både for å sikre god informasjonsflyt mellom prosjektene, men også for at 
man på sikt kan vurdere om det er hensiktsmessig at HK-dir overtar hele eller deler av det 
som i dag er KDs ansvar.  
 
Prosjektet er i en tidlig fase, og det må tas forbehold om at det kan komme endringer knyttet 
til kravene til undersøkelsen fra EU-kommisjonen/styringsgruppen eller konsortiet. 
 
Anskaffelsen av Kandidatundersøkelsen og EuroGraduate 
Kunnskapsdepartementet ber HK-dir om å ta ansvaret for anskaffelsen av 
Kandidatundersøkelsen og den europeiske kandidatundersøkelsen.  
 
Utlysningen kan med fordel være en rammeavtale eller en avtale som går over flere år, slik 
at det analysemiljøet som får tilslaget kan ha mulighet til å utføre undersøkelsen årlig over en 
lengre periode. Kunnskapsdepartementet ser eventuelt for seg at en syklus på 6 år vil kunne 
være hensiktsmessig. 
 
Utlysningen må gjelde både Kandidatundersøkelsen og den europeiske 
kandidatundersøkelsen, da disse må ses i sammenheng.  
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KD ber videre om at første utlysning skjer innen rimelig tid slik at det sikres kontinuitet. For å 
unngå brudd i tidsserien må utlysningen, og tidsplanen for denne, ta høyde for at 
halvtårsundersøkelsene foretas tredje uken i november i oddetallsår, slik at neste 
undersøkelse gjennomføres i november 2023. Det må fremgå av utlysningen at 
oppdragstaker er ansvarlig for å komme med en kostnadsvurdering og søke KD for midler til 
EuroGraduate når det blir aktuelt. 
 
Kunnskapsdepartementet kan bistå direktoratet i prosessen med første utlysning, blant annet 
med utforming av utlysningstekst.  
 
Finansiering  
Kandidatundersøkelsen har en årlig økonomisk ramme på 2,9 mill. kroner. KD tar sikte på at 
midlene stilles tilgjengelig til HK-dir i 2023. Finansieringen av EuroGraduate vil bli nærmere 
omtalt i tildelingsbrevet for 2023. 
 
Leveranser 
Kunnskapsdepartementet ber om at HK-dir orienterer departementet i rimelig tid, og minst to 
uker før forventet leveranse av rapportene, om status for gjennomføring av undersøkelsene 
og relevante hovedfunn. Vi ber også om at rapportene oversendes departementet i sin helhet 
når de foreligger. Resultatene fra undersøkelsene skal offentliggjøres etter overlevering av 
rapporter til Kunnskapsdepartementet. Vi understreker at det relevante forskningsgrunnlaget, 
herunder datagrunnlaget, skal stilles til disposisjon for andre. 
 
 

2. Nye oppdrag 

KD viser til dialog om oppdragene omtalt nedenfor.  
 
Oppdrag nr: 2022-022 
Oppdrag:  Bidrag til Utsynsmeldingen  
Frist: 3. juni 2022 
Tildeling: Oppdraget finansieres innenfor gjeldende 

budsjettramme. 
Bakgrunn for oppdraget: 
Det er besluttet at regjeringen skal legge frem en melding til Stortinget med arbeidstittelen 
Utsynsmeldingen våren 2023. Det overordnede målet for meldingen er å dekke arbeids- og 
samfunnslivets kompetansebehov fremover, og sørge for at innbyggerne i hele landet har 
tilgang til utdanning. 
 
Meldingen vil ha en beskrivelse av utfordringsbildet som er relativt omfattende, samt 
overordnede og kortfattede beskrivelser av regjeringens prioriteringer.  
 
Dette oppdraget kommer i tillegg til oppdraget HK-dir har om å utarbeide kunnskapsgrunnlag 
om kompetansebehov som et blir sentralt grunnlag for beskrivelsen av utfordringsbildet.  
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1. Beskrivelse av oppdraget:  
Vi ber om mindre bidrag fra HK-dir i ulike deler av arbeidet. 
 
Innspill til meldingsarbeidet 
Vi ønsker å innhente synspunkter på ulike tema i arbeidet med meldingen underveis i 
prosessen. Dette kan være for eksempel mindre bidrag som gode eksempler på 
desentralisert utdanning eller kommentarer på utkast til kapitler eller notater.  
 
I tillegg til et slikt løpende samarbeid underveis ønsker vi innspill på følgende: 

- Et av kapitlene vil handle om barrierer i utdanningssystemet. Vi ber derfor om en 
beskrivelse av barrierer i form av for lite fleksibilitet i fag- og yrkesopplæringen for 
voksne, spesielt knyttet til regelverk/sentrale føringer på KDs område.  

- Et kortfattet råd om hvordan vi best kan få fylt kunnskapshullet om barrierer i 
utdanningssystemet for personer med nedsatt funksjonsevne (for eksempel AAP-
mottakere på utdanningstiltak, både høyere utdanning og voksne i fag- og 
yrkesopplæring). Vi ønsker anslag på kostnader og tidshorisont.  

- Vi ønsker å illustrere barrierene med noen illustrasjoner av hvordan problemene kan 
arte seg for virksomheter eller for enkeltindivider i meldingen. Vi ber om forslag til 
hvilke illustrasjoner/personas, (dvs. fiktive personer som skal representere en typisk 
bruker) som kan utarbeides for å illustrere barrierer i utdanningssystemet. 

 
Deltakelse i KDs arbeidsgruppe om dimensjonering i UH-systemet 
KD ønsker å ha en dialog med UH-sektoren om sentrale temaer i meldingen og har invitert 
UHR til å delta en arbeidsgruppe som kan gi innspill til meldingsarbeidet. Mandatet for 
arbeidsgruppen er som følger: 
 
Arbeidsgruppen skal gjøre seg kjent med og drøfte tilgjengelige analyser (f.eks. fra SSB, 
NAV, NHO og HK-dir) over udekkede og framtidige kompetansebehov. Arbeidsgruppen skal 
med utgangspunkt i dette vurdere og beskrive de utfordringene udekkede og framtidige 
kompetansebehov og det å sørge for at innbyggerne i hele landet har tilgang til utdanning, vil 
innebære for høyere utdanning. Aktuelle problemstillinger er bl.a.: 

• muligheter og barrierer i høyere utdanning 
• hvordan dimensjonere utdanninger med endrede behov nasjonalt og regionalt 
• utfordringer knyttet til dimensjoneringen av videreutdanning, fleksibel og desentralisert 

utdanning 
• utfordringer knyttet til å dekke kompetansebehov ved å omprioritere mellom 

studieretninger, dvs. uten økte budsjettrammer 
 

Med utgangspunkt i dette skal arbeidsgruppen vurdere og anbefale strategier for hvordan 
universiteter og høyskoler kan bidra til å dekke framtidige nasjonale og regionale 
kompetansebehov.  
 
Departementet ønsker at HK-dir deltar i en arbeidsgruppe om dimensjonering i UH-systemet 
og har fått tilbakemelding om at Ragnhild Tungesvik vil delta i gruppen. Frist for 
arbeidsgruppen er 1. oktober.   
Rapportering og leveranse:   
Vi ber om å få innspill til 3. juni 2022.  
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Oppdrag nr: 2022-023 
Oppdrag:  Utvikling av kunnskap om konsekvenser av pandemien 

og smitteverntiltak for høyere utdanning og forskning, 
høyere yrkesfaglig utdanning, og deltakelse i 
kompetanseutviklingstiltak. 

Frist: 15. november 2022 
Tildeling: Oppdraget finansieres innenfor gjeldende 

budsjettramme. 
Bakgrunn for oppdraget: 
Koronapandemien har medført et stort behov for kunnskap om konsekvenser av 
smitteverntiltakene. Vi trenger et godt kunnskapsgrunnlag for å kunne begrense negative 
langsiktige virkninger av pandemien - for studenter og ansatte ved høyere utdannings- og 
forskningsinstitusjoner og fagskoler, og for kompetanseutviklingstiltak i arbeidslivet. 
 
Kunnskapsdepartementet har innhentet kunnskap om situasjonen i landets høyere 
utdannings- og forskningsinstitusjoner og fagskoler under pandemien. Departementet ønsker 
å fortsette å utvide kunnskapsgrunnlaget om konsekvensene av pandemien, slik at vi har best 
mulig beslutningsgrunnlag i håndteringen av pandemiens ettervirkninger. 
 
Beskrivelse av oppdraget:  
Oppdraget har to deler:  
 
Del 1: Vi ber HK-dir utnytte mulighetene i eksisterende undersøkelser og statistikk til å 
innhente kunnskap om pandemiens konsekvenser for studenter og ansatte ved høyere 
utdannings- og forskningsinstitusjoner og fagskoler, samt deltakelse i 
kompetanseutviklingstiltak i arbeidslivet. Leveransen inkluderer en plan for hvordan dette kan 
gjennomføres, inkludert hvordan kunnskapen kan sammenstilles og rapporteres til 
departementet.  
 
Del 2: Vi ber HK-dir identifisere og foreslå aktuelle problemstillinger som det kan være 
hensiktsmessig å få mer kunnskap om i lys av situasjonen post korona. Leveransen er 
begrunnede forslag om nye forskningsoppdrag som kan diskuteres med departementet. 
Forslagene skal også inneholde en tidsmessig og økonomisk ramme. 
 
Oppdraget gjelder kunnskap om de mer langsiktige konsekvensene av pandemien for  
høyere utdanning og forskning, høyere yrkesfaglig utdanning og deltakelse i 
kompetanseutviklingstiltak i arbeidslivet. 
 
Rapportering og leveranse:   
Utkvittering av gjennomført oppdrag / leveranser sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi 
til hakon.kavli@kd.dep.no, elise.naumann@kd.dep.no og ingebrigt.holmen@kd.dep.no. 
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Med hilsen 
 
 
Maria Tagmatarchi Storeng (e.f.) 
 
 

Sander Tufte 
avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Riksrevisjonen 
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