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Supplerende tildelingsbrev nr. 1 nytt oppdrag 

 
Kunnskapsdepartementet (KD) gir Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) 
i oppdrag om å kartlegge utvikling i opptak, gjennomføring, kandidatproduksjon og 
praksisplasser for i sykepleierutdanning (grunnutdanning), annestesi-, barne-, intensiv-, 
operasjons- og kreftsykepleie (ABIOK) utdanningene, samt jordmor- og 
helsesykelpeierutdanning. 
 

Oppdrag nr: 2023 – 004  

Oppdrag:  Kartlegging av utvikling i opptak, gjennomføring, kandidatproduksjon og 
praksisplasser for sykepleier- og spesialsykepleierutdanning 

Frist: 3. april 2023 

Tildeling: Oppdraget finansieres innenfor gjeldende budsjettramme over kap. 256.01 

Bakgrunn og kort beskrivelse av oppdraget: 

I statsbudsjettet for 2022 fikk aktuelle universiteter og høyskoler økt tildeling for å øke 
kapasiteten i sykepleierutdanning, annestesi-, barne-, intensiv-,operasjons- og kreftsykepleie 
(ABIOK) utdanningene samt jordmor- og helsesykelpeierutdanning, tilsvarende 300 plasser. 
Videre ble aktuelle institusjoner innenfor uendret rammebevilgning bedt om å øke opptaket i 
sykepleierutdanningene med til sammen 200 plasser. Kunnskapsdepartementet registrerer at 
opptaket ved sykepleierutdanningene i 2022 for de fleste institusjonene ikke er økt i tråd med 
forventningene. For flere institusjoner er avviket så stort at det synes svært tvilsomt at 
opptaket gir grunnlag for å møte forventningene til økt studiepoeng- og kandidatproduksjon. 
Departementet er kjent med at det er faktorer som ansettelsesprosesser, tilgangen på 
praksisplasser i tjenestene, implementering av nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning 
fra 2020 og studentenes oppmøte som kan påvirke opptaket. Hensyntatt slike 
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overgangsproblemer er det imidlertid avgjørende at resultatforventningene innfris og at 
forutsetningene for Stortingets bevilgning etterleves. 
 
Regjeringen vurderer årlig behovene for kapasiteten i høyere utdanning ut fra den gjeldende 
situasjonen, og rammene fastsettes i de ordinære budsjettprosessene. For å vurdere en 
eventuell videre kapasitetsøkning i sykepleierutdanningen, ABIOK utdanningene, 
helsesykepleier- og jordmorutdanningen har departementet behov for et godt 
kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsdepartementet viser til at denne gjennomgangen ble varslet i 
ordinært tildelingsbrev til universiteter og høyskoler for 2023. 
 
Kunnskapsdepartementet ber derfor om en samlet kartlegging av tall for opptak, møtt-tall, 
gjennomføring, frafall og kandidatproduksjon på sykepleierutdanning, ABIOK- utdanningene, 
helsesykepleler- og jordmorutdanningene ved universiteter og høyskoler i perioden 2018 og 
frem til og med opptaket for høsten 2022. Vi ber om tallene som fremkommer i kartleggingen 
er filtrert til institusjons- og studieprogramsnivå. Departementet er kjent med at flere av disse 
utdanningene har lokalt opptak, Hk-dir bes om å anskaffe samme informasjon for lokalt 
opptak, som eksisterer for det sentrale, samordnede opptaket.  
 
Departementet ber også om at HK-dir kartlegger kapasitetsutfordringene for praksisplasser i 
sykepleierutdanningene for studieåret 2022-2023 ved å innhente innspill fra universiteter og 
høyskoler om kapasiteten og tilgangen på praksisplasser i tjenestene. Departementet har 
behov for en samlet oversikt over hvor, og i hvilke deler av praksisfeltet det er 
kapasitetsutfordringer. Departementet ber om at kartleggingen av kapasiteten i praksis i 
spesialisthelsetjenesten forankres i samarbeidsorganene mellom universiteter og høyskoler 
og regionale helseforetak før det oversendes KD. 
 
Kartleggingen skal oversendes skriftlig til kunnskapsdepartementet. 
 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Audun Digerud (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Elise Håkull Klungtveit 
rådgiver 
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Supplerende tildelingsbrev nr. 2. om sekretariatsfunksjon for 
ekspertgruppe som skal utrede nasjonalt senter for yrkesfag 
Kunnskapsdepartementet (KD) viser til tildelingsbrevet for 2023, samt tidligere dialog, og gir 
herved HK-dir felles oppdrag med Utdanningsdirektoratet (Udir) om sekretariatsfunksjon for 
ekspertgruppe som skal utrede nasjonalt senter for yrkesfag. 
 

1. Tildeling  
                  (beløp i 1000 kroner) 
Kap. 258 Tiltak for livslang læring Tidligere 

tildelt 
Tildeling i 
dette brev 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 108 600 500 
 

Føringer for tildelingen  
Forutsetningene for tildelingen følger av kravene fastsatt i pkt. 2 i dette brevet.  

Kontroll  
Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter 
forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet og lov om Riksrevisjonen § 12. De tildelte midlene 
kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med 
forutsetningene. 
 

2. Nytt oppdrag  
Oppdrag nr: 2023-005 
Oppdrag:  Sekretariatsfunksjon for ekspertgruppe som skal utrede 

nasjonalt senter for yrkesfag  
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Frist: 1. oktober 2023 
 

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Utgifter til ekspertgruppen og sekretariatsfunksjonen 
dekkes med 0,5 mill. kroner over kap. 258 post, 21  
(HK-dir) og 0,5 mill. kroner over kap. 226, post 21  
(Udir).  

Bakgrunn for oppdraget: 
 
I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil: Etablere eit nasjonalt senter for yrkesfag.  
 
Kunnskapsdepartementet (KD) ledet høsten 2022 arbeidet med å utarbeidet et mandat for 
utredning av et nasjonalt senter for yrkesfag. Arbeidet ble utført i samarbeid med en 
arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra LO, NHO, YS, Spekter, KS, AV-dir og Udir. KD 
og partene ble enige om mandat 14. oktober 2022. Se vedlegg.  
 
KD har videre besluttet å nedsette en ekspertgruppe med representanter for partene i 
arbeidslivet som skal utrede et nasjonalt senter i henhold til mandatet. Ekspergruppen 
oppnevnes av KD og har representanter fra; LO, NHO, YS, Spekter; KS, Virke, 
Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, Arbeids- og velferdsdirektoratet, IMDi, Udir og HK-
dir. Se vedlagte navneliste.  
 
I tillegg har KD besluttet at HK-dir og Udir i fellesskap skal ha ansvar for 
sekretariatsfunksjonen for ekspertgruppen.  
 
Beskrivelse av oppdraget:  
 
I henhold til mandatet skal ekspertgruppen utrede hvilket formål og oppgaver et slikt senter 
skal ha for å bidra til å styrke dagens organisering av fag- og yrkesopplæringen.  
 
Sekretariatsfunksjonen for ekspertgruppen vil blant annet innebære oppgaver som å  

- innkalle til – og organisere møter i ekspertgruppen  
- utarbeide saksframlegg  
- bidra til å fremskaffe relevant kunnskapsgrunnlag  
- skrive utredningsrapporten  

 
HK-dir og Udir blir i fellesskap enige om ressursbruk og hvordan sekretariatet skal 
organiseres.  
 
Ekspertgruppen skal ledes av Jens Bjørnåvold. Bjørnåvold har inngått egen kontrakt med KD 
om ledervervet, i tråd med rammene i Statens Personalhåndbok (SPH). Avtalen innebærer at 
Bjørnåvold bidrar med et definert omfang av arbeidsinnsats, rammene for dette avklares 
nærmere mellom ham og sekretariatet. 
 



 

 

Side 3 
 

De øvrige medlemmene i ekspertgruppen skal ikke få møtegodtgjørelse, med unntak av 
medlemmer som kan dokumentere tapt arbeidsfortjeneste. Representanter som har 
reiseutlegg, skal få dekket dettet.  
 
Føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
 
Oppdraget skal utføres i tråd med prinsippene i utredningsinstruksen.  
 
Det skal alltid redegjøres for økonomiske og adminstrative konsekvenser av oppdraget. 
Dersom det oppstår budsjettbehov som følge av oppdraget utover det som fremgår av dette 
oppdraget, skal KD varsles. 
 
Oppdraget skal gjennomføres i samarbeid mellom Udir og HK-dir.  
 
Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
  
Når direktoratene har utført oppdraget gis det beskjed til KD v/VFK om at oppdraget er utført 
og sluttrapport leveres til Postmottak@kd.dep.no med kopi til 
Etatsstyringsgruppen@kd.dep.no innen 01.10.2023  

 
 
Med hilsen 
 
 
Torkel Nybakk Kvaal (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Espen Moseng 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Utdanningsdirektoratet 
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