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Tildelingsbrev til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 
 

1. Innledning 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) etableres den 1. juli 2021. I dette 
tildelingsbrevet gir departementet føringer for virksomheten. Eventuelle endringer eller 
ytterligere tildelinger blir formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av 2021. Vi 
viser videre til følgende dokumenter: 
- Meld. St. 19 (2020–2021) Styring av statlige universiteter og høyskoler 
- Brev fra Kunnskapsdepartementet til berørte virksomheter av 4. februar 2021 om ny 
direktorats- og virksomhetsorganisering innenfor kunnskapssektoren 
- Brev fra Kunnskapsdepartementet til berørte virksomheter av 6. mai 2021 om etableringen 
av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  
- Innst. 600 S (2020–2021), jf. Prop. 195 S (2020-2021) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2021   
- Virksomhets- og økonomiinstruks for direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-
dir), som gjelder fra 1. juli 2021 
 
Hele oppgaveporteføljen til Diku, Kompetanse Norge og Universell, samt oppgaver fra NSD 
og Unit blir en del av HK-dir 1. juli. I 2021 skal eksisterende prioriteringer, mål for, oppgaver 
og tildelinger i Kompetanse Norge og Diku følges opp. Dette gjelder også fullmakter, krav og 
føringer som allerede er gitt. Tilsvarende gjelder for Universell, og for oppgavene som 
overføres til HK-dir fra Unit og NSD. HK-dir skal derfor legge eksisterende tildelingsbrev med 
tillegg til tildelingsbrev til Kompetanse Norge og tildelingsbrev med supplerende 
tildelingsbrev til Diku til grunn for sitt arbeid. Universells oppgaver og oppgavene som er 
overført fra NSD og Unit skal utføres i tråd med planer som er lagt for inneværende år. Alle 
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Side 2 
 

forpliktelser virksomhetene/de delene av virksomhetene som inngår i HK-dir har på 
overføringstidspunktet ivaretas av HK-dir fra 1. juli 2021.Departementet gjør ikke endringer i 
kapittel- og poststrukturen i statsbudsjettet for 2021 som følge av omorganiseringen. 
Eksisterende tildelingsbrev med tillegg er tilgjengelig på nett: Tildelingsbrev, årsrapporter og 
instrukser fra Kunnskapsdepartementet - regjeringen.no. 
 
Kunnskapsdepartementet er i dialog med HK-dir om overordnede mål for den samlede 
virksomheten som skal gjelde for direktoratet i 2022. Departementet beholder målene for de 
ulike tilskuddspostene hvor dagens virksomheter forvalter programmer og 
tilskuddsordninger. Det vil bli en grundig prosess fram mot ny langsiktig målstruktur for 
direktoratet som først vil fastsettes i statsbudsjettet for 2023.  
 
Tildelingsbrevet ses i sammenheng med virksomhets- og økonomiinstruksen for direktoratet 
som gjelder fra 1. juli 2021. Direktoratets ansvarsområde, målgrupper, roller og 
samfunnsoppdrag er omtalt i instruksen. Instruksen fastsetter videre departementets 
overordnede krav til systemer, rutiner og styringsprosesser. 

 

2. Områder for særskilt oppmerksomhet 

Det er områder der departementet mener at summen av dagens virksomheter ikke er solide 
nok til at direktoratet skal kunne levere etter nye forventninger, og som direktoratet bør ha 
særskilt oppmerksomhet om i det videre arbeidet. Dette gjelder direktoratets kapasitet på 
spørsmål om analyse, sikkerhet og beredskap og juridiske spørsmål.  

Analysemiljø 
HK-dir skal utvikle kunnskapsgrunnlag og gi råd for politikkutviklingen på sitt ansvarsområde. 
Kunnskapsgrunnlaget omfatter data, statistikk, analyse og forskning. Det er derfor behov for 
et solid faglig analysemiljø i direktoratet som ser ansvarsområdet som helhet. Analysemiljøet 
kan bistå og gi råd til departementet om kunnskapsgrunnlaget, både til etatsstyring, 
budsjettarbeid og sektorstyring. Samtidig kan direktoratet bistå med kunnskap som grunnlag 
for kvalitetsutvikling og styring i utdanningsinstitusjonene. Formidling til andre, dvs. 
organisasjonene, privat sektor og allmennheten er også viktige oppgaver for HK-dir.  
 
Fagmiljø for sikkerhet og beredskap 
Arbeidet med sikkerhet og beredskap blir stadig viktigere, og direktoratet får derfor en 
pådriver- og myndighetsrolle innenfor dette feltet. HK-dir vil få i oppgave å følge opp 
sikkerhetsarbeidet ved institusjonene, ivareta en løpende situasjonsforståelse og ha kontakt 
med EOS-tjenestene og andre relevante myndigheter som Datatilsynet og 
Digitaliseringsdirektoratet. HK-dir vil få delegert oppgaver innenfor følgende områder: 
Samfunnssikkerhet og beredskap, nasjonal sikkerhet og informasjonssikkerhet og 
personvern. Direktoratet må starte arbeidet med å etablere en sikkerhetsorganisasjon. 
Departementet vil komme nærmere tilbake til disse oppgavene i tildelingsbrevet for 2022.  
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kd/Tildelingsbrev/id753324/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kd/Tildelingsbrev/id753324/
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Juridisk fagmiljø 
Det er viktig at direktoratet har et robust juridisk fagmiljø som kan dekke bredden av den 
porteføljen direktoratet skal ha. Direktoratet må også ha juridisk kompetanse til å sikre at alle 
juridiske spørsmål er belyst og vurdert i oppdrag de utfører for departementet.  
 
 

3. Tildeling av midler 

Stortinget vedtok 18. juni 2021 endringer i bevilgningene på postene under 
Kunnskapsdepartementets kapitler i statsbudsjettet for 2021, jf. Innst. 600 S (2020–2021) og 
Prop. 195 S (2020–2021). Departementet tildeler med dette følgende midler til HK-dir:  
 
 Kap. 241 Felles tiltak for fagskoler                                                         (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Tildeling 2021 
Post 21 Særskilte driftsutgifter, kan overføres  3 776  
Sum    3 776 

 
- 2 mill. kroner skal dekke kostnader ved omstillingen knyttet til etableringen av HK-dir, 

jf. omtale under kap. 275. 
- 1 776 000 kroner skal dekke HK-dirs driftsutgifter for Universell (Nasjonal enhet for 

inkludering, universell utforming, tilrettelegging og læringsmiljøutvalg i høyere 
utdanning) i andre halvår 2021, jf. omtale under kap. 260 og kap. 275.  

 
 Kap. 260 Universiteter og høyskoler                                                      (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Tildeling 2021 
Post 50 Statlige universiteter og høyskoler 1 915 
Sum   1 915 

 
Midlene skal dekke HK-dirs driftsutgifter for Universell i andre halvår 2021, jf. omtale under 
kap. 241 og kap. 275.  
 
 Kap. 275   Tiltak for høyere utdanning og forskning                             (i 1 000 kroner)                                                                                 

Post Betegnelse Tildeling 2021 
Post 21 
Post 70 

Særskilte driftsutgifter, kan overføres 
Tilskudd 

 2 900 
7 271 

Sum   10 171 
 

- 2,5 mill. kroner skal dekke kostnader ved omstillingen knyttet til etableringen av HK-
dir, jf. omtale under kap. 241.  

- 0,4 mill. kroner skal dekke HK-dirs driftsutgifter for Universell i andre halvår 2021, jf. 
omtale under kap. 241 og kap. 260. 

- 7 271 000 kroner skal dekke direktoratets driftsutgifter i andre halvår 2021 knyttet til 
seksjonen Statistikk om høyere utdanning og forskning i NSD, som flyttes til HK-dir.  
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Midlene over kap. 241, post 21, kap. 260, post 50 og kap. 275, post 21 stilles til disposisjon 
for HK-dir. Midlene over kap. 275, post 70 overføres til Dikus konto i HK-dir med 
kontonummer 6345 05 30710.  
 
Husleie for ansatte fra Universell 
HK-dir skal betale Unit 150 000 kroner for leie av lokaler for de fire ansatte som kommer fra 
Universell inn i HK-dir for høsthalvåret 2021. 
 

4. Andre føringer og oppgaver 

Som tidligere nevnt skal direktoratet legge eksisterende tildelingsbrev og oppgaver til grunn 
for sitt arbeid ut 2021. Føringene og oppgavene under kommer i tillegg eller er presiseringer 
der føringer gjøres gjeldende for hele HK-dir.  
 
Føringer 
Hovedkontor 
Direktoratet har hovedkontor i Bergen og kontorsteder i Oslo, Tromsø og Trondheim. 
Direktøren har kontoradresse i Bergen. Med den nye porteføljen av oppgaver og 
plasseringen av hovedkontor, vil det, avhengig av hvordan direktoratet organiserer seg, 
kunne bli behov for noe flytting av oppgaver mellom kontorstedene.  
 
Ledere 
Omorganiseringen skal ikke gi flere ledere enn samlet for de virksomhetene og oppgavene 
som inngår i direktoratet. 
 
Flytting av oppgaver, funksjoner og arbeidsplasser ut av Oslo 
Regjeringen har bestemt at antall og andel ansatte i HK-dir i Oslo ikke skal øke. Noen 
oppgaver, funksjoner og arbeidsplasser skal flyttes ut av Oslo i løpet av en femårsperiode. 
Når arbeidsplasser flyttes ut av Oslo, skal Tromsø i utgangspunktet prioriteres. I det 
forestående arbeidet med permanent organisering av direktoratet ber vi om at direktoratet 
har føringen om flytting av arbeidsplasser med i sine vurderinger. Departementet vil komme 
tilbake til temaet i styringsdialogen med direktoratet.  
 
Publikasjoner 
Om ikke annet er avtalt skal publikasjoner HK-dir utgir, inkludert statistikkpublisering, sendes 
departementet senest to uker før planlagt publisering. Oversendelsen følges av en kortfattet 
oppsummering og anbefaling om videre oppfølging. Der HK-dir har kontakt med andre som 
utgir rapporter på oppdrag fra departementet eller direktoratet, ber departementet om at man 
tilstreber å bruke de samme fristene. Det bør hvert år utarbeides en oversikt over alle 
planlagte publiseringer av analyser og rapporter, samt større utlysninger og tildelinger for 
gjeldende år.  
 
Det nasjonale rammeverket for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser 
Det nasjonale rammeverket for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser gjøres gjeldende for 
HK-dir. 
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Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt) og NOKUT 
Departementet forventer et godt samarbeid med Unit og prosjektet som arbeider med 
etablering av Sikt om overføringen av Samordna opptak fra 1. januar 2022, og videre om 
rolle og ansvarsavklaringer for tilgrensende oppgaver mellom de to virksomhetene. 
Direktoratet vil på sikt få overført oppgaver fra NOKUT, men dette vil avvente lovprosessen 
som er startet. Det er behov for et godt samarbeid mellom HK-dir og NOKUT om 
tilgrensende arbeidsoppgaver, bl.a. på evaluerings- og kunnskapsgrunnlagfeltet og innenfor 
kvalitetsutviklingsfeltet.    
 
Søknadsbaserte ordninger for desentraliserte og fleksible utdanningstilbud 
Regjeringen tar sikte på å opprette to nye søknadsbaserte ordninger, jf. regjeringens strategi 
for desentralisert og fleksibel utdanning: et distriktsprogram for kompetanseutvikling og en 
søknadsbasert ordning for studiesentre og studiesenterlignende aktører. Et program for 
omstilling av arbeidstakere på tvers av bransjer er også under vurdering i departementet. Ev. 
etablering av et slikt program vi vil komme tilbake til. Direktoratet skal vurdere innretningen 
på og sammenhengen mellom de ulike søknadsbaserte ordningene for fleksible 
utdanningstilbud, herunder vurdere innretningen på og retningslinjer for nye ordninger. 
Departementet vil formidle ytterligere føringer for arbeidet i løpet av høsten 2021.      
 
Utdanningsløftet 
Direktoratet skal ha ansvar for koordineringen av Utdanningsløftet, og samtidig blir 
direktørgruppen som ble opprettet ifm. Utdanningsløftet, avviklet. Fra 1. juli får direktoratet 
det overordnede ansvaret for en helhetlig gjennomføring av tiltakene som tidligere lå til 
direktørgruppen, jf. oppdraget om direktørgruppe. Direktoratet skal gi en samlet oversikt over 
status for tiltakene 15. november 2021.  
 
Oppgaver 
Fremtidig deling av data i kunnskapssektoren 
HK-dir skal være programkontor for Fremtidig deling av data i kunnskapssektoren (KUDAF). 
Dette innebærer å ha ansvar for ledelse av programmet, referansearkitektur og 
arkitekturstyring og nettstedet kunnskapsdata.no. Videre å sørge for at gevinstene i 
programmet realiseres, å koordinere aktører, følge opp arbeidet med Orden i eget hus, foreta 
verdikjedeanalyser og være sekretariat for juridisk rådgivende forum. Sikt vil ha ansvar for 
etablering av den tekniske infrastrukturen i KUDAF på oppdrag fra programkontoret. 
 
Nasjonalkontor for Erasmus  
HK-dir skal være nasjonalkontor for det nye Erasmus+, EUs rammeprogram for utdanning, 
opplæring, ungdom og idrett 2021-2027. Det er viktig at det blir en sømløs overgang til ny 
programperiode og at HK-dir arbeider aktivt for å få med nye og underrepresenterte grupper 
og deltakere i programmet. Det er spesielt viktig at HK-dir bidrar til at flere benytter alle de 
ulike mulighetene for mobilitet og prosjektsamarbeid som programmet tilbyr. HK-dir skal også 
bidra til å gjennomføre regjeringens strategi for norsk deltakelse i Erasmus+ og det 
europeiske utdanningssamarbeidet. 
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Felles klagenemnd 
Under pandemien har det vært en stor vekst i antallet saker om fusk til eksamen ved 
universiteter og høyskoler. Dette har i 2020 gitt en stor saksmengde av klagesaker til Felles 
klagenemnd og for sekretariatet. Veksten i antallet saker til klagenemnden er vesentlig større 
våren 2021 og saksmengden er forventet å være høy også høsten 2022. Med fortsatt vekst i 
antall saker til Felles klagenemnd, er det viktig at direktoratet prioriterer en effektiv og 
forsvarlig saksbehandling av disse sakene. Den store saksmengden er forventet å være 
midlertidig, men direktoratet må vurdere om det er nødvendig med midlertidige tiltak for å 
sikre tilstrekkelig kapasitet i direktoratet og i klagenemnden til å behandle disse klagesakene. 
 

5. Styringsdialogen 

Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom departementet og direktoratet om 
direktoratets utvikling. Sentrale temaer i møtene er direktoratets resultater, måloppnåelse og 
risikovurdering, samt direktoratets profil, ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer 
sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer. Departementet vil kalle inn til etatsstyringsmøte i 
løpet av høsten 2021. 
 

6. Rapportering og frister 

Årsrapport 
HK-dir leverer én samlet årsrapport for alle deler av virksomheten for hele 2021 innen 15. 
mars 2022. Direktoratet skal sende årsrapport for 2021 til postmottak@kd.dep.no, med kopi 
til Riksrevisjonen. 
 
Sammen med årsrapport leveres en risikovurderinger for mål- og resultatstyringen for 
inneværende år.  
 
Kravet om halvårsrapport for Kompetanse Norge for første halvår 2021, med frist 15. august 
2021 er tatt bort. Krav til rapportering på konkrete oppdrag består, i tråd med avtalt tidsplan. 
 
Regnskap 
Regnskapet for HK-dir for 2021 vil omfatte tall for Kompetanse Norge for første halvår 2021. 
HK-dir må levere et regnskap som redegjør for den bevilgningen som er stilt til disposisjon 
for Kompetanse Norge for hele 2021. Midler som er stilt til disposisjon for og utbetalt til HK-
dir høsten 2021, føres også i dette regnskapet. Det skal utarbeides separat regnskap for 
delen som kommer fra Diku og midler som er utbetalt til Diku i 2021, føres i regnskapet for 
Diku. HK-dir må sørge for at Dikus regnskap for 2021 utarbeides og signeres fordi Diku ikke 
lenger eksisterer på det tidspunktet regnskapet skal avgis.  
 
Departementet sender HK-dir et eget brev om regnskapsrapporteringen i desember 2021.  
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HK-dir skal fra 1. januar 2022 skal følge statlige regnskapsstandarder (SRS) fastsatt av 
Finansdepartementet. HK-dir må utarbeide en åpningsbalanse i samsvar med SRS per 1. 
januar 2022 samlet for alle virksomhetene som inngår i direktoratet. 
 
Der frister i oversikten under avviker fra ordinært tildelingsbrev til Kompetanse Norge og 
Diku, er det fristen oppgitt her som gjelder.  
 
Oversikt over rapporteringskrav for HK-dir og frister for innspill til budsjett 
Krav Dato 
Budsjett: Eventuelle innspill til 
omgrupperingsproposisjonen/nysalderingen for statsbudsjettet 
2021. Gjelder nødvendige og uforutsette endringer på regelstyrte 
poster og mindre behov på rammestyrte poster, samt kontingenter. 

10. september 2021 

Budsjett: Innspill til satsingsforslag for statsbudsjettet 2023, etter 
dialog med departementet. 

1.oktober 2021 

Budsjett: Innspill til konsekvensjusteringer for statsbudsjettet 2023 
(inkl. kontingenter) 

7. desember 2021 

Årsrapporter for 2021 15. mars 2022 
Risikovurderinger for mål- og resultatstyringen i 2022 15. mars 2022 
Rapport om tilsyn og kontroll med et utvalg tilskuddsmottakere  
gjennomført i 2021 

15. mars 2022 

 
 
Med hilsen 
 
 
Maria Storeng (e.f) 
fung. ekspedisjonssjef  
 
 

Sidsel Aarnæs Arbo 
konst. avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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