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Organisering av oppgaver i kunnskapssektoren  - forespørsel om innspill 

Vi viser til seminaret den 30. august om organiseringen av oppgaver i kunnskapssektoren, der 

det ble orientert om at virksomhetene ville få invitasjon til å komme med innspill og 

involveres i det videre arbeidet.  

 

Departementet mottok mange nyttige innspill gjennom høringsuttalelsene til ekspertgruppens 

rapport Kunnskapssektoren sett utenfra i april, men disse omhandlet i stor grad analysene og 

forslagene i rapporten. Prosjektet ønsker med denne bestillingen å få virksomhetenes egne 

vurderinger av behov, utfordringer og muligheter med utgangspunkt i dagens organisering og 

oppgavefordeling.  

På regjeringen.no/organiseringsprosjektet ligger  informasjon om prosjektet, bl.a. 

delprosjektmandatene. 

 

1. Grunnlagsdata 

a) Oppgave-/tjenesteområder  

Vedlagt følger et utkast til en oversikt over oppgaver ved virksomheter som omfattes av 

organiseringsprosjektet. Oversikten er utarbeidet med utgangspunkt i sentrale 

styringsdokumenter. Det er en målsetting å kunne sammenligne oppgaver på tvers av 

virksomheter og vi har derfor foretatt enkelte justeringer av omtalen sammenlignet med de 

beskrivelser dere kjenner igjen fra styringsdokumentene. Vi ber virksomheten kvalitetssikre 

og ev. kommentere oversikten. Vi ber dere også supplere oversikten med beskrivelser av 

vesentlige oppgaver dere utfører på vegne av andre offentlige myndigheter og kommentere 

hvilke ressurser som benyttes til gjennomføringen av disse. 
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b)     Årsverk/økonomiopplysninger 

For å kunne vurdere omfanget av de ulike oppgavene virksomhetene utfører, trenger vi  

anslag over antall årsverk som brukes på de ulike hovedkategoriene oppgaver. Vi ber derfor 

om at vedlagte skjema fylles ut.  

 

c) Samarbeid 

Vi ber om en oversikt over samarbeidet mellom virksomhetene som er omfattet av 

organiseringsprosjektet (se vedlagt adresseliste). Oversikten bør inneholde opplysninger om 

omfang og hvilke oppgaver det samarbeides om. Der det finnes andre samarbeidsrelasjoner av 

relevans, ber vi om at også disse beskrives.  

  

2. Behov, utfordringer og muligheter 

Organiseringsprosjektet ønsker virksomhetenes vurdering av løsninger og modeller. 

Innspillene bør relatere seg til kriteriene for valg av løsninger og modeller som er definert for 

prosjektet (se delprosjektmandatene kap 2.2 Mål og vurderingskriterier), og vi ber dere om å 

svare på de av spørsmålene under som er relevante for virksomheten: 

 

1. Er det områder hvor det er behov for bedre samordning eller koordinering?  

2. Er det oppgaver, tjenester eller ressurser som det ikke lenger er behov for?  

3. Er det oppgaver som kan løses på et annet nivå enn i dag? 

4. Gir nåværende organisatoriske løsning noen hindringer for å møte behovene?   

5. Hvilke organisatoriske eller andre grep mener dere bør gjøres?  

6. På hvilke områder vil standardisering og digitalisering kunne gi økt måloppnåelse? 

7. Er det andre forhold som dere vil gi innspill om? 

   

3. Plan videre 

Vi ber om innspill innen utgangen av 23. oktober. Organiseringsprosjektet vil bruke 

innspillene i sitt arbeid med å utvikle ulike modeller for hvordan kunnskapssektoren kan 

organiseres. Skisser til mulige modeller vil bli sendt ut i forkant av neste samling som 

planlegges avholdt 23. november, og vil være tema for samlingen.  

 

Ta gjerne kontakt med organiseringsprosjektet dersom dere har spørsmål. Ansvarlig for 

delprosjekt 1:Nina Ruth Kristoffersen, nina-ruth.kristoffersen@kd.dep.no, tlf 916 05 884, 

ansvarlig for delprosjekt 2: Arne Lunde, e-post: arne.lunde@kd.dep.no, tlf 905 08 014. 

 

Med hilsen  

 

 

Trond Fevolden (e.f.)  

spesialrådgiver 

 Nina Ruth Kristoffersen 

 seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Vedlegg 

Spørreskjema årsverk og økonomi 

1. Hvordan fordeler bruken av personalressurser (årsverk) seg anslagsvis på 

virksomhetsområdene (pr 31.12.2015) nedenfor? 

Områdene under c) samsvarer med inndelingen i venstre kolonne i oppgaveoversikten. 

Det betyr at dere må se på egen venstrekolonne for å se hvilke kategorier dere skal fordele 

årsverkene i deres egen virksomhet etter. Ingen virksomheter har alle kategorier oppgaver. 

Summen for anslagene skal samsvare med antall årsverk totalt i virksomheten: 

 

a) Ledelse, administrasjon og drift 

b) Informasjon, kommunikasjon (gjelder de som har egen 

kommunikasjonsavd./stabsfunksjon etc. som ikke dekkes under 

Informasjon/kunnskapsspredning under punktene nedenfor) 

c) Fordeling etter oppgaver 

 Regelverksforvaltning 

 Tilsyn og kontroll 

 Akkreditering og godkjenning 

 Tilskuddsforvaltning 

 Programforvaltning 

 Dokumentasjon, statistikk og analyse 

 Vurdering 

 Støtte og veiledning 

 Internasjonalisering 

 Etatsstyring 

 Sekretariatsfunksjon 

 Koordinering og samordning 

 Digital infrastruktur 

 Forvaltning og utvikling av fagsystemer 

 Informasjon/kunnskapsspredning 

 Rådgi og bistå departementet (for virksomheter i delprosjekt 1 (Udir, Senter 

for IKT i utdanningen, Vox) er denne oppgaven ikke mulig å skille fra 

oppgavene over og er derfor ikke synliggjort eksplisitt i oppgaveoversikten, 

og følgelig ber vi heller ikke eksplisitt om årsverk til denne oppgaven) 

 

2. For de virksomhetene som ikke er statlige forvaltningsorganer og der vi har begrensede 

regnskapsopplysninger ber vi om fordelingen av økonomiressurser på følgende 

kostnadsområder:  

(Fordeling på kostnadsarter har vi fra årsregnskapene) 

a) Administrasjonskostnader (kostnader til ledelse, fellesadministrasjon og felles staber) 

b) Infrastrukturkostnader (kostnader til husleie, strøm, drift og vedlikehold, IT og 

lignende) 

c) Andre kostnader som ikke direkte relaterer seg til gjennomføring av kjerneoppgavene. 

d) Omfanget av eksterne tjeneste- og varekjøp. 

Der det ikke kan tas ut data direkte fra systemene ber vi om et rimelig anslag. 
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Adresseliste 

BIBSYS  

CRIStin 

FSAT 

Kunnskapssenter for utdanning  

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR)  

NOKUT  

Norgesuniversitetet  

NSD  

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid  

Senter for IKT i utdanningen  

SIU  

UNINETT  

Utdanningsdirektoratet  

Vox 

 

 


	Med hilsen
	Trond Fevolden (e.f.)

