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1. Regjeringens prioriteringer og forventninger  

Kunnskapsdepartementet har tre overordnede mål for kunnskapssektoren: 

 Alle deltar i arbeids- og samfunnsliv.  

 Alle har den kompetansen som de selv og samfunnet trenger.  

 Samfunnet har tilgang til oppdatert kunnskap av høy kvalitet.  

Kunnskapsdepartementets politikk og budsjettprioriteringer for 2020 for å nå disse målene er 
beskrevet i Prop. 1 S (2019–2020). Det vises særlig til kap. 1 for en overordnet omtale av 
kunnskapspolitikken, til programkategori 07.60 Høyere utdanning og forskning, og til kap. 5 
for en samlet omtale av regjeringens oppfølging av langtidsplanen for forskning og høyere 
utdanning.  

NUPI og andre utdannings- og forskningsinstitusjoner er sentrale aktører i det norske 
forsknings- og innovasjonssystemet og et viktig virkemiddel for å nå regjeringens visjon og 
overordnede mål. Regjeringen vil prioritere noen særskilte områder for forskning i 2020 og 
de kommende årene, jf. Granavolden-plattformen. Det gjelder for eksempel å arbeide for og 
å stimulere til økt internasjonalisering av forskning, å sikre god utnyttelse av instituttsektoren 
ved å ta i bruk hele bredden av forsknings- og kunnskapsmiljøene og åpen forskning.  

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019ꟷ2028 (Meld. St. 4 (2018ꟷ2019)) 
skal bidra til å realisere regjeringens prioriterte prosjekter og gi forutsigbarhet for forsknings- 
og utdanningsmiljøene. De overordnede målene i langtidsplanen er styrket konkurransekraft 
og innovasjonsevne, møte store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av fremragende 
kvalitet. Følgende områder vil ha særlig prioritet:  

- opptrappingsplanene for teknologiløftet, FoU for omstilling og fornyelse i næringslivet 

og kvalitet i høyere utdanning 

- de fem langsiktige prioriteringene: 1) hav, 2) klima, miljø og miljøvennlig energi, 3) 

fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester, 4) muliggjørende og 

industrielle teknologier og 5) samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert 

verden 

- bygg i universitets- og høyskolesektoren, herunder klima- og miljøvennlige løsninger 

- universitetsmuseene 

- åpen tilgang til forskningsresultater og tilgjengeliggjøring og deling av data 

I 2020 og 2021 er det planlagt flere utredninger, stortingsmeldinger og proposisjoner som vil 
påvirke og fordre bidrag fra høyere utdanning og forskning, blant annet om styring av 
universitets- og høyskolesektoren, studentmobilitet, livslang læring og arbeidslivsrelevans. 

Internasjonalisering er en forutsetning for å sikre kvalitet i norsk forskning og høyere 

utdanning og for utvikling av gode og internasjonalt orienterte studieprogrammer. 

Internasjonalt samarbeid er også sentralt for å møte store globale samfunnsutfordringer. 

Aktiv deltakelse i internasjonale programmer og samarbeid er avgjørende for å nå de 

nasjonale målene i langtidsplanen. Følgende områder har særlig prioritet: 

- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon  

- EUs rammeprogram for utdanning  

- Panorama-strategien 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7b0b7f0fcf0f4d93bb6705838248749b/plattform.pdf
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Grønt skifte og bærekraftig utvikling er tverrgående temaer som berører hele bredden av 

kunnskapssektorens virksomhet. Høyere utdanning, forskning og innovasjon er sentralt i 

arbeidet med å oppfylle bærekraftagendaen som ble vedtatt av FNs Generalforsamling i 

2015 og klimamålene i Paris-avtalen. NUPI er derfor en viktig aktør for å nå regjeringens 

ambisjoner for grønt skifte og bærekraftig utvikling. Videre er det viktig at NUPI har 

oppmerksomhet på å kutte klimagassutslipp av og i egen virksomhet gjennom klima- og 

miljøstrategier med tydelige miljømål. 

 

2. Mål, styringsparametere og risikovurderinger 

Kunnskapsdepartementets etatsstyring av NUPI er bygget på vedtektene for virksomheten 

og målsettingene i finansieringssystemet for instituttsektoren. I praksis fremkommer dette 

ved at virksomhetsmål 1 er hentet fra formålsbestemmelsen i vedtektene, mens 

styringsparameterne for dette målet er de fire indikatorene i finansieringssystemet. 

Resultatmålene er fastsatt etter dialog mellom departementet og NUPI, og er basert på 

hensynet til kvalitet og relevans og NUPIs egne prioriteringer. Virksomhetsmål 2 med 

tilhørende styringsparametere og resultatkrav gjelder for bevilgningen over kap. 275 post 21.  

 

NUPI vil motta et eget tilskuddsbrev fra Forskningsrådet hvor det gjøres rede for hvilke 

føringer som gjelder for basisbevilgningen. Tildelingsbrevet fra departementet og 

tilskuddsbrevet fra Forskningsrådet må sees i sammenheng. 

2.1 Mål 

Virksomhetsmål 1 

NUPI skal bidra til økt innsikt i mellomfolkelige spørsmål ved å drive forskning og utredning 

og ved å spre informasjon om internasjonale forhold. Instituttet skal selv bygge opp og 

vedlikeholde kompetanse på områder av sentral betydning for norsk utenrikspolitikk. 

Styringsparametere 

1) Vitenskapelig publisering 

Resultatmål: 110 publikasjonspoeng 

 
2) Avlagte doktorgrader 

Resultatmål: Doktorgrader: 2 per år i gjennomsnitt for de tre siste årene1  

 

 

                                                
1 Departementet viser til dialog med NUPI om resultatmålet på denne parameteren. I Meld. St. 4 (2018-2019) 
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019ꟷ2028 er samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert 
verden en ny langsiktig prioritering. Langtidsplan slår fast at Norge trenger kunnskap om blant annet ulike trusler 
mot samfunnssikkerheten og om politiske utviklingstrekk. Departementet legger til grunn at NUPI vil være aktuell 
søker til relevante forskningsmidler som lyses ut på dette området, herunder med mulighet til å konkurrere om 
rekrutteringsstillinger. Departementet ser det derfor som hensiktsmessig å beholde resultatmålet på 2 avlagte 
doktorgrader per år i gjennomsnitt for de tre siste årene.  
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3) Inntekter fra internasjonale kilder 

Resultatmål: 5 mill. kroner 

 
4) Nasjonale oppdragsinntekter 

Resultatmål: 3,7 mill. kroner 

Virksomhetsmål 2 (for bevilgningen over kap. 275, post 21) 

NUPI skal være et ledende miljø for presentasjon av og diskusjon om internasjonal politikk, 

med særlig ansvar for å ivareta kommunikasjon med elever, studenter og den brede 

offentligheten.  

Styringsparametere 

1) NUPIs forskere skal være synlige i media både med kommentarvirksomhet, 
egeninitierte saker og kronikker. 

Resultatmål: To redaksjonelt behandlede artikler i aviser, tidsskrifter eller nettsteder 

per forskerårsverk 

 

2) NUPI skal arrangere konferanser og seminarer for den brede offentlighet, 

brukergrupper og akademia.  

Resultatmål: 65 arrangementer årlig, herav tre med mer enn 100 deltakere på hvert 
 
3) NUPI skal nå ut til alle instituttets målgrupper, inkludert barn og unge.  

Resultatmål:  
- Antall brukere av nettsider, sosiale medier og digitale publikasjoner øker. 
- Det gis tilgang til direktesendinger og opptak av arrangementer på nett. 

2.2 Risikovurderinger 

Risikovurdering er en integrert del av departementets mål- og resultatstyring. NUPI skal 

gjøre selvstendige vurderinger av risiko for avvik i måloppnåelsen. I tråd med dette skal 

vurderinger gjennomføres for å kartlegge de viktigste risikoforholdene i arbeidet med å nå de 

fastsatte målene i dette tildelingsbrevet. I årsrapporten og etatsstyringsmøtet skal NUPI 

redegjøre for sine risikovurderinger og tiltak for å lukke eventuelle avvik. 

 

3. Budsjett for 2020 

Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2020. Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 

12 S (2019-2020) og Prop. 1 S (2019-2020), og av forutsetningene og kravene fastsatt i 

dette brevet.  

3.1 Basisbevilgning 

Det vises til eget tilskuddsbrev fra Forskningsrådet om basisbevilgningen, jf. innledningen. 

3.2 Kap. 275, post 21  

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 er det vedtatt å flytte bevilgningen til NUPI fra 

kap. 287, post 53 til nytt kap. 275 Tiltak for høyere utdanning og forskning, post 21. 
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Stortinget har bevilget 179,8 mill. kroner over kap. 275, post 21, og Kunnskapsdepartementet 

tildeler med dette 5 155 000 kroner til NUPI. Midlene utbetales til NUPI i en rate.   

3.3 Kap. 288, post 21 

Stortinget har bevilget 141,1 mill. kroner over kap. 288 Internasjonale samarbeidstiltak, post 

21, og Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 400 000 kroner til NUPI. Midlene skal gå 

til videre oppfølging av samarbeidet med Chinese Academy of Social Sciences (CASS) om 

en seminarrekke (2018‒2021) knyttet til aktuelle temaer innenfor samfunnsfag, humaniora 

og juss. Midlene utbetales til NUPI i en rate.    

3.4 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. 

3.5 Fullmakter 2020 

Stortinget har gitt instituttet fullmakter som fornyes for ett år av gangen i forbindelse med 

Stortingets behandling av statsbudsjettet. I tillegg har departementet delegert administrativ 

fullmakt til virksomheten. Oversikt over delegerte fullmakter følger vedlagt.  

 

4. Andre forutsetninger og krav 

4.1 Fellesføring fra regjeringen – inkluderingsdugnad  

NUPI skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for regjeringens 

inkluderingsdugnad. NUPI skal i årsrapporten redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har 

vært innrettet for å nå målet om 5 pst. av alle nyansettelser, vurdere eget arbeid opp mot 

målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har NUPI hatt nyansettelser i faste eller 

midlertidige stillinger i 2020, skal antallet med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, samt 

nyansettelser i faste og midlertidige stillinger totalt, rapporteres i årsrapporten. Virksomheten 

skal rapportere i tråd med veiledning publisert høsten 2019. 

4.2 Informasjonssikkerhet  

Departementet forutsetter at NUPI oppfyller de nasjonale minstekravene til 

informasjonssikkerhet og personvern som følger av gjeldende regler og føringer. Disse 

kravene er oppsummert i policy for informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning 

og forskning som følges opp av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og 

forskning (Unit). Unit har fått ansvar for å formidle og følge opp policyen. 

 

Tiltak for å styrke sikkerheten som går ut over de nasjonale minstekravene, besluttes av 

NUPI med utgangspunkt i egen strategi og risikovurdering. Departementet viser til brev fra 

forsknings- og høyere utdanningsministeren datert 7. januar 2019 for mer informasjon om 

informasjonssikkerhet som kritisk suksessfaktor for kunnskapsvirksomheter. Departementet 

https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/inkluderingsdugnaden/rapportering-pa-inkluderingsdugnaden-i-arsrapporten
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forventer at NUPI med utgangspunkt i egen risikovurdering dimensjonerer forebyggende og 

konsekvensreduserende sikkerhetsarbeid i tråd med styrets risikoaksept. 

4.3 Likestilling og mangfold  

Kunnskapsdepartementet forventer at NUPI arbeider aktivt for å fremme like 

karrieremuligheter for kvinner og menn i norsk akademia og for å tilrettelegge for et større 

mangfold.  

 

Stortinget vedtok 17. juni 2019 endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som 

innebærer at aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere og offentlige myndigheter 

styrkes. De nye reglene trer i kraft 1. januar 2020. Den styrkede plikten innebærer blant 

annet at arbeidsgivere i offentlig virksomheter skal gjennomføre lønnskartlegging fordelt etter 

kjønn annethvert år. Den første kartleggingen skal gjennomføres innen utgangen av 2021. 

Institusjonene forventes å gjøre seg kjent med de nye reglene og sette i verk nødvendig 

tiltak. 

 

5. Rapportering og resultatoppfølging 

5.1 Rapportering om resultater 

Årsrapport for 2020 skal sendes til postmottak@kd.dep.no innen 15. mars 2021, med kopi til 

Riksrevisjonen og Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Departementet gjør 

oppmerksom på at årsrapporten skal publiseres på NUPIs nettside innen 1. mai, jf. 

Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.3.3. NUPI skal også publisere 

Riksrevisjonens revisjonsberetning som et tillegg til årsregnskapet. 

 

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av NUPIs resultater og gi departementet grunnlag for 

å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsrapporten skal også inneholde annen 

informasjon av betydning for departementets styring og oppfølging, jf. Bestemmelser om 

økonomistyring i staten, pkt. 2.3.3. 

 

Årsrapporten skal ha følgende struktur, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt.  

1.5: 

I. Styrets beretning 

II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 

III. Årets aktiviteter og resultater 

IV. Styring og kontroll i virksomheten 

V. Vurdering av framtidsutsikter 

VI. Årsregnskap  

Vi viser for øvrig til veiledning fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) om utarbeidelse av 

årsrapport. 

 

NUPI skal rapportere data til DBH. Krav til datarapporteringen og fristene gjennom året 

finnes på DBHs nettsider: https://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/ 

mailto:postmottak@kd.dep.no
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
https://dfo.no/fagomrader/arsrapport
https://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/
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NUPI skal avlegge delårsregnskap og årsregnskap for 2020. Departementet vil i egne brev 

angi hvilke frister og krav som vil gjelde for delårsregnskapene og årsregnskapet. 

Departementet viser til Finansdepartementets rundskriv R-10/2019 om rapportering av 

regnskapsopplysninger til statsregnskapet for 2020.  

5.2 Budsjettforslag for 2022 

NUPI må utarbeide eventuelle budsjettforslag. Frist for innsendelse av budsjettforslag for 

2022 er 1. november 2020. Forslagene sendes til postmottak@kd.dep.no. 

5.3 Styringsdialogen i 2020 

Det årlige etatsstyringsmøtet skal være en strategisk dialog mellom departementet og NUPIs 

styre om instituttets utvikling. Sentrale temaer vil være NUPIs resultater for 2019, 

ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer fremover.  

 

Departementet inviterer med dette styret og direktør ved NUPI til etatsstyringsmøte i 2020. 

Etatsstyringsmøtet er berammet til 10. juni 2020 kl.12.30-14.30. Møtet skal holdes i 

Kunnskapsdepartementets lokaler.  

 

NUPI bes om å melde inn strategisk viktige saker som instituttet ønsker å ta opp med 

departementet på etatsstyringsmøtet samtidig med innsending av Årsrapport 2019 15. mars 

2020.  

 

Departementet sender ut dagsorden i god tid før møtet. Etter møtet får NUPI en skriftlig 

tilbakemelding fra departementet på bakgrunn av NUPIs Årsrapport 2019, 

nøkkeltallsrapportering til Forskningsrådet og dialogen i etatsstyringsmøtet. 

5.4 Frister 

Tidsfrist  Tema  Kilde  

Desember 

2019 

Mål, styringsparametere, tildelt  

budsjettramme for 2020 og andre 

føringer  

Tildelingsbrev fra KD for 2020  

15. januar 

2020  

NUPI rapporterer kontantbeholdning i 
Norges Bank per 31. desember 2019 
til DFØ (Direktoratet for 
økonomistyring)  

Eget brev fra KD om regnskap 

2019 

10. februar 

2020  

Årsregnskap for 2019 til DBH Eget brev fra KD om regnskap 

2019 

15. mars 2020  Årsrapport 2019  Tildelingsbrev for 2019 og 2020  

Medio april Rapport om bruk av basisbevilgning i 

2019 

Kopi av NUPIs rapport til 

Forskningsrådet om bruk av 

basisbevilgning i 2019 sendes 

departementet så snart den er 

klar. 

mailto:postmottak@kd.dep.no
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22. mai 2020 Saldobalanse per 1. tertial 2020 

(sendes DBH) 

(Saldobalanse til DBH skal samsvare 

med P-rapport per april til DFØ) 

Eget brev fra KD om regnskap 

2020 

1. juni 2020 Regnskap per 1. tertial 2020 til DBH 

(Rapportering fra virksomhetene)  

Eget brev fra KD om 

regnskap 2020 

10. juni 2020 Etatsstyringsmøte   

(Strategisk dialog mellom NUPI og  

KD)   

Årsrapport 2019 

Tildelingsbrev for 2020 

Juni 2020 Skriftlige tilbakemeldinger fra KD    

22. september 2020 Saldobalanse per 2. tertial 2020 

(sendes DBH) 

(Saldobalanse til DBH skal samsvare 

med P-rapport per april til DFØ) 

Eget brev fra KD om 

regnskap 2020 

1. oktober 2020 Regnskap per 2. tertial 2020 til DBH 

(Rapportering fra virksomhetene)  

Eget brev fra KD om 

regnskap 2020 

Desember 2020 Mål, styringsparametere, tildelt 

budsjettramme for 2021 og andre 

føringer 

Tildelingsbrev fra KD for 

2021 

 

 

Departementet tar forbehold om at det i løpet av året kan bli endringer av frister for de 

enkelte innspillene. Eventuelle endringer vil bli meddelt skriftlig. Dersom virksomheten ikke 

kan overholde de fristene som er satt, må departementet varsles i god tid før fristen går ut.  
 

Med hilsen 

 

Knut Børve (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Rolf L. Larsen 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Vedlegg 

Fullmakter 

 

Kopi til 

Riksrevisjonen 

Norges forskningsråd 
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