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1 INNLEDNING 
Stortinget behandlet den 13. desember 2013 Innst. 12 S (2013-2014), jf. Prop. 1 S (2013-

2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014). Med forbehold om at Stortinget kan vedta 

budsjettendringer i løpet av 2014, stilles de midler som er angitt i dette tildelingsbrevet til 

disposisjon for Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Det understrekes at alle mål 

og krav Vox er ansvarlig for, må planlegges og realiseres innenfor angitte tildelingsrammer. 

 

Økonomiforvaltningen i Vox skal være i henhold til regelverk og instrukser, jf. bl.a. 

Bevilgningsreglementet
1
, veilederen Statlig budsjettarbeid

2
, Reglement for økonomistyring i 

staten
3
 med tilhørende bestemmelser

4
 og Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Vox

5
. 

Disponeringen av budsjettet skal samsvare med Stortingets vedtak og departementets 

tildeling. Når det gjelder budsjettendringer fra 2013 til 2014, vises det til omtale i Prop. 1 S 

(2013-2014) for Kunnskapsdepartementet, jf. særlig programkategori 07.50, samt Prop. 1 S 

Tillegg 1 (2013-2014). 

 

Det gjøres særlig oppmerksom på endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten med 

tilhørende rundskriv
6
 som begge trer i kraft 1. januar 2014. Endringene gjelder blant annet 

krav til standard kontoplan, årsrapport og årsregnskap. Vox bes gjøre seg kjent med innholdet 

i bestemmelsene og rundskrivet og tilpasse virksomheten etter dette. 

 

Det vises også til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets oppdragsbrev for 2014. 

 

2 MÅL OG KRAV FOR 2014 
Vox er et kompetansepolitisk fagorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Vox har ansvaret 

for forvaltningen av tilskudd til voksenopplæring, jf. kap. 254, tilskudd til freds- og 

menneskerettighetssentre, jf. kap. 255, Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), jf. 

kap. 257, og tilskudd til regionale partnerskap for karriereveiledning, jf. kap. 258 post 60.  

 

Vox har en rolle som fagorgan når det gjelder realkompetansevurdering. Dette innebærer 

ivaretakelse av tverrgående problemstillinger som gjelder realkompetanse, samordning med 

ulike aktører når det er nødvendig, og videreutvikling av realkompetansevurdering som 

virkemiddel i kompetansepolitikken, jf.  St.meld. nr. 44 (2008-2009). 

 

Vox er dessuten sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd.   

 

Målene for voksenopplæringsfeltet i Prop. 1 S (2013-2014) som berører Vox er:  

a) Voksne som trenger det, får opplæring. 

b) Kunnskap om samfunnets kompetansebehov. 

c) Fremme forståelse for menneskerettigheter og kultur. 

 

                                                
1 Vedtatt av Stortinget 26. mai 2005 
2 Utgitt av Finansdepartementet i mars 2012 (publikasjonskode R-0643 B) 
3 Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 12. desember 2003, endret 14. september 2006 
4 Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2003, endret 18. september 2013 
5 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 22. november 2011 
6 Rundskriv R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap 



4 

 

Ansvarsdelingen mellom Vox og Utdanningsdirektoratet (Udir) ligger fast. Der Udir har 

ansvar, kan Vox ved behov være en bidragsyter. Vox og Udir skal ha gode rutiner for 

samarbeid og informasjonsutveksling for å sikre sammenheng mellom direktoratets ansvar for 

rettighetsbasert grunnopplæring for voksne etter opplæringsloven og Vox’ ansvar utover dette 

som ikke er forankret i opplæringsloven. Samarbeidet skal omfatte kvalitetsutvikling, 

dokumentasjon, informasjon og annet samarbeid. 

 

I dette kapittelet presenteres mål, styringsparametre og krav departementet stiller til Vox i 

2014. Dersom det er behov for avklaringer av styringssignalene, har Vox ansvar for å ta dette 

opp med departementet. Mål og krav gis med forbehold om endringer i løpet av året. Det kan 

være aktuelt med tilleggsoppdrag i løpet av året. Disse vil bli gitt skriftlig i egne 

oppdragsbrev. 

 

2.1 Mål, styringsparametere og prestasjonskrav for 2014 

 

Mål 1. Vox skal bidra i arbeidet med å utvikle kompetansepolitikken 

 

1.1. Vox skal gi innspill til departementet på det kompetansepolitiske området. 

1.1.1. Vox skal foreslå forsknings- og evalueringsprosjekter, og utføre oppdrag gitt av 

departementet på det kompetansepolitiske området. 

1.1.2. Vox skal gi innspill til politikkutviklingen på feltet. 

 

1.2. Vox skal bidra til godt samarbeid med relevante aktører og nettverk for Vox’ virksomhet. 

1.2.1. Vox skal ha hensiktsmessig og god kontakt med hovedaktørene i 

kompetansepolitikken. 

1.2.2. Vox skal være ”National coordinator” i EUs ”Action Plan for Adult Learning”. 

 

 

Mål 2. Vox skal ha oppdatert kunnskap om behov, tiltak, aktiviteter og effekter innen 

det kompetansepolitiske området nasjonalt og internasjonalt, og formidle denne 

 

2.1. Vox skal utvide kunnskapsgrunnlaget innenfor Vox’ ansvarsområde der hvor Vox, KD, 

eller andre beslutningstakere har behov for å vite mer.  

2.1.1. Vox skal innhente data og utvikle statistikk om voksnes deltakelse i og behov 

for opplæring og utdanning. 

2.1.2. Vox skal forvalte databehandleravtalene med SSB for innhenting av statistikk 

om studieforbund og nettskoler. 

 

2.2. Vox skal formidle kunnskap om det kompetansepolitiske området til aktører innen 

utdanning, arbeidsliv, studieforbund og nettskoler, fag- og forskningsmiljøer. 

2.2.1.Vox skal publisere Vox-speilet og utvikle denne publikasjonen videre. 

2.2.2.Vox skal gjøre kunnskapsgrunnlaget lettere tilgjengelig, for eksempel ved å 

utarbeide kunnskapsoversikter eller indikatorer.   

2.2.3. Vox skal formidle kunnskap blant annet gjennom  vox.no,  nyhetsbrev og 

sosiale medier. 

2.2.4. Vox skal videreutvikle statistikkbanken for voksnes læring  og gjøre den kjent 

blant relevante aktører. 
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Mål 3. Vox skal bidra til høyere kompetanse blant voksne 

 

3.1. Vox skal utvikle og formidle tilpassede metoder for voksnes læring i samarbeid med 

aktuelle fagmiljøer. 

3.1.1. Vox skal bidra til at flere tilbydere gir opplæring i grunnleggende ferdigheter for 

voksne. 

3.1.2. Vox skal arbeide for at flere tilbydere benytter læringsmålene  som er basert på 

rammeverket for grunnleggende ferdigheter og læreplanene i Kunnskapsløftet. 

 

3.2. Vox skal legge til rette for kompetanseutvikling for lærere som underviser voksne. 

3.2.1. Kursvirksomheten Vox er involvert i skal holde høy kvalitet.  

3.2.2. Vox skal rapportere på hvilke typer kurs Vox arrangerer og hvor mange som 

deltar på kursene. 

3.2.3. Vox skal rapportere på hvilke tilbud som er igangsatt som en følge av 

bevilgningen til etterutdanning for lærere i voksenopplæringen, jf. Tildelingsbrev 

2013, tillegg 02/2013 (15.03.2013). Rapporteringen skal gjøres for alle år omfattet av 

tildelingen og skal innholde antall deltakere, samt tema og kurslengde eller andre 

beskrivelser av kursene. 

 

 

3.3. Vox skal bidra til at flere voksne deltar i opplæring i grunnleggende ferdigheter eller tar 

etter- og videreutdanning på alle nivåer. 

3.3.1. Vox skal følge opp og rapportere om resultatene fra og erfaringene med 

forsøkene med videregående opplæring på arbeidsplassen. Et eget oppdragsbrev 

kommer. 

 

 

Mål 4. Vox skal forvalte og utvikle de tilskuddsordningene Vox har ansvar for   

 

4.1. Vox skal forvalte tilskuddet til studieforbundene i henhold til gjeldende forskrifter og 

retningslinjer. 

4.1.1 Vox skal videreutvikle rapporteringen på de overordnede målene i 

voksenopplæringsloven slik at studieforbundenes rapportering på disse målene blir 

bedre. 

4.1.2. Vox skal bidra i departementets arbeid med å vurdere hvordan 

tilskuddsordningen, herunder lov og forskrift, kan utvikles for å bedre måloppnåelsen 

og gi mer effektiv forvaltning, jf  Prop. 1 S (2013-2014). 

4.1.3. Vox skal følge utvikling i forholdet mellom tildelt statstilskudd og innrapportert 

aktivitet og deltakerantall. 

 

4.2. Vox skal forvalte tilskuddet til freds- og menneskerettighetssentrene  og bistå med å 

samordne og se helhetlig på sentrenes aktivitet. 

4.2.1. Vox skal følge opp utbetalingen av tilskuddet til modernisering  og vedlikehold  

ved HL-senteret og  nye lokaler ved Narviksenteret, jf. Prop.1 S (2013-2014), etter 

nærmere avtale med KD. 

 

 

4.3. Vox skal bidra til målene i BKA-ordningen om å forbedre lesing, skriving, regning og 

grunnleggende IKT-ferdigheter  blant voksne arbeidstakere og arbeidssøkere. 

4.3.1. Vox skal effektivisere forvaltningen av BKA. 
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4.3.2. Vox skal innhente personnummer fra BKA-deltakere som kan brukes til 

effektevaluering av tilskuddsordningen. Innhentingen må være basert på informert 

samtykke og ellers skje i samsvar med gjeldende lover og regler. 

4.3.3. Vox skal arbeide for å videreutvikle kvaliteten på opplæringen som er støttet av 

BKA. En plan for å få økt kvalitet i opplæringen i BKA leveres departementet innen 1. 

april 2014. 

4.3.4. Vox skal videreutvikle BKA-ordningen,  jf Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014). Et 

eget oppdragsbrev kommer. 

4.4. Vox skal forvalte øvrige tilskudd i henhold til gjeldende regelverk. 

 

Mål 5. Vox skal bidra til bedre kvalitet i og bedre tilgang til karriereveiledningstjenester 

 

5.1. Vox har ansvar for Nasjonal enhet for karriereveiledning som skal bistå partnerskapene 

og bidra til videre utvikling av karriereveiledningstjenestene i fylkene. 

5.5.1. Vox skal forvalte tilskuddet til de fylkesvise partnerskapene og bidra til å  

utvikle møteplasser og legge til rette for samarbeid og erfaringsdeling mellom 

karrieresentrene.  

5.2. Vox skal forbedre og formidle kunnskapsgrunnlaget om karriereveiledning og foreslå 

kunnskapsbaserte utviklingstiltak til departementet. 

5.3. Vox skal forvalte og fordele midler til kompetansetillitsvalgte. 

5.4. Vox og Utdanningsdirektoratet skal samarbeide når det gjelder rådgivning i 

grunnopplæringen. 

5.5.Vox skal medvirke til etablering av et masterprogram i karriereveiledning gjennom sin 

rolle som Nasjonal enhet for karriereveieldning og gjennom forvaltning av utviklingsmidler til 

forskning og styrking av fagmiljøene ved  lærestedene.   

 

Tilleggsoppdrag 2014 

 

Departementet varsler at følgende saker er blant tilleggsoppdragene i 2014: 

 Videreutvikling og styrking av Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA),  jf. 

Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014). 

 Forsøk med videregående opplæring på arbeidsplassen. Utprøving av  modeller for 

videregående opplæring i tilknyting til arbeidsplassen i transportnæringen, i 

servicenæringen og i primærnæringene, jf. Prop. 1 S (2013-1014). 

 

2.2 Risikostyring 

Målsetningene for Vox’ virksomhet er beskrevet over. Risikovurderinger er en integrert del av 

departementets mål- og resultatstyring. Vox skal gjøre selvstendige vurderinger av risiko for 

avvik i måloppnåelsen. Følgende forhold skal inngå i Vox’ styring: 

 

 Omtale og vurdering av risiko, sannsynligheten for avvik, konsekvenser av dette og 

avvikets vesentlighet knyttet til virksomhetens måloppnåelse.  

 Toleranse for risiko og en vurdering av om tiltak skal iverksettes for å redusere risiko 

til et akseptabelt nivå. Risikoreduserende tiltak må finne sted innenfor Vox’ 

ressursramme. 

 

I 2014 skal Vox legge særlig vekt på å vurdere risiko i tilknytning til sikkerhet og beredskap 

for virksomheten, jf. punkt 2.3.1. nedenfor. 
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Vox’ risikovurderinger for mål- og resultatsstyringen i 2014 skal sendes departementet til 

orientering innen 1. februar 2014 og vil bli tatt opp på etatsstyringsmøte.  

 

 

2.3 Generelle krav til den samlede aktiviteten  

Innenfor budsjettrammen for 2014 skal Vox følge opp og rapportere på følgende 

fellesføringer fra Regjeringen og Kunnskapsdepartementet. 

2.3.1 Samfunnssikkerhet og beredskap 

 

Vox skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum annet 

hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser. Vox 

skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med den nasjonale strategien for 

informasjonssikkerhet samt tilhørende handlingsplan, jf. brev av 21.06.13 fra 

Kunnskapsdepartementet. Vox skal fortsette arbeidet med oppfølgingen av 22. juli-

kommisjonens anbefaling om å styrke holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, 

gjennomføringsevne, samhandling, IKT-utnyttelse og resultatorientert lederskap. 
 

Kunnskapsdepartementets styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og 

beredskap i kunnskapssektoren
7
 skal ligge til grunn for Vox’ arbeid på dette feltet. 

Departementet vil for øvrig gjøre oppmerksom på veilederen Veiledning i 

beredskapsplanlegging
8
 som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet. 

 

Departementet ber om at det rapporteres på følgende i årsrapporten for budsjettåret 2014: 

1. Er det gjennomført/revidert en ROS-analyse i 2013 eller 2014? 

2. Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2014? 

3. Er  styringssystem for informasjonssikkerhet (SSIS) innført? 

 

Dersom spørsmål besvares med nei, må Vox opplyse hvorfor tiltaket ikke er gjennomført, 

samt presentere en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal gjennomføres. 

 

2.3.2 Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen 

Regjeringen har sammen med partene i arbeidslivet satt som mål å øke antall lærekontrakter 

med 20 prosent fra 2011 til 2015. Det bør innenfor virksomhetens rammer, legges til rette for 

økt inntak av lærlinger sammenlignet med 2011. Virksomhetene skal i årsrapporten rapportere 

om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle for virksomheten og antall lærlinger fordelt pr. 

lærefag. Det vises til PM 2011-06 ”Om oppfølging av arbeidet med å øke antallet læreplasser 

i statsforvaltningen og rapportering av lærlinger til Statens sentrale tjenestemannsregister 

(SST)”. Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok, kap. 9.10 ”Særavtale om lønns- og 

arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i Staten”.  

 

2.3.3 Arbeid med å redusere og fjerne tidstyver 

 

Statlige virksomheter skal i forbindelse med årsrapporten for 2014 rapportere til eget 

                                                
7 http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/StyringsdokumentHele.pdf 
8 http://www.udir.no/Laringsmiljo/Beredskap-og-krisehandtering/Alvorlige-hendelser-i-barnehager-og-

utdanningsinstitusjoner---veiledning-i-beredskapsplanlegging/ 

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/StyringsdokumentHele.pdf
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Beredskap-og-krisehandtering/Alvorlige-hendelser-i-barnehager-og-utdanningsinstitusjoner---veiledning-i-beredskapsplanlegging/
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Beredskap-og-krisehandtering/Alvorlige-hendelser-i-barnehager-og-utdanningsinstitusjoner---veiledning-i-beredskapsplanlegging/
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departement om arbeidet med fjerning av "tidstyver". Det vil si effektivisering av egen 

drift, regelforenkling og andre gjennomførte forenklingstiltak i egen virksomhet og 

overfor innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter. 

 

I tillegg bes virksomhetene innen 1. september om å foreslå forenkling av regelverk 

eller prosedyrekrav fastsatt av andre som skaper "tidstyver" for virksomheten. 

 

Bakgrunn og nærmere om begrepet tidstyver 

Forenkling er ett av regjeringens satsingsområder. En viktig strategi i den forbindelse 

er å arbeide med å identifisere, redusere og fjerne tidstyver. Å redusere og fjerne 

tidstyver dreier seg dels om å gjøre møtet og samhandlingen med offentlig sektor enklere 

for innbyggere og næringsliv, og dels om å effektivisere offentlig sektor slik at ansatte 

i offentlig sektor kan få mer tid til kjerneoppgavene og øke kvaliteten i oppgaveløsningen. 

 

Å redusere og fjerne tidstyver skal for eksempel bidra til at lærere kan få 

mer tid til undervisning og leger mer tid til pasientbehandling. 

 

Tidstyver kan være forårsaket av forhold som virksomheten og virksomhetsledelsen 

selv kan gjøre noe med, slik som tungvinte arbeidsrutiner. Tidstyver kan også skyldes 

forhold virksomheten ikke har kontroll med, slik som lov, regelverk, innrapporteringskrav 

og prosedyrer fastsatt av andre myndigheter. I fellesføringen bes virksomhetene 

om å arbeide både med interne tidstyver som virksomheten selv har kontroll med, og 

eksterne tidstyver som virksomheten selv ikke har kontroll med. 

 

Bistand 

Virksomhetene kan henvende seg til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for å få 

bistand til hvordan kartleggings- og identifiseringsarbeidet kan gjennomføres, hvordan 

virksomhetene kan arbeide med å redusere tidstyver i egen virksomhet, og for å lære 

av andres erfaringer. 

 

 

3 TILDELINGER OG FULLMAKTER  
Departementets tildeling er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta budsjettendringer i 

2014. Beløpene er angitt i 1 000 kroner. Eventuelle overføringer fra 2013 til 2014 vil bli 

meddelt i eget brev våren 2014. 

 

I statsbudsjettet 2014 er det lagt til grunn 2,2 pst. prisjustering på 01-poster (underpost 2), og 

3,5 pst. lønns- og prisjustering på 21-poster. Videre er det beregnet 3,5 pst. prisøkning på 70-

poster og 3,5 pst. prisøkning på inntektsposter. For lønnsjustering av 01-poster (underpost 1) 

vil supplerende tildeling ettersendes høsten 2014. 
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Tabellen nedenfor gir en oversikt over tildelinger i 2014: 

 

Kap. Post Betegnelse Tildeling 2014 

 (i 1 000 kroner) 

254  Tilskudd til voksenopplæring 230 719 

 70 Tilskudd til studieforbund 196 671 

 71 Tilskudd til nettskoler 15 700 

 72 Tilskudd til studiesentre 6 342 

 73 Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner 12 006 

255  Tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre 65 068 

 70 Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter 30 170 

 71 Falstadsenteret 17 064 

 72 Stiftelsen Arkivet 6 831 

 73 Nansen Fredssenter 5 682 

 74 Narviksenteret 2 566 

 76 Raftostiftelsen 2 755 

256  Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 67 653 

 01 Driftsutgifter  51 132 

 21 Særskilte driftsutgifter 16 521 

257  Program for basiskompetanse i arbeidslivet  139 604 

 21 Særskilte driftsutgifter 5 511 

 70 Tilskudd 134 093 

258  Tiltak for livslang læring 54 000 

 21 Særskilte driftsutgifter  24 000 

 60 Tilskudd til karriereveiledning 30 000 

3256  Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 11 027 

 01 Inntekter fra oppdrag 10 698 

 02 Salgsinntekter med mer 329 

 

For alle tildelinger til Vox skal det rapporteres på bruken av midlene og måloppnåelse. Det 

vises til målformuleringer i styringsdokumenter som Prop. 1 S, tildelingsbrevet til Vox,  

retningslinjer for tilskuddsordninger, og oppdragsbrev. Vox skal innen 1. mai sende 

departementet kortfattede rapporter som grunnlag for omtale i Prop. 1 S. for kap. 254 postene 

70 og 71 er fristen 15. juni. 

 

 

3.1 Tildelinger til drift av Vox 

3.1.1 Kap. 256 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (jf. kap. 3256) 

Post 01 Driftsutgifter og Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Tildelingen på post 01 skal dekke utgifter til lønn og øvrig drift av virksomheten. Tildelingen 

over post 21 skal dekke særskilte driftsutgifter og utgifter i forbindelse med 

oppdragsvirksomhet og prosjektarbeid initiert av Vox. Tidsbegrensede oppdragsstillinger skal 

lønnes over post 21. 

 

Finansieringen av Vox’ sekretariatsfunksjon for Nasjonalt fagskoleråd er fra 2014 flyttet fra 

kap. 281 post 01 til kap. 256 post 01.  
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Selv om spesifikasjonene på underpostnivå verken er tatt med i budsjettproposisjonen eller i 

tildelingsbrevet, skal den standardiserte kontoplanen med underposter fremdeles nyttes når 

Vox fordeler tildelingen til ulike formål og fører regnskap, jf. Finansdepartementets rundskriv 

av 25 november 2010 (R-101). 

 

3.1.2 Kap. 3256 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (jf. kap. 256) 

Post 01 Inntekter fra oppdrag 

Tildelingen under kap. 3256 post 01 gjelder inntekter av eksterne oppdrag fra offentlige og 

private institusjoner og bedrifter, jf. omtale under kap. 256 post 21. 

 

Post 02 Salgsinntekter med mer 

Posten gjelder inntekter fra salg av læremateriell og publikasjoner. De oppførte beløp er å 

anse som minimumsbeløp for inntekter som Vox må oppnå uten at det vil kunne foretas 

reduksjoner i tildelte rammer under kap. 256 post 01. 

 

Post 15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak, post 16 Refusjon av fødselspenger, post 17 Lærlinger 

og post 18 Refusjon sykepenger 

Refusjoner i forbindelse med arbeidsmarkedstiltak, fødsels- og adopsjonspenger, lærlinger og 

sykepenger føres til inntekt på kap. 3256, henholdsvis postene 15, 16, 17 og 18.   

 

 

3.2 Prosjektmidler 

3.2.2 Kap. 257 Program for basiskompetanse i arbeidslivet 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 

For 2014 er det et prioritert mål at opplæringen skal nå nye grupper av voksne med svake 

grunnleggende ferdigheter. Opplæringen skal holde høy kvalitet og være tilpasset voksnes 

behov, slik at det gir en positiv effekt for den enkelte. Det er et mål at det blir utviklet gode 

modeller for samarbeid mellom ulike aktører slik at voksne som tilhører forskjellige 

målgrupper kan få opplæring i grunnleggende ferdigheter. For øvrig vises det til Innst. 12 S 

(2013-2014). 

 

Det er satt av 5,5 mill. kroner til utviklingsarbeid i 2014. Dette skal føres på prosjektnummer 

90750.  

3.2.3 Kap. 258 Tiltak for livslang læring  

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Tabellen under gir en oversikt over tildeling per prosjekt.  
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Prosjektnr. Betegnelse Tildeling 2014  

(i 1 000 kroner) 

90 411 Utvikling av kunnskapsgrunnlaget 4 000 

90 434  Realkompetanse og karriereveiledning 1 500 

90 442 Kompetanseutvikling av tillitsvalgte 1 500 

90 458 Utprøving av modeller med videregående opplæring 

på arbeidsplassen 

6 500 

90 461 Utvikling og spredning av metoder for voksnes 

læring 

4 000 

90 420 Master i karriereveiledning – forskning og styrking av 

fagmiljøene 

1 000 

90 465 Forvaltning av Program for basiskompetanse i 

arbeidslivet (BKA) 

500 

90 479 Etterutdanning for lærere og andre som underviser 

voksne 

5 000 

Sum  24 000 

 

 Prosjekt 90411: Deler av beløpet skal dekke kostnader i forbindelse med SSBs 

utarbeidelse av offisiell statistikk for studieforbund og nettskoler. 

 Prosjekt 90434: Midlene skal nyttes til arbeid med realkompetansevurdering og til 

utvikling av kunnskapsgrunnlaget for karriereveiledning. 

 Prosjekt 90442: Midlene skal lyses ut og tildeles som tilskudd til kompetanseutvikling 

av tillitsvalgte. 

 Prosjekt 90458: 6 mill. kroner skal fordeles til fylkene som deltar i utprøving. Inntil 

0,5 mill. kroner kan benyttes til administrasjon av prosjektet. 

 Prosjekt 90461: Informasjonsarbeid om voksnes rett til grunnopplæring inngår i 

prosjektmidlene. 

 Prosjekt 90465: Midlene skal gå til administrasjon av BKA. 

 

  

 

3.3 Tilskuddsordninger 

Vox skal forvalte tilskuddsordningene over kap. 254, kap. 255, kap. 257 og kap. 258 i 

henhold til gjeldende regelverk og til fastsatte retningslinjer for tilskuddsforvaltningen. I 

denne forbindelse vil departementet trekke frem følgende aktiviteter med frister: 

 

 Vox skal gjennomføre kontroll med et utvalg tilskuddsmottakere og innen 15. mars 

påfølgende år rapportere om gjennomført kontroll i henhold til departementets rutiner 

for dette.  

 Vox skal innen 15. oktober 2014 gi departementet en vurdering av behovet for å 

evaluere tilskuddsforvaltningen og tilskuddsordningene i løpet av 2015. 

 Vox skal innen 1. mai gi en anbefaling til departementet om tilskuddsnivå på hver av 

budsjettpostene for 2015. 

 

For enkelte av tilskuddsordningene anføres særlig følgende i 2014: 

Kap. 254 Tilskudd til voksenopplæring  

Post 72 Tilskudd til studiesentre 
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Bevilgningen på posten skal i utgangspunktet fordeles med 2,07 mill. kroner til 

Studiesenteret.no og 4,272 mill. kroner til Studiesenteret Finnsnes, jf. Prop. 1 S (2013-2014). 

 

Som følge av departementets opprettholdelse med brev 20.12.13 av Vox’ vedtak om bortfall 

av 2. delutbetaling 2013 til Studiesenteret.no, skal eventuell utbetaling av tilskudd til 

Studiesenteret.no for 2014 først skje etter at Vox har behandlet søknaden for 2014. 

 

Kap. 255 Tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre 

Post 70 Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter 

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2013 fikk Senter for studier av holocaust og 

livssynsminoriteter (HL-senteret) en tilleggsbevilgning på 20 mill. kroner til modernisering og 

rehabilitering av utstillingen og bedre utnyttelse av lokalene i Villa Grande. I departementets 

tilskuddsbrev til HL-senteret av 18.09.13 bes HL-senteret rapportere på bruken av midlene til 

Vox. 

 

Post 74 Narviksenteret 

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2013 fikk Narviksenteret tilsagn om tilskudd på 

inntil 81,5 mill. kroner til nybygg. I departementets tilskuddsbrev til Narviksenteret av 

07.10.13 bes senteret rapportere på bruken av midlene til Vox. 

 

 

 

3.4 Økonomiske og administrative fullmakter 

Vox får fullmakt til å: 

 nettoføre ved utskifting av utstyr på kap. 256 post 01, jf. Bevilgningsreglementet § 3, 

fjerde ledd og Finansdepartementets rundskriv av 5. desember 2005 (R-110).  

 overskride kap. 256 post 01 mot tilsvarende merinntekter på kap. 3256 post 02. 

Mindreinntekt på kap. 3256 post 02 vil medføre krav om tilsvarende mindreforbruk på 

kap. 256 post 01. 

 overskride kap. 256 post 21 mot tilsvarende merinntekter på kap. 3256 post 01. 

Mindreinntekt på kap. 3256 post 01 vil  medføre krav om tilsvarende mindreforbruk 

på kap. 256 post 21. 

 overskride kap. 256 post 01 mot tilsvarende merinntekter på kap. 3256 postene 15, 16, 

17 og 18. 

 

4 STYRINGSDIALOGEN I 2014 

 

4.1 Årsrapport med regnskap 

Vox skal i årsrapporten gi en vurdering av oppnådde resultater på de mål som er satt i 

tildelingsbrevet, rapportere på de generelle kravene jf. punkt 2.3., samt gi en vurdering av 

ressursbruken i forhold til oppnådde resultater. Måloppnåelsen skal vurderes ut i fra 

prestasjonskravene. Årsregnskapet med tilhørende redegjørelser og noter skal inngå som del 

av årsrapporten. Årsregnskapet skal også inneholde informasjon om den økonomiske 

utviklingen fra 2012 til 2013. Årsrapporten skal videre inneholde en oversikt over Vox’ 

foredrag, publiserte artikler og annen formidlingsaktivitet siste året. 
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Årsrapporten for 2013 skal innen 1. mars sendes departementet med kopi til Riksrevisjonen. 

 

 

4.2  Halvårsrapport  

Vox skal i halvårsrapporten gi status per 30. juni 2014 og prognoser for andre halvår 2014 for 

forventede resultater i henhold til mål omtalt i dette tildelingsbrevet. Eventuelle avvik i 

måloppnåelse for prestasjonskravene skal forklares, og eventuelle igangsatte eller planlagte 

tiltak for å redusere avvik skal omtales.  

 

Halvårsrapporten skal videre inneholde en økonomirapport med status per 30. juni 2014 og 

prognoser for 2014 i henhold til mal for økonomirapportering på postnivå for alle utgifts- og 

inntektskapitler det er tildelt midler på. Det skal rapporteres på prosjektnivå for tildelinger 

departementet har øremerket til prosjekt. Vox skal kommentere eventuelle avvik og 

faseforskyvninger.  

 

Det skal utarbeides en oppsummering på opptil én side til bruk i departementets interne 

resultatrapportering. Oppsummeringen skal inneholde rapport på måloppnåelse per. 30. juni 

2014, avvik, samt forventet måloppnåelse i andre halvår. 

 

Halvårsrapporten skal sendes til departementet innen 15. august. 

 

 

4.3  Prosess for publiseringer  

Publikasjoner Vox utgir skal oversendes departementet senest to uker før de gjøres offentlig 

tilgjengelig.  

 

 

4.4 Fagmøter  

Etter behov vil departementet innkalle til fagmøter der aktuelle saker og problemstillinger på 

feltet kan drøftes og koordineres. Det vises for øvrig til samarbeidsrutinene mellom Vox og 

departementet av 11. februar 2011. 

 

 

4.5  Internasjonalt arbeid 

Vox’ internasjonale arbeid skal være koordinert med departementets virksomhet på området. 

Vox deltar internasjonalt på områder der Vox har et nasjonalt ansvar. Vox skal så tidlig som 

mulig avklare med departementet eventuell deltakelse i internasjonalt arbeid som er av 

prinsipiell karakter eller av andre grunner kan være av særlig interesse for departementet. 

 

 

4.6 Kontakt med departementet i 2014 

Departementet vil i 2014 ha løpende kontakt med Vox vedrørende utvikling av 

kompetansepolitikken. I forbindelse med statsbudsjettarbeidet vil departementet eventuelt 

komme tilbake til Vox med nærmere bestillinger. Det vises for øvrig til samarbeidsrutinene 

mellom Vox og departementet av 11. februar 2011.  
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Nedenfor følger en oversikt over hovedtrekkene i dialogen mellom Vox og departementet. 

Alle leveranser til departementet skal være merket med ”Deres ref. 13/5074” og sendes 

elektronisk til postmottaket i Kunnskapsdepartementet med kopi til Tove Brekke og Tone 

Horne Sollien. Leveranser knyttet til statsbudsjettet skal unntas offentlighet i henhold til 

offentlighetsloven § 15. 
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Dato Sak Aktivitet 

1. feb. Risikovurderinger Vox’ risikovurderinger for mål- og 

resultatstyringen i 2014 sendes 

departementet til orientering. 

1. feb. Statsregnskapet 2013 Vox leverer eventuelt søknad om å få 

overført ubrukte midler fra 2013 til 2014. 

1. mars Årsrapport med regnskap for 

2013 

Vox leverer årsrapport til departementet, 

jf. punkt 4.1. 

15. mars Statsbudsjettet 2014 Vox leverer eventuelt innspill til revidert 

nasjonalbudsjett til departementet. 

15. mars Tilskuddsforvaltning Vox leverer rapport om tilsyn og kontroll 

med tilskuddsmottakere gjennomført i 

2013, jf. punkt 3.3. 

Mars/april Etatsstyringsmøte Møte mellom Vox og departementet. 

1. april Kvalitet i BKA Vox leverer en plan for å få økt kvalitet i 

opplæringen i BKA. 

1. mai Statsbudsjettet 2015 Vox leverer anbefaling av tilskuddsnivå i 

2015 for tilskuddsordningene på kap. 254 

og kap. 255. 

1. mai Statsbudsjettet 2015 Vox leverer kortfattet rapport for 2013 for 

kapitlene 254 (post 72 og 73), 255, 256 og 

257, samt rapport for prosjektmidler over 

kap. 258. 

1. mai Statsbudsjettet 2015 Vox leverer utkast til virksomhetsmål, 

styringsparametre og prestasjonskrav for 

2015. 

1. mai Statsbudsjettet 2015 Vox leverer eventuelt innspill til 

rammefordelingen til departementet. 

15. juni Statsbudsjettet 2015 Vox leverer kortfattet rapport for 2013 for 

kap. 254 postene 70 og 71. 

15. aug. Halvårsrapport 2014  Vox leverer rapport om måloppnåelse og 

avvik, samt økonomirapport per første 

halvår, jf. punkt 4.3. 

15. aug. Statsbudsjettet 2014 Vox leverer oversikt over analyse- og 

forskningsoppdrag som er satt ut eller 

planlagt satt ut til eksterne konsulenter i 

2014. 

Medio aug. Statsbudsjettet 2015 Departementet ber Vox om vurdering av 

tekstutkast til Prop. 1 S. 
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Medio aug. Statsbudsjettet 2015 Vox gir departementet tilbakemelding på 

tekstutkast til Prop. 1 S. 

1.sept. Fellesføring: Redusere og 

fjerne tidstyver 

Levere forslag til forenkling av regelverk 

eller prosedyrekrav fastsatt av andre som 

skaper ”tidstyver” for Vox. 

30. sept.  Statsbudsjettet 2014 Vox leverer eventuelt innspill til 

omgrupperingen til departementet. 

15. okt. Tildelingsbrev 2015 Departementet sender utkast til 

tildelingsbrev til Vox. 

15. okt. Tilskuddsforvaltning  Vox leverer vurdering av behov for 

evalueringer av tilskuddsordninger i 2015.  

31. okt. Tildelingsbrev 2015 Frist for Vox’ merknader til utkastet. 

31. okt. Statsbudsjettet 2016 Vox leverer innspill til satsingsforslag til 

departementet. 

15. nov. Tildelingsbrev 2015 Departementet sender foreløpig 

tildelingsbrev til Vox. 

Medio des. Tildelingsbrev 2015 Departementet sender tildelingsbrev til 

Vox etter Stortingets behandling av 

statsbudsjettet for 2015. 

 

 

 

 


