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1. INNLEDNING 

På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2014 sender 

Kunnskapsdepartementet med dette tildelingsbrev til Senter for internasjonalisering av 

utdanning (SIU). Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige 

styringsdokument til institusjonen og skal distribueres til alle medlemmer av SIUs 

styre. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger vil bli formidlet gjennom 

supplerende tildelingsbrev i løpet av året. 

 

Bevilgningen skal disponeres i samsvar med forutsetningene i tildelingsbrevet. Der 

ikke annet er sagt, legger Kunnskapsdepartementet til grunn at SIUs løpende 

virksomhet videreføres.  

2. REGJERINGENS OVERORDNETE VISJONER OG PRIORITERINGER 

Regjeringen vektlegger satsing på kunnskap som avgjørende for å styrke norsk 

konkurransekraft og bygge landet for framtiden. 

 

Norge har en kunnskapsbasert og konkurranseutsatt økonomi som skal hevde seg i en 

globalisert verden der kapital, kunnskap og arbeidsplasser beveger seg stadig raskere 

over landegrensene. Fundamentet for Norges fremtidige verdiskaping og velferd ligger 

i å realisere kunnskapssamfunnet. 

 

Kunnskap er et suksesskriterium for at Norge skal hevde seg i den internasjonale 

konkurransen. Regjeringen vil møte denne utfordringen ved å prioritere investeringer i 

utdanning og kompetanse, samt å vektlegge tiltak som bidrar til at kunnskap omsettes 

til verdiskaping. 

 

I årene som kommer vil universitets- og høyskolesektoren spille en stadig viktigere 

rolle for å utdanne høyt kvalifiserte kandidater til næringsliv og offentlig sektor. 

Regjeringen ønsker derfor å utvikle flere verdensledende universitetsmiljøer.  

 

Sterkere koblinger mellom forskning, høyere utdanning og innovasjon er viktig for vår 

omstillingsevne ved at samfunns- og næringsliv får tilgang til den kunnskapen som 

frembringes på institusjonene. Samtidig er samarbeid med krevende virksomheter en 

viktig driver for kvaliteten på utdanningen og på selve kunnskapsproduksjonen.  

  

Profesjonsutdanningene ved universitetene og høyskolene må møte arbeidslivets behov 

for kompetanse. I et globalt arbeidsmarked har det stor verdi at norske studenter tar 

hele eller deler av utdanningen i utlandet, og at utenlandske studenter kommer til 

norske utdanningsinstitusjoner. 

 

Norge skal delta fullt ut i EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon, 

Horisont 2020, og i EUs program for utdanning, ungdom og idrett, Erasmus+. EUs 

programmer byr på store muligheter og er viktige for å delta i forskningsfronten, i 
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internasjonalt utdanningssamarbeid, og for å få tilgang til internasjonal 

kunnskapsutvikling. 

3. MÅL FOR 2014 

3.1 Mål og styringsparametre for 2014 

Nedenfor følger mål og styringsparametre for SIU i 2014.  

 

Mål 1 

SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker kvalitetsutviklingen i norsk utdanning.  

 

Styringsparametre: 

1. Kunnskapsbaserte innspill til politikkutforming  

2. Målgruppeorientert formidling av kunnskapsgrunnlaget for internasjonalisering  

 

Mål 2 

SIU skal bidra til bedre samordning og utvikling av arbeidet med internasjonalisering i 

samarbeid med relevante nasjonale og internasjonale aktører.  

 

Styringsparametre: 

1. Effektiv forvaltning av programmer og prosjekter  

2. Synergier mellom internasjonalt samarbeid i utdanning, forskning og innovasjon  

3. Samordnet og målgruppeorientert kommunikasjon og profilering av Norge som 

attraktivt samarbeids- og studieland overfor utlandet  

 

Mål 3 

SIU skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar 

med sitt samfunnsoppdrag.  

 

Styringsparametre: 

1. Langsiktig økonomisk planlegging  

2. Sykefravær  

3. Midlertidighet    

3.2 Videreutvikling og oppfølging av målstrukturen 

Det ble innført ny målstruktur for SIU i 2013, og den nye målstrukturen ble drøftet i 

etatsstyringsmøtet 29. april 2013. I møtet la departementet vekt på at målstrukturen må 

utvikles til å bli et godt styringsverktøy for styret, og at styret skal bruke målstrukturen 

til å gjøre prioriteringer for SIUs virksomhet.  

 

Målstrukturen slik den ble framstilt i Rapport og planer 2012-2013, var svært 

overordnet. Departementet ser fram til at SIU i Rapport og planer 2013-2014 i større 

grad synliggjør hvilke prioriteringer som er gjort, hvordan målstrukturen møter de 

utfordringene SIU står overfor, og hvilke tiltak som kan eller vil bli iverksatt for å nå 
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målene og styringsparametrene som er fastsatt i målstrukturen. På den måten vil 

departementet se helheten i den planlagte virksomheten. 

 

Departementet legger også til grunn at SIU etablerer gode metoder for å måle 

resultatene sine, og basert på sine erfaringer gjør vurderinger om styringsparametrene 

er hensiktsmessige. 

 

SIUs styre har en nøkkelrolle og et ansvar for at institusjonen bruker det 

handlingsrommet som ligger i målstrukturen, til å utforme en tydelig strategi for SIUs 

arbeid fremover.   

4. BUDSJETT 2014 

4.1 Budsjettvedtak kap. 280 post 50, Senter for internasjonalisering av 

utdanning 

Stortinget har gjort vedtak om bevilgning for 2014, jf. Innst. 12 S (2013-2014), Prop. 1 S 

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

  

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 67 016 000 kroner til Senter for 

internasjonalisering av utdanning i 2014. Midlene utbetales halvårlig. 

 

Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 12 S (2013-2014), Prop. 1 S (2013-2013), 

Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), samt av forutsetningene og kravene fastsatt i dette 

brevet og i vedtektene til SIU.  

4.1.1 Endringer i budsjettrammen fra 2013 til 2014 

Budsjettrammen til SIU har økt fra 55 088 000 kroner i 2013 til 67 016 000 kroner i 2014. 

Endring i budsjettrammen fra 2013 til 2014:  

 økning på 1,928 mill. kroner i pris- og lønnsjusteringsmidler. Pris- og 

lønnsjustering fra 2013 til 2014 er på 3,5 pst. 

 økning på 10 mill. kroner knyttet til SIUs rolle i forvaltningen av Erasmus+, EUs 

program for utdanning, ungdom og idrett i 2014-2020. Se mer utfyllende omtale 

nedenfor.  

 

Erasmus + 

SIU skal, i tillegg til Bufdir, være nasjonalkontor for Erasmus+, i tråd med 

bestemmelsene i kontrakten som nasjonalkontorene inngår med Europakommisjonen.  

 

Som nasjonalkontor for Erasmus+ vil SIU forvalte utdannings- og idrettsdelene av 

programmet i Norge. Søknadsbehandling, informasjon om de ulike mulighetene i 

programmet, søknadsveiledning overfor norske aktører og tilrettelegging for god norsk 

deltakelse vil være viktige oppgaver. I og med at det i Erasmus+ blir mer midler til store 

prosjekt som får tildeling direkte fra Brussel enn i tidligere programperioder, er det 

viktig at SIU tar ansvar for å få økt norsk deltakelse også i disse delene av programmet.  
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Departementet legger til grunn at SIU regelmessig og gjennomgående analyserer den 

norske deltakelsen og effekten av denne, og har forventninger til at SIU utarbeider god 

statistikk og et godt kunnskapsgrunnlag om den norske deltakelsen som utgangspunkt 

for videreutvikling av politikken på området. Det forventes at statistikken knyttet til 

Erasmus+ tilgjengeliggjøres digitalt på SIUs nettsider, og at systemet utformes på en 

slik måte at det kan benyttes også for publisering av statistikk knyttet til annen 

programforvaltning.  

 

Departementet legger til grunn at SIU ser de nye oppgavene knyttet til Erasmus+ i nær 

sammenheng med andre virkemidler, prosjekt og programmer SIU forvalter og SIUs 

øvrige arbeid, slik at Erasmus+ og SIUs øvrige oppgaver til sammen bidrar til en 

styrking av internasjonaliseringen i norsk utdanningssektor. 

4.2 Midler over andre kapitler 

4.2.1 Erasmus+ – nasjonale eksperter  

Kap. 252 post 70 omfatter bevilgningen til kontingenten til Erasmus+ og bevilgningen til 

fem nasjonale eksperter som omfattes av programmet. Totalt er det budsjettert 290,4 

mill. kroner, hvorav 8,6 mill. kroner er midler som SIU administrerer, og som skal 

dekke lønn, godtgjørelse og personaladministrative kostnader for de nasjonale 

ekspertene.  

 

Det er Kommisjonen som avgjør arbeidssted og -område for de fem nasjonale 

ekspertene som omfattes av programmet. Midlene til nasjonale eksperter er teknisk 

sett en del av kontingenten for deltakelse i programmet og har ikke noe med nasjonale 

programaktiviteter og -administrasjon å gjøre. Kostnader for kunngjøring av stillinger 

og rekrutteringskostnader er imidlertid inkludert i midlene til nasjonale eksperter. 

Midlene til nasjonale eksperter må holdes atskilt fra de øvrige midlene ved SIU, både 

med hensyn til drift og programaktiviteter.  

 

SIU skal innen 1. oktober 2014 melde fra til departementet om forventet forbruk av 

midlene til de nasjonale ekspertene for 2014. Dersom tildelingen er høyere enn faktiske 

utgifter i 2014, skal overskytende beløp tilbakeføres innen 1. desember 2014. 

4.2.2 Internasjonalt samarbeid i høyere utdanning 

SIU tildeles med dette 7,3 mill. kroner over kap. 281 post 01 og 3,2 mill. kroner over 

kap. 288 post 21, totalt 10,5 mill. kroner, til å styrke internasjonalt samarbeid i høyere 

utdanning. Midlene må dekke utgiftene til UTFORSK, SIUs rolle som nasjonalt 

kontaktpunkt i Science Without Borders og SIUs oppfølging av avtalen om 

utdanningssamarbeid med Russland, herunder stipendordningen under denne. Utover 

dette er det opp til SIU å vurdere hvordan midlene best kan benyttes for å støtte opp om 

UH-sektorens internasjonale samarbeid og KDs prioriteringer innen 

internasjonalisering av høyere utdanning.  
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To eksempler på mulige tiltak følger nedenfor. SIU må imidlertid, basert på sin 

kunnskap om politikken på området og behovene i UH-sektoren, vurdere om dette er 

relevante tiltak. Dersom SIU mener at andre tiltak kan være mer hensiktsmessige, står 

SIU fritt til å disponere midlene i tråd med dette.  

 

SIU må sette mål og/eller styringsparametre for sin disponering av midlene, som 

departementet vil vurdere SIUs resultater i lys av. 

 

1. Erasmus+ 

Departementet har drøftet om det er behov for å støtte norske institusjoners deltakelse 

i de nye tiltakene i programmet, ”strategiske partnerskap” og ”kunnskapsallianser”, 

som skal bidra til tettere samarbeid mellom UH-institusjoner og næringslivet for å 

fremme entreprenørskap og innovasjon. Disse tiltakene er også omtalt i 

forskingsmeldingen ”Lange linjer”. Ettersom en større andel av programmidlene på 

utdanningsområdet vil fordeles på sentralt nivå i EU i den kommende 

programperioden, vil norske institusjoner ha behov for støtte for å nå opp i 

konkurransen om konkurranseutsatte EU-midler.  

 

En pott i SIU til å støtte institusjonenes kapasitet vil kunne bidra til at Norge får større 

nytte og effekt (retur) av kontingentmidlene Norge betaler for deltakelse. En slik pott 

kan ligne Forskningsrådets ordninger med prosjektetableringsstøtte og 

posisjoneringsmidler. Det er opp til SIU å vurdere om tildelte midler for eksempel bør 

brukes til en tilsvarende ordning for høyere utdanningssamarbeid i Erasmus+.  

 

2. Ytterligere midler til UTFORSK 

UTFORSK er et treårig pilotprosjekt som startet opp i 2013. I tildelingsbrevet til SIU for 

2013 signaliserte departementet, forutsatt Stortingets godkjenning, at UTFORSK vil bli 

støttet med minimum 4 mill. kroner per år i tre år. Dette beløpet er oppjustert til 

4,5 mill. kroner i supplerende tildelingsbrev for 2013 av 9. desember 2013. SIU må 

således se til at det totalt settes av minst 4,5 mill. kroner til UTFORSK i 2014. Det er opp 

til SIU å vurdere om det bør settes av mer enn dette til å teste ut forskjellige virkemidler 

for samarbeid med de aktuelle landene.  

4.2.3 Strategi for økt høyere utdanningssamarbeid med Nord-Amerika 

Departementet viser til strategien for økt høyere utdanningssamarbeid med Nord-

Amerika for perioden 2012-2015. SIU tildeles 1 mill. kroner over kap. 281 post 01 til å 

følge opp prioriteringene i strategien. Det vises også til supplerende tildelingsbrev av 

21. november 2013 med tildeling av 9 mill. kroner. Til sammen disponerer SIU 10 mill. 

kroner til formålet i 2014. 

4.2.4 Kunnskapsoppdrag – videreutvikling av SIU som kompetansesenter  

SIU tildeles 1 mill. kroner over kap. 288 post 21 i 2014 til oppfølging av 

kunnskapsoppdraget omtalt i supplerende tildelingsbrev 30. november 2012 (Kunnskap 
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om bilateralt høyere utdannings- og forskningssamarbeid). Bakgrunn og formål for 

oppdraget, beskrevet i oppdragsbeskrivelsen av 5. mars 2013, ligger fast også for 

oppfølgingsarbeidet i 2014. Utover dette ønsker ikke departementet å spesifisere 

oppdraget nærmere, men legger til grunn at SIU selv foretar en vurdering av hvor 

kunnskapsbehovet er størst og hvordan midlene best kan anvendes for å styrke 

kunnskapsgrunnlaget om bilateralt samarbeid med prioriterte samarbeidsland og SIUs 

rolle som kompetansesenter.    

5. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV 

5.1 Forvaltning av EUs handlingsprogram for livslang læring 

SIU er nasjonalt kontor for EUs handlingsprogram for livslang læring. Midlene som 

nyttes til de delene av programmet som fortsetter inn i 2014, skal forvaltes og 

rapporteres om i samsvar med krav og retningslinjer fra EU, jf. den til enhver tid 

gjeldende Guide for National Agencies og Commission Decision relating to the respective 

responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in 

implementation of the Lifelong Learning Programme (2007-2013).  

 

Departementet vil under henvisning til det ansvar departementet har som nasjonal 

myndighet, jf. Guidelines for National Authorities, i 2014 gjennomføre sekundær 

kontroll (secondary control) som grunnlag for å utarbeide 2013 Declaration of 

Assurance om forvaltningen av LLP i Norge. Departementet legger opp til at den 

sekundære kontrollen i 2014 skal omfatte både revisjon av SIUs systemer og 

prosedyrer, den finansielle rapporteringen og den primære kontrollen av 

støttemottakere. Kontrollen vil i stor grad bli gjennomført gjennom bruk av ekstern 

konsulentbistand. 

 

Midlene til LLP skal regnskapsføres på en slik måte at de klart kan skilles fra de øvrige 

midlene ved SIU, både med hensyn til drift og programaktiviteter. Det skal også 

rapporteres om aktivitetene i LLP separat. 

5.2 Forvaltning av EU-programmet Erasmus+ 

EUs handlingsprogram for livslang læring (LLP) avløses i perioden 2014 til 2020 av 

programmet Erasmus+. SIU skal være nasjonalkontor også for det nye programmet og 

skal forvalte områdene barnehage, skole, yrkesopplæring, høyere utdanning og 

voksenopplæring i Erasmus+. SIU har også ansvar for idrettsdelen av programmet i 

Norge. I det nye programmet får nasjonalkontorene et større ansvar for rapporteringen 

til EU. Departementet skal ikke lenger godkjenne nasjonalkontorets årsrapport, men 

skal som nasjonal myndighet føre tilsyn med nasjonalkontoret og engasjere en 

uavhengig revisor som skal revidere nasjonalkontorets årlige rapport etter anerkjente 

internasjonale revisjonsstandarder. I en overgangsperiode er SIU ansvarlig for å 

videreføre sine kontraktsfestede forpliktelser overfor både dem som mottar ytelser fra 

LLP, og EU-kommisjonen for de kontrakter som ikke er avsluttet pr. 1. januar 2014. 
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Dette gjelder også de tilleggsoppgavene SIU har i henhold til særskilte kontrakter med 

EU-kommisjonen. 

5.3 Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen  

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

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. 

5.4 Samfunnssikkerhet og beredskap 

Institusjonen skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) 

minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre 

årlige kriseøvelser. Institusjonen skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i 

samsvar med den nasjonale strategien for informasjonssikkerhet samt tilhørende 

handlingsplan, jf. brev av 21.06.13 fra Kunnskapsdepartementet. Institusjonen 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 

(http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/StyringsdokumentHele.pdf) 

skal ligge til grunn for institusjonens arbeid på dette feltet. Departementet vil for øvrig 

gjøre oppmerksom på følgende veileder, ”Veiledning i beredskapsplanlegging”, som er 

utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet, og som finnes her: 

http://www.udir.no/Laringsmiljo/Beredskap-og-krisehandtering/Alvorlige-hendelser-i-

barnehager-og-utdanningsinstitusjoner---veiledning-i-beredskapsplanlegging/ 

6. REGJERINGENS FORENKLINGSARBEID – FELLESFØRINGER FOR ALLE 

STATLIGE VIRKSOMHETER 

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

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. 

 

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 

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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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. 

7. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 

7.1 Rapportering om resultater for 2014 og planer for 2015 

Finansdepartementet har fastsatt nye standarder for årsrapport og årsregnskap i 

statlige virksomheter. Dette er gjort gjennom endringer i bestemmelser om 

økonomistyring i staten 18. september 2013. Den viktigste endringen er at statlige 

virksomheter skal avlegge en årsrapport innenfor en felles overordnet struktur og at 

leders beretning og årsregnskapet skal signeres. Årsrapporten vil erstatte rapport og 

planer fra og med rapporteringen for 2014.  

 

På grunn av omleggingen vil departementet ha dialog med SIU om 

rapporteringskravene før disse fastsettes. Departementet tar sikte på å sende ut 

kravene til rapporteringen i årsrapport (2014-2015)i løpet av februar 2014. 

Departementet vil også vurdere forenkling av regnskapsrapporteringen med virkning 

fra 1. tertial 2014.  

 

Frist for levering av årsrapport (2014-2015) er 15. mars 2015. En oversikt over 

hovedtrekkene i styringsdialogen mellom departementet og SIU finnes i vedlegg 3.  

7.2 Endringer i rapporteringskrav for 2013 

7.2.1 Oversikt over fordeling av grunnbevilgningen 

Det bes om at SIU i Rapport og planer (2013-2014) i tillegg til allerede fastsatte 

rapporteringskrav i tildelingsbrevet for 2013 gir en oversikt over fordelingen innenfor 
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grunnbevilgningen SIU fikk utbetalt for 2013 over kap. 280 post 50. Oversikten skal vise 

forholdet mellom midler som går til SIUs drift og forvaltning og midler som SIU 

utbetaler som tilskudd til andre, inkludert direkte kostnader til for eksempel 

seminarer/konferanser som SIU arrangerer for sektoren. Oversikten må også 

synliggjøre hvilke midler som er bundet opp i utbetalinger til andre gjennom oppdraget 

fra departementet, og hvilke midler SIUs egne prioriteringer binder opp. 

7.2.2 Kartlegging av virkemidler for internasjonalt høyere utdanningssamarbeid 

Det vises til arbeidet som pågår i SIU med kartlegging av eksisterende virkemidler for 

internasjonalisering av høyere utdanning og internasjonalt høyere 

utdanningssamarbeid. SIU skal levere en vurdering av dagens virkemiddelapparat. Som 

del av arbeidet skal SIU levere følgende: 

1. Vurdering av resultater, relevans for eksisterende politikk på området, osv., for 

den enkelte ordning 

2. Vurdering av hvorvidt den enkelte ordningen bør videreføres, justeres eller 

avvikles 

3. Vurdering av hvilke målsettinger på det internasjonale området som ikke er 

ivaretatt i de eksisterende virkemidlene 

4. Tilråding om avviklinger, justeringer og omprioritering av midler, inkludert 

redegjørelse for positive og negative konsekvenser av tilrådingen 

 

I dette arbeidet kan SIU i første omgang prioritere ordninger og midler som SIU 

forvalter for Kunnskapsdepartementet. SIU må likevel se hen til helhetsbildet av 

virkemidler for internasjonalisering av høyere utdanning og høyere 

utdanningssamarbeid. Det vises også til departementets brev 6. desember 2013 om 

vurdering av norsk deltakelse i ASEM DUO. Departementet legger til grunn at 

vurderingene knyttet til de to oppdragene ses i sammenheng. 

7.3 Budsjettforslag for 2016 

SIU kan utarbeide budsjettforslag, det vil si satsingsforslag utenfor rammen. 

Departementet bruker innsendte budsjettforslag i arbeidet med statsbudsjettet. 

 

Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2016 er 1. november 2014. Vi ber om at 

forslagene sendes i elektronisk form til departementet (postmottak@kd.dep.no). Mal 

for omtale og tabeller finnes i vedlegg 2 Budsjettforslag for 2016.  

 

Vi ber SIU, som departementets rådgiver på internasjonaliseringsområdet, også 

vurdere forslag til tiltak som ikke gjelder egen grunnbevilgning, for eksempel tiltak i 

utdanningssektoren, studiefinansieringen. 

7.4 Styringsdialogen i 2014 

Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom departementet og SIUs 

styre om institusjonens utvikling. Sentrale punkter vil være ambisjoner, strategiske 

prioriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer og 

mailto:postmottak@kd.dep.no
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institusjonens resultater og rammebetingelser. Videre utvikling av målstrukturen og 

bruk av denne som styringsverktøy, vil være en del av denne dialogen. 

 

Departementet vil for øvrig legge opp til en mer omforent dagsorden mellom 

departementet og SIU. Vi ber derfor om at styret melder inn strategisk viktige saker for 

institusjonen til etatsstyringsmøtet samtidig med innsending av Rapport og planer 2013-

2014. Vi ber om at SIU i innspillet redegjør for problemstillingene, som grunnlag for 

departementets forberedelser til møtet. Departementet vil sende ut dagsorden i god tid 

før møtet. 

 

Departementet inviterer med dette styrets medlemmer og SIUs direktør til 

etatsstyringsmøtet. Vi ber om tilbakemelding om hvem som skal delta, senest tre uker 

før møtedato. 

 

Etatsstyringsmøtet har en tidsramme på to timer og er berammet til 6. mai  

kl. 13.00-15.00.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Toril Johansson (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

          Lars Vasbotten 

          avdelingsdirektør 

 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

 

Vedlegg: 

1. Fullmakter 

2. Budsjettforslag for 2016 

3. Oversikt over hovedtrekkene i styringsdialogen mellom Kunnskapsdepartementet 

og SIU i 2014 

 

 

Kopi:  

Fylkesmannen i Hordaland 

Riksrevisjonen 
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