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Ulike forslag om organisering i kunnskapssektoren 

Gjedrem/Fagernes utvalget – oppfølging 

Rapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra. Gjennomgang av organiseringen av de 
sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren» ble levert januar 2016. Det gis her en kort 
orientering om innholdet i rapporten, og oppfølgingen av denne. 

Arbeidsgruppe for IKT-strategi 
Videre gis det en orientering om at det er opprettet en arbeidsgruppe med tittel «IKT-strategi og 
helhetlige løsninger i norsk universitets- og høgskolesektor». 
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Ulike forslag om organisering i kunnskapssektoren 

Gjedrem/Fagernes utvalget - oppfølging 

Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å få vurdert organiseringen av 
oppgavene i sektoren og arbeidsdelingen mellom departementet og underliggende virksomheter. 
Gruppen har bestått av Svein Gjedrem (leder) og Sven Ole Fagernæs.  
Gruppen mandat inkluderte å vurdere hele departementet ansvarsområde inkludert 
grunnopplæring og barnehage til universitets- og høyskole-sektoren. Deres rapport: 
«Kunnskapssektoren sett utenfra. Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative 
oppgavene i kunnskapssektoren» ble levert januar 2016. 

Rapporten påpeker at: 
• Kunnskapsdepartementet har for mange og for små underliggende virksomheter.
• Det er uklar ansvarsfordeling mellom enkelte underliggende virksomheter.
• Ansvarsfordelingen mellom departementet og underliggende virksomheter har enkelte

utfordringer. På enkelte områder ligger det for mange forvaltningsoppgaver i
departementet. Det finnes også områder med uklar ansvarsfordeling mellom departementet
og underliggende virksomheter.

• Flere virksomheter har en organisasjonsform som ikke er tilpasset kjerneoppgavene.
• Det er for lite samarbeid og oppgaveløsning på tvers av virksomheter og sektor.

Rapporten forslo blant annet: 
• Sammenslåing av flere enheter i universitets- og høyskolesektoren til ett stort

forvaltningsorgan for høyere utdanning, som også overtar forvaltningsoppgaver og
etatsstyringen av universiteter og høyskoler fra departementet.

• Utvalget la til grunn at departementet bør rendyrkes som faglig sekretariat for statsråden.
Forvaltningsoppgaver, tjenesteproduksjon og tilsyn bør legges til underliggende
virksomheter.

Rapporten ble sendt på høring, og forslagene fikk lite støtte i sektoren. UiO sin høringsuttalelse 
hadde følgende hovedbudskap: 

• UiO mener rapporten på en god måte viser mangfoldet og kompleksiteten i sektoren.
Rapporten er imidlertid mangelfull når det gjelder faglige analyser av de ulike tiltakene i
sektoren, og er således for snever som beslutningsgrunnlag.

• UiO deler vurderingen av behovet for organisasjonsmessige endringer, men slike endringer
må baseres på faglige analyser og ta faglige hensyn.
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• UiO støtter ikke forslaget om å etablere et nytt, sentralt forvaltningsorgan/direktorat for
universiteter og høyskoler.

Oppfølging av rapporten: Organisasjonsprosjektet. 

Høsten 2016 nedsatte et nytt utvalg bestående av spesialrådgiver og tidligere departementsråd i KD 
Trond Fevolden og avdelingsdirektør i KD, Arne Lunde. Prosjektet har fått navnet 
organisasjonsprosjektet. Prosjektet ble opprettet for å følge opp anbefalingene fra rapporten og 
resultatet av høringen. Prosjektet skal i henhold mandatet vurdere: 

• Organiseringen av forvaltningsoppgaver, fellestjenester og felles ressurser i
kunnskapssektoren, herunder forvaltningsorganene under Kunnskapsdepartementet og
forvaltningsoppgaver i departementet.

• Formålet er å forenkle og forbedre organiseringen av de underliggende virksomhetene til
Kunnskapsdepartementet. Oppgavefordelingen mellom departement og underliggende
virksomheter skal også vurderes.

Prosjektet har to delprosjekter: 

Delprosjekt 1 
Delprosjektet vil gjennomgå de virksomhetene som utfører ulike forvaltningsoppgaver og tjenester 
for barnehage-, grunnopplærings- og kompetansepolitikksektorene.  

Delprosjekt 2 
Delprosjektet vil gjennomgå de virksomhetene som utfører ulike forvaltningsoppgaver og 
fellestjenester/fellesressurser innenfor universitets- og høyskolesektoren og fagskolesektoren. 

Det er forventet at prosjektet vil levere sin anbefaling tidlig i 2017. 

Arbeidsgruppe for IKT-strategi og helhetlige løsninger 
Kunnskapsdepartementet ba høsten 2015 om at det ble opprettet en arbeidsgruppe for IKT-strategi 
og helhetlige løsninger i norsk universitets- og høgskolesektor. Initiativet var en oppfølging av 
Stortingsmelding 18 (2014–2015) – Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og 
høyskolesektoren. Arbeidsgruppen skal legge fram et forslag til en felles IKT-strategi for sektoren, 
med leveranse januar 2017. 

Mandat for arbeidsgruppen: 

• Foreslå en IKT-strategi for UH-sektoren. Strategien bør ha som ett av ev. flere mål å sikre
koordinering, samhandling og kompetanseoverføring.

• Foreslå tiltak for å gi mer enhetlig organisering og færre institusjonsvise løsninger. UH-
sektoren skal ha effektiv anskaffelse, drift bruk av systemer og IKT-baserte hjelpemidler.

• Foreslå hvordan UH-sektoren kan sørge for at studenter og ansatte innen alle fagmiljøer
inkl. tekniske og administrative, tilbys relevante tjenester og hjelpemidler som legger til
rette for en mobil og dynamisk studie- og arbeidshverdag. Der markedet tilbyr tjenester og
produkter som kan ha høy risiko, både med hensyn til drift og sikkerhet, bør heller sektoren
selv vurdere å ha egne tilbud der det gir lavere risiko.
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• Foreslå hvordan systemer og hjelpemidler, både til utdanning, forskning og administrasjon,
mest mulig hensiktsmessig kan anskaffes, organiseres og brukes. Hva kan være felles for
sektoren, hva kan være felles for grupper av institusjoner og hva bør institusjonene selv ha
ansvaret for alene Etablerte fellesløsninger, som for eksempel gjennom eCampus, Cristin og
UNINETT Sigma2 AS, skal videreutvikles der det er mer hensiktsmessig enn nye
etableringer.

• Foreslå hvordan UH-sektoren selv kan sørge for at systemene bygger på mest mulig
hensiktsmessig IKT-arkitektur, slik at de legger til rette for samarbeid,
informasjonsutveksling og gjenbruk av informasjon. Arbeidsgruppen må ta høyde for at
NOKUT implementerer systemet eSam, og at det må samhandle best mulig med andre
systemer.

• Vurdere andre forslag til digitalisering, forenkling og gjennomføring, eller andre tiltak som
vil bedre sektorens gjennomføringskraft.

Arbeidsgruppen ledes av Morten Dæhlen, dekan Universitetet i Oslo, og har følgende medlemmer: 

• Berit Kjeldstad, prorektor NTNU
• Edda Johansen, førsteamanuensis Høgskolen i Sørøst-Norge
• Grete Christina Lingjærde, direktør FSAT
• Johannes Falk Paulsen, underdirektør Universitetet i Oslo
• Lasse Lønnum, universitetsdirektør UiT – Norges arktiske universitet
• Lise Sofie Woie, direktør Norges idrettshøgskole
• Morten Irgens, prorektor for forskning og utvikling, Høgskolen i Oslo og Akershus
• Seunn Smith-Tønnesen, universitetsdirektør Universitetet i Agder
• Kaja Elisabeth de Ru, representant NSO
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