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Tildelingsbrevet for 2017 - konsekvenser av bortfall på 10 mill.kr på NOKUTs driftsbevilgning 

 
Vi viser til tildelingsbrevet for NOKUT for 2017 hvor det fremgår at bevilgningen til NOKUT er redusert med 
10 mill.kr i forhold til forslaget til statsbudsjett, samt departementets utdypende forklaring på dette i mail av 4. 
januar 2017. Vi viser for øvrig til budsjettdialogen mellom NOKUT og departementet gjennom høsten 2016, 
herunder NOKUTs budsjettforslag for 2018–2020 sendt dere 1. november 2016. 
 
NOKUT har startet arbeidet med å nedjustere ambisjonsnivået og tilpasse planer og budsjettfordeling til vedtatt 
bevilgning. Basert på den dialogen som har vært gjennom høsten om NOKUTs utfordringer knyttet til å 
realisere en rekke nye oppdrag, samtidig som vi skal ivareta løpende drift og sette av midler til videre IKT-
effektivisering, er vi overrasket over at ambisjonsnivået i tildelingsbrevet ikke ser ut til å være tilpasset vedtatt 
budsjett. Slik vi vurderer det, vil den reduserte tildelingen i særlig grad måtte få konsekvenser på følgende 
områder: 
 

 Innenfor området utenlandsk utdanning vil vi ikke kunne prioritere å implementere den nye 
kvalifikasjonsvurderingen for flyktninger. De lovpålagte godkjenningsordningene må prioriteres. 
Prognosene for antall søknader og profilen på disse tilsier dessverre at saksbehandlingstiden uansett vil 
øke. 

 Planlagte IKT-investeringer, som fra 2017 er forutsatt finansiert over NOKUTs driftsbudsjett, må 
reduseres. 

 Prosjekter innenfor norsk utdanning som mistet finansiering allerede fra 2016, kan ikke lenger 
prioriteres videreført. Prosjektet Kombinerte fagevalueringer med Forskningsrådet kan derfor ikke 
videreføres som planlagt. 

 
Kort sagt vurderer vi at forventningene i tildelingsbrevet er urealistiske. Forventninger og aktivitetskrav må 
reduseres, evt. må det stilles øremerket tilleggsfinansiering til rådighet for NOKUT for enkelte prosjekter. Vi 
ber om et snarlig møte med departementet for å drøfte situasjonen. For NOKUT haster det å fatte beslutninger 
om å terminere aktiviteter, pågående ansettelsesprosesser mm. 
 

mailto:postmottak@nokut.no
http://www.nokut.no/


    
  

 
 

 
 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
Postboks 578, 1327 Lysaker | Drammensveien 288  

postmottak@nokut.no | tlf: 21 02 18 00 | faks: 21 02 18 01 
www.nokut.no 

 

Nærmere redegjørelse 

I det videre redegjør vi nærmere for de ovennevnte konsekvensene. Da det ut fra departementets ulike 
budsjettfremstillinger ikke har vært helt lett å forstå hva som er reelle budsjettendringer, oppsummerer vi først 
de budsjettmessige endringene fra 2016 til 2017 i kapittel 280 post 01 og kapittel 281.  
 
Oversikt endringer på kapittel 280 (Drift) 

Dep. kommentarer 
(tall i tusen kr) Tildeling 

Videreføring 
av 
bevilgning 

Administrativ 
justering 

 Ny tildeling 
/redusert 
tildeling  NOKUTs kommentarer 

Godkjenning av utenlandsk 
utdanning 29 800  23 000    6 800  

Den videreførte bevilgningen er 
flyttet fra hhv. kap 226 (17. mill kr) 
og kap 281 (6 mill. kr) 

Når det gjelder økningen, 
oppfatter vi av 
budsjettdokumentene at den 
opprinnelig kom på kap 226 og er 
flyttet til kap. 280. 

Drift av Studiebarometeret 1 235  1 235      
Videreføring av tildelingen fra 
2016 flyttet fra kap. 281 

Koordinering av ordningen med 
SFU-sentrene 5 000  5 000      

Videreføring av tildelingen fra 
2016 flyttet fra kap. 281 

Gjennomføring av forpliktelse i 
yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2 200      2 200  

Midler til konkret 
forvaltningsoppdrag for 
departementet   

Forenklet modell for 
pensjonspremie 9 809    9 809     Ren adm. justering 

Prisjustering 540    540     Ren adm. justering 

Lønnskompensasjon 2016-
oppgjøret 1 732    1 732     Ren adm. justering 

Reduksjon knyttet til 
overgangen til digital post -70      

-1 214  
Det er uklart hva som er årsaken 
til reduksjonen i driftsbevilgning 
på 0,5 mill. kr utover 
effektiviseringen på 0,8%.  

0,8% reduksjon - 
avbyråkratisering og 
effektivisering -644      

Reduksjon i driftsbevilgningen -500      

Sum endringer 49 102  29 235  12 081  7 786    

     

 

Reell økning 5 586  Se kommentarer nedenfor 
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Når vi holder yrkeskvalifikasjonsdirektivet, som departementet beskriver som et rent forvaltningsoppdrag, 
utenfor, er den reelle økningen på kapittel 280 post 01etter budsjettvedtaket på 5,586 mill.kr.  

Bevilgningsøkningen er ment for utenlandsk utdanning. Denne økningen skal, slik vi leser tildelingsbrevet, i 
tillegg til å dekke kapasitetsøkning for eksisterende godkjenningsordninger, dekke følgende:  

 Utvidelse av godkjenningsordningen for utenlandsk fagopplæring 
 Iverksetting av en ny ordning for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning 
 Iverksetting av ny ordning for kvalifikasjonsvurdering av flyktninger 

Det er ikke realistisk å få til alt med den bevilgningen som er stilt til disposisjon.For NOKUTs virksomhet 
knyttet til norsk utdanning innebærer tildelingen en de facto reduksjon i bevilgningen som følge av de ulike 
effektiviseringskuttene.  

Driftskapittelet skal f.o.m. 2017 også dekke NOKUTs videre IKT-investeringer. Ambisjonsnivået for denne 
type investering med sikte på framtidig effektivisering må dermed vurderes opp mot løpende, lovpålagt 
virksomhet. 

 

Oversikt endringer på kapittel 281 (Øremerkede tildelinger) 

På kapittel 281 er tildelingen til Nasjonal deleksamen 1,690 mill.kr lavere enn i 2016. Det er altså ikke riktig at 
det er en økning her slik departementet skriver i tildelingsbrevet. Videre er det heller ikke for 2017 noen 
tildeling til prosjektet Kombinerte fagevalueringer med Forskningsrådet eller prosjektet internasjonal 
sammenlikning (benchmarking) av studietilbud. Samtidig forutsettes det i tildelingsbrevet at disse aktivitetene 
videreføres. Tildelingen til internasjonal ekspertgruppe på 4 mill.kr er om lag som forventet gjennom 
forutsetningene i supplerende tildelingsbrev av 1. april 2016.  

 

Nærmere om konsekvenser 

På grunnlag av forslaget til statsbudsjett og dialogen med departementet gjennom høsten har NOKUT lagt vekt 
på å komme raskt i gang med arbeidet med å implementere nye tiltak og prosjekter. Siden vi etter 
budsjettvedtaket i Stortinget heller ikke fikk noen signaler om at budsjettet var vesentlig endret i forhold til 
forutsetningene, har vi før jul også igangsatt rekrutteringsarbeid og planlagt IKT-investeringer tilpasset det 
forventede bevilgningsnivået. Som redegjørelsen nedenfor for hvert av områdene viser, er det derfor behov for 
en snarlig dialog med departementet om hvordan vi skal håndtere situasjonen. 
 
Utlandsområdet 
Som kjent har NOKUT nylig innført digital søknads- og saksbehandling (e-Sam) for NOKUTs generelle 
godkjenning av høyere utdanning. Dette har vært en omfattende endringsprosess som har stilt store krav til 
opplæring, utvikling av og innføring i nye rutiner, samtidig som man i samme periode har fortsatt med 
saksbehandling i gammelt system. Som normalt for denne type endringsprosesser har dette i en 
overgangsperiode konsekvenser for kapasiteten til ordinær saksbehandling. Saksbehandlingstiden har til nå økt 
fra 1,6 måneder til 2,1 måneder mot slutten av året. I tillegg har restansen (antall ubehandlede søknader) økt fra 
et par hundre saker til 1065 saker ved utgangen av året. Denne utviklingen forsterkes ved at kompleksiteten i 
søknadene har økt fordi andelen søkere fra flyktningeland som Syria, Eritrea og Irak har steget gradvis gjennom 
2016. Det totalet antallet søkere for 2016 ble heldigvis mindre enn forventet grunnet færre søknader fra 
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arbeidsinnvandrere. Vi forventer at denne utviklingen fortsetter i 2017. Følgelig har vi redusert prognosen fra 
10 000 til 9 000 søknader. Andelen søknader fra flyktninger forventes derimot fortsatt å øke fordi vi ut fra 
tidligere erfaringer ser at det som regel er et etterslep på 2-3 år fra flyktninger kommer til Norge til de søker om 
godkjenning i NOKUT. Videre utvikler vi i disse dager et opplæringsopplegg for karriereveiledere for 
veiledning i mottak for Kompetanse Norge, og det er forventninger til at dette vil resultere i at flyktninger søker 
om godkjenning av sine kvalifikasjoner på et tidligere tidspunkt. 

Uten den foreslåtte engangsbevilgningen for 2017 vil kombinasjonen av nytt system og forventet økning i 
andelen søkere fra flyktningeland medføre at saksbehandlingstiden de nærmeste månedene vil fortsetter å øke, 
før vi får effekt av nytt saksbehandlingssystem. I denne situasjonen er det etter vår vurdering ikke forsvarlig å 
etablere den nye ordningen med kvalifikasjonsvurderinger nå. NOKUT har i dialogen med departementet vært 
tydelig på at etablering av denne ordningen vil kreve friske midler for å unngå at det går ut over NOKUTs 
lovpålagte virksomhet. Vi er nå i en akutt situasjon hvor det er nødvendig å avlyse allerede planlagte intervjuer 
for vurderingsordningen i årets første måneder og terminere de pågående tilsettingsprosessene knyttet til 
ordningen. 
 
Effektivisering gjennom digitalisering 
Som vi redegjorde for i budsjettforslaget av 1.november 2016, hadde vi lagt opp til at noe av 
engangsbevilgningen skulle brukes til investeringer i IKT infrastruktur. Selv om e-Samprosjektet avsluttes som 
prosjekt i 2017, vil arbeidet med effektivisering gjennom digitalisering være en kontinuerlig prosess som vi må 
prioritere å finne plass til på driftsbudsjettet hvert år framover. Vi inngikk derfor i høst ny rammeavtale med 
ekstern leverandør og planla nye løsninger, blant annet innenfor godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning i 
tillegg til digitalisering av søknadsprosessene innenfor norsk utdanning, både fagskoler og høyere utdanning. 
Den foreslåtte engangsbevilgningen på 10 mill.kr ville i tillegg kunne gi oss et handlingsrom til en gradvis 
gevinstrealisering gjennom 2017 innen generell godkjenning, slik at vi står bedre rustet til å kunne finansiere 
videre digitalisering fra og med 2018 via driftsbudsjettet. Med utgangspunkt i forslaget til statsbudsjett og 
overføringer fra 2016 hadde vi lagt til grunn et fullt utviklingsteam i arbeid gjennom hele 2017. Med bortfallet 
av engangsbevilgningen må denne ambisjonen justeres og utviklingsaktiviteten reduseres. Konkret vil det bety 
at bemanningen i utviklingsteamet vil reduseres. Vi vil her forsøke å opprettholde planlagt aktivitet for første 
halvår slik at den nye ordningen for utenlandsk fagskoleutdanning skal gjennomføres som planlagt, mens øvrige 
konsekvenser for prioriteringene må vurderes nærmere i tiden som kommer.  
 
Norsk utdanning 
Som kjent går NOKUT i 2017 inn i en fase hvor flere viktige satsinger som nå er nedfelt i lov og forskrift skal 
realiseres. Det gjelder både arbeidet med å sikre nye krav fra KDs side, samt oppstart av NOKUTs nye 
tilsynsmodell. Beskrivelsen av arbeidet på disse områdene er utdypet i NOKUTs budsjettforslag for 2018–2020 
hvor vi også viser til at budsjettet for 2017 er redusert sammenliknet med foregående år. I den forbindelse 
varslet vi også om at vi måtte terminere kombinerte fagevalueringer dersom prosjektet ikke ble tilført 
tilleggsmidler. På bakgrunn av signalene departementet gav i dialogen etter at forslaget til statsbudsjett hadde 
blitt lagt fram, hadde vi likevel planlagt for å videreføre aktiviteten i prosjektet også i 2017. 

Med bortfallet av engangsbevilgningen på driftsbudsjettet er handlingsrommet for å finne plass til sluttføringen 
av arbeidet i 2017 vanskeliggjort. Vi ser oss derfor dessverre nødt til å stoppe opp det pågående samarbeidet 
med Forskningsrådet for å prioritere ressursene til de lovpålagte tilsynsoppgavene. Igangsatt planleggingsarbeid 
for anskaffelse av felles ekspertpanel med Forskningsrådet vil da dessverre måtte avsluttes og igangsatt 
rekruttering til tilsynsarbeidet termineres. I stedet vil ansatte som arbeider med evalueringsprosjektet 
omdisponeres til tilsynsarbeid. 
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Vi håper det er mulig å få til et svært raskt møte for å drøfte konsekvensene nærmere. 
 
 

Med vennlig hilsen 
 

Terje Mørland  
direktør Kathrine Dahlslett-Graff 
 administrasjonsdirektør 
 

Dokumentet er elektronisk signert. 
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