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Dagens organisering 

  



Gjedrem og Fagernæs finner at: 

• Kunnskapsdepartementet har for mange og for små underliggende 
virksomheter.  

• Det er uklar ansvarsfordeling mellom enkelte underliggende virksomheter.  

• 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 kjerne-
oppgavene.  

• Det er for lite samarbeid og oppgaveløsning på tvers av virksomheter og 
sektor  

 



Om prosjektet 

• Prosjekteier: Departementsråden 

• Styringsgruppe: Ledermøtet 

• Prosjektleder: Trond Fevolden 

• Delprosjekt 1: Nina Ruth Kristoffersen (leder), Trond Risa 

• Delprosjekt 2: Arne Lunde (leder), Elisabeth Skjebstad 

• Prosjektsekretær: Helle Kristin Jensen 



Samskipnadsrådets høringssvar 

Samskipnadsrådet er positiv til at Kunnskapsdepartementet ønsker å 
undersøke muligheter for en organisering som tillater økt effektivisering.  

Den tette kontakten som studentsamskipnadene i dag har med konkrete 
kontaktpunkter i departementet, gjør at de som skal jobbe med 
politikkutforming også har god kjennskap til sektoren gjennom sine 
forvaltningsoppgaver. Dette bidrar til at politikkutformingen enkelt kan skje 
på en effektiv og målrettet måte av embetsfolk som kjenner sektoren godt. 

Samtidig virker det fornuftig at tilsynsrollen skilles ut, slik at dette får en mer 
uavhengig funksjon. Samskipnadsrådet støtter derfor dette. 
Tilsynsfunksjonen bør naturlig nok ha en god dialog med aktørene det angår, 
for at aktørene på en best mulig måte kan irettesettes seg myndighetenes 
ønske. 



Delprosjekter 

Delprosjekt 1 
Virksomheter/oppgaver under barnehage/grunnopplæring/kompetansepolitikk 

 

Delprosjekt 2 
Virksomheter/oppgaver under UH og fagskolene 

 

Sektorprinsippet, men med åpning for å vurdere om det er oppgaver 
som bør organiseres tverrsektorielt  



Kriterier 

Bedre måloppnåelse  
• Tilrettelegge for bedre måloppnåelse 
• Ivareta behov i sektorene bedre/økt brukerorientering 

Effektiv forvaltning/oppgaveløsning 
• Bedret ressursutnyttelse 
• Samordning og standardisering av likeartede oppgaver og tjenester, 

unngå dublering  
• Økt omstillingsevne  
• Bedre og mer effektiv styring av virksomhetene 

Lokalisering  
• Flere oppgaver og tjenester utenfor Oslo enn i dag 



Delprosjektene skal utrede alternative modeller 

 en modell som vurderer ett sentralt organ som 
utfører alle forvaltnings- og tjenesteoppgaver. 

 en modell som tar utgangspunkt i samordning 
av forvaltningsoppgavene og tjenesteoppgavene 
i færre virksomheter enn i dag. 

 eventuelt andre alternative modeller 
 dagens organisering  



Involvering av virksomhetene 

• Oppstartsseminar 30. august - første av flere 

 

• Bestilling til virksomhetene i forbindelse med 
oppgavekartlegging 

• Gå gjennom oppgaveskjemaet 

• Redegjøre for ressursbruk 

• Svare på spørsmål 

• Frist 23.oktober 

 



Spørsmål til virksomhetene 

1. Er det områder hvor det er behov for bedre samordning 
eller koordinering?  

2. Er det oppgaver, tjenester eller ressurser som det ikke 
lenger er behov for?  

3. Er det oppgaver som kan løses på et annet nivå enn i dag?  

4. Gir nåværende organisatoriske løsning noen hindringer for 
å møte behovene?  

5. Hvilke organisatoriske eller andre grep mener dere bør 
gjøres?  

6. På hvilke områder vil standardisering og digitalisering 
kunne gi økt måloppnåelse?  

 



Også gjennomgang i departementet 

• Vurdere om det er oppgaver som kunne vært utført 
på et annet forvaltningsnivå 

• Kan gjelde oppgaver som etatsstyring, tilsyn og 
kontroll, regelverksforvaltning, internasjonalisering, 
programforvaltning, tilskuddsforvaltning, 
dokumentasjon, statistikk og analyse, og også 
utviklingsoppgaver overfor sektor. 

• Frist 23.oktober 



Fremdriftsplan  

Planlegging 

Kartlegging 

21.8–23.10 

Utvikle 
modeller 

23.10-15.1 

Vurdere 
modeller 

15.1- 



Viktige tidspunkter 

• Frist for innspill 23.10 

• Skisse fra prosjektet 13.11 

• Samling med virksomhetene 23.11 

• Høringsfrist medio desember 

• Ny skisse medio januar 

• Ny samling slutten av januar 



Informasjon om prosjektets arbeid 

 

www.regjeringen.no/organiseringsprosjektet 
 

 

http://www.regjeringen.no/organiseringsprosjektet

