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Supplerende tildelingsbrev nr 3 - oppdrag 022-020 

Vi viser til dialog om etablering av en master i offentlig forvaltning. Under finner 
dere oppdrag 2022-020 for utsending av invitasjon til aktuelle høyere 
utdanningsinstitusjoner (både offentlige og private) med relevante fagmiljøer til 
å utforme forslag til slik utdanning. 

Oppdrag nr: 2022-020 

Oppdrag: Etablering av erfaringsbasert master i offentlig 

forvaltning 

Frist:  

Tildeling: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 

Bakgrunn for oppdraget: 

Vi viser til tidligere dialog med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) 

om etablering av en erfaringsbasert mastergrad som et tilbud til erfarne medarbeidere og 

ledere i departementsfellesskapet. Målet er at utdanningen skal bidra til at offentlig 

forvaltning leverer bedre tjenester, bruker ressursene på en effektiv måte og fortsatt er en 

attraktiv arbeidsgiver og god samarbeidspartner internt og for privat og frivillig sektor.  

Departementenes mål og behov og hvilke temaer som bør inngå i masterutdanningen er 

nærmere beskrevet i vedlegg 1. 
 

Beskrivelse av oppdraget: 

Formålet med oppdraget er å etablere et erfaringsbasert masterprogram for ledere og 

saksbehandlere i departementsfellesskapet og offentlig sektor hvor nøkkelmedarbeidere 

gis mulighet til å løfte blikket og utvide perspektivene etter noen år i arbeid. HK-dir skal 

invitere et begrenset antall aktuelle høyere utdanningsinstitusjoner (både offentlige og 

private) med relevante fagmiljøer til å utforme forslag til en slik utdanning. Det bør 
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Side 2 
 

oppfordres til at flere institusjoner samarbeider om ett studietilbud. Forslaget skal ta 

utgangspunkt i følgende kriterier: 
• Det skal etableres en erfaringsbasert master på 90 studiepoeng. Det kan også 

leveres forslag som gjelder eksisterende masterprogram som svarer på kriteriene 

fra departementene 

• Målgruppen er primært ledere og erfarne ansatte i departementsfellesskapet, men 

studiet skal også kunne være åpent for ansatte i andre statlige og offentlige 

virksomheter  

• Studietilbudet skal kunne kombineres med arbeid 

• Det skal være mulighet for å ta deler/moduler uten å måtte ta en hel grad 

• Studiet skal finansieres av egenbetaling fra arbeidsgiver. Det tas i første omgang 

sikte på å stille med ca. 50 deltakere fra departementsfellesskapet 

• Studiet skal være samlingsbasert. Studiet skal være basert på aktive 

læringsformer, og inkludere kortere studieopphold i Norge eller utlandet.  

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 

KD ber HK-dir vurdere om det bør stilles andre krav til programmet. Første opptak til 

studiet må kunne tilrettelegges slik at første kull kan starte opp høsten 2023. KD viser 

også til vedlagte oversikt over forslag til faglige temaer for masterprogrammet. 

 

HK-dir skal gå gjennom mottatte tilbud og velge det eller de tilbudene som treffer best på 

kriteriene. Innstillingen bør forankres hos KD før tildeling av oppdraget finner sted. 

 

Rapportering og leveranse: 

Leveransen fra HK-dir er et etablert masterprogram ved en høyere utdanningsinstitusjon 

med oppstart høsten 2023. HK-dirs ansvar begrenser seg til å velge ut tilbyder(e) og følge 

opp tilbyder i etableringsfasen av masterprogrammet. HK-dir rapporterer på resultat 

(etablert masterprogram) i årsrapporten for 2023, og underveis rapportering i årsrapport for 

2022. Tilbyder vil trenge et kontaktpunkt i KD/departementsfellesskapet som er ansvarlig 

for dialogen i gjennomføringsfasen. Dette kan gjelde spørsmål om informasjon til 

målgruppen, rekrutteringskampanjer, justeringer av faglig innhold, ulike organisatoriske 

spørsmål m.m. KD vil utpeke kontaktpunkt/kontaktperson som tilbyder kan ha den videre 

dialogen med.   

 

 

Vedlegg:  

• Forslag til faglige temaer i master i offentlig forvaltning 

 

Med hilsen 

 

 

Maria Tagmatarchi Storeng (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Lise Vivienne Løseth 

avdelingsdirektør 
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