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Disponeringsbrev Norsk fagskole for lokomotivførere 2021 

1. Innledning 

Disponeringsbrevet trekker opp målene for virksomheten, herunder delmål/resultatmål samt prioriteringer 

og krav i 2021 samt skolens mandat, se punkt 2. 

 

2. Overordnede mål 

Norsk fagskole for lokomotivførere er gitt et mandat som ligger til grunn for skolens virksomhet.  

Norsk fagskole for lokomotivførere skal bidra til felles forståelse og etterlevelse av lover og forskrifter innen 

togfremføring, for å unngå uønsket variasjon innen kompetanse. Fagskolen skal sikre jernbanesektoren 

god tilgang til kompetente lokomotivførere i tråd med sektorens behov. 

 

Lokførerskolens hovedmål for 2021 er at det skal utdannes minst 139 lokomotivførerkandidater. Det skal 

opprettes 168 studieplasser i 2021. 168 studieplasser er det antallet skolen tilbyr gjennom samordnet 

opptak. 

 

Utover antall lokomotivførerkandidater og antall opprettede studieplasser er det for 2021 utarbeidet en 

virksomhetsplan med følgende hovedprioriteringer:  

 

Utvikle og kvalitetssikre en framtidsrettet jernbanefaglig utdanning. 

Skolen skal  

• kvalitetssikre opplæringsmateriell og verktøy som er tatt i bruk 

• utvikle og sikre veiledningspedagogikk, problembasert læring og studentaktivisering 

• øke kompetansen for fagansatte innen ERTMS 

• samarbeide med andre aktører for å tilby kompetanse innen ERTMS 

 

Iverksette effektive verktøy 

Digitalt administrasjonsverktøyet FOKUS skal tas i bruk med studieplan og læremidler for studentene, og 

innpasses med eksamensverktøy og skolens andre system. 

 

Tilby fleksibel utdanning 

Skolen skal utvikle en plan for å tilby samlingsbasert opplæring i emnet førerbevis. 
 

Medarbeiderskap 

For å ha et godt arbeidsmiljø skal skolen arbeide for god samhandling og gode møteplasser. Skolen skal ha 

fokus på den ansattes arbeidsbelastning og effektiv ressursbruk. 

 

 

Gjennom virksomhetsplanen skal det rapportere på overordnede mål for Norsk fagskole for lokomotivførere 

i 2021. 
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Styring og rapportering 

 

Norsk fagskole for lokomotivførere ledes av et styre jf. Styrevedtekter for Lokomotivførerutdanningen ved 

Norsk fagskole for lokomotivførere. Norsk fagskole for lokomotivførere skal følge Jernbanedirektoratets 

systemer og rutiner for budsjett- og økonomistyring. Lokførerskolen skal gjennom sin interne oppfølging ha 

god styring av budsjett med tilhørende fullmakter.  

 

3. Mål, styringsparametere og oppdrag for 2021 

I 2021 skal Norsk fagskole for lokomotivførere innenfor rammene som stilles til disposisjon i dette 

disponeringsbrevet, rapportere på følgende mål med tilhørende styringsparametere: 

 

3.1 Mål for rapportering 

 

Mål for Norsk fagskole for lokomotivførere i 2021 kommer fram i virksomhetsplanen for 2021.  

 

3.2 Kvantitative resultat 

 

Del-/etappemål Indikator/styringsparametere Resultatmål 

2021 

Rapportering 

2021 

Antall lokomotivførerkandidater Antall (antall tatt opp 2020 x 90%) 139 Årsrapport 

Opprettede studieplasser Antall 168 Årsrapport 

Gjennomføringsprosent Prosent 90 Årsrapport 

Søkere Antall ➢ 500 Årsrapport 

Studiepoeng Antall 8300 Årsrapport 

Eksamensresultat Strykprosent < 11% Årsrapport 

 

 

3.3 Kompetanse  

 

Del-/etappemål Indikator/styringsparametere Resultatmål 

2021 

Rapportering 

2021 

Bransjeevaluering Tilfredshet med kandidater Intervju Årsrapport 

Studiebarometer INDEX; Relevans for arbeidslivet ➢ 3,8 Årsrapport 

Kandidatevaluering Hvor nyttig var kompetansen du 

fikk på 

Lokomotivførerutdanningen i 

ditt arbeid?  

➢ 3,8 Årsrapport 

Sensorevaluering Kandidatens faglige 

kompetanse 

Intervju  

 

3.4 Overordnet kvalitet 

 

Del-/etappemål Indikator/styringsparametere Resultatmål 

2021 

Rapportering 

2021 

Studiebarometer INDEX; overordnet kvalitet ➢ 3,8 Årsrapport 

Studiebarometer INDEX; sosialt og 
læringsmiljø 

➢ 3,8 Årsrapport  

Studiebarometer INDEX; medvirkning ➢ 3,8 Årsrapport 

Studiebarometer INDEX; undervisning ➢ 3,8 Årsrapport 

Studiebarometer INDEX; digitale verktøy ➢ 3,8 Årsrapport 

Studiebarometer INDEX; praksis ➢ 3,8 Årsrapport 
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6.1 Bevilgninger til Norsk fagskole for lokomotivførere 2019 

Innenfor bevilgningen til Jernbanedirektoratet under kap. 1352, post 01 og kap. 4352 post 01, tildeles 

Norsk fagskole for lokomotivførere følgende økonomiske rammer: 

 

Kap. Post  Formål Kroner 

1352 01 Bevilgninger til utgifter til drift av Norsk fagskole for 

lokomotivførere 

75 616 000 

4352 01 Diverse inntekter   2 450 000 

 

6.2 Fullmakter gitt ved behandlingen av Prop. 1 S (2021) og Innst. 13 S (2010-2021) 

Merinntektsfullmakter 

Norsk fagskole for lokomotivførere kan overskride bevilgningen under kap. 1352 post 01 mot tilsvarende 

merinntekt (utover inntektskravet) under kap. 4352 post 01. 

 

 

7. Rapportering og resultatoppfølging 

Norsk fagskole for lokomotivførere skal rapportere både i og etter budsjettåret i tråd med gjeldende 

rapporteringsfrister. Summen av rapporteringene i tertialrapportene, årsrapporten og på 

oppfølgingsmøtene skal bidra til en best mulig styringsdialog og fortløpende resultatoppfølging. 

Oppfølgingsmøtene bør utfylle og forklare de skriftlige rapportene snarere enn å gjengi innholdet i disse. 

 

7.1 Årsrapport 

Norsk fagskole for lokomotivførere skal årlig utarbeide en årsrapport. Årsrapporten og årsregnskapet skal 

utarbeides etter fastsatt standard og utarbeides i tråd med kravene i fagskoletilsynsforskriften. 

Årsrapporten skal bl.a. inneholde en helhetlig framstilling og vurdering av gjennomførte aktiviteter og 

resultater. Den skal gi et grunnlag for å vurdere om ressursene Norsk fagskole for lokomotivførere har hatt 

til rådighet har blitt brukt effektivt og etter forutsetningene. 

 

7.2 Tertialrapporter 

Så snart som mulig etter tertialskiftet og senest 1. juni 2021 og 1. oktober 2021 skal Fagskolen utarbeide 

tertialrapport. Rapporten skal inneholde: 

● Kort oppsummering av utfordringer og risikoer i budsjettåret 

● Oppfølging av fastsatte mål og andre krav som er satt i kap. 3 

● Prognose for bruken av bevilgningene for budsjettåret totalt 

● Fremtidig inntektsutvikling 

● Redegjørelse om vesentlige endringer i framdrift for investeringsprosjekter og 

iverksettelsestidspunkt for nye tiltak 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Christoffer Serck-Hanssen Henrik Jacobsen 

Organisasjonsdirektør Controller 
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