VEDTEKTER – DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG
KVALITETSUTVIKLING I HØYERE UTDANNING (Diku)
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2019.
1. FORMÅL
Virksomhetens navn er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning (Diku). Diku skal bidra til utvikling av kvaliteten i norsk høyere utdanning og
høyere yrkesfaglig utdanning, og til styrket internasjonalt samarbeid og utveksling i hele
utdanningsløpet. Diku skal bidra til å realisere de til enhver tid gjeldende sektormålene for
forskning, høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.
2. HOVEDOPPGAVER
 Utvikle, styrke og forvalte Dikus kvalitetsprogrammer og andre virkemidler for kvalitet på
vegne av departementer og andre aktører
 Fremme internasjonalt utdanningssamarbeid og –mobilitet i hele utdanningsløpet, og
styrke Norge som attraktivt samarbeids- og studieland internasjonalt
 Være det nasjonale programkontoret for internasjonalt utdannings- og
opplæringssamarbeid og et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter for
internasjonalisering i hele utdanningsløpet
 Stimulere til utforsking og utnyttelse av digitalisering i læring og vurdering i høyere
utdanning
 Utgjøre en samlende arena for kunstnerisk utviklingsarbeid, og bidra i utviklingen av
kvalitet og kompetanse i institusjoner som tilbyr skapende og utøvende kunstutdanning
 Styrke kunnskapsgrunnlaget innenfor virksomhetens arbeidsområde og gi
kunnskapsbaserte råd og innspill til politikkutvikling
 Kommunisere med, gi råd og spre god praksis til utdanningssektorene, arbeidslivet og
andre relevante målgrupper
3. ORGANISERING, MYNDIGHET OG STYRING
3.1 Organisering
Diku er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Hovedkontoret er i Bergen.
3.2 Styret
Styret er Dikus øverste organ. Alle beslutninger truffet av andre enn styret, treffes etter
delegasjon fra styret og på styrets ansvar.
Styret skal ha syv medlemmer. Fire medlemmer oppnevnes av departementet. Ett medlem
oppnevnes av Norsk studentorganisasjon i samråd med Organisasjon for norske
fagskolestudenter og Elevorganisasjonen. To styremedlemmer velges av og blant de
ansatte. Departementet, Norsk studentorganisasjon og de ansatte oppnevner også ett eller
flere varamedlemmer for styremedlemmene de har valgt.
Departementet utpeker styrets leder. Styret velger selv sin nestleder.

Styrets funksjonstid er normalt fire år, med unntak av medlemmet oppnevnt av Norsk
studentorganisasjon, som normalt oppnevnes for ett år.
3.4 Styrets ansvar, oppgaver og forretningsorden
Styret skal fastsette Dikus strategi og mål, og skal sørge for at Dikus ressurser brukes
effektivt. Styret har ansvar for at Dikus virksomhet holder høy kvalitet, og at virksomheten
drives effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og instrukser.
Styret ansetter Dikus administrerende direktør på åremål for en periode på seks år med
mulighet for forlengelse i seks år. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og
selskapets virksomhet for øvrig. Direktøren er sekretær for styret og skal, i samråd med
styrets leder, forberede og gi tilråding i saker som forelegges styret. Styret fastsetter instruks
for administrerende direktør.
Styret oppnevner et ansettelsesråd, som ansetter i øvrige stillinger.
Styret fastsetter selv regler for sin saksbehandling.
4. VEDTEKTSENDRINGER
Endringer i vedtektene vedtas av Kunnskapsdepartementet.

