Nord universitet

Deres ref

Vår ref
18/5604

Dato
23.11.2020

Statsbudsjettet 2020, kap. 226, post 22. Supplerende tildelingsbrev Nord
universitet om midler til forsøksordning for lærerkvalifisering
Vi viser til tidligere tildelinger og pågående prosesser med rekruttering til lærerutdanning og
kvalifisering til læreryrket.

1. Mål for tildelingen
Midlene skal understøtte gjennomføringen av prosjektet for at personer med påbegynt, men
ikke fullført lærerutdanning, skal kunne fullføre fireårig grunnskolelærerutdanning.
Vi viser for øvrig til føringer gitt i tidligere tildelingsbrev.

2. Beløp og utbetaling
Kunnskapsdepartementet tildeler med dette kr 800 000 til Nord universitet.
Midlene utbetales til Nord universitets konto 6345 05 30494.

3. Krav til rapportering
Nord universitet skal inkludere rapportering om bruk av midlene i Årsrapport (2020–2021) som
skal sendes til postmottak@kd.dep.no innen 15. mars 2022. Vi forutsetter at virksomheten fører
prosjektregnskap for disse midlene
Rapporteringen skal beskrive måloppnåelse og resultater av tiltaket og bekrefte at tilskuddet er
benyttet i samsvar med forutsetningene i tilskuddsbrevet.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18

Telefon 22 24 90 90*
www.kunnskapsdepartementet.no

Org no. 872 417 842

Avdeling for høyere utdanning,
forskning og internasjonalt arbeid
Telefon 22 24 74 22
Telefaks 22 24 27 33

Saksbehandler
Ellen Birgitte Levy

Departementet ønsker å følge med på omtrent hvor mange personer som er i målgruppen for
ordningen i de ulike distriktene. Vi ber om å bli holdt løpende orientert om utfallet av
kartlegginger som gjøres.

5. Kontroll
Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter
forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet og lov om Riksrevisjonen § 12.
De tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar
med forutsetningene.
Med hilsen

Matias Nissen-Meyer (e.f.)
avdelingsdirektør
Ellen Birgitte Levy
seniorrådgiver
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