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Statsbudsjettet 2022, kap. 260, post 50 og kap. 275, post 21.
Supplerende tildelingsbrev til Nord universitet
Vi viser til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022 på Kunnskapsdepartementets
område jf. Innst. 12 S (2021–2022), Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022) og Prop. 1 S (2021–
2022).
Den supplerende tildelingen omfatter både universitetets tilbud på Nesna og
trafikklærerutdanningen for tungtrafikk.

1. Mål for tildelingene
Nord universitet skal tilby høyere utdanning på Nesna fra og med høsten 2022.
Nord universitet skal utvide opptaket til tungtrafikklærerutdanning i 2022.

2. Beløp og utbetaling
Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 61 200 000 kroner til Nord universitet.
Midlene utbetales til Nord Universitet sin konto 6345 05 30494 i én rate.

3. Føringer for tildelingene
Nesna
Regjeringen vil føre en ambisiøs og offensiv kunnskapspolitikk og bygge sterke
profesjonsutdanninger av høy kvalitet i hele landet. Derfor vil regjeringen styrke det regionale
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utdanningstilbudet. Utdanning og livslang læring må være tilgjengelig der folk bor. Slik blir
det enklere for den enkelte å få kompetansepåfyll og mer utdanning, mens bedrifter og
kommuner kan rekruttere bredere og få tilgang på flere personer med relevant kompetanse.
Regjeringen vil stille tydeligere krav til universiteter og høyskoler om regionalt nærvær for å
styrke det desentraliserte tilbudet og møte regionale kompetansebehov.
I 2019 besluttet Nord universitet å avvikle virksomheten på Nesna. Etter dialog med
Kunnskapsdepartementet høsten 2021, vil universitetet likevel tilby barnehage- og
grunnskolelærerutdanning på Nesna fra høsten 2022. Universitetet har også ansatt en
stedlig leder på Nesna.
Kunnskapsdepartementet tildeler 60 mill. kroner til Nord universitet for å tilby høyere
utdanning på Nesna. Tildelingen skal dekke de reelle ekstrakostnadene til personell på om
lag 24 mill. kroner og kostnader til bygg og infrastruktur ved Nesna, oppad begrenset til 36
mill. kroner. Universitetet kan ikke gjøre vesentlige omprioriteringer i bruken av de tildelte
midlene uten godkjenning fra departementet. Kunnskapsdepartementet tar sikte på å legge
midlene i inn i den årlige rammebevilgningen til Nord universitet fra og med 2023.
For øvrig viser vi til at Kunnskapsdepartementet også vil gi tilskudd til Studentinords tilbud på
Nesna.
Tungtrafikklærerutdanning
Kunnskapsdepartementet tildeler 1,2 mill. kroner til Nord universitet for utvidet opptak til
trafikklærerutdanningen i 2022. Midlene skal gå til blant annet lærevogner, ekstra veiledere
og kostnader knyttet til endrede krav for realkompetansevurdering. Departementet kommer
tilbake til finansieringen fra 2023.

4. Krav til rapportering
Nord universitet skal inkludere rapportering om bruk av midlene i årsrapporten for 2022 som
skal sendes til postmottak@kd.dep.no innen 15. mars 2023.

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.
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