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Statsbudsjettet 2020, kap. 260, post 50. Supplerende tildelingsbrev om støtte til
stipendiater og postdoktorer med finansiering fra EU og private aktører
Vi viser til at Stortinget vedtok endringer i statsbudsjettet for 2020 under blant andre
Kunnskapsdepartementet, som økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet, jf. Innst. 360 S
(2019–2020) og Prop. 127 S (2019–2020).

1. Mål for tildelingen
Sluttfinansiering av stipendiater og postdoktorer finansiert av EU og private aktører.

2. Beløp og utbetaling
Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 40 mill. kroner til universiteter og høyskoler til
støtte til stipendiater og postdoktorer med finansiering fra EU og private aktører. Midlene tildeles
basert på institusjonenes andel slike stillinger, til følgende mottakere:
Antall
ph.d. og Andel
postdok av total

Institusjon
Arkitektur- og designhøgskolen
Universitetet i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Høgskolen i Innlandet
Universitetet i Stavanger
Nord universitet
Handelshøyskolen BI
OsloMet – storbyuniversitetet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

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

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon
22 24 90 90
Org no.
872 417 842

3
4
11
41
21
2
8
19
52

0,4 %
0,5 %
1,4 %
4,9 %
2,5 %
0,2 %
1,0 %
2,3 %
6,3 %

Avdeling
Avdeling for høyere
utdanning, forskning og
internasjonalt arbeid

Tildelt
beløp
(1000 kr)

145
193
542
1 975
1 012
96
385
915
2 505

Saksbehandler
Herdis Hølleland
22 24 76 35

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Universitetet i Oslo
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Høgskolen i Østfold

Sum

4
235
239
101
62
24
4
830

0,5 %
28,3 %
28,8 %
12,2 %
7,5 %
2,9 %
0,5 %

193
11 322
11 515
4 866
2 987
1 156
193
40 000

Midlene utbetales i én rate til institusjonenes kontonummer.

3. Føringer for tildelingen
Nedstengingen av universiteter, høyskoler, skoler og barnehager grunnet Covid 19 har ført til at
stipendiater og postdoktorer har blitt forsinket i sitt kvalifiseringsarbeid. Som departementet
orienterte om i brev av 17. juni 2020 er muligheten for forlengelse av ansattperioden for
stipendiater og postdoktorer hjemlet i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor,
stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 2-3. Institusjonene håndterer
forsinkelser og henvendelser om forlengelser.
Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 360 S (2019-2020) og Prop. 127 S (2019-2020)
og kravene fastsatt i dette brevet. Stipendiater og postdoktorer med finansiering fra næringslivet
skal prioriteres.
Universitets- og høyskolerådet (UHR) har kartlagt hvor mange stipendiater og postdoktorer som
er finansiert av EU og private aktører. Fordelingen av midlene er basert på den enkelte
institusjons andel av den totale gruppen av stipendiater og postdoktorer med slik finansiering, i
tråd med tabellen over. Institusjonene prioriterer selv hvordan midlene til sluttfinansiering av
disse stipendiatene og postdoktorene skal fordeles internt på institusjonen.

4. Krav til rapportering
Rapportering om bruk av midlene skal inkluderes i årsrapporten for 2020 som skal sendes til
postmottak@kd.dep.no innen 15. mars 2021.

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

Hedda Huseby (e.f.)
avdelingsdirektør
Herdis Hølleland
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Kopi:
Riksrevisjonen
Mottakerliste:
Arkitektur- og designhøgskolen
Universitetet i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Høgskolen i Innlandet
Universitetet i Stavanger
Nord universitet
Handelshøyskolen BI
OsloMet – storbyuniversitetet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Universitetet i Oslo
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Høgskolen i Østfold
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