
 

 

 

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

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
0153 Oslo 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
872 417 842 

Avdeling 
Avdeling for eierskap i 
høyere utdanning og 
forskning 

Saksbehandler 
Erling H. 
Dietrichson 
22 24 75 53 

Statsbudsjettet for 2020 kap. 274 post 70, tilskuddsbrev til Universitetssenteret 
på Svalbard AS (UNIS) 

På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020 sender 
Kunnskapsdepartementet tilskuddsbrev til Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS). 
Tilskuddsbrevet følger opp Stortingets budsjettvedtak. Brevet viser også hvilke vilkår som 
departementet stiller, og som virksomheten aksepterer ved å ta i bruk midlene. Eventuelle 
endringer eller ytterligere tilskudd blir formidlet gjennom supplerende tilskuddsbrev i løpet av 
året. 
 

1.  Mål for tilskuddet 

Kunnskapsdepartementet har fastsatt følgende overordnede mål for tilskuddet til UNIS, jf. 
Prop. 1 S (2019–2020):  
 
Høy kvalitet i utdanning og forskning med utgangspunkt knyttet til Svalbards plassering i et 
høyarktisk område.  
 

2.  Budsjett for 2020 

Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2020, jf. Innst. 12 S (2019–2020) og Prop. 1 S 
(2019–2020).  
 
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 er det vedtatt å erstatte kap. 280, post 71 med 
nytt kap. 274, post 70 Universitetssenteret på Svalbard. Stortinget har bevilget 142 463 000 
kroner over kap. 274, post 70 som Kunnskapsdepartementet med dette tildeler i tilskudd til 

Universitetssenteret på Svalbard 
Postboks 156 
9170 LONGYEARBYEN 
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UNIS for 2020. Det ligger til grunn en prisøkning på 3,2 pst. og en reduksjon på 0,5 pst. som 
følge av reformen for avbyråkratisering og effektivisering.  
 
Midlene utbetales til UNIS sin arbeidskonto 4778 09 46675.  
 

3. Vilkår for disponering av tilskuddet 

UNIS skal tilby høyere utdanning og drive forskning av høy internasjonal kvalitet med 
utgangspunkt i at Svalbard ligger i et høyarktisk område. Studietilbudet skal være på 
universitetsnivå og fremstå som supplement til undervisningen ved universitetene på 
fastlandet. Studietilbudet skal inngå i et ordinært studieløp som fører frem til eksamener og 
grader på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Departementet forutsetter at UNIS 
videreutvikler samarbeidet med universiteter og høyskoler. 
 
Tilskuddet skal dekke drift og investeringer for forsknings- og utdanningsvirksomhet ved 
UNIS. Tilskuddet skal bidra til at UNIS utvikler studietilbud som utgjør om lag 220 
studentårsverk.  
 
Studietilbudet skal ha en internasjonal profil, og undervisningen skal foregå på engelsk. Det 
skal være balanse mellom norske og internasjonale studenter. Omfanget av forskningen skal 
være på minimum samme nivå som tidligere år. Departementet forutsetter at selskapet har 
fokus på kostnadseffektivitet, kostnadsbasert prising av tjenestene og god intern kontroll. 
 
I den grad UNIS også har annen virksomhet, skal det være separate regnskap for dette. 
 

4. Rapportering 

UNIS skal innen 15. mars 2021 sende årsberetning og årsregnskap for 2020, inkl. rapport 
om bruken av de tildelte midlene. Rapporteringen skal beskrive resultater og grad av 
måloppnåelse og bekrefte at tilskuddet er benyttet i samsvar med forutsetningene i 
tilskuddsbrevet. Rapporteringen skal omtale aktivitetene gjennomført ved UNIS og 
samarbeidet med universiteter og høyskoler, herunder antallet studenter som har studert ved 
UNIS, fordelt på utdanningsinstitusjon. Den skal også omtale selskapets økonomi. 
Økonomirapportering skal skje i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven og god 
regnskapsskikk.  
 
Rapport, årsregnskap og årsberetning sendes til postmottak@kd.dep.no. 
 

5. Kontroll 

Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter 
forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd 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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6. Søknad om tilskudd for 2022 

UNIS må innen 1. november 2020 sende departementet en søknad om statstilskudd for 
2022. Søknaden må kort redegjøre for planlagt bruk av tilskuddet for 2022. Foreløpig 
budsjett for 2022 skal legges ved søknaden. Søknad om tilskudd til eventuelle særskilte tiltak 
må inneholde en kort redegjørelse og begrunnelse, og budsjett for tiltaket. Søknaden sendes 
til postmottak@kd.dep.no.  
 
Med hilsen 
 
 
Knut Børve (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Erling H. Dietrichson 
fagdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Riksrevisjonen 
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