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Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2020  
Institusjonens budsjettforslag skal inneholde satsingsforslag utenfor rammen. 
Satsingsforslagene skal nummereres i prioritert rekkefølge og oppsummeres i tabell i 
begynnelsen av dokumentet, jf. følgende mal for tabell:  

Prioritet Satsingsforslag 2020 2021 2022 

1 
Eks.1: rehabilitere 
forsknings- og 
undervisningsbygg  

 
100 mill. kroner 

 
80 mill. kroner 

 
80 mill. kroner 

2 Eks.2: studieplasser BA 
sykepleierutdanning 

10 studiepl., 
kategori E, 3 år 

3 Eks.3: endre innplassering 
av BA geografi  

 
Fra F til E 

 

Tekstlig omtale av et satsingsforslag skal:  
 være på inntil en halv side 
 redegjøre for hvordan tiltaket er knyttet til målene for sektoren og institusjonens egne mål 

og profil 
 oppgi beløpet det søkes om  
 besvare relevante spørsmål i utredningsinstruksen 

 
Veiledning til særskilte forslag 

1. Søknad om midler til større byggeprosjekter 
Eventuell søknad om midler til større byggeprosjekter forutsetter at behovs- og 
funksjonsanalyse allerede er gjennomført, jf. Instruks om håndtering av bygge- og 
leiesaker i statlig sivil sektor av 20. januar 2012 nr. 39, sist endret 13. januar 2017:  
Presentasjon av satsingsforslag for byggeprosjekter skal bygge på institusjonenes strategier 
og campusplaner og inneholde:  
o redegjørelse for hvordan prosjektet er knyttet til nasjonale mål og institusjonens egne 

virksomhetsmål og strategiske prioriteringer  
o vurdering av institusjonens eksisterende bygningsmasse og effektiv utnyttelse av denne  
o dokumenterte vurderinger av behovet (utredninger og vurderinger institusjonene har 

gjort), jf. instruksen 
o alternative løsninger for å dekke arealbehovet  

 

2. Søknad om studieplasser 
Ved eventuell søknad om midler til nye studieplasser skal institusjonene oppgi antall 
studieplasser (inkludert type, varighet og kategori A-F). Kostnadsanslag er ikke nødvendig.  

3. Søknad om endret innplassering av utdanningsprogram 
Eventuell søknad om endret innplassering av kategori for eksisterende utdanningsprogram 
må sendes departementet som en del av institusjonens samlede satsingsforslag. Søknader 
som sendes utenom institusjonens årlige satsingsforslag, behandles ikke.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-om-utredning-av-statlige-tiltak-utredningsinstruksen/id2476518/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-bygge-leie/id670873/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-bygge-leie/id670873/
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