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Statsbudsjettet 2021, kap. 275, post 21.  Supplerende tildelingsbrev til USN ved 
Markom2021 for arbeidet med å styrke maritim kompetanse  

 

Vi viser til at statsbudsjettet for 2021 på Kunnskapsdepartementets område ble vedtatt av 

Stortinget 14. desember 2020, jf. Innst. 12 S (2020–2021) og Prop. 1 S (2020–2021).  

 

Vi viser videre til søknad fra Markom2021 av 26. februar 2021.  

  

Mål for tilskuddet 

Prosjektperioden til Markom2020 utløp i 2020. I en overgangsperiode vil regjeringen 

videreføre arbeidet med å styrke kvalitet og relevans i maritim utdanning i prosjektet 

Markom2020 i ytterligere ett år. I denne perioden skal Markom2021 særlig vektlegge tiltak 

som kan bidra til økt digitalisering og grønn skipsfart. Fra 2022 vil arbeidet med å styrke 

maritim kompetanse overføres til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i 

høyere utdanning (Diku). Vi viser også til omtale i Meld. St. 10 (2020–2021) 

Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring.  

 

Markom2021 skal bruke midlene til budsjetterte handlinger og tiltak i tråd med 

forslaget i brev av 26. februar 2021 som styringsgruppen for Markom2021 har foreslått.  

 

Kunnskapsdepartementet ber om at Markom2021 samarbeider med Diku og bidrar med 

innspill til faglig innretning og organisering av videre arbeid med maritim kompetanse fra 

2021.  
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Side 2 
 

Beløp og utbetaling 

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 37,5 mill. kroner til  Universitetet i Sørøst-Norge 

(USN) ved Markom2021.   

 

Midlene utbetales til Universitetet i Sørøst-Norges konto 8276 01 00230. 

 

Føringer for tilskuddet 

Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 12 S (2020–2021), Prop. 1 S (2020–2021) og 

av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet. 

 

Krav til rapportering 

USN skal inkludere rapportering om bruk av midlene i årsrapporten for 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.  

 

Kunnskapsdepartementet er innforstått med at covid-19-pandemien medfører at noen av 

tiltakene som får midler kanskje ikke kan gjennomføres innenfor oppsatt plan i brev av 26. 

februar 2021.  

 

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 

 

 

Marte Nordtug (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Frode Hauge 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Kopi: Riksrevisjonen 

         Diku  
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