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Supplerende tildelingsbrev statsbudsjettet 2020 kap. 275 post 21 
Tildeling av midler til MARKOM2020 
Vi viser til at statsbudsjettet for 2020 på Kunnskapsdepartementets område ble vedtatt av 
Stortinget 6. desember 2019, jf. Innst. 12 S (2019–2020) og Prop. 1 S (2019–2020).  
 
Vi viser videre til søknad av 17. mars fra MARKOM2020 om prosjektmidler for 2020.  
  
Mål for tildelingen 

Målsettingen til MARKOM2020 er økt faglig kvalitet i maritim høyere yrkesfagutdanning og 
høyere utdanning, styrket samarbeid mellom utdanning og næringsliv, bedre rekruttering og  
flere kadettplasser. Midlene skal brukes til budsjetterte handlinger og tiltak i tråd med 
forslaget i brev av 17. mars 2020 som styringsgruppen for MARKOM2020 har foreslått for å 
oppnå de målene og tidsfristene som er satt. Vi ber om at MARKOM2020 vurderer om covid-
19-pandemien medfører behov for å justere planlagte tiltak eller iverksette nye.    
 
Kunnskapsdepartementet ber også om at prosjektet vurderer hvordan man innenfor den 
eksisterende rammen for 2020 kan fortsette å styrke det digitale innholdet i utdanningene i 
tråd med næringslivets behov.  
 
Beløp og utbetaling 

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 38,5 mill. kroner til MARKOM2020. 
 
Midlene utbetales til Universitetet i Sørøst-Norge sin konto 8276 01 00230. 
 

Universitetet i Sørøst-Norge 
Postboks 235 
3603 KONGSBERG 
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Side 2 
 

Kunnskapsdepartementet er innforstått med at covid-19-pandemien medfører at noen av 
tiltakene som får midler gjennom MARKOM2020 ikke kan sluttføres på en god måte før i 
2021. 
 

Føringer for tildelingen 

Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 12 S (2019–2020), Prop. 1 S (2019–2020) og 
av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet. 
 
Krav til rapportering 

MARKOM2020 skal inkludere rapportering om bruk av midlene i årsrapporten til Universitetet 
i Sørøst-Norge for 2020 som skal sendes til postmottak@kd.dep.no innen 15. mars 2021. Vi 
forutsetter at virksomheten fører prosjektregnskap for disse midlene. 
 
Rapporteringen skal beskrive måloppnåelse og resultater av tiltaket og bekrefte at tildelingen 
er benyttet i samsvar med forutsetningene i tildelingsbrevet.  
 
2020 er siste prosjektår for MARKOM2020. Vi ber derfor om at MARKOM2020 i en egen 
rapport oppsummerer samlet status og vurdering av måloppnåelse for hele prosjektperioden. 
Rapporten skal også inkludere en ekstern evaluering av MARKOM2020s arbeid.   
 
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 
 
 
Anne Karine Nymoen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Frode Hauge 
seniorrådgiver 
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