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Statsbudsjett 2020, kap. 289 post 51. Supplerende tildeling til 
Universitetet i Bergen for Holbergprisen 

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 
også til budsjettforslag for Holbergprisen for 2020.  
 

1. Mål for tildelingen 
Målet med tildelingen er at Holbergprisen skal verdsette banebrytende forskning innenfor 
humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi, øke oppmerksomheten rundt 
samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning i samfunnet og stimulere interessen for 
fagområdene blant barn og unge. 

 
2. Beløp og utbetaling 

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 17 341 000 kroner til Universitetet i Bergen til 
Holbergprisen.  
 
Midlene utbetales til Universitetet i Bergens konto 7694 05 00857. Dersom det er endringer 
vedrørende kontoen pengene skal overføres til, ber vi om å bli underrettet så snart som 
mulig.  
 
Midlene vil bli utbetalt i to rater, fordelt på kroner 11 341 000 i januar og kroner 6 000 000 i 
april.  
 

3. Føringer for tildelingen 

Det legges følgende føringer for tildelingen:  
1. At Holbergprisen blir delt ut til en internasjonal toppforsker.  
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2. At Nils Klim-prisen blir delt ut til en fremragende yngre nordisk forsker. 
3. At mediearbeidet knyttet til prisen blir vurdert.  
4. At arbeidet rettet mot barn og unge blir vurdert. 

 
Tildelingen til Holbergprisen ble økt i 2018 for at den skulle komme på nivå med tildelingen til 
Abelprisen. I tillegg fortsetter en særskilt styrking av Holbergprisen i skolen slik at flere skoler 
kan delta i konkurransen.  
 

4. Raportering 
Universitetet i Bergen skal sende regnskap og rapportering om bruk av midlene til 
postmottak@kd.dep.no innen 15. mars 2021.  
 
Rapporteringen skal redegjøre for bruken av midlene i 2020 og vurdere i hvilken grad de har 
lykkes med å nå målsettingene som er nedfelt i statuttene og i de generelle føringene 
ovenfor. 
 
Universitetet i Bergen må utarbeide et kortfattet budsjettforslag for 2021 med oversikt over 
planlagte aktiviteter og fremdrift. Budsjettforslaget sendes til departementet senest 15. mars 
2020.  
 
Utover den formelle rapporteringen forutsetter vi at departementet holdes løpende orientert 
om viktige milepæler i arbeidet med Holbergprisen. Vi understreker at aktiviteter som 
involverer politisk ledelse må meddeles departementet så tidlig som mulig. 
 

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 
 
 
Anne Karine Nymoen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Trine Gerlyng 
seniorrådgiver 
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