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Statsbudsjettet 2020, kap. 260, post 50. Supplerende tildeling til Universitetet i 
Stavanger for å oppdatere prosjektrapport for nytt formidlings- og magasinbygg ved 
Arkeologisk museum 
 
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 det ordinære tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Universitetet i 
Stavanger datert 18. desember 2019.  
 
Endelig viser vi til brev fra Universitetet i Stavanger datert 5. desember 2019, hvor behovet 
for et nytt formidlings- og magasinbygg blir understreket.  
 
1. Mål for tilskuddet 

Universitetet i Stavanger skal i samarbeid med Statsbygg få gjennomført en oppdatering av  
forprosjektet for nytt formidlings- og magasinbygg ved Arkeologisk museum. Dette innebærer 
blant annet at prosjektet skal oppdateres til gjeldende tekniske krav og standarder. 
 
2. Beløp og utbetaling 

 
Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 3 500 000 kroner til Universitetet i Stavanger for 
å dekke kostnadene ved arbeidet hos Statsbygg og universitetet.  
 
Midlene utbetales til Universitetet i Stavanger sin konto 4209.01.01743. 
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3. Føringer for tilskuddet 

Det forutsettes at Universitetet i Stavanger har tilstrekkelig dialog med Statsbygg rundt 
gjennomføring av nødvendige aktiviteter, herunder en tidsplan med viktige milepæler.  
 
Departementet understreker at denne tildelingen for å oppdatere prosjektet for Arkeologisk 
museum ikke er noen garanti for at det på et senere tidspunkt vil bli gitt startbevilgning. 
Prosjekteringen skal senest ferdigstilles 15. juni 2020.  
 
Universitetet i Stavanger skal sammen med Statsbygg påse at det reviderte 
kostnadsanslaget for nytt formidlings- og magasinbygg ved Arkeologisk museum ikke 
overstiger tidligere godkjent kostnadsramme og styringsramme (henholdsvis 365,2 og 325,2 
mill. kroner med prisnivå per 1.7.2017).  
 
4. Krav til rapportering 

Universitetet i Stavanger skal inkludere rapportering om bruk av midlene i årsrapporten 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 kort beskrive måloppnåelse og resultater av tiltaket og bekrefte at 
tilskuddet er benyttet i samsvar med forutsetningene i tilskuddsbrevet.  
 
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 
 
 
Hedda Huseby 
avdelingsdirektør 
  (e.f.) 
 
 

Sverre Tvinnereim 
seniorrådgiver 
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