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Statsbudsjettet 2022, kap. 200, post 21. Supplerende tildelingsbrev til 
Universitetet i Bergen for seminaret Young researchers’ careers in the 
Nordic countries 

 

Vi viser til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022 på Kunnskapsdepartementets 
område jf. Innst. 12 S (2021–2022), Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022) og Prop. 1 S (2021–2022).  
 
Vi viser videre til dialog med Holbergprissekretariatet høst 2021 og vår 2022 . 

1. Mål for tildelingen 

 
Behovet for å sikre forutsigbare karriereveier og økt innsatsen for karriereveiledning for yngre 
forskere er tema i Kunnskapsdepartementets strategi for forskerrekruttering og karriereveier 
som legges frem våren 2021. Langtidsplanen peker også på at det viktigste for å bygge 
verdensledende fagmiljøer fremover er å satse på de unge talentene, for å få flere med 
forskerkompetanse i samfunns- og næringsliv. Nasjonalt har bl.a. Forskningsrådet satset på 
egne virkemidler og programmer rettet mot unge forskere. Forskerrekruttering og -karrierer er 
én av prioriteringene i den nye meldingen for Det europeiske forskningsområdet (ERA). Se for 
øvrig seminarets hjemmeside. 

2. Beløp og utbetaling 

 
Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 50 000 kroner til Universitetet i Bergen til 
seminaret «Young researchers’ careers in the Nordic countries». 
 

mailto:postmottak@ufd.dep.no
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0628&from=EN
https://www.uib.no/en/udir/154434/young-researchers%E2%80%99-careers-nordic-countries


Side 2 

 

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. 

3. Føringer for tildelingen 

 
Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 12 S (2021–2022), Prop. 1 S (2021–2022) og av 
forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet. 

4. Krav til rapportering 

 
Kunnskapsdepartementet er påkrevd å rapportere fra aktiviteter som finansieres eller 
delfinansieres av midler fra Nordisk ministerråd. Departementet ber derfor om en kort 
sluttrapport på bruk av midler og gjennomføring av aktivitetene. Rapporten skal også inneholde 
regnskap som viser bruk av midlene.  
 
Holbergprisen skal sende sluttrapport til postmottak@kd.dep.no med kopi til 
hakon.halgrimsen@kd.dep.no innen 1. desember 2022.  
 
Rapporteringen skal beskrive måloppnåelse og resultater av tiltaket og bekrefte at tildelingen er 
benyttet i samsvar med forutsetningene. 

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 
 
 
Marthe Nordtug (e.f.) 
Avdelingsdirektør 
 Håkon Halgrimsen 
 Prosjektleder 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 
Kopi: Riksrevisjonen 
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