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Revidert nasjonalbudsjett 2021, kap. 273 post 50 supplerende 
tidelingsbrev til Unit om Samordna opptak 

Vi viser til at revidert nasjonalbudsjett for 2021 på Kunnskapsdepartementets område ble 
vedtatt av Stortinget 18. juni 2021, jf. Innst. 600 S (2020–2021) og Prop. 195 S (2020–2021).  
 
Vi viser også til det ordinære tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Unit datert 18. 
desember 2020.  
 

1. Mål for tilskuddet 

Midlene skal bidra til modernisering av løsningene i Samordna opptak, som skal redusere 
identifiserte risikoer, bidra til bedre kunnskapsgrunnlag for utvikling av opptakssystemet og 
gjøre det enklere å anslå konsekvenser av endringer i opptaksregelverket. 
 

2. Beløp og utbetaling 

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 10 mill. kroner til Unit  
Midlene utbetales til Units konto 7694 05 18292. 
 

3. Føringer for tilskuddet 

Unit skal utrede og planlegge en full modernisering av IT-løsningene Samordna opptak 
benytter for å gjennomføre opptak til høyere utdanning. 6 mill. kroner av bevilgningen skal gå 
til dette formålet. 
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Side 2 
 

Unit skal også utvikle en regelverksapplikasjon som både skal bidra til å kunne simulere 
konsekvensene av regelverksendringer og forenkle iverksetting av endringer i reglene for 
opptak til høyere utdanning. 4 mill kroner av bevilgningen skal gå til dette formålet. 
 
Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 600 S (2020–2021), Prop. 195 S (2020–2021) 
og av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet. 
 

4. Krav til rapportering 

Unit bes inkludere rapportering om bruk av midlene i årsrapporten for 2021 som skal sendes 
til postmottak@kd.dep.no innen 15. mars 2022.  
 
Rapporteringen skal 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 
 
 
Marthe Nordtug (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Bendik Sjølander 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
 
 
 
Kopi: Riksrevisjonen 
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