Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
9037 TROMSØ
Norgesuniversitetet
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
9037
Deres
ref

TROMSØ

Vår ref

Dato

15/4429

18.12.2015

Statsbudsjettet for 2016 – kap. 280 post 51 – Tildelingsbrev for Norgesuniversitetet

1. INNLEDNING
Norgesuniversitet (NUV) er organisatorisk en del av Universitetet i Tromsø – Norges arktiske
universitet, som har det administrative ansvaret for virksomheten og for forvaltningen av tildelingen.
Styret for NUV har ansvar for den faglige virksomheten. Vi viser for øvrig til mandat for NUV.

På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016 sender
Kunnskapsdepartementet med dette tildelingsbrev til virksomheten. Tildelingsbrevet er
Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til virksomheten og skal distribueres til
medlemmene av virksomhetens styre. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger blir
formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av året.
Departementet gjør oppmerksom på at tildelingsbrevet skal publiseres på virksomhetens
nettsider så snart det er mottatt, jf. økonomiregelverket, bestemmelsene 2.3.2.
2. MÅL FOR 2016

Mål- og resultatstyring er det grunnleggende styringsprinsippet i statlige virksomheter, jf.
økonomireglementet i staten. Departementet skal legge dette til grunn i styringen av
underliggende institusjoner. Institusjonene skal legge mål- og resultatstyring, med integrert
risikostyring, til grunn for planlegging og oppfølging av sin interne virksomhet.
Kunnskapsdepartementet har fastsatt følgende overordnede mål for NUV for 2016, jf. Prop. 1 S
(2015-2016): Norgesuniversitetet skal stimulere til utvikling og bruk av teknologi for læring og
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fleksible studietilbud i høyere utdanning, samt fremme utdanningssamarbeid mellom høyere
utdanning og arbeidsliv gjennom bruk av læringsteknologi.
Departementet vil i 2016 vurdere om NUV kan organiseres sammen med andre aktører i
sektoren, jf. Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet og Prop. 1 S (2015-2016).
3. BUDSJETT 2016

Stortinget har gjort vedtak om bevilgning for 2016, jf. Innst. 12 S (2015-2016) og Prop. 1 S
(2015-2016).
3.1 Budsjettvedtak kap. 280 post 51, Norgesuniversitetet

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 25 309 000 kroner til NUV i 2016. Til grunn for
bevilgningen ligger en reduksjon på 1 400 000 kroner og en reduksjon på 0,7 pst. som tiltak for
avbyråkratisering og effektivisering, som utgjør 183 000 kroner for NUV.
Midlene utbetales til arbeidskonto 4714 10 01236 for Universitetet i Tromsø – Norges arktiske
universitet. Departementet forutsetter at universitetet fører separat prosjektregnskap for NUV.
Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 12 S (2015-2016) og Prop. 1 S (2015-2016) og av
forutsetninger og krav fastsatt i dette brevet og i vedtektene til NUV.
4. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING
4.1 Rapportering om resultater og planer

NUV skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) til
postmottak@kd.dep.no, med kopi til Riksrevisjonen. Årsrapport (2016-2017) skal sendes inn
innen 15. mars 2017.
Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet
grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsrapporten skal også inneholde planer
og budsjett. Nærmere krav til Årsrapport (2016-2017) fremgår av vedlegg. Krav til Årsrapport
(2015-2016) fremgår av vedlegg til tildelingsbrevet for 2015.
Departementet gjør oppmerksom på at årsrapporten skal publiseres på virksomhetens nettside
innen 1. mai, jf. økonomiregelverket, bestemmelsene kap. 2.3.3.
4.2 Budsjettforslag for 2018

NUV kan utarbeide budsjettforslag, dvs. satsingsforslag utenfor rammen. Departementet bruker
innsendte budsjettforslag i arbeidet med statsbudsjettet.
Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2018 er 1. november 2016. Forslagene sendes til
postmottak@kd.dep.no. Se vedlegg Mal for budsjettforslag for 2018.
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4.3 Styringsdialogen i 2016

Departementet tar sikte på at det blir dialogmøte med NUV annethvert år med mindre det er
behov for hyppigere møter.
Dialogmøtet skal være en strategisk dialog mellom departementet og virksomhetens styre om
virksomhetens utvikling. Sentrale punkter i dialogmøtet vil være ambisjoner, strategiske
prioriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, samt virksomhetens
resultater og rammebetingelser. En del av denne dialogen vil være videre utvikling av
målstrukturen og bruk av denne som styringsverktøy.
Departementet inviterer NUV til dialogmøte i 2016. Dialogmøtet har en tidsramme på inntil to
timer og er berammet til 15. april 2016 kl. 9.30-11.30 i Kunnskapsdepartementets lokaler. Det
forutsettes at også Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet som vertsinstitusjon,
deltar på møtet.
Departementet vil sende ut en dagsorden for dialogmøtet i god tid før møtet. NUV kan selv
foreslå saker til dagsorden. Vi ber om at eventuelle saker og deltakelse på møtet blir meldt til
departementet senest tre uker før fastsatt møtedato. NUV vil få en skriftlig tilbakemelding fra
departementet etter møtet.

Med hilsen
Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
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Mal for budsjettforslag for 2018
Krav til årsrapport
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