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Supplerende tildelingsbrev – statsbudsjettet 2014 – kap. 281 post 01 – 

Kompetanseheving og utvikling av studietilbud knyttet til entreprenørsatsningen, 

prosjekt 80037 

1. Innledning 

Vi viser til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2014, jf. Innst. 12 S (2013-2014), 

Prop. 1 S (2013-2014). Vi viser videre til møtet 28. februar 2014, der det ble avtalt at 

Norgesuniversitetet også i 2014 lyser ut midler til entreprenørskap i utdanningen. 

  

2. Orientering om tildelingen 

Utlysningen av midler til entreprenørskap i utdanning skjer som en oppfølging av 

handlingsplanen for entreprenørskap og skal bidra til å øke kvaliteten på og utbredelsen 

av undervisning i entreprenørskapsrelaterte emner i høyere utdanning. Tildelingen skal 

primært stimulere til utvikling og styring av det faglige personalets kompetanse innenfor 

fagområdene innovasjon og entreprenørskap. 

 

Norgesuniversitetet foreslår at de faglige føringene som lå til grunn for utlysningen i 2013, 

blir videreført i 2014. Kunnskapsdepartementet slutter seg til innspillet fra 

Norgesuniversitetet. 

 

Videre foreslår Norgesuniversitetet en tidsplan som innebærer utlysning våren 2014 med 
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søknadsfrist 15. juni. Søknadsbehandlingen vil foregå i august og september 2014 

med bidrag fra eksterne eksperter. Deretter vil prosjektene bli fulgt opp.   

 

Norgesuniversitetet og Kunnskapsdepartementet er enige om at det ikke er nødvendig å 

gjenopprette Norgesuniversitetets ekspertgruppe for samarbeid mellom høyere utdanning 

og arbeidsliv for denne utlysningsprosessen. Vurdering fra eksterne eksperter vil være 

tilstrekkelig.  

 

Norgesuniversitetet opplyser at det må beregnes 100 000 kroner til arbeidet med utlysning 

og oppfølging av prosjekter som får tildelt midler.  

 

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 2,8 mill. kroner til Norgesuniversitetet for 

administrasjon og utlysning. Av dette skal 2,7 mill. kroner lyses ut i henhold til forslaget. 

Midlene utbetales til Universitetet i Tromsø-Norges arktiske universitets konto 4714 10 

01236. 

 

Departementet gjør oppmerksom på at de tildelte midlene kan kreves helt eller delvis 

tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med forutsetningene. 

 

3. Krav til rapportering 

Vi ber om at regnskap og rapport for bruk av midlene sendes departementet ved 

postmottak@kd.dep.no innen 15. mars 2015. I rapporteringen skal det gis en 

beskrivelse av tiltakets resultater og grad av måloppnåelsen. Det skal videre bekreftes at 

midlene er benyttet i samsvar med forutsetningen i tildelingsbrevet. 
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