
Forslag til statsbudsjett 2011: 

Fylkesoversikt fra Kunnskapsdepartementet 
 
Akershus 
Regjeringen foreslår en økning på 5,1 millioner kroner til etablering av 50 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Universitetet for miljø- og biovitenskap. Videre foreslås det en økning på 1,4 millioner 
kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt 
foreslås en bevilgning på 645,9 millioner kroner til drift av universitetet. I tillegg 
foreslås det en bevilgning på 3 millioner kroner knyttet til arbeid med fusjonsprosessen 
mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole. 

 
Regjeringen foreslår en økning på 2,5 millioner kroner til etablering av 50 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Høgskolen i Akershus. Videre foreslås det en økning på 0,3 millioner kroner som følge 
av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en 
bevilgning på 284,8 millioner kroner til høyskolen. 

 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 2,8 millioner kroner til Høyskolen for Ledelse og 
Teologi. 
 
Buskerud 
Regjeringen foreslår en økning på 4,7 millioner kroner til etablering av 50 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Høgskolen i Buskerud. Videre foreslås det en økning på 0,4 millioner kroner som følge 
av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en 
bevilgning på 281,4 millioner kroner til høyskolen. 
 
Finnmark: 
Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til bygging av en ny værradar ved 
Gednje på Varangerhalvøya. Med byggestart i 2011 vil radaren kunne settes i drift 
sommeren 2012. Når radaren på Varangerhalvøya er i drift vil hele kysten av Finnmark 
og Troms være dekket av værradarnettet. Den nye værradaren vil gi bedre varsling av 
været i området, noe som blant annet vil bidra til økt sikkerhet for skips- og flytrafikk i 
området. 
 
I kommuner i Finnmark hvor mer enn 30 prosent av barnehagestillingene som 
styrere/pedagogiske ledere er besatt av personer som ikke har pedagogisk utdanning, 
gis det et lønnstillegg til førskolelærere. Tillegget er foreslått videreført med 10 000 
kroner per år for ansatte i full stilling i 2011. Hvilke kommuner som omfattes vil variere 
fra år til år.  
 
 



 
 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 193,1 millioner kroner til Høgskolen i Finnmark, 
herunder en økning på 0,2 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges 
inn i rammen til institusjonen. 

 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 66 millioner kroner til Samisk Høgskole, 
herunder en økning på 0,1 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges 
inn i rammen til institusjonen. I tillegg mottar høyskolen i årene 2010 og 2011 totalt 1,5 
millioner til arbeid med en utredning om samisk forskning og utdanning, og 850 000 
kroner hvert år i perioden 2009-2011 som følge av att høgskolen har ansvaret for 
hovedkontoret for World Indigenous Nations Higher Education Consortium 
(WINHEC). 

 
Hedmark 
Regjeringen foreslår en økning på 4,4 millioner kroner til etablering av 40 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Høgskolen i Hedmark. Videre foreslås det en økning på 0,5 millioner kroner som følge 
av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en 
bevilgning på 410,1 millioner kroner til høyskolen. I tillegg mottar høyskolen en 
bevilgning på 300 000 kroner knyttet til desentralisert utdanning i Kongsvinger. 
 
Hordaland 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 2 millioner kroner til Raftostiftelsen i 2011. Det er 
første gang Raftostiftelsen omfattes av denne tilskuddsordningen. Tilskuddet skal bidra 
til at Raftostiftelsen kan tilby et godt utdanningstilbud om menneskerettighetene for 
elever, studenter, lærere og andre grupper. 
 
Regjeringen foreslår en økning på 13,1 millioner kroner til etablering av 80 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Universitetet i Bergen. Videre foreslås det en økning på 4,8 millioner kroner som følge 
av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen, og en økning på 20 
millioner som følge av at klimaforskningssenteret opprettet i 2010 legges til 
universitetet. Det foreslås også en bevilgning på 164,5 millioner kroner til utstyr i 
forbindelse med nytt bygg for odontologiutdanningen ved Universitetet i Bergen. Totalt 
foreslås en bevilgning på 2,655 milliarder kroner til universitetet. 
 
Regjeringen foreslår en økning på 1,2 millioner kroner til etablering av 35 nye 
studieplasser ved Norges handelshøgskole. Videre foreslås det en økning på 0,7 
millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til 
institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 336,7 millioner kroner til høyskolen. 

 
Regjeringen foreslår en økning på 12,4 millioner kroner til etablering av 175 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Høgskolen i Bergen. Videre foreslås det en økning på 0,8 millioner kroner som følge av 



at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Det foreslås også en 
bevilgning på 85 millioner kroner til utstyr i forbindelse med nytt bygg for høyskolen. 
Totalt foreslås en bevilgning på 748,5 millioner kroner til høyskolen. 

 
Regjeringen foreslår en økning på 1 million kroner til etablering av 15 nye studieplasser 
og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen 
Stord/Haugesund. Videre foreslås det en økning på 0,2 millioner kroner som følge av at 
midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning 
på 253,6 millioner kroner til høyskolen. 
 
Regjeringen foreslår en økning på 3,5 millioner kroner til opptrapping med nye kull for 
studieplasser tildelt i 2009 ved Kunsthøgskolen i Bergen. Videre foreslås det en økning 
på 0,1 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til 
institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 96,8 millioner kroner til drift av 
høgskolen. I tillegg foreslås det en bevilgning på 19,8 millioner kroner til 
stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, og 2 millioner kroner til FoU-satsing 
på kunstnerisk utviklingsarbeid. 

 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 12,6 millioner kroner til Bergen Arkitekt Skole. 

 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 23,2 millioner kroner til Betanien diakonale 
høgskole, av dette er det en økning på 147 500 kroner til etablering av 5 nye 
studieplasser. 

 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 23,7 millioner kroner til Haraldsplass diakonale 
høgskole, av dette er det en økning på 570 000 kroner til opptrapping med nye kull for 
studieplasser tildelt i 2009. 
 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 89,5 millioner kroner til NLA Høgskolen, hvorav 
en økning på 0,2 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i 
rammen til institusjonen. 
 
 
Møre og Romsdal 
Regjeringen foreslår en økning på 0,5 millioner kroner til etablering av 15 nye 
studieplasser ved Høgskolen i Molde. Videre foreslås det en økning på 0,2 millioner 
kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt 
foreslås en bevilgning på 161,2 millioner kroner til høyskolen. 
 
Regjeringen foreslår en økning på 2,2 millioner kroner til etablering av 15 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Høgskulen i Volda. Videre foreslås det en økning på 0,4 millioner kroner som følge av 
at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en 
bevilgning på 245,2 millioner kroner til høyskolen. 
 



Regjeringen foreslår en økning på 2,8 millioner kroner til etablering av 15 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Høgskolen i Ålesund. Videre foreslås det en økning på 0,2 millioner kroner som følge 
av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en 
bevilgning på 188,3 millioner kroner til høyskolen. 
 
Nordland 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 1,7 millioner kroner til Narviksenteret. 
Tilskuddet skal bidra til at Narviksenteret kan drive dokumentasjon og formidling med 
basis i krigs- og okkupasjonshistorien til Nord-Norge. 
 
Regjeringen foreslår en økning på 5,3 millioner kroner til etablering av 65 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Høgskolen i Bodø. Videre foreslås det en økning på 0,8 millioner kroner som følge av at 
midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning 
på 456,8 millioner kroner til høgskolen. 
 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 163,8 millioner kroner til Høgskolen i Narvik, 
herunder en økning på 0,2 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges 
inn i rammen til institusjonen. 
 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 110,4 millioner kroner til Høgskolen i Nesna, 
herunder en økning på 0,1 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges 
inn i rammen til institusjonen. 
 
Nord-Trøndelag 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 15,2 millioner kroner til Falstadsenteret. 
Tilskuddet skal bidra til at Falstadsenteret kan drive et opplærings- og 
dokumentasjonssenter innenfor fangehistorie fra andre verdenskrig, samt humanitær 
folkerett og menneskerettighetene. 
 
Regjeringen foreslår en økning på 3,1 millioner kroner til etablering av 25 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Høgskolen i Nord-Trøndelag. Videre foreslås det en økning på 0,4 millioner kroner som 
følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en 
bevilgning på 373 millioner kroner til høyskolen. 
 
Oppland 
Regjeringen foreslår en økning på 3,85 millioner kroner til etablering av 40 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Høgskolen i Gjøvik. Videre foreslås det en økning på 0,3 millioner kroner som følge av 
at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en 
bevilgning på 213,7 millioner kroner til høyskolen. 

 



Regjeringen foreslår en økning på 4,3 millioner kroner til etablering av 50 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Høgskolen i Lillehammer. Videre foreslås det en økning på 0,6 millioner kroner som 
følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en 
bevilgning på 270,3 millioner kroner til høyskolen. 
 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 5,2 millioner kroner til Nansen Fredssenter. 
Tilskuddet skal bidra til at Nansen Fredssenter kan tilby kurs og opplæring for å 
fremme arbeidet for fred og menneskerettighetene, som et alternativ eller supplement 
til opplæring ved andre institusjoner. 
 
 
Oslo 
Regjeringen foreslår en økning på 22,3 millioner kroner til etablering av 210 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Universitetet i Oslo. Videre foreslås det en økning på 6,8 millioner kroner som følge av 
at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Det foreslås også en 
bevilgning på 60 millioner kroner til utstyr i forbindelse med restaurering av 
sentrumsbygningene. Totalt foreslås en bevilgning på 4,3 milliarder kroner til 
universitetet. I tillegg foreslås en bevilgning på 28,2 millioner kroner til Samordna 
Opptak, som administreres av Universitetet i Oslo. 
 
Regjeringen foreslår en økning på 23,3 millioner kroner til etablering av 255 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Høgskolen i Oslo. Videre foreslås det en økning på 1,7 millioner kroner som følge av at 
midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Det foreslås også en 
bevilgning på 106,5 millioner kroner til utstyr i forbindelse med nytt bygg for 
høgskolen. Totalt foreslås en bevilgning på 1,281 milliarder kroner til høyskolen. 
 
Regjeringen foreslår en økning på 2,8 millioner kroner til opptrapping med nye kull for 
studieplasser tildelt i 2009 ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Videre foreslås 
det en økning på 0,2 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i 
rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på om lag 133 millioner kroner til 
høyskolen. 
 
Regjeringen foreslår en økning på 1,2 millioner kroner til etablering av 10 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Norges 
idrettshøyskole. Videre foreslås det en økning på 0,2 millioner kroner som følge av at 
midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning 
på 152,7 millioner kroner til høyskolen. 
 
Regjeringen foreslår en økning på 3,2 millioner kroner til opptrapping med nye kull for 
studieplasser tildelt i 2009 ved Norges musikkhøgskole. Videre foreslås det en økning 
på 0,5 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til 
institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 198,3 millioner kroner til drift av 



høyskolen. I tillegg foreslås det en bevilgning på 4 millioner kroner til drift av 
talentutviklingsprogram. 

 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 241,7 millioner kroner til Norges 
veterinærhøyskole, herunder en økning på 0,5 millioner kroner som følge av at midler 
til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. 
 
Regjeringen foreslår en økning på 2,3 millioner kroner til opptrapping med nye kull for 
studieplasser tildelt i 2009 ved Kunsthøgskolen i Oslo. Videre foreslås det en økning på 
0,3 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til 
institusjonen, og en økning på 23 millioner kroner til husleiekompensasjon. Totalt 
foreslås en bevilgning på 276,5 millioner kroner til drift av høyskolen. I tillegg foreslås 
det en bevilgning på 4,2 millioner kroner til operasanger og repetitørutdanning ved 
Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. 

 
Regjeringen foreslår en økning på 2,8 millioner kroner til etablering av 80 nye 
studieplasser ved Handelshøgskolen BI. Videre foreslås det en økning på 1 million 
kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt 
foreslås en bevilgning på 211,4 millioner kroner til høyskolen. 
 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 65,6 millioner kroner til Det teologiske 
menighetsfakultet, herunder en økning på 0,2 millioner kroner som følge av at midler til 
’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. 
 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 14,4 millioner kroner til Barrat Due 
musikkinstitutt. I tillegg foreslås det en bevilgning på 5,3 millioner kroner til 
talentutviklingsprogrammet Unge talenter. 
 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 29,6 millioner kroner til Markedshøyskolen, 
Campus Kristiania, herunder en økning på 0,1 millioner kroner som følge av at midler 
til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. 
 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 9,4 millioner kroner til Den norske 
Balletthøyskole. 
 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 2,9 millioner kroner til Den norske 
Eurytmihøgskole. 
 
Regjeringen foreslår en økning på 1,2 millioner kroner til etablering av 10 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Diakonhjemmet høgskole. Videre foreslås det en økning på 0,2 millioner kroner som 
følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en 
bevilgning på 115,7 millioner kroner til høgskolen. 
 



Regjeringen foreslår en bevilgning på 6,7 millioner kroner til Fjellhaug 
misjonshøgskole. 
 
Regjeringen foreslår en økning på 172 500 kroner til etablering av 5 nye studieplasser 
ved Høgskolen Diakonova. Totalt foreslås en bevilgning på 36,8 millioner kroner til 
høyskolen. 
 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 10,2 millioner kroner til Høgskolen i 
Staffeldtsgate.  
 
Regjeringen foreslår en økning på 295 000 kroner til etablering av 10 nye studieplasser 
ved Lovisenberg diakonale høgskole. Videre foreslås det en økning på 0,1 millioner 
kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt 
foreslås en bevilgning på 62,4 millioner kroner til høyskolen. 
 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 9,9 millioner kroner til Rudolf Steinerhøyskolen. 
 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 19,4 millioner kroner til Norges 
informasjonsteknologiske høgskole. 
 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 25,9 millioner kroner til Senter for studier av 
Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Senteret mottok en ekstrabevilgning på 
2 millioner kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2010, og regjeringen 
foreslår å videreføre denne økningen i 2011. Tilskuddet skal bidra til at HL-senteret kan 
drive forskning, undervisning og formidling på områdene holocaust, folkemord, 
minoritetsspørsmål og menneskerettighetene. 
 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 6,9 millioner kroner til Det europeiske 
Wergelandsenteret. Tilskuddet skal bidra til å gjøre Wergelandsenteret til et europeisk 
ressurssenter for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og aktivt 
medborgerskap. 
 
Rogaland 
Tilskuddet til Rogaland Videregående Sjøaspirantskole (Skoleskipet M/S Gann) 
foreslås økt med 2,5 millioner kroner til 26,3 mill. kroner. Skoleskipet er et viktig 
alternativt skoletilbud på videregående nivå, og kan vise til høye søkertall og svært lite 
frafall. Tilbudet er viktig for regjeringens maritime strategi gjennom rekrutteringen til 
maritime yrker. Tilskuddet til skolen økes fordi skolen de senere år har hatt økte 
utgifter grunnet blant annet innkjøp av større båt som gir større utgifter til mannskap 
med mer.  
 
Regjeringen foreslår en økning på 7,4 millioner kroner til etablering av 80 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Universitetet i Stavanger. Videre foreslås det en økning på 1,7 millioner kroner som 



følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en 
bevilgning på 921,6 millioner kroner til universitetet. 
 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 18,6 millioner kroner til Misjonshøgskolen, 
herunder en økning på 0,1 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges 
inn i rammen til institusjonen. 

 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 2,3 millioner kroner til Høgskolen landbruk og 
bygdenæringer. 
 
Sogn og Fjordane 
 
Regjeringen foreslår en økning på 3,1 millioner kroner til etablering av 15 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Høgskolen i Sogn og Fjordane. Videre foreslås det en økning på 0,3 millioner kroner 
som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Det foreslås 
også en bevilgning på 53,7 millioner kroner til utstyr i forbindelse med nytt bygg for 
høgskolen. Totalt foreslås en bevilgning på 315,7 millioner kroner til høyskolen. 
 
Sør-Trøndelag 
Regjeringen foreslår en økning på 20,6 millioner kroner til etablering av 145 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet. Videre foreslås det en økning på 5,8 millioner 
kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt 
foreslås en bevilgning på 3,3 milliarder kroner til universitetet. I tillegg foreslås en 
bevilgning på 22,4 millioner kroner til Artsdatabanken og 5,1 millioner kroner til 
BIBSYS, som administreres av NTNU. 
 
Regjeringen foreslår en økning på 11,8 millioner kroner til etablering av 180 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Høgskolen i Sør-Trøndelag. Videre foreslås det en økning på 0,9 millioner kroner som 
følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en 
bevilgning på 672,1 millioner kroner til høyskolen. 
 
Regjeringen foreslår en økning på 1,8 millioner kroner til opptrapping med nye kull for 
studieplasser tildelt i 2009 ved Dronning Mauds Minne høgskole. Videre foreslås det en 
økning på 0,1 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen 
til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 88,9 millioner kroner til høyskolen. 
 
Telemark 
Regjeringen foreslår en økning på 4 millioner kroner til etablering av 15 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Høgskolen i Telemark. Videre foreslås det en økning på 0,6 millioner kroner som følge 
av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en 
bevilgning på 524,1 millioner kroner til høyskolen. 



 
 
 
Troms 
I kommuner i Nord-Troms hvor mer enn 30 prosent av barnehagestillingene som 
styrere/pedagogiske ledere er besatt av personer som ikke har pedagogisk utdanning, 
gis det et lønnstillegg til førskolelærere. Tillegget er foreslått videreført med 10 000 
kroner per år for ansatte i full stilling i 2011. Hvilke kommuner som omfattes vil variere 
fra år til år.  
 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 3,9 millioner kroner til Studiesenteret Finnsnes. 
Tilskuddet skal bidra til drift av studiesenteret slik at det kan tilby kurs og andre 
voksenopplæringstiltak som alternativ eller supplement til opplæring ved andre 
institusjoner. 
 
Regjeringen foreslår en økning på 15,7 millioner kroner til etablering av 80 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Universitetet i Tromsø. Videre foreslås det en økning på 4,4 millioner til videre 
oppbygging av odontologiutdanningen, og en økning på 3,1 millioner kroner som følge 
av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Det er også foreslått en 
økning på 10 millioner kroner til nordområdetiltak, herunder trafikkflygerutdanning. 
Totalt foreslås en bevilgning på 1,8 milliarder kroner til universitetet. I tillegg foreslås 
en bevilgning på 23,1 millioner kroner til Norgesuniversitetet og 6 millioner kroner til 
Barentsinstituttet, som administreres av UiT. 
 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 116,7 millioner kroner til Høgskolen i Harstad, 
herunder en økning på 0,2 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges 
inn i rammen til institusjonen. 
 
Som en oppfølging av Det internasjonale polaråret (IPY) foreslår regjeringen at minst 
45 millioner kroner benyttes til et nytt program for polarforskning. Satsingen er også en 
del av oppfølgingen av Svalbardmeldingen, Klimaforliket og Nordområdestrategien. 
Det er forventet at det nye programmet vil gi verdifull kunnskap om blant annet 
klimaendringer og miljøutfordringer. Denne kunnskapen er nødvendig for å kunne 
varsle klimaendringer i framtiden, ta vare på miljøet lokalt og regionalt og sette i verk 
effektive tiltak nasjonalt og internasjonalt.  
Forskning knyttet til Svalbard skal ha særlig vekt innenfor det nye polarforsknings-
programmet. Fem 5 millioner kroner av disse midlene er øremerket til 
informasjonsvirksomhet og faglig og praktisk forskningskoordinering i regi av Svalbard 
Science Forum.  
Innenfor midlene vil det også være en særskilt ettårig bevilgning på 3 mill. kroner til 
Universitetet i Tromsø og Universitetssenteret på Svalbard for å utvikle et 
klimaøkologisk observasjonssystem for arktiske tundraøkosystemer (KOAT). 
 



Regjeringen foreslår å øke satsingen på desentralisert utdanning via Studiesenteret.no, 
og foreslår å øke bevilgningen med 1 million kroner. Studiesenteret.no tilbyr tjenester 
for å legge til rette for desentralisert utdanning i hele landet, og får en total bevilgning 
på 2 millioner kroner. 
 
 
 
Vest-Agder 
Tilskuddet til Sørlandet Maritime Videregående Skole (Skoleskipet M/S Sjøkurs) 
foreslås økt med 1,5 millioner kroner til 14,3 mill. kroner. Skoleskipet er et viktig 
alternativt skoletilbud på videregående nivå, og kan vise til høye søkertall og svært lite 
frafall. Tilbudet er viktig for regjeringens maritime strategi gjennom rekrutteringen til 
maritime yrker. Tilskuddet til skolen økes fordi skolen de senere år har hatt økte 
utgifter grunnet blant annet innkjøp av større båt som gir større utgifter til mannskap 
med mer. 
 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 5,7 millioner kroner til Stiftelsen Arkivet. 
Tilskuddet skal bidra til at Stiftelsen Arkivet kan være et informasjons- og 
dokumentasjonssenter om krigshistorien, folkeretten og menneskerettighetene, og 
være et senter for fredsskapende arbeid. 
 
Regjeringen foreslår en økning på 5,9 millioner kroner til etablering av 80 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Universitetet i Agder. Videre foreslås det en økning på 1,5 millioner kroner som følge av 
at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en 
bevilgning på 851,4 millioner kroner til universitetet. 

 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 11,2 millioner kroner til Ansgar teologiske 
høgskole.  

 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 13 millioner kroner til Mediehøgskolen 
Gimlekollen. 
 
Vestfold 
Regjeringen foreslår en økning på 6,1 millioner kroner til etablering av 50 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Høgskolen i Vestfold. Videre foreslås det en økning på 0,6 millioner kroner som følge 
av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Det foreslås også 16,5 
millioner til husleiekompensasjon i forbindelse med at høyskolen flyttet inn i nytt bygg i 
2010. Totalt foreslås en bevilgning på 391 millioner kroner til høyskolen. I tillegg 
foreslås det en bevilgning på 700 000 kroner til organisering av 
ungdomskolelærerutdanningen. 
 
Østfold 



Regjeringen foreslår en økning på 5,4 millioner kroner til etablering av 50 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Høgskolen i Østfold. Videre foreslås det en økning på 0,5 millioner kroner som følge av 
at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en 
bevilgning på 447,1 millioner kroner til høyskolen. 
 

 
Svalbard 
Regjeringen foreslår en økning på 4,8 millioner kroner til etablering av 20 nye 
studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved 
Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS). Totalt foreslås en bevilgning på 97,2 
millioner kroner til senteret. 
 
 
Som en oppfølging av Det internasjonale polaråret (IPY) foreslår regjeringen at minst 
45 millioner kroner benyttes til et nytt program for polarforskning. Satsingen er også en 
del av oppfølgingen av Svalbardmeldingen, Klimaforliket og Nordområdestrategien. 
Det er forventet at det nye programmet vil gi verdifull kunnskap om blant annet 
klimaendringer og miljøutfordringer. Denne kunnskapen er nødvendig for å kunne 
varsle klimaendringer i framtiden, ta vare på miljøet lokalt og regionalt og sette i verk 
effektive tiltak nasjonalt og internasjonalt.  
 
Forskning knyttet til Svalbard skal ha særlig vekt innenfor det nye polarforsknings-
programmet. Fem 5 millioner kroner av disse midlene er øremerket til 
informasjonsvirksomhet og faglig og praktisk forskningskoordinering i regi av Svalbard 
Science Forum.  
 
Innenfor midlene vil det også være en særskilt ettårig bevilgning på 3 mill. kroner til 
Universitetet i Tromsø og Universitetssenteret på Svalbard for å utvikle et 
klimaøkologisk observasjonssystem for arktiske tundraøkosystemer (KOAT). 
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