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Statsbudsjettet 2021 Kap. 260 post 50 og 70. Supplerende tildelings- og 
tilskuddsbrev til universiteter og høyskoler, lønn til studenter 

Vi viser til at Stortinget den 23. februar 2021 vedtok økonomiske tiltak i møte med 

pandemien i Statsbudsjettet 2021, jf. Innst. 233 S (2020-2021) og Prop. 79 S (2020–2021).  

 

1. Mål for tildelingen 

Lønn til studenter som kan bidra til bedre faglig oppfølging av andre studenter ved 

høyskoler og universiteter for å sikre godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon.  
 

2. Beløp og utbetaling 

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette midler i tråd med tabellene under. Midlene vil 

utbetales i én rate. 

 

Statlige universiteter og høyskoler 

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 124 mill. kroner til statlige universiteter og 

høyskoler i tråd med tabellen under. Midlene er fordelt etter studenttall. 

 

Institusjon Beløp i kroner 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo  398 000  

Høgskolen i Innlandet  8 010 000  

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk  1 486 000  

Høgskolen i Østfold  3 621 000  

Høgskulen i Volda  2 388 000  
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Høgskulen på Vestlandet  8 138 000  

Kunsthøgskolen i Oslo  288 000  

Nord universitet  5 743 000  

Norges handelshøyskole  1 794 000  

Norges idrettshøgskole  569 000  

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  3 144 000  

Norges musikkhøgskole  386 000  

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  21 237 000  

OsloMet - storbyuniversitetet  10 977 000  

Samisk høgskole  60 000  

Universitetet i Agder  6 860 000  

Universitetet i Bergen  9 732 000  

Universitetet i Oslo  13 555 000  

Universitetet i Stavanger  6 219 000  

Universitetet i Sørøst-Norge  9 050 000  

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet  8 582 000  

Forsvarets høyskole  448 000  

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter 

KRUS 

  

195 000  

Politihøgskolen  1 120 000  

Sum  124 000 000  

 

Private høyskoler 

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 16 mill. kroner til private høyskoler i tråd med 

tabellen under. Hver institusjon får et grunnbeløp på 20 000 kroner, og resten av midlene er 

fordelt etter studenttall. 

 

Institusjon Beløp i kroner 

Handelshøyskolen BI  6 173 000  

MF vitenskapelig høyskole  452 000  

VID vitenskapelige høgskole  1 545 000  

Ansgar høyskole  134 000  

Barratt Due Musikkinstitutt  48 000  

Bergen Arkitekthøgskole  71 000  

Dronning Mauds Minne Høgskole  476 000  

Fjellhaug Internasjonale Høgskole  161 000  

Høgskulen for grøn utvikling  34 000  

Høyskolen for dansekunst  23 000  
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Høyskolen for Ledelse og Teologi  110 000  

Høyskolen Kristiania  4 232 000  

Lovisenberg diakonale høgskole  356 000  

NLA Høgskolen  848 000  

Steinerhøyskolen  110 000  

Atlantis Medisinske Høgskole  79 000  

Bjørknes Høyskole  608 000  

Høyskolen for yrkesfag  41 000  

Lillehammer Institute of Music Production and Industries 

(LIMPI) 

 36 000  

Nordland kunst- og filmhøyskole  25 000  

Noroff  202 000  

Norsk barnebokinstitutt  37 000  

Norsk Gestaltinstitutt  105 000  

NSKI Høyskole  71 000  

Skrivekunstakademiet  23 000  

Sum  16 000 000  

 

Midlene er fordelt både til private høyskoler med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og til 

private høyskoler uten tilskudd fra Kunnskapsdepartementet. Dette er et særskilt 

engangstilskudd som utelukkende skal komme studentene til gode. 

 

3. Føringer for tilskuddet 

Koronapandemien har gjort at undervisningen ved universiteter og høyskoler i vesentlig grad 

har blitt gitt digitalt siden mars 2020. Det har periodevis også vært begrensninger i tilgangen 

til lokalene ved institusjonene. Dette har påvirket studentenes faglige og sosiale 

studiesituasjon i betydelig grad. 

 

Regjeringen satte høsten 2020 ned en ekspertgruppe for å vurdere tiltak som raskt kunne 

iverksettes og rettes mot studenter for å avhjelpe studentenes situasjon med blant annet 

psykiske helseutfordringer, forsinkelser og gjennomføringsmuligheter. I tilleggsproposisjon til 

statsbudsjettet for 2021, jf. Innst. 2 S (2020-2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2021), ble det 

bevilget 10 mill. kroner for å følge opp anbefalingene fra ekspertgruppen. Disse ble fordelt til 

studentsamskipnadene i januar 2021. 

 

Regjeringen la den 29. januar fram forslag til flere tiltak for studentene, som Stortinget vedtok  

den 23. februar: 

- 20 mill. kroner til sosiale lavterskeltilbud for studentene 

- 10 mill. kroner til psykiske helsetilbud for studenter, hvorav 1,5 mill. kroner til Mental 

Helse til en nasjonal studenttelefon og 8,5 mill. kroner til å styrke 
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studentsamskipnadenes psykiske helsetilbud. I tillegg har Stortinget bevilget 1 mill. kr 

til Mental Helse Ungdom sin chattetjeneste. 

- 50 mill. kroner til studentsamskipnadene til å lønne studenter som skal sørge for gode 

sosiale tilbud til andre studenter  

- 150 mill. kroner til universiteter, høyskoler og fagskoler til å lønne studenter for å gi 

faglig oppfølging av andre studenter 

 

Dette brevet gjelder det siste tiltaket, men det er viktig at alle tiltakene sees i sammenheng.  

 

Ekspertgruppen som vurderte tiltak for oppfølging av studentene, anbefalte at alle studenter 

bør få tilgang til kollokvie-/seminargrupper og andre faglige aktiviteter for å fremme et godt 

og inkluderende læringsmiljø. Flere utdanningsinstitusjoner har allerede gode erfaringer med 

bruk av læringsassistenter og studentmentorer mv., som de kan bruke når de skal lønne 

studenter for å gi faglig oppfølging av andre studenter. Vi oppfordrer også institusjonene til å 

dele gode erfaringer mellom seg.  

 

Departementet forventer at samskipnadene, utdanningsinstitusjonene og studentene har 

møtearenaer for å drøfte oppfølgingen av studentene ved hver enkelt institusjon, jf. 

statsrådens brev datert 15. desember 2020. Vi forventer at utdanningsinstitusjonene 

involverer studentene og samskipnadene i beslutningen om hvordan midlene konkret skal 

brukes til å lønne studenter, og hvordan faglig oppfølging av studenter best kan 

implementeres.  

 

Departementet forventer at midlene kommer så raskt som mulig i bruk, slik at de særlig 

bidrar til tett oppfølging av studentene våren 2021. Midlene skal brukes til økt aktivitet, og 

ikke finansiere allerede eksisterende og finansierte tiltak. Så langt det er mulig skal 

institusjonene bruke midlene våren 2021, og vi forutsetter at alle midlene er benyttet innen 

utløpet av 2021. 

 

Studentene skal være aktive studenter på tidspunktet for avlønning. 

Utdanningsinstitusjonene skal legge til rette for at alle studenter skal kunne søke på jobbene. 

Det vil si at også studenter som ikke er registrert som student ved det aktuelle lærestedene 

denne våren, for eksempel utlandsstudenter som på grunn av koronasituasjonen befinner 

seg i Norge, kan være aktuelle målgrupper. 

 

Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 233 S (2020-2021) og Prop. 79 S (2020-2021) 

og av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet. 

 

4. Krav til rapportering 

Tilskuddsmottakerne skal sende en kort foreløpig rapportering om bruk av midlene til 

postmottak@kd.dep.no innen 1. september 2021. Den foreløpige rapporteringen skal kort 

beskrive hvilke tiltak midlene er benyttet til og foreløpige resultater.  

 

mailto:postmottak@kd.dep.no
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Tilskuddsmottakerne skal inkludere endelig rapportering om bruk av midlene i årsrapporten 

for 2021 som skal sendes til postmottak@kd.dep.no innen 15. mars 2022.  

 

Tilskuddsmottakerne som ikke sender årsrapport til Kunnskapsdepartementet skal sende en 

endelig rapportering 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 

 

 

Hedda Huseby (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Lea Jorselje Fuglestad 

rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Association of Norwegian Students Abroad 

Forsvarsdepartementet 

Justis- og beredskapsdepartementet 

Nasjonalt fagskoleråd 

Norsk studentorganisasjon 

Organisasjon for norske fagskolestudenter 

Riksrevisjonen 

Samskipnadsrådet 

Universitets- og høgskolerådet 
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Adresseliste 

 

Ansgar Teologiske 

Høgskole 

Fredrik Fransons 

vei 4 

4635 KRISTIANSAND S 

Arkitektur- og 

designhøgskolen i Oslo 

Postboks 6768 St. 

Olavs plass 

0130 OSLO 

Atlantis Medisinske 

Høgskole 

Postboks 4290 

Nydalen 

0402 OSLO 

Barratt Due 

musikkinstitutt 

Postboks 5344 

Majorstuen 

0304 OSLO 

Bergen Arkitekthøgskole Postboks 39 5841 BERGEN 

Bjørknes høyskole Lovisenberggt. 13 0456 OSLO 

Dronning Mauds Minne 

Høgskole for 

barnehagelærerutdanning 

Thrond Nergaards 

veg 7 

7044 TRONDHEIM 

Fjellhaug Internasjonale 

Høgskole 

Sinsenvn. 15 0572 OSLO 

Forsvarets høgskole Postboks 800, 

Postmottak 

2617 LILLEHAMMER 

Handelshøyskolen BI  0442 OSLO 

Høgskolen i Innlandet Postboks 400 2418 ELVERUM 

Høgskolen i Molde 

vitenskapelig høgskole i 

logistikk 

Postboks 2110 6402 MOLDE 

Høgskolen i Østfold  1757 HALDEN 

Høgskulen for grøn 

utvikling 

Arne Garborgsvei 

22 

4340 BRYNE 

Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 VOLDA 

Høgskulen på Vestlandet Postboks 7030 5020 BERGEN 

Høyskolen for 

Dansekunst 

Marstrandgata 8 0566 OSLO 

Høyskolen for Ledelse og 

Teologi 

Micheletsvei 62 1368 STABEKK 

Høyskolen for yrkesfag 

AS 

   

Høyskolen Kristiania    

Kriminalomsorgens 

utdanningssenter 

   

Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St 

Olavsplass 

0130 OSLO 

Lillehammer Institute of 

Music Production 

Industries 
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Lovisenberg diakonale 

høgskole 

Lovisenberggaten 

15 B 

0456 OSLO 

MF vitenskapelig 

høyskole for teologi 

religion og samfunn 

Postboks 5144 

Majorstua 

0302 OSLO 

NLA Høgskolen Postboks 74 5812 BERGEN 

Nord universitet Postboks 1490 8049 BODØ 

Nordland kunst- og 

filmfagskole 

Boks 49 8309 KABELVÅG 

Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN 

Norges idrettshøgskole Postboks 4014 

Ullevål Stadion 

0806 OSLO 

Norges miljø- og 

biovitenskapelige 

universitet 

Postboks 5003 1432 ÅS 

Norges musikkhøgskole Postboks 5190 

Majorstua 

0302 OSLO 

Norges teknisk-

naturvitenskapelige 

universitet 

 7491 TRONDHEIM 

Noroff høyskole Postboks 2544 4678 KRISTIANSAND 

Norsk barnebokinstitutt Postboks 2674 

Solli 

0203 OSLO 

Norsk Gestaltinstitutt AS 

Høgskole 

Kjørbokollen 30 1337 SANDVIKA 

NSKI Høyskole    

OsloMet – 

storbyuniversitetet 

   

Politihøgskolen Postboks 5027 

Majorstuen 

0301 OSLO 

Samisk høgskole Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO 

Skrivekunstakademiet Georgernes Verft 5011 BERGEN 

Steinerhøyskolen Professor Dahls 

gate 30 

0260 OSLO 

Universitetet i Agder Serviceboks 422 4604 KRISTIANSAND S 

Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 BERGEN 

Universitetet i Oslo Postboks 1072 

Blindern 

0316 OSLO 

Universitetet i Stavanger  4036 STAVANGER 

Universitetet i Sørøst-

Norge 

Postboks 235 3603 KONGSBERG 
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Universitetet i Tromsø – 

Norges arktiske 

universitet 

 9019 TROMSØ 

VID vitenskapelige 

høgskole 

Postboks 184 

Vinderen 

0319 OSLO 
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