
NTNU O-sak 2/14 

Norges teknisk-naturvitenskapelige 

universitet 

13.01.2014  

Saksansvarlig:  Frank Arntsen 

Saksbehandler: Marianne Dyresen   

 

 

 

 

N O T A T 

 

Til: Styret 

Fra: Rektor 

 

Om: Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet for 2014 

 

 

Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets (KD) årlige styringsdokument til NTNU og 

hovedkanalen for formidling av forventninger for det aktuelle budsjettåret. KD forventer at styrets 

medlemmer gjør seg kjent med tildelingsbrevets innhold, herunder hovedprioriteringene i 

statsbudsjettet for 2014. 

 

Denne styresaken oppsummerer de aller viktigste styringssignalene i tildelingsbrevet og orienterer 

om hvordan NTNU jobber med oppfølging av styringssignalene fra KD. 

 

Regjeringens prioriteringer: 

Regjeringen har valgt «Kunnskap gir muligheter for alle» som et av de åtte sentrale prosjektene i 

Regjeringsplattformen. Dette innebærer noen endringer i/forsterking av styringssignalene for 

sektoren og for NTNU: 

1. For sektoren vil regjerningen ikke godkjenne søknader om å endre kategori fra høyskole til 

universitet, før de har gjort en ny vurdering av hva slags institusjonsstruktur Norge trenger for 

å møte samfunnets behov. 

2. Bevilgningen til nærings-ph.d.-ordningen styrkes og det etableres en tilsvarende ordning for 

offentlig sektor 

3. Satsingen på MNT-fag styrkes, både gjennom bevilgning til bygg/laboratorier og flere 

stipendiatstillinger. I tillegg er det innført ett nytt styringsparameter for oppfølging. 

4. Tildelingsbrevet er tydelig på forventningene om at institusjonene har ansvar for prioritering 

og profilering i tråd med styrke og egenart. Det satses ytterligere på kvalitet, og de 

institusjonene som har grunnlag for det forventes å dyrke frem utdannings- og 

forskningsmiljøer i som kan hevde seg i verdenstoppen. Det forventes en sterkere kobling 

mellom forskning, utdanning og innovasjon. 

5. En ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning blir fremlagt høsten 2014. 

6. Det legges opp til en prosess med revidering av målstrukturen for 2015, med sikte på 

forenkling og tydeliggjøring. Sektoren vil bli involvert i arbeidet. 

7. De tidligere aktivitetskravene er erstattet av kandidatmåltall. KD legger til grunn at det som 

hovedregel ikke er hensiktsmessig å gi undervisningstilbud til grupper under 20 studenter. 

NTNU har kandidatmåltall for medisin-, psykologi- og lærerutdanningene.  

8. Fra 2014 står vi fritt til å disponere det samlede antall tildelte rekrutteringsstillinger mellom 

stipendiat- og postdoktorstillinger.  
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Budsjettildeling 

Tildelingsbrevet inneholder bakgrunn og enkeltkomponenter i budsjettildelingen til NTNU for 2014. 

NTNU tildeles kr. 3 985 386 000 kroner i ordinær rammebevilgning for 2014. 

 

Inkludert i dette er engangsbevilgning på 100 mill. kr. til å ruste opp laboratoriene som skal brukes 

til ECCSEL og 10 mill. kr. til husleie for nye lokaler på Moholt. Endring sammenlignet med forslag 

til statsbudsjett og tilleggsproposisjonen er at vi fått tildelt flere stipendiatstillinger øremerket MNT-

fag (29 stillinger, tidligere varslet 13).  

 

I tillegg til rammebevilgningen mottar vi en bevilgning på 9 mill. kr. øremerket vitenskapelig utstyr 

innenfor ingeniør og teknologiutdanningene og en bevilgning på 2,1 mill. kr. øremerket 

insentivordning for kvinner i MNT-fag. 

 

 

Oppfølging og rapportering  

 

Tildelingsbrevet 

Tildelingsbrevet legger føringer for NTNUs planer og budsjett for 2014, samt stiller krav til 

rapportering. Innholdet ble varslet gjennom forslag til statsbudsjett i oktober, og tilleggs-

proposisjonen i november. NTNU hadde en prosess høsten 2013 som endte med vedtak om planer 

og budsjettfordeling for 2014 i styresak 63/13. Etter at selve tildelingsbrevet er mottatt gjøres 

eventuelle justeringer ift vedtakene i styresaken. 

 

KDs føringer og det vedtatte planverket følges opp, og status rapporteres til styret gjennom 

virksomhetsrapportene i juni og oktober, samt inkluderes i planene som skal utarbeides for 2015. 

 

Rapport og planer, 2013-2014 (frist til KD 15. mars) 

I «Rapport og planer, 2013-2014» (også kalt «Blåboka» internt ved NTNU) skal vi rapportere på 

resultatene oppnådd i 2013 og planene vi har lagt for 2014. 

 Rapport-delen skal inneholde svar på KDs signaler for 2013 gitt i tildelingsbrev for 2013 og 

etatsstyringsbrevet vi mottok i mai 2013. Vi rapporterer på måloppnåelse på sektormål og 

styringsparametere for 2013, samt NTNUs egne virksomhetsmål, tiltak og indikatorer for 

2013 (S-sak 52/12). Dette blir behandlet i styremøtet i mars. 

 Styret skal også rapportere på sitt arbeid i 2013. Dette blir behandlet i styremøtet i februar. 

 I plandelen skal vi orientere om utfordringer, virksomhetsmål, tiltak og indikatorer, samt 

budsjettfordeling for 2014. Grunnlaget ligger i styresak 63/13, og i tillegg innarbeides nye 

føringer gitt i tildelingsbrevet. 

 Internt ved NTNU danner «Blåboka» grunnlag for oppstart av plan og budsjettprosessen for 

2015, og vi legger opp til å ha hovedprioriteringene klare for styrebehandling i juni. Disse 

hovedprioriteringene skal gi planleggingsrammer for fakultetenes og fellesadministrasjonens 

planarbeid utover høsten. 

 

Etatsstyringsmøtet, 26. mai 2014 

Sentrale punkter vil være profil og ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer, sett i lys av 

nasjonale mål og prioriteringer, samt institusjonens resultater og rammebetingelser. En del av denne 

dialogen vil være videre utvikling av målstrukturen og bruk av denne som styringsverktøy.  

KD ber oss melde inn strategisk viktige saker til møtet samtidig med innsending av "Rapport og 

planer" 15. mars. Dagsorden for møtet sendes ut i godt tid før møtet. 

Vedlegg: Tildelingsbrevet 
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