
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
872 417 842 

Avdeling 
Avdeling for eierskap i 
høyere utdanning og 
forskning 

Saksbehandler 
Magnus O. K. 
Worren 
22 24 74 39 

Supplerende tildelingsbrev nr. 6 Lønnskompensasjon 
Vi viser til tildelingsbrevet for 2022 og supplerende tildelingsbrev til dette. 
 
Kunnskapsdepartementet gir med dette Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen fullmakt til 
ytterligere å belaste følgende kapittel og post på statsbudsjettet for 2022 med inntil det beløp 
som er angitt: 
            (beløp i 1 000 kroner) 
Kap. 271 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Tidligere 

tildelt 
Tildeling i 
dette brev 

Post 01 Driftsutgifter 162 348 2 451 
 
Tildelingen har grunnlag i Stortingets budsjettvedtak 17.06.22 i forbindelse med godkjenning 
av lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2022 og 
Finansdepartementets brev datert 30.09.22 med fordeling av bevilgningen på de kapitler og 
poster som har lønnsbevilgning, jf. Innst. 466 S (2021–2022) og Prop. 128 S (2021–2022) 
om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2022 mv. 
 
Når det gjelder rapportering om bruk av midlene, vises det til tildelingsbrevet for 2022. 
 
Med hilsen 
 
 
Hedda Huseby (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Magnus O. K. Worren 
seniorrådgiver 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
Postboks 578 
1327 LYSAKER 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/4886-144 

Dato 

1. november 2022 

 

 

_JI_
DET KONGELIGE

KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Postboks 578
1327 LYSAKER

Deres ref Vår ref

21/4886-144

Dato

1. november 2022

Supplerende tildelingsbrev nr. 6 Lønnskompensasjon
Vi viser til tildelingsbrevet for 2022 og supplerende tildelingsbrev til dette.

Kunnskapsdepartementet gir med dette Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen fullmakt til
ytterligere å belaste følgende kapittel og post på statsbudsjettet for 2022 med inntil det beløp
som er angitt:

(beløp i 1 000 kroner)

Kap. 271 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Tidligere Tildeling i
tildelt dette brev

Post I 01 I Driftsutgifter 162 348 2 451

Tildelingen har grunnlag i Stortingets budsjettvedtak 17.06.22 i forbindelse med godkjenning
av lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2022 og
Finansdepartementets brev datert 30.09.22 med fordeling av bevilgningen på de kapitler og
poster som har lønnsbevilgning, jf. lnnst. 466 S (2021-2022) og Prop. 128 S (2021-2022)
om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2022 mv.

Når det gjelder rapportering om bruk av midlene, vises det til tildelingsbrevet for 2022.

Med hilsen

Hedda Huseby (e.f.)
avdelingsdirektør

Magnus 0. K. Worren
seniorrådgiver

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18

www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling
Avdeling for eierskap i
høyere utdanning og
forskning

Saksbehandler
Magnus 0. K.
Worren
22247439
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