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Statsbudsjettet 2021, kap 226, post 21 Supplerende tildelingsbrev til NAFO 
ved OsloMet om utvikling av kompetansetiltak  

 

Vi viser til at statsbudsjettet for 2021 på Kunnskapsdepartementets område ble vedtatt av 
Stortinget 14. desember 2020, jf. Innst. 12 S (2020–2021) og Prop. 1 S (2020–2021).  
 
Vi viser også til det ordinære tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til OsloMet datert 18. 
desember 2020.  
 

1. Mål for tilskuddet 

 
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) skal gjennomføre et arbeid hvor de utvikler 
kompetansetiltak rettet mot lærere som underviser nyankomne elever. 
 
Utgangspunktet er tiltak 17 i integreringsstrategien Heve kompetansen hos lærere som 
underviser nyankomne elever.   
 
NAFO skal utvikle nettbaserte kurs /ressurser som kan tas i bruk av lærere og skoler over hele 
landet, og som kan bidra til å heve kvaliteten på ulike typer innføringstilbud.   
 

2. Beløp og utbetaling 

 
Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 1 000 000 kroner til NAFO ved OsloMet.  
 
Midlene utbetales til OsloMets konto 7694 05 14963. 
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3. Føringer for tilskuddet 

Vi ber om en skisse over planlagt løsning av arbeidet, før NAFO igangsetter arbeidet.  
 
Den primære målgruppen for kompetansetiltaket er lærere som underviser nyankomne elever. 
Tiltaket bør dessuten tilrettelegge for samarbeid om kompetanseutviklingen for hele eller deler 
av lærerkollegiet ved en skole eller i en kommune. Ledelse og organisering av slikt samarbeid 
bør også omtales som tema i tilknytning til kompetansetiltaket, som et ledd i et systematisk 
kvalitetsutviklingsarbeid. 
 
 
Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 12 S (2020–2021), Prop. 1 S (2020–2021) og av 
forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet. 

4. Krav til rapportering 

OsloMet ved NAFO skal inkludere rapportering om bruk av midlene i årsrapporten for 2022 som 
skal sendes til postmottak@kd.dep.no innen 15. mars 2023.  
 
Rapporteringen skal beskrive måloppnåelse og resultater av tiltaket og bekrefte at tilskuddet er 
benyttet i samsvar med forutsetningene i tilskuddsbrevet.  
 
Vi ber også om et møte med NAFO i mars 2022 hvor vi får en gjennomgang av status på 
tiltakene, men at kompetansetiltaket skal være ferdigstilt til sommeren 2022. 

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 
 
 
Matias Nissen-Meyer (e.f.) 
avdelingsdirektør Synne N. Børstad 
 seniorrådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 
Kopi: Riksrevisjonen 
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