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Statsbudsjettet 2020, kap. 275, post 21 og kap. 231, post 21. Supplerende 
tildelingsbrev til Høgskolen i Innlandet.Tildeling av midler til drift av, og 
sekretariat for Rammeplangruppen for barnehagelærerutdanning.    

 
Vi viser til at statsbudsjettet for 2020 på Kunnskapsdepartementets område ble vedtatt av 
Stortinget 6. desember 2019, jf. Innst. 12 S (2019–2020) og Prop. 1 S (2019–2020).  
Vi viser også til det ordinære tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i 
Innlandet datert 18. desember 2019. Vi viser videre til kontakt med Høgskolen i Innlandet 
angående tildeling av midler til drift av Rammeplangruppen for barnehagelærerutdanning og 
tilhørende sekretariat.   
 

1. Mål for tilskuddet 
 

Rammeplangruppen for barnehagelærerutdanning skal foreslå konkrete tekstlige endringer i 
rammeplan for barnehagelærerutdanning (BLU) og merknader til denne, i tråd med mandatet 
for gruppen. Gjennom endringene skal planen bli et mer anvendelig verktøy for 
lærerutdanningsinstitusjonene. 
 

2. Beløp og utbetaling 
 
Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 1 200 000 kroner til Høgskolen i Innlandet for drift 
av gruppen og sekretariatet. Fra kap. 275, post 21, tildeles 600 000 kroner og fra kap. 231, post 
21, tildeles 600 000 kroner. 
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Side 2 

 

 
Midlene utbetales til Høgskolen i Innlandets konto 7694 05 00660 i én rate. 
 

3. Føringer for tilskuddet 
 
Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 12 S (2019–2020), Prop. 1 S (2019–2020) og av 
forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet. 
 
Utvalgsleder har ansvaret for å disponere midlene i tråd med det vedlagte mandatet.  
 
Det tas videre sikte på at Rammeplangruppen leverer sitt forslag til endret rammeplan med 
vurderinger til Kunnskapsdepartementet innen 1. juni 2021   
 

4. Krav til rapportering 
 
Høgskolen i Innlandet skal inkludere kort rapportering om bruk av midlene i årsrapporten for 
2020 som skal sendes til postmottak@kd.dep.no innen 15. mars 2021. Endelig rapportering 
skal inkluderes i årsrapporten for 2021. Vi forutsetter at virksomheten fører prosjektregnskap for 
midlene i hele perioden gruppen er i virksomhet. 
 

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 
 
Anne Karine Nymoen  
(e.f.) avdelingsdirektør Toril Fiva 
 seniorrådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 
Kopi: Riksrevisjonen 
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