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Statsbudsjettet 2020 kap. 275 post 21 Supplerende tildelingsbrev USN 
om lærerutdanning i praktiske og estetiske fag 

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 Universitetet i 

Sørøst-Norge datert 17. desember 2019. 

  

1. Mål for tilskuddet  

Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrift om rammeplan for lærerutdanning i praktiske 

og estetiske fag for trinn 1–13. Utdanningen er femårig. Institusjonene kan selv velge om de 

vil følge denne forskriften fra høsten 2021. Fra 2023 kan det ikke lenger bli tatt opp studenter 

til den treårige faglærerutdanningen i praktiske og estetiske fag. I brev av 3. juli i år inviterte 

departementet miljøer som planlegger å tilby den nye utdanningen, om å søke om en ekstra 

tildeling for å bli i stand til å tilby den.  

 

I regjeringens strategi Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Praktisk og estetisk 

innhold i barnehage, skole og barnehagelærerutdanning (2019), er midlene omtalt som en 

fireårig satsing som skal støtte institusjonenes kompetanseutvikling, slik at de kan tilby en 

femårig lærerutdanning i praktiske og estetiske fag.  

 

I 2020 er det avsatt 5 millioner kroner til formålet. I budsjettforslaget for 2021 er det avsatt 

2,5 millioner kroner.  

 

Seks institusjoner har meldt inn behov for midler. Institusjonene søker om støtte i ulikt 

omfang noe som gjenspeiler ulike forutsetninger for å tilby utdanningen. Institusjonene 
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Side 2 
 

skisserer langsiktige planer i arbeidet med å tilby den nye utdanningen og departementet ser 

at det er behov for forutsigbarhet i institusjonenes arbeid. Vi har derfor valgt å foreta en 

langsiktig fordeling. Midler fra senere års budsjett gis med forbehold om Stortingets 

godkjenning. Midler for 2020 utbetales omgående.  

 

 

Beløp  
2020   
 

Beløp 2021   Beløp 2022 
  

Beløp 2023  Sum 

USN 700 000  0 0 0 0,7 mill. 

 

2. Beløp og utbetaling 

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 700 000 kroner til Universitetet i Sørøst-Norge. 

 

Midlene utbetales til Universitetet i Sørøst-Norges konto 8276 01 00230. 

 

3. Føringer for tilskuddet 

Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 12 S (2018–2019), Prop. 1 S (2018–2019) og 

av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet. Midlene er en ekstra støtte i 

institusjonenes utvikling av utdanningen.  

 

4. Krav til rapportering 

Universitetet i Sørøst-Norge skal inkludere rapportering om bruk av midlene i årsrapporten 

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

virksomheten fører prosjektregnskap for disse midlene. 

 

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 

 

 

Anne Karine Nymoen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Ellen Birgitte Levy 

seniorrådgiver 
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