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Revidert nasjonalbudsjett 2020, kap. 240 post 60 og kap. 272, post 50. 
Supplerende tildelingsbrev til Diku om studieplasser til fagskoler og om 
fleksible utdanningstilbud 

 
Vi viser til Stortingets vedtak av Revidert nasjonalbudsjett 2020 den 19. juni, jf. Innst. 360 S 
(2019–2020) og Prop. 117 S (2019–2020).   
 
Vi viser også til det ordinære tildelingsbrevet for 2020 fra Kunnskapsdepartementet til Diku, 
datert 18. desember 2019, supplerende tildelingsbrev til Diku, datert 19. april 2020, og til 
foreløpig supplerende tildelingsbrev til Diku, datert 20. mai 2020. 
  

1. Budsjettvedtak kap. 240, post 60  

Departementet tildeler med dette 55 125 000 kroner til Diku i driftsmidler til 1 500 nye 
studieplasser til fagskolene fra høsten 2020.  
 
Midlene skal gå til toårige studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning. Midlene skal brukes 
på heltids- og deltidsutdanninger. Studieplassene skal prioriteres til fagskoletilbud som det er 
behov for i arbeidslivet, og der det er for lav kapasitet i dag. Midlene må tildeles så raskt som 
mulig til fylkeskommunene.  
 
Ved en feil ble statlige fagskoler inkludert i beregningen av det resultatbaserte tilskuddet til 
fagskolene over kap. 240, post 60 i saldert budsjett 2020. For å rette opp i dette reduseres 
bevilgningen på posten med 2 556 000 kroner. Disse midlene er inkludert i driftsmidlene 
som ble overført til Diku i januar 2020.  
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Side 2 
 

Departementet utbetaler nettobeløpet på 52 569 000 kroner til Dikus konto 6345 05 30710 i 
én rate. 
 
Forutsetningene for tildelingen følger av det ordinære tildelingsbrevet for 2020 til Diku, 
Innst. 360 S (2019–2020), Prop. 117 S (2019–2020) og av forutsetningene og kravene 
fastsatt i dette brevet. 
 

2. Budsjettvedtak kap. 272, post 50 

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 36 605 000 kroner til Diku til fleksible 
utdanningstilbud. 
 
Som følge av nedsatt arbeidsgiveravgift reduseres bevilgningen over posten med 610 000 
kroner. 
 
Departementet utbetaler nettobeløpet på 35 995 000 kroner til Dikus konto 6345 05 30710 i 
én rate. 
 
Midler til fleksible utdanningstilbud 
Tildelingen kan gå til to formål: 

- å skalere opp den opprinnelige tildelingen på 20 mill. kroner som ble vedtatt som 
økonomisk tiltak i situasjonen med virusutbruddet, jf. Innst. 233 S (2019–2020) og 
Prop. 73 S (2019–2020). 

- å skalere opp midlene i den søknadsbaserte ordningen for fleksible utdanningstilbud 
som Diku opprettet i 2020. 

 
Diku kan vurdere fordeling av de 36 605 000 kronene mellom de to formålene for midlene, 
blant annet med utgangspunkt i kvaliteten på søknadene i de to ordningene og mulighetene 
for rask anvendelse av midlene. 
 
Forutsetningene for tildelingen følger av det ordinære tildelingsbrevet for 2020 til Diku og 
supplerende tildelingsbrev datert 19. april, Innst. 360 S (2019–2020), Prop. 117 S (2019–
2020) og av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet. 
 
Nedsatt arbeidsgiveravgift 
I tråd med Stortingets anmodningsvedtak nr. 422 (2019-2020) av 19. mars 2020, setter 
regjeringen ned arbeidsgiveravgiften med 4 pst. for tredje termin i forbindelse med revidert 
nasjonalbudsjett 2020. Se nærmere omtale i Prop. 107 LS (2019-2020) Endringer i skatte-, 
avgifts- og tollovgivningen fra Finansdepartementet. Statlige nettobudsjetterte virksomheter 
skal komme uendret ut når arbeidsgiveravgiften settes ned. Derfor skal budsjettrammen til de 
nettobudsjetterte virksomhetene reduseres tilsvarende den nedsatte arbeidsgiveravgiften for 
tredje termin. 
 
Bevilgningen til Diku reduseres derfor med 610 000 kroner. 
 



 

 

Side 3 
 

 
 
 

 
 

3. Krav til rapportering 

Rapportering om bruk av midlene til nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning må 
Diku inkludere i rapporteringen av driftsmidler til fagskolene, som skal sendes departementet 
innen 1. mai 2021.  
 
Diku skal inkludere rapportering om bruk av midlene til fleksible utdanningstilbud i 
årsrapporten for 2020, som skal sendes departementet innen 15. mars 2021. 
 
 
Rapportene skal sendes til postmottak@kd.dep.no. 
 

4. 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 
 
 
Hedda Huseby (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Lea Jorselje Fuglestad 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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