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Statsbudsjettet 2022 kap. 226, post 21. Supplerende tildelingsbrev til 
OsloMet/NAFO om midler til styrking av nettbaserte ressurser og 
fjernundervisning tilpasset ukrainske flyktninger 
Vi viser til Stortingets behandling den 5. mai 2022 av forslagene i Prop. 78 S (2021-2022) og 
Innst. 270 S (2021-2022). 
 
Vi viser også til det ordinære tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til OsloMet datert 
21. desember 2021.  
 
1. Mål for bevilgningen 

Styrking av tilbudet til ukrainske barn, unge og voksne i barnehage, skole og SFO. 
 

2. Beløp og utbetaling 

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 10 000 000 kroner til OsloMet.  
 
Midlene utbetales til OsloMets konto 7694 05 14963. 
 

3. Føringer for bevilgningen 

Midlene må brukes i tråd med hensikten med bevilgningen fra Stortinget beskrevet i Prop. 78 
S (2021-2022), jf. Innst. 270 S (2021-2022): 
 

Det foreslås 10 mill. kroner til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved 
OsloMet for å tilpasse og styrke tilbudet til ukrainske barn, unge og voksne. Innenfor 
bevilgningen skal senteret kunne etablerere fjernundervisningstilbud gjennom f.eks. 

Ifølge liste   
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/4886- 

Dato 

23. juni 2022 

 

 



 

 

Side 2 
 

digilær.no etter behov. I tillegg skal senteret utvikle ressurser og tilbud i digitale 
ressurser som morsmål.no, skole-kassa.no, LEXIN (ordbok med lyd) og bildetema 
(bilde, lyd, tekst). Bevilgningen vil også legge til rette for at NAFO kan støtte 
kommuner, fylkeskommuner og ansatte i skole, barnehage og SFO som skal gi tilbud 
til ukrainske flyktninger. 

 
Dette er en engangsbevilgning, men det kan være hensiktsmessig å disponere bevilgningen 
ut over gjeldende budsjettår. Det er opp til NAFO/OsloMet selv å vurdere hvordan disse 
midlene benyttes mest hensiktesmessig i tråd med hensikten beskrevet i Prop. 78 S (2021-
2022), herunder om det er hensiktsmessig å disponere denne bevilgningen over flere år.  
 

4. Krav til rapportering 

OsloMet 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.  
 

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 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
Kopi: Riksrevisjonen 
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Side 3 
 

Adresseliste 
 
Nasjonalt senter for 
flerkulturell opplæring 

Høgskolen i Oslo og 
Akershus, Postboks 4 
St. Olavs plass 

0130 OSLO 

OsloMet – 
storbyuniversitetet 
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