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Supplerende tildelingsbrev nr. 1 for 2022 til Direktoratet for høyere 
utdanning og kompetanse 

Kunnskapsdepartementet (KD) viser til tildelingsbrevet av 22. desember 2021 til Direktoratet 

for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) for 2022. Dette supplerende tildelingsbrevet 

inneholder nye oppdrag og tildeling av midler, samt er par korreksjoner av tildelinger i det 

ordinære tildelingsbrevet.  

 

1. Nye oppdrag 

Når det gjelder oppdrag 2022-014, viser vi til omtale i punkt 3.3 i tildelingsbrevet for 2022.  

 

Oppdrag nr: 2022-014 

Oppdrag:  Etablering av programmet "Kunnskapssektorens 

datafellesskap" (KUDAF) 

Frist: 1. mars 2022: Programplan og årsplan for 2022 

1. november 2022: Statusrapport og forslag til årsplan 

for 2023  

15. mars 2023: Resultatrapportering i HK-dirs ordinære 

årsrapport   

Tildeling:  I 2022 tildeles 20. mill. kroner til oppdraget på kap. 201, 

post 21. 

Bakgrunn for oppdraget: 

Unit gjennomførte en konseptutredning for bedre deling av data om barnehage, 

grunnopplæring, voksenopplæring, utdanning, forskning og integrering. Bakgrunnen var 

behovet for en infrastruktur for gjen- og viderebruk av data som gir rask, rimelig og sikker 

tilgang. Det skal bli enklere å koble data på tvers av kilder, både innenfor og på tvers av 

Direktoratet for høyere utdanning og 

kompetanse 
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virksomheter i kunnskapssektoren, og mellom kunnskapssektoren og andre sektorer. Et 

forprosjekt i HK-dir har konkretisert konseptet fra konseptutredningen og ga sine tilrådninger 

til departementet 29.10. 2021. Stortingsvedtaket for Prop 1 S (2021-2022) for 

Kunnskapsdepartementet (ss.64-65) gir rom for videreføring av dette arbeidet i 2022. 

 

Beskrivelse av oppdraget:  

Departementet ber HK-dir etablere et program for bedre deling av data i kunnskapssektoren. 

Programmet planlegges for fire år og skal ta utgangspunkt i forslagene som er lagt fram fra 

forprosjektet "Kunnskapssektorens datafellesskap (KUDAF)", med følgende presiseringer: 

 

1. I 2022 skal midlene benyttes til å fremme arbeidet med "Orden i eget hus" i 

kunnskapssektoren, og til å utforske om konseptet kan realiseres gjennom utprøving 

av en første, enkel versjon av en helhetlig løsning. Dette tar utgangspunkt i 

muligheten for å videreutvikle og benytte eksisterende felleskomponenter som 

grunnpilarer i en teknisk infrastruktur for deling av data. Eksempler på eksisterende 

felleskomponenter er "Felles datakatalog" (for metadata), "Feide" (for tilgangsstyring) 

og "Microdata" (for analyse og utforsking av data). Midlene skal også gi rom for videre 

arbeid med verdikjedeanalyser, og til etablering og drift av fagnettverk og et 

rådgivende juridisk forum, samt utvikling og forankring av felles spilleregler for 

datadeling (arkitekturstyring). 

 

2. Beslutninger om å utvikle eventuelle nye løsninger skal vurderes av departementet i 

behandlingen av forslag til videre årsplaner og revisjon av programplanen (se 

nedenfor).  

 

3. HK-dir vil som ansvarlig for programmet ha en koordinerende og støttende rolle 

overfor virksomhetene underlagt Kunnskapsdepartementet. Gjennomføring av 

programmet vil samtidig kreve aktiv deltakelse og utstrakt samarbeid mellom 

virksomhetene. De mest berørte virksomhetene bør sikres reell medvirkning, blant 

annet gjennom deltakelse i en styringsgruppe. Eventuelle utfordringer knyttet til 

arbeidet i programmet må søkes løst i fellesskap. Dersom man ikke kommer til 

enighet, skal saken følge vanlig styringslinje og løftes til departementet for avgjørelse.  

 

Andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 

Departementet ber HK-dir om å utarbeide en overordnet programplan som skal gjelde fram 

mot 2025, og en årsplan for 2022 med aktiviteter og budsjett (kostnadsfordeling). Den 

overordnede programplanen, og årsplanen for 2022, skal godkjennes av departementet. Frist 

for innsendelse er 1. mars 2022.  

 

I programperioden vil programkontoret ivareta koordineringsoppgavene. Forslag til endelig 

mandat for en "koordinerende aktør" ut over programperioden skal behandles i 

styringsgruppa og godkjennes av KD. 
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Innen 1. november 2022 ber departementet HK-dir om å utarbeide et beslutningsgrunnlag for 

aktiviteter i 2023. Det kan skje i form av en statusrapport og forslag til årsplan for 2023.  

 

Departementet legger til grunn at en andel av bevilgningen går til medfinansiering av 

virksomhetenes deltakelse i programaktiviteter for å realisere programmets mål (herunder 

arbeid med "Orden i eget hus", regelverksarbeid, og arbeid med tekniske komponenter). 

 

Programplanen skal revideres jevnlig, i tråd med forslaget fra forprosjektet om stegvis 

gjennomføring av programmet. Med forbehold om bevilgning over statsbudsjettet i 2023–

2025 legges det opp til videreføring av finansieringen av programmet i fire år. Årlige 

bevilgninger fastsettes av departementet på grunnlag av forslag fra programmet. Årlige 

oppdrag formidles i det ordinære tildelingsbrevet til HK-dir.  

 

Det forutsettes nær dialog med departementet om programmets aktiviteter i 

programperioden. Oppdraget skal løses i samarbeid med KDs underliggende virksomheter, 

og spesielt Udir og Sikt. KD vil også få gjennomført en ekstern evaluering underveis i 

arbeidet. 

 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 

HK-dir skal rapportere om utførte aktiviteter og oppnådde resultater for programmet i 2022 i 

den ordinære årsrapporten, med frist 15. mars 2023.  

 

Det skal utarbeides en sluttrapport ved avslutning av programmet. Sluttrapport sendes til 

postmottak@kd.dep.no med kopi til hka@kd.dep.no. Endelig frist for sluttrapport avtales 

senere. 

 

Vi viser til dialog om oppdrag 2022-015 som beskrevet nedenfor.   

 

Oppdrag nr:  2022-015 

Oppdrag:  Oppdrag til HK-dir om nye mål og styringsparametere  

Frist: 15. februar og 28. mars og evt. 1. november 2022 

Tildeling: Oppdraget finansieres innenfor egen ramme. 

Bakgrunn for oppdraget: 

I tildelingsbrevet til HK-dir for 2022 av 22. desember 2021 har KD fastsatt nye, midlertidige 

mål for HK-dir for 2022. Departementet har i tillegg, i samarbeid med HK-dir, fastsatt 

styringsparametere som gjelder for 2022. KD skal fastsette ny langsiktig målstruktur for 

direktoratet som vil gjelde fra 2023. Utarbeidelse av ny målstruktur vil skje i tett samarbeid 

med direktoratet. Som varslet i tildelingsbrev for 2022 skal HK-dir foreslå nye mål og 

styringsparametere. Under følger en spesifisering og utdyping av dette oppdraget. 

 

Beskrivelse av oppdraget:  

Det pågår en prosess i departementet for å fastsette nye overordnede mål for 

kunnskapssektoren. Utformingen av mål for HK-dir bør sees i sammenheng med de 

mailto:hka@kd.dep.no
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overordnede målene, og HK-dirs bidrag til å nå disse. Departementet vil orientere HK-dir så 

snart målene for kunnskapssektoren er fastsatt. 

 

I utarbeidelsen av forslag til ny målstruktur bør HK-dir se hen til bærekraftsmålene, mål for 

andre virksomheter under Kunnskapsdepartementet, samt virksomhetsmål for andre statlige 

etater det er relevant å sammenligne seg med.  

 

For statlige virksomheter har det de seneste årene vært en vridning fra aktivitetsbaserte mål 

over mot mål som i større grad handler om samfunns- og brukereffekter og sektoransvaret. 

Dette er retningsgivende også for HK-dir. Mål og styringsparametere skal tilpasses 

virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet. Det er en ambisjon for arbeidet at den nye 

målstrukturen skal bidra til mer overordnet styring.  

 

Det forventes at direktoratet leverer begrunnelser for prioriteringer, avveininger, ordvalg og 

innretning på mål og styringsparametere som en del av oppdraget.  

 

HK-dir bør se direktoratets samfunnsoppdrag, oversikten over faste oppgaver i virksomhets- 

og økonomiinstruksen og mål og styringsparametere i sammenheng. Det kan bli aktuelt å 

gjøre endringer i samfunnsoppdraget og virksomhets- og økonomiinstruksen, og dette bør 

HK-dir vurdere og evt. fremme forslag om når direktoratet lager forslag til målstruktur. 

 

 

Rapportering og leveranse:   

Direktoratet skal levere et førsteutkast til nye mål innen 15. februar 2022. Hvis mulig kan 

utkast til styringsparametere leveres samtidig eller presenteres i workshop i mars. Vi ber om 

at HK-dir bidrar i møter og workshops sammen med departementet og Direktoratet for 

forvaltning og økonomistyring (DFØ).  

 

Direktoratet skal, innen 28. mars 2022, levere et andreutkast som også inneholder forslag til 

styringsparametere, som deretter tas videre for forankring og beslutning i KD. Eventuelle 

forslag til endringer i samfunnsoppdraget og virksomhets- og økonomiinstruksen skal også 

leveres da.  

 

Målene for statlige virksomheter omtales i Prop. 1 S. Arbeidet med nye mål bør være kommet 

så langt at det kan tas en beslutning i KD i god tid før Prop. 1 S skal ferdigstilles. Det 

innebærer at det bør fattes en beslutning innen 1. juni 2022. Endringer som følge av denne 

prosessen vil tas inn i Prop. 1 S for 2023 og tildelingsbrevet for 2023. 

 

Dersom HK-dir ser at det er behov for justeringer i de foreslåtte styringsparameterne som 

følge av Prop. 1 S eller andre forhold, kan direktoratet foreslå justeringer i 

styringsparameterne innen 1. november 2022. 1. november 2022 er også siste frist for å 

melde inn forslag til endringer i samfunnsoppdraget og virksomhets- og økonomiinstruksen. 
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Oppdrag nr: 2022-016 

Oppdrag:  Fordeling av midler til fagskolene for 

gjennomføring av tiltak for å opprettholde 

studieprogresjonen 

Frist: 15. mars 2023: Resultatrapportering i HK-dirs ordinære 

årsrapport 

Tildeling:  7 mill. kroner tildeles til oppdraget. I tillegg skal 

direktoratet bruke 10 mill. kroner av tildelte midler for 

2022 på kap. 241, post 21 til samme tiltak, jf. ordinært 

tildelingsbrev for 2022.  

Bakgrunn for oppdraget:  

Smitteverntiltak ved fagskolene innebærer mye digital undervisning og eksamen for 

studentene. Det at studentene oppholder seg lite på lærestedet og har mye digital 

undervisning, er krevende for studentene faglig og sosialt. Erfaringene fra covid-19-

pandemien så langt er at det er behov for ekstra tiltak rettet mot studentene.  

 

Stortinget vedtok derfor 24. januar 2022 økonomiske tiltak i statsbudsjettet for 2022 i møte 

med covid-19-pandemien, jf. Innst. 119 S (2021-2022) og Prop. 51 S (20201–2022). 

 

Beskrivelse av oppdraget:  

Departementet ber direktoratet om å fordele 17 mill. kroner til fagskolene for gjennomføring 

av tiltak for å opprettholde studieprogresjonen. Fagskolene skal, i samarbeid med 

studentdemokratiet, vurdere hvilke tiltak og aktiviteter som best kan hjelpe studentene faglig 

og sosialt. Målet med tildelingen av midlene er at studentene kan opprettholde 

studieprogresjonen. 

 

Andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 

Direktoratet skal tildele hver fagskole et grunnbeløp på 50 000 kroner, og resten av midlene 

fordeles etter innrapporterte studenttall i Database for fagskolestatistikk (DBH-F) høsten 

2021. 

 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 

Direktoratet skal inkludere rapporteringen av fagskolenes samlede bruk av midlene i den 

ordinære årsrapporten for 2022.  

 

 

 

Oppdrag nr:  2022-017 

Oppdrag:  Arbeidsgruppe om gjennomgang av 

tilretteleggingstilskudd til studieforbund 

Frist: 15. september 2022 

Tildeling: Oppdraget finansieres med 250 000 kr over kap. 258 

post 21. KUD bidrar med samme beløp. 

Bakgrunn for oppdraget: 
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Kunnskapsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet har varslet at det vil settes 

ned en arbeidsgruppe for å ta en gjennomgang og vurdere endringer i innretningen på 

tilretteleggingstilskuddet i studieforbundsordningen. Dette ble også varslet i Prop 1 S for KUD 

for 2022, hvor det står at arbeidsgruppen «skal se på hvordan tilretteleggingstilskuddet kan 

innrettes slik at disse midlene mest effektivt sikrer at flere kan delta.» I forbindelse med 

utredningen av studieforbundsordningen og arbeidet med endringer i voksenopplæringsloven 

med forskrift, kom det i høringsrunden frem at enkelte av høringsinstansene mente at 

tilretteleggingstilskuddet ikke fungerer etter hensikten. Etter at studieforbundsordningen ble 

delt i 2020 mellom Kunnskapsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet, ble det 

derfor bestemt å sette ned en arbeidsgruppe for å vurdere i innretningen på 

tilretteleggingstilskuddet og evt. foreslå endringer for å øke måloppnåelsen og bidra til effektiv 

ressursbruk i ordningen.   

 

Beskrivelse av oppdraget:  

KD og KUD ber HK-dir lede en arbeidsgruppe som skal kartlegge behovet for og foreslå 

endringer i innretningen på tilretteleggingstilskuddet. KD og KUD samarbeider tett om 

tilskuddsordningen for studieforbund, og ønsker å sikre fortsatt god dialog og lik praksis 

dersom og der det er hensiktsmessig. Arbeidsgruppen bør bestå av deltakere fra begge 

departementer, samt andre med relevant kunnskap om problemstillingene 

tilretteleggingstilskuddet søker å løse. Arbeidsgruppen skal bestå av deltakere fra HK-dir, 

Vofo, Kompetanseforbundet og Bufdir. 

 

Det vil være behov for å få en ekstern kartlegging/evaluering av tilretteleggingstilskuddet. 

 

Om tilretteleggingstilskuddet 

Tilretteleggingstilskuddet skal "kompensere for tilleggskostnader studieforbund har i 

forbindelse med tilrettelagt opplæring for deltakere med særskilte behov", og bidra til å 

sikre personer med funksjonsnedsettelser og andre deltakere med særskilte behov 

muligheten til å delta i opplæringen på lik linje med andre. Tilretteleggingstilskuddet kan 

brukes til ledsager/assistent, ekstra lærer eller instruktør, døvetolk eller tolk for 

fremmedspråklige, tilrettelegging av materiell og utstyr, leie av tilrettelagt lokale, ekstra 

informasjon eller motivasjon, nødvendig forarbeid og oppfølging mv.  

 

Tilretteleggingstilskuddet kan ikke benyttes til investeringer i lokaler eller infrastruktur. Videre 

kan ikke tilretteleggingstilskuddet benyttes til å dekke administrative kostnader, for eksempel i 

forbindelse med beregning av tilskuddet. 

 

Det skal være en sammenheng mellom merkostnader som er nødvendige for å tilrettelegge 

og fjerne hindringer for den enkelte deltaker, og størrelsen på tilretteleggingstilskuddet.  

 

Tilretteleggingstilskuddet er regulert i de to forskriftene for studieforbund godkjent av hhv. KD 

og KUD:  
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§ 6. Tilretteleggingstilskudd1 

Tilretteleggingstilskuddet skal kompensere for tilleggskostnader studieforbund har i 

forbindelse med tilrettelagt opplæring for deltakere med særskilte behov. Tilskuddet kommer i 

tillegg til opplæringstilskuddet. 

 

Det er en forutsetning at kurset og de aktuelle deltakerne oppfyller kravene i §§ 9/11 og §§ 

10/12. Tilleggskostnadene for tilrettelagt opplæring skal dokumenteres og skal på forespørsel 

legges frem for departementet. Tilskuddet kan ikke benyttes til oppfyllelse av plikten til 

universell utforming som fremgår av annet lovverk. 

 

Tilretteleggingstilskudd fastsettes på grunnlag av antall dokumenterte kurstimer gjennomført 

med deltakere med særskilt behov. 

Rapportering og leveranse:   

Evalueringen skal undersøke hvordan innretningen på ordningen i forskriftene for hhv KD og 

KUD fungerer for å vurdere eventuelle endringer i innretningen. Arbeidsgruppen leverer en 

kort rapport med anbefaling om eventuelle endringer.  

 

Departementene vil sende eventuelle forslag til forskriftsendringer på høring sommeren 2023. 

Eventuelt nytt regelverk bør tre i kraft 1. januar 2024.  

 

 

 

Oppdrag nr:  2022-018 

Oppdrag:  Sentre for fremragende yrkesfaglig utdanning 

Frist: 31.03.2022 

Tildeling: 6,8 mill. kroner til oppdraget er tildelt gjennom ordinært 

tildelingsbrev for 2022. 

Bakgrunn for oppdraget: 

 
Forslaget om forsøk med sentre for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning er omtalt i 

Prop 1 S. I den forrige regjeringens strategi for høyere yrkesfaglig utdanning står det at 

"regjeringen vil etablere en pilot med et senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning, 

der fagskoler i samarbeid med arbeidsliv og kompetansemiljøer får muligheten til å utvikle 

prosjekter som skal fremme faglig utvikling og nye svar på kompetansebehov i arbeidslivet". 

Sentrene omtales i tildelingsbrevet til HK-dir for 2022, der det tildeles 6,8 mill. kroner til en 

forsøksordning med to sentre for fremragende høyere yrkesfaglig kompetanse, hvorav 0,8 

mill. kroner til en evaluering. 

Beskrivelse av oppdraget:  
Det skal i 2022 iverksettes et forsøk med to sentre for fremragende høyere yrkesfaglig 

utdanning. Det er derfor en forutsetning at sentrene har et tyngdepunkt i HYU, og at de bidrar 

til å fremme fagskoleutdannings egenart som praksisnær og rettet mot å dekke 

kompetansebehov i arbeidslivet 

 
1 Forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet - Lovdata 
  Forskrift om studieforbund godkjent av Kulturdepartementet - Lovdata 

https://lovdata.no/forskrift/2020-12-08-2896/%C2%A711
https://lovdata.no/forskrift/2020-12-08-2896/%C2%A712
https://lovdata.no/forskrift/2020-12-08-2896/%C2%A712
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-15-2874
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-08-2896
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HK-dir skal lyse ut og administrere forsøkene med sentre som omtalt i Prop. 1 S og ordinært 

tildelingsbrev for 2022 til HK-dir. HK-dir skal utvikle en utlysning med kriterier for tildeling, og 

en tidsplan for forsøkene med sentre for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning (SFY). 

HK-dir bør også foreslå en varighet for forsøkssentrene. Forslag til kriterier for tildeling og 

rammer for sentrene skal sendes KD innen 31. mars 2022. 

 

Formålet med sentre for fremragende yrkesfaglig kompetanse er å utvikle fremragende 

kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning. Sentrene skal bidra til å 

- bidra til fremragende kvalitet i opplæringen  

- styrke samarbeidet på tvers av utdanningsnivå 

- øke anseelsen og rekrutteringen  

 

Pilotordningen skal legge til rette for at to sentre skal utvikle modeller for hvordan slike sentre 

kan bidra til å oppfylle målene som er satt for sektoren.  Gjennom utlysningen bør HK-dir 

også legge til rette for at det etableres samarbeid med fylkeskommuner og/eller relevante 

kompetansesentre og/eller universitets- og høyskoleinstitusjoner. 

 

Sentrene skal utvikle fremragende kvalitet innenfor høyere yrkesfaglig utdanning. Det er 

derfor en forutsetning at sentrene har et tyngdepunkt i HYU, og at de bidrar til å fremme 

fagskoleutdannings egenart som praksisnær og rettet mot å dekke kompetansebehov i 

arbeidslivet 

 

Gjennom pilotordningen skal HK-dir sikre et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å kunne 

vurdere om ordningen bør gjøres permanent, hvor mange sentre det er formålstjenlig å ha, og 

om ulike måter å innrette virkemidlet på har ulik effekt. Som et ledd i kunnskapsutviklingen 

skal HK-dir sørge for at ordningen evalueres, med mål om å ha et best mulig 

beslutningsgrunnlag for eventuell videreføring når forsøksperioden er over. Forslag til plan for 

evaluering skal sendes KD innen 31.03.  

Rapportering og leveranse:   

HK-dir skal levere forslag til kriterier og rammer for utlysning av senteret, samt en tidsplan for 

arbeidet og plan for evaluering til KD innen 31. mars. 

 

 

Oppdrag nr:  2022-019 

Oppdrag:  Kompetanseprogrammet – bransjeprogram og 

andre kompetansetiltak 

Frist: 15. mars 2023: Resultatrapportering i HK-dirs ordinære 

årsrapport 

Tildeling: Tiltaket skal finansieres innenfor gjeldende bevilgning i 

2022. 
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Bakgrunn for oppdraget: 

Åtte bransjeprogram ble satt i gang i 2020, hvorav seks ble satt i gang våren 2020 som et 

svar på krisen i økonomien. Ved slutten av 2021 var det disponible midler igjen i 

Kompetanseprogrammet, på kap. 257, post 70, jf. Innst. 119 S (2021-2022) og Prop. 51 S 

(20201–2022). Departementet tar sikte på at deler av ubrukte midler fra 2021 blir tildelt HK-dir 

for å gi rom for å videreføre kompetansetiltak og iverksette nye tiltak innenfor 

Kompetanseprogrammet i 2022. Departementet vil komme tilbake til dette i eget tildelingsbrev 

i løpet våren. Departementet legger derfor til grunn at det vil være rom for å sette i gang tre 

nye bransjeprogram i 2022.  

 

Beskrivelse av oppdraget:  

Departementet ber direktoratet om å sette i gang tre nye bransjeprogram i 2022. Disse blir: 

- avfalls- og gjenvinningsbransjen  

- jordbruk-, skogbruk og gartnerinæringen 

- industri og bygg  

Programmet for industri og bygg skal være bredere enn programmet som ble startet opp i 

2019 ved at det også skal omfatte målgruppen for det ett-årige kompetanseløftet for utsatte 

industriklynger som ble startet i 2020.  

 

Departementet vil komme tilbake til HK-dirs søknad om overførte midler og øvrig 

handlingsrom på posten i et eget tildelingsbrev våren 2022. 

Andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 

HK-dir skal komme tilbake til departementet 1. november 2022 med en anbefaling om hvilke 

programmer av de seks som ble startet opp våren 2020 som bør videreføres i 2023 og hvilke 

som bør avvikles.  

 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 

Direktoratet skal inkludere rapporteringen av bruk av midlene i den ordinære årsrapporten for 

2022.  

 

 

2. Tildeling av midler 

(i 1 000 kr) 

Kap. Post Kapittelnavn 

Postnavn 

Tidligere 

tildelt 

Endring nå 

201  Analyse og kunnskapsgrunnlag   

 21 Spesielle driftsutgifter  20 000 

241  Felles tiltak for fagskoler   

 21 Spesielle driftsutgifter 18 300 7 000 

258  Tiltak for livslang læring   

 21 Spesielle driftsutgifter 130 100 250 

 



 

 

Side 10 
 

Korreksjon av post på tildeling kap. 288 Internasjonale samarbeidstiltak 

I tildelingsbrevet for 2022 er tildelingen på kap. 288 gitt på feil post. Korrekt post for 

tildelingen er post 74, ikke post 21.  

 

Opplæring i samisk gjennom godkjente studieforbund og nettskoler – endret beløp 

I tildelingsbrevet for 2022 oppgis det under tildelingen på kap. 254, post 70 Tilskudd til 

studieforbund at det avsettes 500 000 kroner til refusjon for opplæring i samisk gjennom 

godkjente studieforbund og nettskoler under både KD og KUD, jf. forskrift til sameloven om 

rett til opplæring i samisk. Dette beløpet endres til 800 000 kroner. Tildelingen på kap. 254, 

post 70 er uendret. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Maria Tagmatarchi Storeng (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Sidsel Aarnæs Arbo 

fung. avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Riksrevisjonen 

Sikt Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. 

Statens lånekasse for utdanning 

Utdanningsdirektoratet 
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