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Magnus O. K. 
Worren 
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Supplerende tildelingsbrev nr. 11 Driftsutgifter, Kompetanseprogrammet 
og kontingent 
Vi viser til tildelingsbrevet for 2022 og supplerende tildelingsbrev til dette. 
 
Kunnskapsdepartementet gir med dette Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 
(HK-dir) justert fullmakt til å belaste følgende kapitler og poster på statsbudsjettet for 2022 
med inntil de beløp som er angitt: 
            (beløp i 1 000 kroner) 
Kap. 256 Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Tidligere 

tildelt 
Tildeling i 
dette brev 

Post 01 Driftsutgifter 369 782 33 000 
 
            (beløp i 1 000 kroner) 
Kap. 3256 Direktoratet for høyere utdanning og 
kompetanse 

Tidligere 
tildelt 

Tildeling i 
dette brev 

Post 02 Salgsinntekter mv. 396 38 000 
 

       (beløp i 1 000 kroner) 
Kap. 257 Kompetanseprogrammet Tidligere 

tildelt 
Tildeling i 
dette brev 

Post 70 Tilskudd 700 806 -160 000 
 
            (beløp i 1 000 kroner) 
Kap. 272 Tiltak for internasjonalisering og høyere 
utdanning 

Tidligere 
tildelt 

Tildeling i 
dette brev 

Post 71 Tilskudd til tiltak for internasjonalisering 122 395 -11 087 

Direktoratet for høyere utdanning og 
kompetanse 
 
 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/4886-184 

Dato 

15. desember 2022 

 

 



 

 

Side 2 
 

Justeringene har grunnlag i Stortingets vedtak 14.12.22 i forbindelse med behandlingen av 
Innst. 117 S (2022–2023), jf. Prop. 21 S (2022–2023). Vi viser til omtale av endringene her 
med justering av inntekter og utgifter i forbindelse med inntekter fra EU til administrasjon, 
noe mindrebehov knyttet til vakanser i 2022, mindreforbruk for Kompetanseprogrammet og 
noe mindre kontingent til Den nordiske avtalen om gjensidig tilgang til høyere utdanning enn 
opprinnelig budsjettert med. 
 
Når det gjelder rapportering om bruk av midlene, vises det til tildelingsbrevet for 2022. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hedda Huseby (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Magnus O. K. Worren 
utredningsleder 
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