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Revidert nasjonalbudsjett 2022, kap. 201, post 21, kap. 225, post 69, kap. 
258, post 21, kap. 256, post 01, kap. 272, post 52. Supplerende 
tildelingsbrev nr. 6 til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 
(HK-dir)  

 
Vi viser til at Stortinget vedtok endringer i statsbudsjettet for 2022 den 17. juni 2022, jf. Innst. 
Innst. 450 S (2021-2022) og Prop. 115 S (2021–2022). Vi viser videre til tildelingsbrevet for 
2022 til HK-dir fra Kunnskapsdepartementet den 22. desember 2021. 
 

1. Tildeling på kap. 201, post 21 - utdanningsmodellen ADMOD 
I supplerende tildelingsbrev nr. 1 2021 ble HK-dir tildelt midler og oppdragsgiveransvaret for å 
videreføre ADMOD-prosjektet i Statistisk sentralbyrå (SSB) for å fremskrive langsiktige 
kompetansebehov og - kompetansetilgang i Norge. Prosjektet strekker seg i første omgang over 
fire år (2021–2024) og skal knyttes til arbeidet i Kompetansebehovsutvalget. 
 
I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble det vedtatt å samle bevilgningen til 
ADMOD-prosjektet fra Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet på kap. 
201, post 21. Kunnskapsdepartementet stiller med dette 1 200 000 kroner til disposisjon for 
HK-dir på kap. 201, post 21 i forbindelse med dette oppdraget.  
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2. Tildeling på kap. 256, post 01 – reduksjon som følge av gevinst for endrede 
jobbreisevaner 

Pandemien har medført økt bruk av digitale møter og gitt statlige virksomheter en mulighet til å 
redusere reiseomfanget både på kort og lang sikt. Redusert reiseaktivitet vil både redusere 
reiseutgifter i virksomhetene og spare reisetid for de ansatte. Selv om reiseaktiviteten er 
høyere nå enn under pandemien, vil nivået på reiseaktiviteten trolig være varig redusert.  
 
I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2022 er det vedtatt å redusere bevilgningen til 
statlige virksomheter som følge av forventet gevinst av endrede jobbreisevaner. 
  
Bevilgningen til HK-dir på kap. 256, post 01 reduseres med 618 000 kroner på grunn av 
forventede budsjettgevinster fra endrede jobbreisevaner som følge av pandemien. Det 
innebærer at bevilgningen stilt til disposisjon for HK-dir over denne posten i tildelingsbrevet fra 
22. desember 2021 reduseres tilsvarende. 
 

3. Tildeling på kap. 225, post 69 – tilskudd til fylkeskommunene for økt fullføring 
av videregående opplæring 

I tildelingsbrevet til HK-dir for 2022 er det tildelt 442,3 mill. kroner på kap. 225, post 69. 
Kunnskapsdepartementet har holdt tilbake 20 mill. kroner av bevilgningen for å ta høyde for 
tilskudd til private skoler innenfor ordningene som finansieres på posten. 
 
Kunnskapsdepartementet stiller med dette 18 627 000 kroner til disposisjon for HK-dir på kap. 
225, post 69, slik at samlet beløp blir 460 927 000 kroner. Midlene skal fordeles mellom 
fylkeskommunene på samme måte som tilskuddsmidlene som allerede er tildelt til dette formålet 
(antall voksne i fylket som ikke har fullført utdanning utover grunnskolenivå). Fylkeskommunene 
skal ha fleksibilitet til å omprioritere mellom tilskudd på posten dersom vurderinger om 
ressursbehov tilsier det. 
 

4. Tildeling på kap. 258, post 21 – oppdrag om modulstrukturert opplæring for 
voksne 

Det vises til brev til HK-dir av 21. juni i år om justering av oppdrag 2022-001 Oppfølging av 
Fullføringsreformen – modulstrukturering av opplæring for voksne.  
 
Kunnskapsdepartementet stiller med dette 1 300 000 kroner til disposisjon for HK-dir på kap. 
258, post 21 i forbindelse med dette oppdraget (prosjektnr. 90500). 
 

5. Tildeling på kap. 272, post 52 – reduksjon i tiltak for internasjonalisering og 
høyere utdanning 

Bevilgningen på kap. 272, post 52 reduseres med 9 000 000 kroner. Midlene omdisponeres til 
kap. 285, post 53 for å avlaste situasjonen i Forskningsrådet. Det innebærer at bevilgningen stilt 
til disposisjon for HK-dir over denne posten i tildelingsbrevet fra 21. desember 2021 reduseres 
tilsvarende. 

6. 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.  
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Med hilsen 
 
 
Hedda Huseby (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 Maria Elise Rød 
 rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
 
Kopi: Riksrevisjonen 
         Nærings- og fiskeridepartementet 
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