
 
 

 

Kunnskaps- og integreringsministeren 

 

 

Postadresse: Postboks 8119 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Kirkeg. 18 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 872 417 842 

Statsbudsjettet 2020 Prop. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet 
Rettebrev 

Kunnskapsdepartementet gjør herved Stortinget oppmerksom på følgende tre saker som er 

omtalt i Prop. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet:  

 

Boks 4.2 Forslag til tiltak 2020 – integreringsløftet  

I boks 4.2 Forslag til tiltak 2020 – integreringsløftet på side 240 er det ved en feil oppført at 

det er foreslått 10 mill. kroner til sosialt entreprenørskap under Arbeids- og 

sosialdepartementet og Barne- og familiedepartementet. Dette stemmer ikke. Regjeringen 

foreslår ikke midler til tiltaket. 

  

Kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 60 

Integreringstilskudd 

Følgende setning har falt ut under posten:  

«Departementet foreslår å redusere posten med 17,3 mill. kroner.» 

 

Kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 71 Tilskudd til 

innvandrerorganisasjoner og annet frivillig arbeid  

I tabell 4.33 Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på side 259 foreslås det at Just Unity skal 

motta 0,9 mill. kroner over ordningen i 2020. Kunnskapsdepartementet har nylig blitt 

informert om at organisasjonen har innstilt sitt arbeid, og det foreslås derfor at 

organisasjonen ikke mottar midler i 2020. 

 

I samme tabell fremgår det at Caritas Norge har mottatt 2 mill. kroner over ordningen i 2019. 

Det korrekte beløpet er 3 mill. kroner. 
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Side 2 
 

For å sikre at Caritas mottar tilsvarende tilskuddsbeløp i 2020 som i 2019, foreslås det at 

midlene som skulle gått til Just Unity, 0,9 mill. kroner, går til Caritas. I tillegg foreslås det at 

0,1 mill. kroner fra kapittel 291, post 21 Særskilte driftsutgifter omdisponeres til posten og går 

til Caritas. Dette innebærer at vi anbefaler at kommunal- og forvaltningskomiteen foreslår å 

gjøre følgende budsjettendringer: 

 

- budsjettforslaget for 2020 under kap. 291, post 21 reduseres med 100 000 kroner, fra 

65 512 000 kroner til 65 412 000 kroner 

- budsjettforslaget for 2020 under kap. 291, post 71 økes med 100 000 kroner, fra  

124 443 000 kroner til 124 543 000 kroner 
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Godkjent med elektronisk signatur 

Jan Tore Sanner 
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