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Tillegg nr. 34 til tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet med oppdrag 
2022-040 om omgjøring av grunntilskudd til organisasjoner til et 
søknadsbasert tilskudd - utarbeiding av utkast til forskrift om 
grunntilskudd til organisasjoner 

Oppdrag nr: 2022-040 
Oppdrag:  Omgjøring av grunntilskudd til organisasjoner til et 

søknadsbasert tilskudd. Utarbeiding av utkast til 
forskrift om grunntilskudd til organisasjoner. 

Frist: 20. januar 
Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

I forslaget til statsbudsjett for 2023 er Udirs 
driftsbevilgning økt med 1 mill. kroner på bakgrunn av 
dette oppdraget. Midlene vil etter planen tildeles i 
tildelingsbrevet for 2023. 

Bakgrunn for oppdraget: 
I Prop. 1 S (2022–2023) for Kunnskapsdepartementet er det varslet at ordningen med 
grunntilskudd til organisasjoner (kap. 225, post 75) skal gjøres om til en søknadsbasert 
ordning fra statsbudsjettet for 2024. Det skal bidra til å gjøre ordningen mer gjennomsiktig, 
lettere å etterprøve og sikre likebehandling. Omleggingen skal videre bidra til mer effektiv 
bruk av tilskuddsmidlene for å støtte opp under målene for grunnopplæringen, og redusere 
risikoen for bruk av tilskuddsmidler som er i strid med tilskuddsregelverket. 
 
Den nye søknadsbaserte ordningen skal ha et tilskuddsregelverk som er fastsatt i forskrift, jf. 
også oppdrag nr. 2022-010.  
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Side 2 
 

Beskrivelse av oppdraget:  
Prosess 
Utdanningsdirektoratet skal utarbeide utkast til tilskuddsforskrift for den søknadsbaserte 
ordningen med grunntilskudd til organisasjoner. Utkast til høringsnotat med forslag til 
tilskuddsforskrift skal forelegges departementet innen 20. januar. Når departementet har gitt 
tilbakemelding på utkastet til tilskuddsforskrift, skal Udir sende denne på offentlig høring. 
Direktoratet skal etter høringen oppsummere høringsuttalelsene, og gi sin tilrådning til 
departementet. Departementet tar sikte på å fastsette tilskuddsforskriften tidlig i april 2023. 
 
Etter at departementet har fastsatt forskriften for ordningen skal direktoratet på grunnlag av 
fastsatt budsjettramme lyse ut tilskuddsmidlene, behandle søknader og gjøre vedtak. 
Direktoratet og departementet vil ha nærmere dialog om tidspunktet for vedtak.  
 
En omgjøring av grunntilskuddsordningen til en søknadsbasert ordning, vil innebære et 
betydelig merarbeid for Utdanningsdirektoratet som tilskuddsforvalter. Omfanget vil være 
avhengig av kriteriene som settes for å kunne motta grunntilskudd. 
 
Føringer for innholdet i tilskuddsforskriften 
Det overordnede målet for ordningen skal fremdeles være å sikre langsiktige og stabile 
rammevilkår for nasjonale ressursmiljø som på en særlig måte bidrar til å nå målene 
departementet har satt for grunnopplæringen. Ordningen skal være så enkel som mulig å 
forholde seg til for potensielle tilskuddsmottakere og så effektiv som mulig å forvalte for 
Utdanningsdirektoratet som tilskuddsforvalter. 
 
Ordningen skal balansere flere hensyn: 

 De mest sentrale nasjonale ressursmiljøene skal fortsatt sikres langsiktige og stabile 
rammevilkår 

 Ordningen skal legge til rette for økt likebehandling, etterprøvbarhet og 
gjennomsiktighet i forvaltningen 

 Tilskuddsforvaltningen skal være i tråd med gjeldende regelverk, inkldert EØS-
avtalens regler om offentlig støtte 

 Det skal være god kontroll med at midlene er benyttet i tråd med forutsetningene for 
tilskuddet  

 Utdanningsdirektoratet skal kunne forvalte ordningen på en effektiv måte 
 
I beskrivelsen av formålet med tilskuddsordningen skal det skilles mellom formål for ulike 
typer organisasjoner, basert på forskjeller mellom aktivitetene til dagens mottakere av 
grunntilskudd. Dersom det er vanskelig å ivareta enkelte organisasjoner og deres aktiviteter 
som i dag støttes gjennom grunntilskuddsordningen, skal Udir vurdere om disse 
organisasjonene bør skilles ut fra den søknadsbaserte grunntilskuddsordningen og organiseres 
med tilskudd gjennom egne ordninger. 
 
I oordningen skal det gis tilsagn om tilskudd for flere år av gangen, med forbehold om 
Stortingets budsjettvedtak. 



 

 

Side 3 
 

Føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Oppdraget skal utføres i tråd med prinsippene i utredningsinstruksen.  
 
Det skal alltid redegjøres for økonomiske og adminstrative konsekvenser av oppdraget. 
Dersom det oppstår budsjettbehov som følge av oppdraget utover det som fremgår av dette 
oppdraget, skal KD varsles. 
 
Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Når direktoratet anser oppdraget som utført, sendes enten beskjed om at oppdrag er utført, eller 
det som skal eventuelt skal leveres, til Postmottak@kd.dep.no med kopi til 
Etatsstyringsgruppen@kd.dep.no og Øystein Braaten obr@kd.dep.no innen 20.01.2023. 
 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Erik Blom-Dahl (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Grethe Daal Berentzen 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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