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Tillegg nr. 11 til tildelingsbrev til Udir for 2022 

Med grunnlag i Stortingets vedtak den 5. mai 2022 av forslagene i Prop. 78 S (2021-2022) 

og Innst. 270 S (2021-2022) gis med dette Utdanningsdirektoratet fullmakt til ytterligere å 

belaste de respektive kapitler og poster på statsbudsjettet for 2022 med inntil de beløp som 

er angitt i kolonnen "Endring nå" i tabellen nedenfor. 

(beløp i 1000 kroner) 

Kap. Post Kapittelnavn 

Postnavn 

Tidligere tildelt Endring nå 

225  Tiltak i grunnopplæringen   

 64 Tilskudd til opplæring av barn og 

unge som søker opphold i Norge 

 

30 705 

 

86 469 

226  Kvalitetsutvikling i 

grunnopplæringen 

 

 

 

 21 Særskilte driftsutgifter 1 607 401 40 000 

 

Kap. 226 post 21 

Midlene tildeles for å finansiere ny tilskuddsordning for tilskudd til utvikling og oversettelse av 

læremidler og pedagogisk barnehagemateriell på ukrainsk. Kunnskapsdepartementet viser til 

omtale i Prop. 78 S (2021-2022), og jf. Innst. 270 S (2021-2022): 

 

«For å kunne tilby barn, unge og voksne et godt utdanningstilbud i Norge er det 

viktig å ha gode læremidler, spesielt knyttet til morsmålundervisning, 

norskopplæring, samfunnsfag og tospråklig opplæring i fag. I dag er det nesten 

ingen læremidler i tråd med norske læreplaner og rammeplaner på ukrainsk. 

Det foreslås derfor 40 mill. kroner til en tilskuddsordning for læremidler og 

pedagogisk barnehagemateriell på ukrainsk for barn, unge og voksne.» 

Utdanningsdirektoratet 

Postboks 9359 Grønland 

0135 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/6118-75 

Dato 

6. mai 2022 

 

 



 

 

Side 2 
 

 

Retningslinjer for den nye tilskuddsordningen ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 8. 

april 2022, i henhold til § 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i 

Bestemmelser om statlig økonomistyring, og formidlet til Udir i brev av 8. april 2022 (vår ref. 

22/1829-1). 

 

Med hilsen 

 

 

Matias Nissen-Meyer (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Bjørn Breivik 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Riksrevisjonen 

 


	Sdm_AMNavn
	Sdo_AMAdr
	Sdo_AMPostNR
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___1___1

