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Tillegg nr. 16 til tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2022 Justerte 
tildelinger som følge av RNB 
Dette tillegget til tildelingsbrev inneholder justerte tildelinger knyttet til behandling av 
Prop. 115 S (2021-2022), jf. Innst. 450 S (2021-2022) og vedtak 827. 
 
Utdanningsdirektoratet gis med dette 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 1 000 kroner) 
Kap. Post Kapittelnavn 

Postnavn  
Tidligere 
tildelt  

Endring nå 

220  Utdanningsdirektoratet   
 01 Driftsutgifter 364 951 -1 122 
222  Statlige skoler og 

fjernundervisningstjenester 
  

 01 Driftsutgifter 125 513 -126 
224  Tilskudd til freds- og 

menneskerettighetssentre 
  

 70 Freds- og menneskerettighetssentre 110 460 2 400 
225  Tiltak i grunnopplæringen   
 01 Driftsutgifter 23 684 -10 423 
 21 Spesielle driftsutgifter 114 774 -90 010 
 60 Tilskudd til landslinjer 247 269 -2 293 
226  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen   
 21 Spesielle driftsutgifter 1 647 401 104 000 
 22 Videreutdanning for lærere og skoleledere 1 673 722 -103 000 
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Side 2 
 

228  Tilskudd til frittstående skoler mv.   
 70 Frittstående grunnskoler 3 198 229 -4 568 
 71 Frittstående videregående skoler 1 740 303 3 504 
 72 Diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring 155 354 262 
 73 Frittstående grunnskoler i utlandet 109 297 -123 
 74 Frittstående videregående skoler i utlandet 13 335 22 
 76 Andre frittstående skoler 60 813 48 
 77 Den tysk-norske skolen i Oslo 30 309 -14 
 83 Midlertidig støtte til Møbelsnekkerskolen, 

Plus-skolen og Hjerleid Handverksskole 
(Ny) 

0 4 300 

231  Barnehager   
 21 Spesielle driftsutgifter 568 201 15 000 
3225  Tiltak i grunnopplæringen   
 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 11 201 33 353 

 
Under følger nærmere omtale av enkelte av endringene. 
 
Kap. 220 post 01 
Bevilgningen er redusert med 1,1 mill. kroner knyttet til forventede budsjettgevinster fra 
endrede jobbreisevaner som følge av pandemien. 
 
Kap. 222 post 01 
Bevilgningen er redusert med 126 000 kroner knyttet til forventede budsjettgevinster fra 
endrede jobbreisevaner som følge av pandemien. 
 
Kap. 224, post 70 
Økningen i tildelingen fordeler seg slik: 

- Tilskuddet til Falstadsenteret skal økes med 1,4 mill. kroner for å øke senterets 
kapasitet og kompetanse til undervisning av skoleelever i menneskerettigheter og 
demokratisk medborgerskap. 

- Tilskuddet til Narviksenteret skal økes med 1 mill. kroner til å ferdigstille utviklingen av 
et digitalt register over norske soldater som deltok i kampene i Norge i 1940. 

 
Kap. 225, post 01 og 21 
Bevilgningen på postene er redusert med 100 mill. kroner grunnet innsparinger knyttet til 
avlyst eleveksamen. 
 
I tillegg er bevilgningen på postene redusert med 0,4 mill. kroner knyttet til forventede 
budsjettgevinster fra endrede jobbreisevaner som følge av pandemien. 
 
Kap. 226, post 21 
Bevilgningen på posten er styrket med: 

• 75 mill. kroner for å motvirke negative konsekvenser av pandemien. Fordeling 
avklares nærmere i dialog med departementet. 

• 15 mill. kroner til økt bemanning på skoler i områder med levekårsutfordringer. 
Utarbeiding av retningslinjer avklares i nærmere dialog med departementet. 



 

 

Side 3 
 

• 12 mill. kroner til styrking av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende 
praksis. 

• 2 mill. kroner til Lørenskog kommune og grunnskoleopplæring for rom. 
 
Kap. 228, post 83 
Fordeling av midlene avklares nærmere i dialog med departementet. 
 
Kap. 231, post 21 
Bevilgningen på posten er styrket med 15 mill. kroner til økt bemanning i barnehager i 
områder med levekårsutfordringer. Dette vil være en styrking av den eksisterende 
tilskuddsordningen til økt pedagogtetthet i barnehager i levekårsutsatte områder. Midlene 
skal fordeles til de aktuelle områdene, på samme måte som de midlene som allerede er 
utbetalt i denne tilskuddsordningen. 
 
 
Når det gjelder rapportering om bruk av midlene, vises det til kap. 8 i tildelingsbrevet for 
2022. 
 
Med hilsen 
 
 
Matias Nissen-Meyer (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

May-Lill Næss 
rådgiver 
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