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Tillegg til tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet nr. 21 for 2021 om 
justerte tildelinger som følge av RNB m.m. 

 
Dette tillegget til tildelingsbrev inneholder justerte tildelinger knyttet til behandling av Prop. 
195 S (2020-2021), jf. Innst. 600 S (2020-2021) m.m. 
 

1. Justerte tildelinger knyttet til behandling av Prop. 195 S (2020-2021), jf. Innst. 600 S 
(2020-2021) m.m. 

Utdanningsdirektoratet gis med dette fullmakt til ytterligere å belaste de respektive kapitler og 
poster på statsbudsjettet for 2021 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 369 469 400 

 21 Spesielle driftsutgifter 215 570 -11 847 

224  Tilskudd til freds- og 
menneskerettighetssentre 

  

 70 Freds- og 
menneskerettighetssentre 

 
100 838 

 
2 400 

225  Tiltak i grunnopplæringen   

 01 Driftsutgifter 23 970 -12 970 

 21 Spesielle driftsutgifter 112 446 -87 446 
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Side 2 
 

 64 Tilskudd til opplæring av barn og 
unge som søker opphold i Norge 

36 265 -4 181 

226  Kvalitetsutvikling i 
grunnopplæringen 

  

 21 Spesielle driftsutgifter 1 641 029 293 500 

228  Tilskudd til frittstående skoler mv.   

 71 Frittstående videregående skoler 1 718 569 1 000 

 76 Andre frittstående skoler 42 046 8 543 

 79 Toppidrett 77 403 1 000 

 82 Kapital- og husleietilskudd for 
friskoler 

 
83 337 

 
30 000 

 85 Kompensasjon for merutgifter 
knyttet til covid-19 

40 000 16 000 

231  Barnehager   

 21 Spesielle driftsutgifter 505 391 6 000  

3220  Utdanningsdirektoratet   

 01 Inntekter ved oppdrag 13 962 -11 847 

3225 04 Refusjon av ODA-godkjente 
utgifter 

12 495 -4 179 

Om tildelingen over kap. 220, post 01 

Det tildeles 1 mill. kroner som skal benyttes til å styrke arbeidet med tilsyn av friskoler. 
Samtidig reduseres tildelingen med 0,6 mill. kroner for oppgaver som er flyttet fra 
Utdanningsdirektoratet til Kompetanse Norge. 

Om tildelingen over kap. 224, post 70 

Økningen av tildelingen på 2,4 mill. kroner fordeles slik: 
- 1,4 mill. kroner til Falstadsenteret for å øke senterets kapasitet og kompetanse til 

undervisning av skoleelever i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. 
- 1 mill. kroner til Arkivet freds- og menneskerettighetssenter I Kristiansand til senterets 

arbeid med krigsseilerregisteret. 
 
Tilskuddsøkningene er ettårige. 

Om tildelingen over kap. 226, post 21 

Det tildeles 256 mill. kroner over prosjektnummer 64000 knyttet til ulike tiltak for faglig støtte 
og for å ta igjen tapt læring som følge av langvarige smitteverntiltak 

- Det tildeles 240 mill. kroner som skal fordeles pro rata til alle kommuner, 
fylkeskommuner og friskoler etter antall elever og antall barn i barnehage. 

- Det tildeles 10 mill. kroner som skal gå til områdene i regjeringens områdesatsing. 
Midlene fordeles sjablongmessig med 6 mill. kroner til områdene i Oslo og 1 mill. 
kroner hver til områdene i hhv. Drammen, Stavanger, Bergen og Trondheim. 



 

 

Side 3 
 

- Det tildeles 6 mill. kroner til Røde Kors – digital leksehjelp. Av dette gjelder 4 mill. 
kroner teknisk utvikling av ny plattform, mens 2 mill. kroner skal gå til rekruttering og 
opplæring av flere frivillige. 

 
Det tildeles 6 mill. kroner over prosjektnummer 62000 som et engangstilskudd til 
produksjonsskoler i Vestland fylkeskommune. 
 
Det tildeles 1,5 mill. kroner over prosjektnummer 62000 til et engangstilskudd til Dale Oen 
Academy. 
 
Det tildeles 30 mill. kroner over prosjektnummer 62000 til kompetansetiltak om psykisk helse 
i skolen. Det vil komme eget oppdragsbrev om dette. 

Om tildelingen over kap. 228, post 71 

Tildelingen gjelder et engangstilskudd til Maritim videregående skole Sørlandet. 

Om tildelingen over kap. 228, post 76 

Tildelingen gjelder fasttilskudd og elevtilskudd til drift av Maritim videregående skole 
Sørlandet fra høsten 2021 

Om tildelingen over kap. 228, post 79 

Tildelingen gjelder et engangstilskudd til Wang Romerike. Det tildelte beløpet skal i sin helhet 
gå til Wang Romerike og ikke fordeles etter de vanlige beregningsreglene for 
tilskuddsordningen. 

Om tildelingen over kap. 231, post 21 

Det tildeles 3 mill. kroner til  
- å sette i gang et arbeid med å skaffe mer kunnskap om tilsyn med kvalitet i 

barnehagene etter barnehageloven med forskrifter og videreutvikle tilsynet 
- å sette i gang utviklingsprosjekter for nye måter å organisere barnehagene  

Det vil komme eget oppdragsbrev om dette. 
 
Det tildeles 3 mill. kroner til å utvikle støttemateriell om flerspråklige barns norsk- og 
samiskspråklige kompetanse. Det vil komme eget oppdragsbrev om dette. 
 
 
Når det gjelder rapportering om bruk av midlene, vises det til kap. 8 i tildelingsbrevet for 
2021. 
 

2. Endret bevilgning på kap. 225, post 69 Tiltak for fullføring av videregående 
opplæring – konsekvenser for tilskudd til friskoler 

 
Det vises til følgende omtale i Prop. 195 S (2020-2021) under kap. 225, post 69 



 

 

Side 4 
 

 
"Forskyving av tilskudd til friskoler 
Det er avsatt totalt 20 mill. kroner til friskoler av tilskuddene for at permitterte og 
arbeidsledige og avgangselever med hull i vitnemålet skal fullføre videregående opplæring. 
Utbetalt tilskudd vil avhenge av antall elever i målgruppen som får tilbud i friskolene. 
Tilskuddet som er bevilget for 2021 gjelder opplæring i skoleåret 2021–2022. For at 
tilskuddet skal utbetales til friskolene i riktig budsjettår foreslås det å redusere bevilgningen 
med 10 mill. kroner." 
 
Endringen påvirker ikke tildelingene til Udir, da tilskudd til friskoler for elever som inngår i 
målgruppen for de aktuelle ordningene skal utbetales fra tilskuddsposter under kap. 228, og 
avregnes mot redusert bevilgning på kap. 225, post 69 ifm nysalderingen. Vi gjør imidlertid 
oppmerksom på at endringen ifm RNB 2021 betyr at tilskudd som utbetales til friskolene i år, 
skal gjelde for høsten 2021. Tilskudd for våren 2022 bevilges i 2022-budsjettet. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 

Elisabeth Grøvan Ruud 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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