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Tillegg nr. 36 til tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2022 – 
Justerte tildelinger som følge av nysalderingen 
(omgrupperingsproposisjonen)  

I henhold til Prop. 21 S (2022–2023) Endringer i statsbudsjettet 2022 under 
Kunnskapsdepartementet og Innst. 117 S (2022–2023), gjøres følgende endringer i 
tildelingen til Utdanningsdirektoratet for 2022:       

Kap. Post Kapittelnavn 
Postnavn 

Endring nå 
(i 1000 kr) 

225  Tiltak i grunnopplæringen  

   63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen -10 886 

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

-11 031 

 67 Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk -572 
 69 Tiltak for fullføring av videregående 

opplæring 
-1 407 

 74 Prosjekttilskudd -3 335 

3225  Tiltak i grunnopplæringen  

 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 35 995 

228  Tilskudd til private skoler mv.  

 70 Private grunnskoler 155 024 
 71 Private videregående skoler 31 045 
 72 Diverse skoler som gir yrkesrettet 

opplæring  
-12 485 

 73 Private grunnskoler i utlandet 19 419 
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Side 2 
 

 74 Private videregående skoler i 
utlandet 

2 760 

 75 Private skoler for funksjonshemmede 
elever 

43 869 

 76 Andre private skoler -535 
 77 Den tysk-norske skolen i Oslo 233 
 78 Kompletterende undervisning -792 
 81 Elevutveksling til utlandet -1 051 
 85 Kompensasjon for merutgifter knyttet til 

covid-19 
70 000 

Kap. 228 post 71 

Privatskoleloven avgrenser fleksibiliteten som de godkjente private videregående skolene 
har til å gjøre løpende endringer i opplæringsløpene, i tråd med intensjonen bak 
tilskuddsmidlene. Det vil derfor være krevende for de private videregående skolene å bruke 
midlene på den måten Stortinget har lagt til grunn. Bevilgningen under kap. 228, post 71 
reduseres derfor med 6,2 mill. kroner i budsjettet for 2022.  

Kap. 228 post 85 

Det er lagt til grunn at private skoler skal kompenseres for økonomiske konsekvenser av 
covid-19-pandemien på om lag samme nivå per elev som offentlige skoler. Bevilgningen 
på posten økes med 70 mill. kroner som kompensasjon for de økonomiske 
konsekvensene av pandemien i første halvår av 2022. Ordningen omfatter private 
grunnskoler og videregående skoler som er godkjente med hjemmel i privatskoleloven, 
Den tysk-norske skolen i Oslo, Den franske skolen i Oslo og Unitet World College i Fjaler. 

Tilbaketrekking av midler – kap. 226 post 21  

Departementet trekker tilbake 15 mill. kroner som ble tildelt over kap. 226 post 21 i tillegg 
nr. 16. Midlene gjelder økt bemanning på skoler i levekårsutsatte områder, og disse midler er 
utbetalt direkte fra departementet.  

 

Når det gjelder rapportering om bruk av midlene, vises det til pkt. 8 i tildelingsbrevet for 2022. 

 

Med hilsen 
 
Marius Seljedal (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 

Young-Ai Hwang 
seniorrådgiver 
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