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Tillegg til tildelingsbrev til Udir nr. 14 for 2021 om overføring av ubrukte 
midler fra 2020 til 2021 
Med grunnlag i Finansdepartementets godkjenning 3. mars 2021 til å overføre ubrukte 
bevilgninger fra statsbudsjettet for 2020, gis med dette Utdanningsdirektoratet 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 357 094 12 375 
 21 Spesielle driftsutgifter 208 305 7 265 
 70 Tilskudd til læremidler 72 807 23 059 
222  Statlige skoler og 

fjernundervisningstjenester 
  

 01 Driftsutgifter 118 212 2 945 
225  Tiltak i grunnopplæringen   
 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 87 660 1 748 
226  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen   
 21 Spesielle driftsutgifter 1 524 417 116 612 
 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold 35 826 42 804 
230  Statlig spesialpedagogisk støttesystem   
 01 Driftsutgifter 35 012 223 
231  Barnehager   
 21 Spesielle driftsutgifter 470 000 35 391 
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Kap. 226, post 21  
Direktoratet har søkt om å få overført 106,912 mill. kroner på posten. Overføringen fordeles 
per prosjekt som følger:  

• Prosjekt 61000: 23,585 mill. kroner 
• Prosjekt 62000: 73,913 mill. kroner 
• Prosjekt 63000: 6,476 mill. kroner 
• Prosjekt 64000: 2,938 mill. kroner 

 
Midlene forutsettes benyttet til de faseforskyvede aktiviteter og utgifter som fremgår i 
søknaden fra direktoratet. 
 
Det tildeles 3 mill. kroner knyttet til økt behov for administrative ressurser i 
Utdanningsdirektoratet, særlig i lys av meroppgaver knyttet til håndteringen av covid-19. 
Direktoratet fordeler på ulike prosjektnumre etter behov. 
 
Det tildeles 2 mill. kroner på prosjektnummer 63000 knyttet til mer forskning om 
konsekvenser av pandemien for barns læring og psykososiale miljø. 
 
Det tildeles 5,5 mill. kroner på prosjektnummer 63000 knyttet til behov for å få mer kunnskap 
om digitalisering i skolen , jf. Prop. 117 S (2019-2020) og Handlingsplan for digitalisering i 
grunnopplæringen (2020-2021), jf. Tildelingsbrev for Utdanningsdirektoratet 2021 Oppdrag 
nr. 2021-007. 
 
Utdanningsdirektoratet er tildelt 12,6 mill. kroner til strategiplan for realfag og talentsentre for 
realfag for 2021 på prosjektnr. 62000. Som følge av omlegging av tildelingene til talentsentre 
for realfag fra å gjelde skoleår til å gjelde budsjettår (kalenderår) reduseres tildelingen med 
3,3 mill. kroner. Samtidig tildeles det 1 mill. kroner til talentsentre for realfag fra høsten 2021, 
som oppfølging av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2021, jf. Innst. 12 S (2020-
2021). Departementet viser til egen prosess for å avklare hvordan midlene skal brukes. I sum 
reduseres derfor tildelingen til strategiplan for realfag og talentsentre for realfag med 2,3 mill. 
kroner. 
 
Det tildeles 1,5 mill. kroner på prosjektnr. 62000 til oppdrag om å foreslå ny modell for 
beregning av tilskudd til frittstående grunnskoler, jf. oppdrag nr. 2021-020. 
 
Kap. 231, post 21   
Direktoratet har søkt om å få overført 34,891 mill. kroner på posten. Midlene forutsettes 
benyttet til de faseforskyvede aktiviteter og utgifter som fremgår i søknaden fra direktoratet. 
Dette inkluderer en økning av midler til regional ordning, økt støtte til implementering av 
rammeplanen, utvikling av verktøy for barnehagefaglig grunnkompetanse og to ekstra 
klasser til videreutdanning for barnehagelærere for studieåret 2021/2022. 
 
Det tildeles 500 000 kroner til arbeidet i direktoratet med å utrede nærmere regnskapsmessig 
skille for private barnehager. 
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Når det gjelder rapportering om bruk av midlene, vises det til kap. 8 i tildelingsbrevet for  
2021. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 
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