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Tillegg til tildelingsbrev til Udir nr. 6 for 2021 med oppdrag 2021-015 om 
ny innretning på prosjekt- og grunntilskudd 

Oppdrag nr: 2021-015 

Oppdrag:  Ny innretning prosjekt- og grunntilskudd 

Frist: 16. april 2021  

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende 
rammer.  

Bakgrunn for oppdraget: 
I Prop. 1 S for 2021 har departementet varslet at innrettingen av prosjekttilskuddet (225.74) 
skal endres fra 2022-budsjettet, ved at tilskuddet blir mer avgrenset enn i dag. På den måten 
kan ordningen rettes inn mot prosjekter på områder der departementet mener det er et særlig 
behov for at private og frivillige organisasjoner gjennomfører tidsavgrensede tiltak. 
Departementet tar sikte på å presentere den nye innrettingen i Prop. 1 S for 2022.  
 
Departementet har også varslet Stortinget om at det tas sikte på å legge om grunntilskuddet 
(225.75) fra 2022-budsjettet ved at det blir stilt tydeligere krav til organisasjonene som skal få 
tilskudd. I Prop. 1 S for 2022 er det informert om at organisasjonene som får grunntilskudd i 
2021, vil bes om å gi informasjon om planlagt bruk av tilskuddet. Dette vil danne grunnlag for 
vurderinger av hvilke organisasjoner som skal få tilskudd i 2022, og nivået på tilskuddet. 

Beskrivelse av oppdraget:  
Departementet ber Udir om å sende forslag til tematisk avgrensning for prosjekttilskuddet for 
2022. I innspillet kan det foreslås flere alternative avgrensninger. 
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Side 2 
 

Udir mottar i dag årsbudsjett, årsregnskap og årsplan fra de 20 ulike organisasjonene som får 
grunntilskudd under 225.75. Departmenentet ber Udir om å også innhente følgende 
informasjon fra de ulike organisasjonene: 

- Hvordan skal grunntilskuddet fra Udir for 2021 benyttes? 
- Hvor stor andel av organisasjonens inntekter utgjør grunntilskuddet fra Udir? 
- Hvilke andre virksomheter mottar organisasjonene tilskudd fra og hvor mye? 
- Ev. annen relevant informasjon som vurderingsgrunnlag 

 
Det kan være krevende for flere organisasjoner å spesifisere hvordan tilskuddet skal benyttes 
i og med at tilskuddet er et driftstilskudd. Det vil også variere hvordan organisasjonene velger 
å svare på spørsmålene, da de har ulik virksomhet. KD ønsker primært informasjon om den 
delen av virksomheten som er rettet mot grunnopplæringen. Det kan også være 
hensiktsmessig å utforme et standard skjema for innhenting av informasjon, slik at 
sammenstilling og vurdering av data ikke blir for omfattende. Udir kan i svaret på oppdraget 
også gi faglige vurderinger av hvilke organisasjoner som bør motta grunntilskudd. 
 
Vi ber også Udir om å utarbeide felles retningslinjer for tilskudd under kapittelpost 225.75. 
Frist for nye retningslinjer settes til 1. august 2021. 

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Ingen. 
 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Utkvittering av utført oppdrag sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi til Katrine 

Øhrn katrine.ohrn@kd.dep.no, Marius Seljedal marius.seljedal@kd.dep.no  og 

Bjørn Breivik bjorn.breivik@kd.dep.no innen 16. april 2021. Frist for nye retningslinjer er 
1. august 2021.  
 

 
 
Med hilsen 
 
 
Morten Rosenkvist (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Riksrevisjonen 

 

mailto:postmottak@kd.dep.no
mailto:katrine.ohrn@kd.dep.no
mailto:marius.seljedal@kd.dep.no
mailto:bjorn.breivik@kd.dep.no

	Tillegg til tildelingsbrev til Udir nr. 6 for 2021 med oppdrag 2021-015 om ny innretning på prosjekt- og grunntilskudd

