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Tillegg til tildelingsbrev nr. 8 for 2021 med justerte tildelinger knyttet til 
behandling av Prop. 79 S (2020-2021) 

Dette tillegget til tildelingsbrev har følgende inndeling:  
1. Justerte tildelinger knyttet til behandling av Prop. 79 S (2020-2021), jf. Innst. 233 S 

(2020-2021) m.m. 

1. Justerte tildelinger knyttet til behandling av Prop. 79 S (2020-2021), jf. Innst. 233 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 

225  Tiltak i grunnopplæringen   

 69 Tiltak for fullføring av 
videregående opplæring 

150 000 100 000 

226  Kvalitetsutvikling i 
grunnopplæringen 

  

 21 Spesielle driftsutgifter 1 523 917 500 

 65 (Ny) Tilskudd til nye og utvidete 
sommerskoletilbud ifb. 
Koronapandemien 

0 500 000 

Utdanningsdirektoratet 
Postboks 9359 Grønland 
0135 OSLO 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/5419-57 

Dato 

19. mars 2021 

 

 



 

 

Side 2 
 

Om tildelingen over kap. 225, post 69 

Tildelingen er en videreføring av tiltaket beskrevet i Oppdrag 2020-035 i Tillegg nr. 7 til 
tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2020. 
 
Tiltaket retter seg mot lærlinger (ungdom og voksne), lærekandidater og 
praksisbrevkandidater som er eller står i fare for å bli permittert, eller miste læreplassen, og 
for at flere får en læreplass. Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot utfordringer i fag- og 
yrkesopplæringen og lærefag som er særlig hardt rammet av covid-19-pandemien og 
følgene av den. Fylkeskommunene kan bruke midlene på en rekke ulike tiltak avhengig av 
regionale utfordringer som for eksempel:  
 

- Arbeid med å formidle læreplasser 
- Stimulere lokalt næringsliv eller opplæringskontor til å senke terskelen/redusere 

risikoen ved å ta inn lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater 
- Rekruttere lærebedrifter 
- Tiltak som bidrar til at lærlingen/lærekandidaten/praksiskandidaten får fullført 

læreløpet sitt i bedrift 
- Økt lærlingtilskudd for lærlinger/lærekandidater/praksiskandidater til bedrifter i 

bransjer som er hardt rammet 
- Tilbud om alternativ Vg3 i skole som alternativ til læreplass 

 
Fylkeskommunene mottar et eget tilskudd til ordningen Fagbrev på jobb, og dette tilskuddet 
skal derfor ikke benyttes på denne ordningen. 
 
Tilskuddet skal fordeles til fylkeskommunene etter delkostnadsnøkkelen for videregående 
opplæring i inntektssystemet for kommunesektoren. 
 
Tiltaket evalueres av NIFU på oppdrag fra KD. Utdanningsdirektoratet bes om å bistå 
evalueringen ved behov.  
 
Det skal rapporteres til KD 1. juni og 15.oktober. I rapportene skal følgende inngå:  

- Antall lærlinger,  lærekandidater og praksiskandidater som som er finansiert av 
tilskuddet fordelt på lærefag og tiltak 

- En sammenstilling av og vurdering av tiltakene fylkene har benyttet  
 
Det skal også leveres en sluttrapport i løpet av våren 2022. Endelig dato bestemmes i dialog 
med Udir.  

Om tildelingen over kap. 226, post 21 

Tildelingen på 0,5 mill. kroner er knyttet til oppfølging av oppdrag 2021-012 om data og 
forskning på opplæringstilbud for nyankomne elever. 



 

 

Side 3 
 

 

Om tildelingen over kap. 226, post 65 

Det er i forbindelse med behandlingen av Prop. 79 S (2020-2021), jf. Innst. 233 S (2020-
2021) opprettet en ny post som gjelder tilskudd til nye og utvidete sommerskoletilbud. Det 
tildeles 500 mill. kroner til dette, som Udir skal tildele videre til kommunene. Direktoratet skal 
videre utarbeide retningslinjer for tilskuddsordningen og et veiledningsmateriale kommunene 
kan bruke i planleggingen og gjennomføringen av sommerskoletilbudene, jf. dialog mellom 
KD og direktoratet våren 2021. Direktoratet kan på denne bakgrunn benytte en mindre andel 
av bevilgningen (inntil 200 000 kr) til nødvendig administrasjon av ordningen, herunder 
utarbeidelse av veiledningsmateriale. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Riksrevisjonen 
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