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Statsbudsjettet 2008 – Supplerende tildelingsbrev nr. 1 

Det vises til hovedtildelingsbrev av 19.12.2007, søknad av 01.02.2008 fra direktoratet om 

overføring av udisponert bevilgning fra 2007 til 2008, St.prp. nr. 59 (2007-2008) 

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008 og søknad av 14.05.2008 

fra direktoratet om omdisponering av budsjettmidler til PAS/PGS. 

 

Dette brevet har følgende inndeling:  

1. Justerte tildelinger som følge av overføringer fra 2007 til 2008  

2. Justeringer som følge av revidert nasjonalbudsjett 2007 

3. Omdisponeringer bl.a. som følge av søknad fra direktoratet. 

 

1. OVERFØRINGER FRA 2007-2008 

På grunnlag av Finansdepartementets samtykke av 11.03.08 til å overføre ubrukte 

bevilgninger på statsbudsjettet for 2007, gir Kunnskapsdepartementet med dette 

Utdanningsdirektoratet fullmakt til ytterligere å belaste de respektive kapitler og 

poster på statsbudsjettet for 2008 med inntil de beløp som er angitt i 

kolonnen ”Endring nå” i oppstillingen nedenfor.  

                                                                                                              (1000 kroner) 

Kap.  

Post 

Kapittelnavn 

Postnavn 

Tidligere 

tildelt 

Endring 

nå 

220  Utdanningsdirektoratet   

 70 Tilskudd til læremidler 40 483 1 572 

222  Statens grunn- og videregående skoler   

 01 Driftsutgifter 93 300 430 
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225  Tiltak i grunnopplæringen   

 01 Driftsutgifter (Eksamensbevilgningen) 122 738 151 

 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overf. 51 196 1 378 

226  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen   

 21 Spesielle driftsutgifter  910 474 7 916 

230  Kompetansesentra for spesialundervisning   

 01 Driftsutgifter 582 136 8 691 

 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold, kan overf. 7 174 722 

Departementet ber direktoratet komme tilbake med en  disponeringsplan for de 

overførte prosjektmidlene på kap 226 post 21. 

 

2. ENDRINGER SOM FØLGE AV ST.PRP. NR. 59 (2007-2008) 

Med forbehold om Stortingets tilslutning, gjøres følgende endringer i tildelingen til 

Utdanningsdirektoratet for 2008: 

Kap.  

Post 

Kapittelnavn 

Postnavn 

Tidligere 

tildelt 

Endring 

nå 

220  Utdanningsdirektoratet   

 01 Driftsutgifter 145 187 28 235 

 21 Spesielle driftsutgifter 5 871 - 2 500 

225  Tiltak i grunnopplæringen   

 01 Driftsutgifter (Eksamensbevilgningen) 122 738 7 000 

 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overf. 51 196 - 5 693 

 64 Tilsk. til oppl. av barn og unge i statlige asylmottak 60 867 35 969 

226  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen   

 21 Spesielle driftsutgifter  910 474 - 36 300 

228  Tilskudd til private skoler mv.   

 70 Private skoler med rett til statstilskudd 2 528 382 - 9 420 

230  Kompetansesentra for spesialundervisning   

 01 Driftsutgifter 582 136 3 700 

3220  Utdanningsdirektoratet   

 02 Salgsinntekter 12 560 - 6 400 

3225  Tiltak i grunnopplæringa   

 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 20 690 12 234 

3230  Kompetansesentre for spesialundervisning   

 02 Salgsinntekter 5 819 6 400 

 

Under følger en redegjørelse for endringene (hentet fra forslag i St.prp. nr. 59): 

 

Kap. 220 Utdanningsdirektoratet 

Post 01 Driftsutgifter 

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner 

Kunnskapsdepartementet tar sikte på å fastsette forskrift om godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner fra utlandet med hjemmel i barnehageloven i løpet av våren 
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2008. Utdanningsdirektoratet vil være ansvarlig for godkjenningsprosessen. Tildelingen 

på posten økes med kr 135 000 mot en tilsvarende reduksjon under kap. 231, post 21. 

 

Flytting av drifts- og prosjektmidler 

Etter opprettelsen av Utdanningsdirektoratet i 2004 er en del prosjektoppgaver gått 

over til å bli faste driftsoppgaver.  

 Det flyttes 36,9 mill. kroner fra kap. 226, post 21 til kap. 220, post 01. 

 Det flyttes 0,6 mill. kroner til utv. oppgaver fra kap. 220, post 01 til kap. 226, post 21. 

 Det flyttes 8,2 mill. kroner til lydbokprod. fra kap. 220, post 01 til kap. 230, post 01.  

 Inntektskrav på kap. 3220, post 02 og kap. 3230, post 02 justeres parallelt. 

Samlet økes tildelingen på post 220.01 med 28,2 mill. kroner. 

 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 

Tildelingen reduseres med 2,5 mill. kroner mot en tilsvarende 

økning under kap. 230, post 01. Overføringen gjelder lydbokproduksjon. 

 

Kap. 3220 Utdanningsdirektoratet 

Post 02 Salgsinntekter mv. 

Et inntektskrav på 6,4 mill. kroner knyttet til salg av lydbøker overføres 

fra kap. 3220, post 02 til kap. 3230, post 02, jf. omtale under kap. 220, post 01 

og 21. Tildelingen reduseres derfor med 6,4 mill. kroner. 

 

Kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen 

Post 01 Driftsutgifter 

Tildelingen styrkes med 7,0 mill. kroner i 2008 mot en tilsvarende reduksjon under kap. 

230, post 01. Midlene skal dekke økte utgifter til produksjon av oppgaver og 

oppnevning og skolering av sensorer på grunn av parallell avvikling av eksamen etter 

både tidligere og nye læreplaner. 

 

Post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres 

Tildelingen fastsettes i forhold til antall elever i grunnskolen og i videregående 

skoler. Innrapporterte elevtall per 1. oktober 2007 viser en nedgang i antall elever 

sammenliknet med elevtallet som ble lagt til grunn for saldert budsjett 2008. Tildelingen 

reduseres derfor med om lag 5,7 mill. kroner. 

 

Post 64 Tilskudd til opplæring av barn og unge i statlige asylmottak 

Tildelingen bestemmes av antall barn og unge i statlige asylmottak. Nye prognoser fra 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet viser en økning i forventet gjennomsnittlig 

belegg i mottakene i forhold til det som ble lagt til grunn i tildelingsbrevet. Tildelingen 

økes derfor med om lag 36 mill. kroner i 2008. 

 

Kap. 3225 Tiltak i grunnopplæringen 

Post 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 

Tildelingen på posten justeres parallelt med bevilgningen på kap. 225, post 64. 

Det legges til grunn at 85 pst. av barn og unge som får opplæring i statlige 
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asylmottak kommer fra ODA-godkjente land, og at 40 pst. av disse har vært i 

landet i mindre enn ett år. Tildelingen på inntektsposten økes derfor med 12,2 mill. 

kroner i 2008. 

 

Kap. 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 

36,9 mill. kroner overføres til kap. 220, post 01 knyttet til diverse utviklingsoppgaver, 

samtidig som 0,6 mill. kroner overføres fra kap. 220, post 01 jf. omtale under denne 

posten. Samlet reduseres tildelingen på posten med 36,3 mill. kroner. 

 

Direktoratet bes komme med forslag til justert disponeringsplan som følge av dette. 

 

Kap. 227 Tilskudd til særskilte skoler 

Post 70 Tilskudd til den franske og den tyske skolen i Oslo 

Kunnskapsdepartementet har fremforhandlet utkast til en revidert avtale med Tyskland 

om den tyske skolen i Oslo. Etter den nye avtalen vil skolen fra og med høsten 2008 ha 

videregående trinn i tillegg til grunnskole, samt en ny finansieringsordning som vil 

omfatte både grunn- og videregående opplæring. Avtalene vil bli lagt fram for Stortinget 

i egen proposisjon. For skoleåret 2008–09 er Norges samlede tilskudd til skolen for 

barnetrinn og videregående trinn 1 avtalt til maksimalt 8 mill. kroner. Skolen får i dag 

1,8 mill. kroner i statstilskudd per år. Norges merkostnad etter ny avtale vil høsten 2008 

utgjøre 2,6 mill. kroner. Departementet vil komme tilbake til saken når Stortinget har 

behandlet forslaget om ny avtale. 

 

Kap. 228 Tilskudd til private skoler mv. 

Post 70 Private skoler med rett til statstilskudd, overslagsbevilgning 

Kap. 6A i privatskoleloven slutter å gjelde fra 1. juli 2010, jf. privatskoleloven 

§ 8–2. Innen den tid må skolene som hører inn under nåværende kap. 6A i 

privatskoleloven (såkalte 6A-skoler), ha søkt om ny lovtilknytning. Om lag 25 

skoler er aktuelle for godkjenning etter fagskoleloven. 6A-skoler som ønsker å 

tilby godkjent fagskoleutdanning, skal få beholde muligheten til fremtidig tilskudd 

for faktiske studenter begrenset til det antallet studieplasser de har godkjenning 

for, jf. Innst. O. nr. 88 (2006–2007) og Innst. O. nr. 89 (2006–2007). 

Skoler som er godkjent og i drift etter kap. 6A i privatskoleloven, får tilskudd over 

kap. 228 Tilskudd til private skoler mv. Enkelte av disse har imidlertid fått 

godkjenning som fagskole og startet med fagskolevirksomhet. Disse skolene fyller 

ikke lenger vilkårene etter kap. 6A i privatskoleloven. De skal dermed få tilskudd 

over kap. 276 Fagskoleutdanning.  

Tilskuddet til de skolene om har startet fagskolevirksomhet, og som har gitt melding til 

Kunnskapsdepartementet om dette, overføres fra kap. 228, post 70 til kap. 276, ny 

post 72, jf. St.prp. nr. 7 (2007–2008). Tildelingen på kap. 228 post 70 reduseres derfor 

med 9,4 mill. kroner i 2008. Følgende skoler har blitt fagskoler og skal få tilskudd over 

276 i stedet for 228 fra juli 2008: Asker kunstfagskole, Einar Granum kunstfagskole og 

Ålesund kunstfagskole. Tilskuddet fra Udir til disse skolene stoppes derfor fra samme 

tidspunkt. 
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Kap. 230 Kompetansesenter for spesialundervisning 

Post 01 Driftsutgifter 

Tildelingen på posten reduseres med 7 mill. kroner mot en tilsvarende økning under 

kap. 225, post 01, jf. omtale under denne posten. Reduksjonen forutsettes ikke å ha 

vesentlige konsekvenser for aktivitetsnivået i kompetansesentrene. Videre økes 

bevilgningen på posten med 10,7 mill. kroner til lydbokproduksjon mot en tilsvarende 

reduksjon på 8,2 mill. kroner under kap. 220, post 01 og 2,5 mill. kroner under kap. 220, 

post 21, jf. omtale under disse postene. Samlet økes tildelingen på posten med 3,7 mill. 

kroner i 2008. 

 

Kap. 3230 Kompetansesenter for spesialundervisning 

Post 02 Salgsinntekter mv. 

Inntektskrav på 6,4 mill. kroner knyttet til salg av lydbøker overføres fra kap. 3220, post 

02 til kap. 3230, post 02. Inntektskravet på posten økes derfor med 6,4 mill. kroner. 

For øvrig må midlene på de ulike budsjettkapitler og poster nyttes til de formål og tiltak 

som er angitt i hovedtildelingsbrevet for 2007, og innenfor de fullmakter som 

departementet har gitt Utdanningsdirektoratet.  

 

Andre saker fra RNB 2008: 

 

Kap. 220 Utdanningsdirektoratet 

Post 01 Driftsutgifter 

Fullmakt til leie av lokaler 

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2008 kan inngå avtale om leie 

av lokaler til Utdanningsdirektoratet med leieutgifter utover hva som kan dekkes 

under kap. 220 Utdanningsdirektoratet, post 01 Driftsutgifter. 

 

Kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen 

Post 60 Tilskudd til landslinjer 

Det tas sikte på at Buskerud fylkeskommune skal få tilskudd til et landslinjetilbud 

i Vg2 ur- og instrumentmaker ved Kongsberg videregående skole fra høsten 2008. 

Tilskuddet dekkes innenfor bevilgningen i 2008. 

 

Post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen 

Regjeringen foreslår å gjennomføre et samarbeidsprosjekt mellom kriminalomsorgen, 

NAV og utdanningsmyndighetene innen en periode på tre år. Prosjektet 

skal bidra til at innsatte etter endt soning tilbakeføres til samfunnet og kommer i 

arbeid. Rusomsorg og boligspørsmål inngår også i dette samarbeidet. Konseptet er 

hentet fra Sverige og gjennomføres etter den såkalte KrAmi-modellen. Prosjektet 

er planlagt ledet av Fylkesmannen i Hordaland og skal vare ut 2010. Det foreslås å 

dekke utgifter for inntil 1 mill. kroner per år knyttet til opplæringssektorens del av 

prosjektet innenfor rammen av posten i prosjektperioden. 
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3. ANDRE OMDISPONERINGER 

Direktoratet søker i sitt brev av 14. mai 2008 omdisponere midler på kap. 226 post 21 for 

å dekke et merbehov knyttet til utvikling av prøveadministrasjons-systemet PAS og 

prøvegjennomføringssystemet PGS. 

Departementet vil komme tilbake til denne saken. 

 

Når det gjelder rapportering om bruk av midlene, vises til pkt. 6 i hovedtildelingsbrevet.  

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at midlene ikke kan overføres til 2009 uten 

særskilt samtykke. 

 

 

Vedlagt følger en samletabell for alle endringene i dette brevet og justerte tildelinger. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Johan Raaum (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Gunnar Eie 

 seniorrådgiver 

 

 

 

Kopi: Riksrevisjonen



Side 7 

 

 

Justert tildeling til Utdanningsdirektoratet per 20. mai 2008 
       

     (i 1000 kroner) 

Kap. Post Benevnelse 
Tildelings-
brev 2008 

Overføring 
fra 2007 

Endring i 
RNB 2008 

Justert 
tildeling 

220 01 Driftsutgifter 145 187 0 28 235 173 422 

220 21 Spesielle driftsutgifter 5 871 0 -2 500 3 371 

220 70 Tilskudd til læremidler 40 483 1 572 0 42 055 

222 01 Driftsutgifter 93 300 430 0 93 730 

225 01 Driftsutgifter (eksamen) 122 738 151 7 000 129 889 

225 63 
Tilskudd til samisk i 
grunnopplæringen, kan 
overføres. 

51 196 1 378 -5 693 46 881 

225 64 
Tilskudd til opplæring av 
barn og unge i statlige 
asylmottak 

60 867 0 35 969 96 836 

226 21 Spesielle driftsutgifter 910 474 7 916 -36 300 882 090 

228 70 
Private skoler med rett til 
statstilskudd 

2 528 382 0 -9 420 2 518 962 

230 01 Driftsutgifter 582 136 8 691 3 700 594 527 

230 45 
Større utstyrsinnkjøp og 
vedlikehold, kan overføres 

7 174 722 0 7 896 

3220 02 Salgsinntekter 12 560 0 -6 400 6 160 

3225 04 
Refusjon av ODA-
godkjente utgifter 

20 690 0 12 234 32 924 

3230 02 Salgsinntekter 5 819 0 6 400 12 219 

 


