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Statsbudsjettet 2022. Korrigert supplerende tildelingsbrev nr. 4 til 
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om overføring av 
midler fra 2021 til 2022 og tildeling av ytterligere midler på kap. 241, post 
21 

Vi viser til supplerende tildelingsbrev nr. 4 fra Kunnskapsdepartementet til Direktoratet for 
høyere utdanning og kompetanse 28. april 2022. På grunn av en feil i opprinnelig brev 
sendes dette brevet som erstatning. 
 
1. Overføring av midler fra 2021 til 2022 

Kunnskapsdepartementet viser til Finansdepartementets rundskriv R-2/2022 om overføring 
av ubrukt bevilgning fra 2021 til 2022. Vi visere videre til Innst. 80 S (2021-2022) og Prop. 22 
S (2021-2022) Endringar i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet hvor det 
fremgår at samlet overføring på kap. 256, post 01 Driftsutgifter og kap. 272, post 50 
Virksomhetskostnader ikke kan overstige 5 pst. av det samlet bevilgning på postene var i 
2021. Videre fremgår det at kap. 272, post 51 Tiltak for internasjonalisering og post 52 Tiltak 
for høyere utdanning har stikkordsfullmakt «kan overføres» i 2021.  
 
Kunnskapsdepartementet stiller med dette følgende midler til disposisjon for Direktoratet for 
høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i 2022 på følgende kapitler og poster: 

- 600 000 kroner på kap. 201, post 21 
- 6 460 000 kroner på kap. 240, post 61 
- 10 250 000 kroner på kap. 241, post 21 
- 14 026 000 kroner på kap. 256, post 01 
- 192 000 kroner på kap. 256, post 21 
- 394 933 000 kroner på kap. 257, post 70 
- 62 548 000 kroner på kap. 258, post 21 
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Side 2 
 

- 145 539 000 kroner på kap. 272, post 51 
- 276 500 000 kroner på kap. 272, post 52 
- 9 353 000 kroner på kap. 275, post 21 

 
Beløpene gjelder overføring av ubrukte bevilgninger fra 2021 til 2022. 
 
Tildelingen av midler på kap. 201, post 21 gjelder ADMOD. 
 
Tildelingen av midler på kap. 258, post 21 fordeles per prosjekt som følger: 

- Prosjekt 90300 Kompetanseprogrammet: 49,697 mill. kroner 
- Prosjekt 90600 Karriereveiledning: 3,315 mill. kroner 
- Prosjekt 90700 Kvalitetsutvikling: 9,236 mill. kroner 
- Prosjekt 90800 Andre prosjekter (ADMOD): 0,300 mill. kroner 

 
Tildelingen av midler på kap. 275, post 21 fordeles per prosjekt som følger: 

- Omstillingsmidler: 2,5 mill. kroner 
- Drift av Universell: 0,4 mill. kroner 
- ADMOD: 0,3 mill. kroner 
- Styrke kvalitet i praksis i lærerutdanningen: 6,153 mill. kroner 

 
Vi viser for øvrig til departementets brev av 6. desember 2021 angående tilbakebetalinger. 
Midler utbetalt i 2021 fra Kunnskapsdepartementet til Diku, som har blitt stående ubrukt og 
ikke er tilbakebetalt til departementet, er ikke lenger disponible for departementet og kan 
dermed heller ikke stilles til disposisjon for HK-dir.  
 
2. Tildeling av ytterligere midler på kap. 241, post 21 

Vi viser til ordinært tildelingsbrev for 2022 av 22. desember 2021 med tildeling av midler på 
kap. 241, post 21. I tillegg til disse midlene og overførte midler på posten fra 2021, jf. punkt 
1, stiller departementet til disposisjon 7,9 mill. kroner på posten med følgende føringer:  

- 5,2 mill. kroner til arbeid med kvalitetsutvikling av fagskolefeltet og utvikling av 
fagskolestatistikken, inkludert 1 mill. kroner til utdanningskvalitetsprisen for høyere 
yrkesfaglig utdanning og midler for å dekke statistikkavtalen med SSB på 
fagskoleområdet. HK-dir har fra 2022 ansvaret for å inngå avtalen på 
fagskoleområdet med SSB (Avtale om årlig bidrag til offisiell statistikk for 
fagskoler/høyere yrkesfaglig utdanning).  

- 2,7 mill. kroner til arbeid i Nasjonalt fagskoleråd med oppgradering av nasjonale 
fagplaner.  

 
3. Rapportering 

Departementet viser til kravene om økonomirapportering i det ordinære tildelingsbrevet til 
HK-dir for 2022. 
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4. Kontroll 

Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter 
forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet og lov om Riksrevisjonen § 12. De tildelte midlene 
kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med 
forutsetningene. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hedda Huseby (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Kristin Celius 
seniorrådgiver 
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