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Vi viser til tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2020, samt tillegg nr. 1-3. 
 
Dette brev har følgende inndeling: 

1. Overføring av ubrukte midler fra 2019 til 2020 
2. Status kap. 226 post 21 etter endring 
3. Tildeling kap. 228 ny post 83 
4. Rapportering om bruk av midlene omtalt i inndeling 1-3 
5. Nye oppdrag til Utdanningsdirektoratet 

 Oppdrag nr. 2020-021 - om tilskuddsordning for initiativer som støtter 
undervisningen hjemme under korona-krisen 

 Oppdrag nr. 2020-022 – om koordineringsgruppe på direktoratsnivå om 
sårbare barn og unge under Covid-19 pandemien  

 Oppdrag nr. 2020-023 – om sammen med FHI å utarbeide 
veiledningsmateriell for barnehager og skoler  
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Side 2 
 

1. Overføring av ubrukte midler fra 2019 til 2020 

Med grunnlag i Finansdepartementets godkjenning 3. mars 2020 til å overføre ubrukte 
bevilgninger fra statsbudsjettet for 2019, gis med dette Utdanningsdirektoratet fullmakt til 
ytterligere å belaste de respektive kapitler og poster på statsbudsjettet for 2020 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 363 313 5 965 

 21 Spesielle driftsutgifter 203 059 10 528 

 70 Tilskudd til læremidler mv 70 549 23 859 

222  Statlige skoler og 
fjernundervisningstjenester 

  

 01 Driftsutgifter 111 017 258 

 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold 1 636 244 

225  Tiltak i grunnopplæringen   

 63 Tiltak til samisk i grunnopplæringen 80 107 2 700 

226  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen   

 21 Spesielle driftsutgifter 1 240 589 69 946 

 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold 57 400 42 819 

230  Statlig spesialpedagogisk støttesystem   

 01 Driftsutgifter 34 936 1 052 

231  Barnehager   

 21 Spesielle driftsutgifter 451 000 14 636 

 
Kap. 226 post 21 
Direktoratet har søkt om å få overført 69,946 mill. kroner på posten. Overføringen fordeles 
per prosjekt som følger: 

 Prosjekt 61000: 5,423 mill. kroner 
 Prosjekt 62000: 55,434 mill. kroner 
 Prosjekt 63000: 4,324 mill. kroner 
 Prosjekt 64000: 4,765 mill. kroner 

Midlene forutsettes benyttet til de faseforskyvede aktiviteter og utgifter som fremgår i 
søknaden fra direktoratet. 
 
Kap. 281 post 01 
Direktoratet har søkt om å få overført 0,9 mill. kroner fra denne post til kap. 275 post 21, med 
begrunnelse om faseforskyvning av utgifter i forbindelse med igangsetting av Faglig råd for 
lærerutdanning.  
 
Søknaden innvilges ikke. Vi viser til tildelingsbrevet for 2020, hvor direktoratet er tildelt  
0,9 mill. kroner over kap. 275 post 21 til dette formålet i år. 
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2. Status tildeling kap. 226 post 21 etter endringer 

Etter ovenstående endringer, utgjør tildeling for kap. 226 post 21 totalt ca. 1,311 mrd. kroner. 
Tildeling per prosjekt utgjør følgende: 

 Prosjekt 61000: 254,423 mill. kroner 
 Prosjekt 62000: 877,658 mill. kroner 
 Prosjekt 63000: 71,757 mill. kroner 
 Prosjekt 64000: 104,615 mill. kroner 
 Prosjekt 65000: 2,082 mill. kroner 

 

3. Tildeling kap. 228 ny post 83 

Kunnskapsdepartementet viser til ny tilskuddsordning på kap. 228 post 83, Kompensasjon til 
friskoler for refundert foreldrebetaling ifb. stenging av skole og SFO, jf. Innst. 233 (2019-
2020) og Prop. 73 S (2019-2020).  
 
Frittstående grunnskoler i Norge som mottar offentlig tilskudd og som har rapportert SFO-
tilbudet i GSI skoleåret 2019-2020, kan søke om kompensasjon for bortfall av 
foreldrebetaling i SFO perioden SFO-tilbudet må holde stengt eller har drift med redusert 
kapasitet, etter vedtak fattet av Helsedirektoratet med hjemmel i smittevernloven § 4-1. 
Tilskuddsordningen omfatter også Den franske skolen og den tysk-norske skolen. 
 
Kunnskapsdepartementet ber om at Utdanningsdirektoratet utbetaler tilskuddet i tråd med 
retningslinjene for tilskuddsordningen, fastsatt av departementet 8. april 2020. 
 
Departementet gir med dette direktoratet fullmakt til å belaste kap. 228 post 83 med inntil  
10 mill. kroner. 
 

4. Rapportering om bruk av midlene 

Når det gjelder rapportering om bruk av midlene, vises det til kap. 8 i tildelingsbrevet for 
2020. 
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5. Nye oppdrag til Utdanningsdirektoratet 

 
Oppdrag nr. 2020-021 - om tilskuddsordning for initiativer som støtter undervisningen 
hjemme under korona-krisen 
 

Oppdrag nr: 2020-021 

Oppdrag:  Opprette søkbar tilskuddsordning for initiativer som 
støtter undervisningen hjemme under korona-krisen 

Frist:  Udir sender forslag til retningslinjer for 
tilskuddsordningen til KD senest 6/7. april 

 KD tar sikte på å fastsette retningslinjer senest 
15. april. 

 Kunngjøring/utlysning senest 16. april 

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget skal løses innefor gjeldende rammer på kap 
226, post 21.   

Bakgrunn for oppdraget: 
Det er i forbindelse med korona-utbruddet krevende for skolene å planlegge undervisning 
som både passer for alle elevene og som er gjennomførbar i en hjemmesituasjon.. 
Departementet har registrert et stort engasjement i skole-Norge for å dele praksis og 
kunnskap og gjøre hverandre gode, og vi har derfor opprettet en midlertidig tilskuddsordning 
for dette formålet. Kunnskapsdepartementet vil sett av 3 mill. kroner på kap. 226, post 21 til 
en søkbar tilskuddsordning.  

Beskrivelse av oppdraget:  
KD ber Udir opprette en søkbar tilskuddsordning. Tilskuddsordningen skal kun gi støtte til 
initiativer: 

 som har et klart og tydelig formål om å støtte opplæringstilbudet hjemme forbindelse 
med korona-krisen  

 som ikke har kommersielle formål   
 
I tillegg skal tilskuddsordningen våre åpen, tilgjengelig og aktivt kommunisert slik at så mange 
initiativ som mulig får mulighet til å søke.   
 
Deloppdrag 1: Utarbeide forslag til retningslinjer for ordningen som sendes til KD for 
fastsettelse. 
Deloppdrag 2: Forvalte tilskuddsordningen i tråd med fastsatte retningslinjer for ordningen.. 

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Ingen 
 

Rapportering: 
Rapportering i tråd mer rapporteringskrav i tildelingsbrevet. Oversendelse av leveranser 
innenfor fristene sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi til Jorgen.Risvik-
Jellum@kd.dep.no, Khalid.Lafkiri@kd.dep.no, Anne.Borgersen@kd.dep.no og 
Bjorn.Breivik@kd.dep.no. 

mailto:postmottak@kd.dep.no
mailto:Jorgen.Risvik-Jellum@kd.dep.no
mailto:Jorgen.Risvik-Jellum@kd.dep.no
mailto:Khalid.Lafkiri@kd.dep.no
mailto:Anne.Borgersen@kd.dep.no
mailto:Bjorn.Breivik@kd.dep.no
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Oppdrag nr. 2020-022 – om koordineringsgruppe på direktoratsnivå om sårbare barn 
og unge under Covid-19 pandemien  
 

Oppdrag nr: 2020-022 

Oppdrag:  Deltagelse i koordineringsgruppe på direktoratsnivå om 
sårbare barn og unge under Covid-19 pandemien  
 

Frist: Direktoratsgruppen skal gi en statusrapport hver 14. 
dag til Barne- og familiedepartementet   

Finansiering: budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende 
rammer. 

Bakgrunn for oppdraget: 
Covid 19-pandemien og de innførte smitteverntiltakene har potensielt omfattende 
konsekvenser for sårbare barn og unge og deres familier. Regjeringen har besluttet at det 
skal opprettes en koordineringsgruppe på direktoratsnivå for å sikre at sårbare barn og unge 
blir ivaretatt og at det eksisterer et helhetlig kunnskapsgrunnlag for konsekvensene av 
pandemien og iverksatte smitteverntiltak for denne gruppen.  
 

Beskrivelse av oppdraget:  
Koordineringsgruppen skal ledes av Bufdir, og skal bestå av representanter fra 
Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet (Hdir), Utdanningsdirektoratet (Udir), 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Politidirektoratet (POD) og Sekretariatet for 
konfliktrådene (SfK). Deltakelse i direktoratsgruppen skal være på relevant ledernivå. 
 
Gruppen skal ha dialog med Barneombudet, Nasjonalbiblioteket og relevante representanter 
for frivilligheten. En av oppgavene til gruppen vil være å utarbeide statusrapporter hver 14. 
dag for hvordan gruppen sårbare barn og unge fanges opp og følges opp under pandemien. 
Gruppen skal også fremme forslag til oppfølgingstiltak. 
 
Arbeidet til direktoratsgruppen forankres i interdepartemental arbeidsgruppe ledet av BFD. 
Gruppen består ellers av representanter fra HOD, JD, KD, KMD og KUD.  
 
Bufdir tar initiativ til  konstituering av direktoratsgruppen så raskt som mulig, og senest innen 
8. april 2020. 
 

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Videre beskrivelse av oppdraget følger av vedlagte mandat 
 

Rapportering: 
KD ber om at statusrapportene fra direktoratsgruppen og eventuelle andre leveranser sendes 
til postmottak@kd.dep.no med kopi til Monja Marie Evdahl (monja-marie.evdahl 
@kd.dep.no)  og Bjørn Breivik (bjorn.breivik@kd.dep.no) så sant ikke annet blir avtalt. For 
øvrig rapportering viser KD til rapporteringskrav i årets tildelingsbrev. 

mailto:postmottak@kd.dep.no
mailto:bjorn.breivik@kd.dep.no
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Oppdrag nr. 2020-023 – om sammen med FHI å utarbeide veiledningsmateriell for 
barnehager og skoler  
 

Oppdrag nr: 2020-023 

Oppdrag:  Sammen med FHI utarbeide veiledningsmateriell for 
barnehager og skoler som tydeliggjør hvilke tilpasninger 
virksomhetene må gjøre for å sikre smittevernfaglig 
forsvarlig drift 

Frist: Veiledningsmateriellet må være klart til henholdsvis 15. 
april for barnehager og 20. april for skoler slik at 
barnehage- og skoleeiere har tid til å gjøre nødvendige 
forberedelser før en gradvis gjenåpning fra 20. og 27. 
april.  

Finansiering: budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende 
rammer. 

Bakgrunn for oppdraget: 
Regjeringen har i dag besluttet at barnehager skal gjenåpnes fra 20. april. Fra 27. april 
gjenåpnes skoler 1.- 4. trinn, skolefritidsordninger og videregående skoler for elever som skal 
ut i lære neste skoleår. Gjenåpning kan kun foretas dersom det smittevernfaglige kan 
ivaretas.  
 

Beskrivelse av oppdraget:  
Folkehelseinstituttet får sammen med Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utarbeide 
veiledningsmateriell for barnehager og skoler som tydeliggjør hvilke tilpasninger 
virksomhetene må gjøre for sikre en smittevernfaglig forsvarlig drift. Tiltakene skal omfatte 
hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og retningslinjer for når personell og elever må holde 
seg hjemme (tidlig isolering av barn, unge og ansatte med symptomer). Det skal også 
utarbeides et kompetanseopplegg for barnehager og skoler. Materialet må inneholde 
veiledning om smittevern tilpasset barnehager og skoler, veiledning om smittevern ved skyss, 
håndtering av barn og ansatte i risikogruppene, håndtering av muntlig, muntlig praktisk, 
praktisk og skriftlig privatisteksamen mv. Materialet skal også kunne brukes ovenfor foresatte.  
 
FHI og Udir skal samarbeide i utarbeidelsen av materialet. Representanter for sentrale parter 
på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i barnehage og skole skal bidra i arbeidet. Udir bes 
derfor om å ha tett dialog med disse og Oslo kommune underveis. 
  

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Det forutsettes at Udir har dialog med koordineringsgruppen om håndtering av skriftlig 
muntlig, muntlig praktisk og praktisk privatisteksamen.  

Rapportering: 
Leveranser sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi til Ann Helen Elgsæther (Ann-
Helen.Elgsather@kd.dep.no) og Bjørn Breivik (Bjorn.Breivik@kd.dep.no) om ikke annet 
avtales. For øvrig rapportering viser vi til rapporteringskrav i årets tildelingsbrev. 

 

mailto:postmottak@kd.dep.no
mailto:Ann-Helen.Elgsather@kd.dep.no
mailto:Ann-Helen.Elgsather@kd.dep.no
mailto:Bjorn.Breivik@kd.dep.no
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Mandat for koordineringsgruppe for tilbudet til sårbare barn og unge under Covid19-
pandemien 
 

1. Bakgrunn og formål 
 
Covid19-pandemien og de innførte smitteverntiltakene har potensielt omfattende 
konsekvenser for sårbare barn og unge og deres familier, og det uttrykkes bekymring fra 
mange hold om effektene både på kort og lang sikt. Sårbare barn skal også i krisetid fanges 
opp, få hjelp og ivaretas. Problemstillingene er tverrsektorielle. En del tjenester som yter 
bistand til sårbare barn og unge opererer med sterkt redusert kapasitet. Det kan få svært 
store konsekvenser for denne gruppen. Det er derfor avgjørende at det sikres en god 
koordinering mellom relevante sektorer slik at gruppen ivaretas på en god måte. Gjennom de 
etablerte strukturene i krisehåndteringen er det mekanismer for jevnlig rapportering for status 
for de samfunnskritiske funksjonene særskilt og for alle sektorområder. Disse mekanismene 
fanger ikke nødvendigvis godt nok opp utfordringer knyttet til gruppen sårbare barn og unge. 
Det er behov for en egen struktur på direktoratsnivå som sikrer at problemstillinger av 
relevans for denne gruppen drøftes og håndteres på tvers av sektorene. Det er videre behov 
for at regelmessige vurderinger av tilstanden og mulige tiltak løftes opp til departement og 
regjering. 
 
Det ligger som et premiss for arbeidet at normal drift i tjenestene skal tilstrebes så raskt som 
det er forsvarlig ut fra gjeldende smittevernråd 
 
 

2. Oppgaver 
 

Gruppen skal: 
 

a) sikre oppdatert informasjon om sårbare barn og unge og koordinert informasjonsflyt 
mellom direktoratene og ut til tjenestene.  

 
b) gi en statusrapport hver 14. dag til barne- og familieministeren om hvordan gruppen 

sårbare barn og unge fanges opp og følges opp under pandemien og  forslag til 
oppfølgingstiltak. BFD forankrer arbeidet i den interdepartementale gruppen.  
 

c) beskrive ulike scenarier for konsekvenser for gruppen sårbare barn og unge i en 
situasjon med en langvarig pandemi med tilhørende smitteverntiltak, og vurdere tiltak 
for å bøte på konsekvensene dette vil ha for sårbare barn og unge over tid. 
 

d) Gruppen skal etablere dialog med Barneombudet, sentrale organisasjoner i frivillighet 
som jobber med sårbare barn og unge, samt Nasjonalbiblioteket for å fange opp de 
utfordringer disse observerer og diskutere hvordan disse organisasjonene kan bidra. 
 
 

 



 

 

3. Organisering og deltagelse 
Gruppen ledes av Bufdir. Andre deltagere er Hdir, Udir, FHI, IMDi, POD og SfK. Gruppen er 
ikke noe beslutningsorgan. Vedtak om oppfølging av gruppens arbeid fattes av de 
deltagende virksomheter innenfor de til enhver tid gjeldende fullmakter de har. Gruppens 
rapporter blir offentlige fra det tidspunkt BFD bestemmer. 
 
 

4. Fremdrift og milepæler 
- Gruppen etableres og møtes snarest 
- Gruppen leverer sin første statusrapport 20. april 2020,  
- Gruppen leverer første vurdering av mulige konsekvenser og tiltak ved en langvarig 

pandemi innen utgangen av april, jf. punkt 2c) ovenfor 
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