
 

Tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur, utstyr og kompetanse 

knyttet til hjemmeundervisning 
 

Statsforvalteren i Oslo og Viken er i supplerende tildelingsbrev nr.1-21, tillegg nr.1 – KD, av 24. 

februar 2021, tildelt kr 22 169 000,-. 

 

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING 

1. Mål FOR ORDNINGEN 

1.1. Målformulering 

Målet for tilskuddsordningen er å legge til rette for digital hjemmeundervisning i forbindelse med 

Covid-19-utbruddet, gjennom å: 

• Styrke digital infrastruktur og systemer, samt kompetanse på drift av disse  

• Bidra til utjevning av levekårsforskjeller, der disse er til hinder for digital 

hjemmeundervisning 

 

1.2. Tilskuddsmottaker 

Tilskuddsmottakere er kommuner og fylkeskommuner som har elever, lærlinger og/eller 

lærerkandidater, inkludert voksne, og lærere i offentlige grunn- og videregående skoler i Norge. 

1.3. Målgruppe 

Målgruppen for tilskuddsordningen er elever/lærlinger/lærekandidater, inkludert voksne, og lærere i 

offentlige grunn- og videregående skoler i Norge. 

 

2. KRITERIER FOR MÅLOPPNÅELSE 

Opplysninger som skal innhentes for å belyse måloppnåelse: 

• Hvilke tiltak som er iverksatt (knyttet til infrastruktur/systemer og kompetanse, samt til 

utjevning av levekårsforskjeller som er til hinder for hjemmeundervisning) og omfanget av 

disse. 

3. TILDELINGSKRITERIER, HERUNDER BEREGNIGNSREGLER 

3.1. Vilkår for å få støtte 

Vilkår for å få støtte er at midlene brukes til tiltak som bidrar til å oppfylle målet med 

tilskuddsordningen. 

Tilskuddsordningen er en skjønnsmiddelordning. Ved tildeling av skjønnsmidler skal Statsforvalteren 

gjøre en helhetlig vurdering av kommunens og fylkeskommunenes behov. Utdanningsdirektoratet 

stiller kriterier for Statsforvalterens bruk av skjønn i supplerende tildelingsbrev til 

fylkesmannsembetene iht. målsetningene for ordningen. 



Kommuner og fylkeskommuner må sende inn fastsatt søknadskjema for ordningen for å komme i 

betraktning til å motta støtte.  

3.2. Beregningsregler 

Utdanningsdirektoratet har fastsatt ordningens øvre ramme til kr 22 169 000,- for Oslo og Viken. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken vil på bakgrunn av innsendte søknader fordele midlene basert på 

skjønnsmessige betraktninger, herunder omfanget av tiltak, kommunens økonomi og levekår i 

kommunen.  

Søknadsskjemaet for ordningen finnes her: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jqVvilNR-

kuai1c9mFpBhuKh_MYtpk5GnzjaVkXKUN1UMDMySlo3VjVGN01TTVY0TUZVUjZWS1o4OS4u  

4. OPPFØLGING OG KONTROLL 

Statsforvalteren og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene benyttes etter formålet.  

Tilskuddsmottakere skal innen august 2022 sende inn en kortfattet rapport som beskriver hvordan 

tildelte midler er benyttet, og evt hvordan restmidler er planlagt disponert.  

5. EVALURERING 

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å vurdere behovet for å evaluere ordningen.  

 

DEL II – FORVALTNING OG SAKSBEHANDLING AV ORDNINGEN 

 

6. ANSVAR FOR Å FORVALTE TILSKUDDSORDNIGNEN 

Ansvaret for å forvalte tilskuddsordningen er gitt av Utdanningsdirektoratet til Statsforvalteren i Oslo 

og Viken.  

Statsforvalteren skal 

• Utarbeide lokale retningslinjer og søknadskjema for ordningen 

• Gjøre tilskuddsordningen kjent for kommuner og fylkeskommuner i egen region 

• Motta søknader og vurdere skjønnsmessig behov hos tilskuddssøkere 

• Tildele midler og sende tilskuddsbrev, samt utbetale tilskudd 

• Innhente og kontrollere rapportering fra gjennomførte tiltak 

Tilskuddsmottakere skal 

• Sette seg inn i tilskuddsordningens regler 

• Søke tilskudd på fastsatt skjema 

• Motta tildelingsbrev 

• Gjennomføre tiltak i henhold til søknad 

• Rapportere til Statsforvalteren innen august 2022.  

7. Kunngjøring av ordningen 

7.1. Kunngjøringsform 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jqVvilNR-kuai1c9mFpBhuKh_MYtpk5GnzjaVkXKUN1UMDMySlo3VjVGN01TTVY0TUZVUjZWS1o4OS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jqVvilNR-kuai1c9mFpBhuKh_MYtpk5GnzjaVkXKUN1UMDMySlo3VjVGN01TTVY0TUZVUjZWS1o4OS4u


Ordningen gjøres kjent for tilskuddsmottakere på Statsforvalterens hjemmesider og i epost. 

8. Saksgang 

Kommuner og fylkeskommuner sender inn søknad på fastsatt skjema. 

Fylkesmennene skal vurdere behov og sende tilskuddsbrev til tilskuddsmottakerne. 

Tilskuddsbrevet inneholder 

• Tilskuddsbeløp og hvordan beløpet er beregnet 

• Vilkår for bruken av midlene 

• Krav til rapportering 

 

9. Utbetaling av tilskudd 

Registrering av tilsagn og utbetaling av tilskudd skal skje i henhold til direktoratets instruks for 

økonomiforvaltning. 

10. Rapporter fra tilskuddsmottaker 

Tilskuddsmottakere skal innen august 2022 sende en kortfattet rapportering om hvilke tiltak som er 

gjennomført og om tildelte midler er benyttet til formålet. 

11. Kontrollrutiner 

Statsforvalteren og Riksrevisjonen kan kontrollere at tildelte midler benyttes etter forutsetning.  


