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Lokale tilretteleggingsmidler for studieåret 2022/2023 

Utdanningsdirektoratet har, som et ledd i arbeidet med iverksetting og oppfølging av 

strategien Kompetanse for framtidens barnehage 2018-2022 gitt Samarbeidsforumet for regional 

ordning for kompetanseutvikling i barnehagene i Troms og Finnmark (ReKomp) fullmakt til å fordele 

tilretteleggingsmidler for lokale prioriteringer i 2022/2023. Dette kommer i tillegg til 

tilretteleggingsmidler de ansatte kan søke på via utdanningsdirektoratets søkeportal. 

 

Samarbeidsforumene i Troms og Finnmark har prioritert følgende studier som det kan søkes om 

lokale tilretteleggingsmidler til i 2022/2023. 

 

1. ABLU og samlingsbasert barnehagelærerutdanning 

2. Videreutdanning i Samisk språk 

3. Fagskoleutdanning – Barn med særskilte behov 

 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark tildeler kr 1 295 000 høst 2022, og vil vår 2023 tildele samme 

beløp. Det betyr muligens at alle ikke får innvilget sine søknader. 

 

Sentrale føringer og kriterier for tildeling av midlene 

• Midlene benyttes til tilretteleggelse for ansatte som deltar på studier som gir studie – 

eller fagskolepoeng. Videreutdanningsstudier de ansatte kan søke på via 

utdanningsdirektoratets søkeportal inngår ikke i denne ordningen. 

• Barnehageeiere kan søke 70 000 kr per ansatte som tar minst 30 

studiepoeng/fagskolepoeng i studieåret 2021/2022. For studier som utgjør mindre enn 

30 studiepoeng, utbetales midler basert på utregninger av antall studiepoeng. 

Ett studiepoeng utgjør tilretteleggingsmidler for 2 333 kr. 

• Utbetaling av tilretteleggingsmidler er delt i to omganger: utbetaling for høstsemesteret 2022 

og utbetaling for vårsemesteret 2023. Før utbetaling av midler for vår 2022 må det innhentes 

bekreftelse på at de ansatte fortsatt deltar på studiet. 

• Det må informeres om at tilsagn om midler for våren 2023 er gitt med forbehold om at 

Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for budsjettåret 2023. 

• Midlene er knyttet til den enkelte ansatte, og skal derfor tildeles den barnehagen hvor 

den ansatte jobber. Hvis den ansatte jobber i flere barnehager, må det avklares lokalt 
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hvordan midlene fordeles mellom disse barnehagene. 

• Midlene skal som hovedregel ikke utbetales som stipend til den ansatte som studerer. 

       Midlene kan imidlertid brukes til vikar slik at den ansatte får permisjon med lønn. Da 

påløper arbeidsgiveravgift for vikar, som må dekkes innenfor den tildelte rammen. 

Midlene kan også brukes til å dekke reiseutgifter, oppholdsutgifter og studiemateriell 

til den ansatte som studerer. 

 

Søknad og søknadsfrist 

Barnehageeier søker tilretteleggingsmidler elektronisk på vegne av sine ansatte. 

 

Søknadsskjema vil dere finne på Statsforvalteren sin skjemaoversikt:  

https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/tilskudd/2022/08/barnehageeiere---sok-om-

tilretteleggingsmidler/ 

 

Skjemaet har navnet «Tilretteleggingsmidler til barnehageeier – lokale prioriteringer».  

 

Søknadsfristen er satt til 30. august 2022. 

 

Kontaktpersoner hos Statsforvalteren er:  

Anita Jonassen – epost fmfianjo@statsforvalteren.no 

Rita Hellesvik – epost rihel@statsforvalteren.no 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Rita Hellesvik (e.f.) 

  

Seniorrådgiver 
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