
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon om etterutdanning gjennom desentralisert ordning for 

kompetanseutvikling - 2018 

 
Vi viser til tidligere informasjon gitt i 2017 om desentralisert ordning for kompetanseutvikling. I 

skoleeiernettverket for Oslo og Akershus 09.02.2018 var ordningen ett av temaene på møtet. 

Universiteter og høyskoler som deltar i samarbeidsforum i vår region var invitert til møtet, for at 

vi sammen skulle diskutere hvilke arenaer vi trenger for at ordningen skal fungere etter 

intensjonen. 

 

Den desentraliserte kompetanseutviklingen er omtalt i stortingsmeldingen «Lærelyst - tidlig 

innsats og kvalitet i skolen», Meld.St.21 (2016-2017).  

 

For 2018 gjelder ordningen kun for grunnskoler, og omfatter kommuner og friskoler. 

 

Formål  

Kompetanseutvikling er ett av de viktigste virkemidlene staten har for å støtte opp under arbeidet 

med kvalitetsutvikling i skolen. Det er også et viktig virkemiddel for at lærerprofesjonen skal 

kunne utøve profesjonelt skjønn og utvikle profesjonen videre.  

 

De statlige midlene skal bygge opp under skoleeiernes ansvar for kvalitetsutvikling og skal 

stimulere til langsiktig samarbeid mellom skoleeiere og lærerutdanningsinstitusjonene.  

 

Prioriteringer og valg av utviklingsområder 

Midlene skal brukes til tiltak som bidrar til at kommuner og friskoler kan oppnå sektormålene for 

grunnopplæringen i Prop. 1 S (2016-2017):  

• Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø 

• Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse 

• Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring 

 

Skoleeiernes prioriteringer skal bygge på lokal tilstandsvurdering/skolebasert vurdering av behov 

for kompetanseutvikling, samt på en faglig dialog i et samarbeidsforum med en UH- 

institusjon/nasjonalt senter. Bruk av midlene skal stimulere til langsiktig utvikling og skal ikke 

endres fra år til år. 

 

Oslo kommune 

Kommunene i Akershus 

Akershus fylkeskommune 

Frittstående grunnskoler i Oslo, Akershus og utlandet 

Universitet og høgskoler (Oslo Nord, HiØ, NMBU) 
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Samarbeidsforum - etablering og drift 

I den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling skal Fylkesmannen legge til rette for at 

det etableres/opprettes samarbeidsforum. Samarbeidsforumene må bli enige om prioriteringer og 

hvilke utviklingsområder som skal gjennomføres. De må ta stilling til hvem som er målgruppe og 

antall deltakere i tiltaket, samt til gjennomføring og anslå varighet av etterutdanningen. 

 

Organisering 

Et samarbeidsforum må bestå av kommuner/friskoler og en norsk offentlig eller privat UH-

institusjon, helst en lærerutdanningsinstitusjon.  I tillegg bør andre aktører inngå i 

samarbeidsforumene, f. eks representanter fra lærerorganisasjonen. I stortingsmeldingen står 

følgende: «Departementet mener også at ordningen vil sikre lokal forankring gjennom at alle 

aktører må bli enige om hvilke utfordringer de har, og hvordan de kan løses.» 

Private skoleeiere kan delta i samarbeidsforaene på samme premisser som kommunene. 

 

Finansiering 

Antall lærerårsverk i Oslo og Akershus ligger til grunn for beregningen av midlene som er til 

fordeling i vår region i 2018. For 2018 skal 39,7 mill. fordeles.  

 

Om bruk av midler  

Basert på enighet i det aktuelle samarbeidsforumet skal Fylkesmannen tildele midler til 

skoleeiere og til UH-institusjon(er)/nasjonale senter som bidrar i kompetanseutviklingen. 

Midlene kan ikke tildeles en ekstern kompetansetilbyder som ikke er en norsk offentlig eller 

privat UH-institusjon. 

 

Det er opp til samarbeidsforumet å bli enige om fordelingen av de statlige midlene mellom 

UH/nasjonale senter og skoleeierne.  

 

Fylkesmannen vil presisere at midlene i all hovedsak skal brukes på skolebasert 

kompetanseutvikling og medvirke til at lærere får utviklet sin profesjonsutøvelse i klasserommet. 

 

Beregning av 30 % egenfinansiering 

For å motta midlene er det krav om at skoleeierne skal bidra med finansiering på 30 % av det 

statlige tilskuddet som går til samarbeidsforumet.  

 

Skoleeiere som av ulike grunner ikke ønsker å delta i utviklingsarbeidet vil ikke få tildelt midler. 

 

Melding til Fylkesmannen 

Ved melding om behov for midler til etterutdanning i den desentraliserte ordningen, ber 

Fylkesmannen om at dette meldes på vedlagte skjema. Skjema legges også ut på vår hjemmeside. 

 

Frist for innsending 1. juli 2018 

 

Rapportering  

Fylkesmannen kommer til å be om bekreftelse på at midlene er brukt i tråd med melding av 

behov. Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen vil holde seg oppdatert ved å hente inn 

statusoppdateringer underveis i prosjektene. 
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Annet  

Kunnskapsdepartementet legger opp til at fylkeskommunene fra 2019 skal omfattes av 

ordningen, inkludert fag- og yrkesopplæringen. 

 

Fra 2018 er det også endringer i organiseringen av kompetansemidler og -tiltak for kommunale 

og ikke-kommunale barnehager. Ordningen skal bidra til en felles retning og forutsigbarhet for 

aktørene i barnehagesektoren. Det skal etableres samarbeidsfora, og det skal utarbeides 

langsiktige planer for kompetanseutvikling i barnehagene. 2018 er et overgangsår som skal 

brukes til å etablere samarbeidsforum, samt å utvikle og beslutte en felles og omforent, langsiktig 

plan. Kommunene bør se denne ordningen i sammenheng med desentralisert ordning for 

kompetanseutvikling i skolen.  

 

 

Kontaktpersoner 

Ingeborg H. Anderssen, fmoainan@fylkesmannen.no 

Anja Stidahl, fmoaahs@fylkesmannen.no 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Grethe Hovde Parr  

utdanningsdirektør Anja Helene Stidahl 

 seniorrådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

 

 

Kopi til: 

Utdanningsforbundet i Oslo og i Akershus    

Friskoleorganisasjonene    

Norsk skolelederforbund    

Skolenes landsforbund    

 

Vedlegg 

1 

Melding om behov 

2 

Oversikt over samarbeidsfora 
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