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Høring forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordning for lokal
kompetanseutvikling
Ordningene for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring ble etablert
i 2017 - 18. Vi utvikler dette året også en ordning for kompetanseutvikling på det
spesialpedagogiske feltet. Kunnskapsdepartementet lager nå retningslinjer for disse
ordningene og sender med dette forslag til nye forskrifter om disse på høring.
Retningslinjene for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring omfatter de tre
ordningene for statlig tilskudd til kvalitetsutvikling i barnehage- og skolesektoren:
desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole, regional
ordning for kompetanseutvikling i barnehage, og kompetanseløftet spesialpedagogikk og
inkluderende praksis.
Det er også etablert en tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i fag- og
yrkesopplæringen. Forslaget til nye retningslinjer innebærer at Utdanningsdirektoratet fortsatt
er tilskuddsforvalter og tildeler midler direkte til fylkeskommunene.
Dette er omfattende ordninger som berører mange. Vi ønsker å sikre at retningslinjene blir
godt forståelig og fungerer etter hensikten. Retningslinjene skal bidra til å tydeliggjøre
aktørenes ulike roller og oppgaver i ordningene. Det er et mål å gjøre administrasjon og
forvaltning av ordningene så enhetlig og koordinert at de kan sees i sammenheng og bygge
på hverandre. Samtidig skal retningslinjene ivareta ulikhetene mellom ordningene, og legge
til rette for så enkle prosesser som mulig for lokalt nivå.
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Høringsspørsmål
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om å komme med generelle
tilbakemeldinger på innretning og målsettinger med retningslinjene, og særlig besvare
følgende spørsmål:
1. Gir beskrivelsene av mål, målgrupper og kriterier for tildeling av midler i ordningene rom
for tilpasning til lokale kompetansebehov i og på tvers av ordningene?
2. Ivaretar regelverket en tydelig og god ansvars- og rollefordeling mellom aktørene i
ordningene?
3. Ivaretar kravene til rapportering og evaluering et godt grunnlag for evaluering av
måloppnåelse av ordningene?
Kunnskapsdepartementet understreker at det kan bli justeringer av forskriften som følge av
innspill i løpet av høringsrunden.
Departementet tar sikte på at retningslinjene trer i kraft som forskrift fra januar 2021, for å
sikre forutsigbarhet for aktørene i ordningene med tanke på tildeling av midler over
statsbudsjettet for 2021.
Høringsfristen settes til 21. november 2020. Høringssaken er tilgjengelig på
www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den
digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2724691.
Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no ).
Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.
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