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Høring forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordning for 
lokal kompetanseutvikling 
Høringssvar fra region Nord-Troms, barnehage og grunnskole 
 
 
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?  
Region Nord-Troms gir sin tilslutning til at kompetanseløftet for spesialpedagogikk og 
inkluderende praksis blir en del av Dekomp og Rekomp. 
Vi stiller imidlertid spørsmål om et samlet Samarbeidsforum vil bli for stor og uhåndterlig 
arena for reelt samarbeid mellom de ulike aktørene. Vi anbefaler derfor at Samarbeidsforum 
blir oppdelt i mindre tverrfaglige undergrupper. Særlig gjelder dette for representanter for 
kompetanseløftet, der representanter for tverrfaglige tjenester også skal møte. 
Det må tydeliggjøres hvordan dette skal forankres i den enkelte kommune og region, slik at 
andre etater utenfor barnehage- og skoleeiers myndighetsområde inngår i samarbeidet. 
Det bør også ligge nasjonale anbefalinger til grunn for hvordan dette skal forankres ved den 
enkelte skole og barnehage. Slik kan man sikre at lærere og barnehageansatte blir aktører i 
ordningen. 
 
2. Ivaretar regelverket en tydelig og god ansvars- og rollefordeling mellom 
aktørene i ordningene?  
Vi mener at aktørenes roller i satsingen, herunder UH, bør tydeliggjøres.  Vi mener det er 
nødvendig med spesifisering av krav til lokal UH knyttet til kapasitet og økonomi, slik at det 
er mulig for kommuner/regioner å være orientert om omfanget av ønsket 
samarbeid/partnerskap. 
Det bør være rom for finansiering av regionkontakter/nettverkskoordinatorer i ordningen. 
Rekomp og Dekomp er krevende for små kommuner der administrativ skoleeier i mange 
tilfelle er alene på eiernivå (uten stab). Koordinering av ordningene lokalt og regionalt er 
tidkrevende og avgjørende for god måloppnåelse. Rollen betegnes som regionale 
utviklingsveiledere/koordinator i OECD-rapporten og anses som en suksessfaktor i 
implementering av utviklingsarbeidet. Rollen som regionkontakt/nettverkskoordinator bør 
derfor defineres og finansieres. 
 
 



 

Astrid Berg                                                               astrid.berg@kafjord.kommune.no 
Utviklingsveileder/regionkontakt                             Tlf: 98649437 
Nord-Troms  Besøksadresse: Rådhuset, 9148 Olderdalen 
 

3. Ivaretar kravene til rapportering og evaluering et godt grunnlag for 
evaluering av måloppnåelse av ordningene? 
Det bør tydeliggjøres hva regionene skal rapportere på. Rapporteringen kan for eksempel 
knyttes til kommunenes tilstandsrapport.  Det bør også være krav om at UH sin rapportering 
omfatter hvordan UH styrker lærerutdanningen gjennom ordningen. 
 
 
 
For barnehage- og skoleeierne i region Nord-Troms 
 
Astrid Berg 
Utviklingsveileder/regionkontakt 
 
 
 
 

 

 


