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Tillegg nr. 22 til tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2022 med 
oppdrag 2022-029 om innhenting av informasjon i forbindelse med 
streiken i skolene 

Oppdrag nr: 2022-029 
Oppdrag:  Om innhenting av informasjon i forbindelse med 

streiken i skolene 
Frist: Frist for første gangs rapportering er 20. september 

2022. Øvrige frister må vi ha dialog om. 
Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget gjennomføres innenfor direktoratets 
driftsrammer. 
 

Bakgrunn for oppdraget: 
Vi viser til tidligere kontakt om det ansvaret Udir har for fortløpende å følge med på 
konsekvensene av redusert eller bortfalt tilbud til elever, lærlinger og voksne som følge av den 
pågående streiken. Vi viser også til tidligere rapportering og dialogen vi har hatt om hva slags 
informasjon som skal hentes inn. Vi ser nå behov for hyppigere og mer omfattende 
informasjon enn den vi til nå har mottatt. 
  
Beskrivelse av oppdraget:  
Vi ber Udir om å skaffe til veie informasjon som gir mer innsikt i omfanget av hvordan 
streiken rammer elevene, når det gjelder deres rettigheter til opplæring etter opplæringsloven 
og konsekvenser streiken har, ikke minst for elever i sårbare situasjoner.  
 
Vi ber også Udir innhente informasjon om hvorvidt konsekvenser av streiken avhjelpes med 
kompensatoriske tiltak. 
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Side 2 
 

Utdanningsmyndighetene skal vurdere hvilke konsekvenser konflikten har for elevenes 
opplæringssituasjon på kort og lang sikt. Vi ber derfor om Udirs vurdering av situasjonen.   
 
Føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Oppdraget skal utføres i tråd med prinsippene i utredningsinstruksen.  
 
Det skal alltid redegjøres for økonomiske og adminstrative konsekvenser av oppdraget. 
Dersom det oppstår budsjettbehov som følge av oppdraget utover det som fremgår av dette 
oppdraget, skal KD varsles. 
 
Udir må selv vurdere behovet for å kontakte Bufdir og Hdir når de skal innhente 
informasjonen.  
 
Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Vi ber Udir om å gi oss en rapportering første gang tirsdag 20. september 2022. Når 
direktoratet anser oppdraget som utført sendes enten beskjed om at oppdrag er utført eller det 
som skal eventuelt skal leveres til Postmottak@kd.dep.no med kopi til 
Etatsstyringsgruppen@kd.dep.no. 
 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Grethe Daal Berentzen 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Riksrevisjonen 

 

mailto:Postmottak@kd.dep.no
mailto:saksbehandler.styring@kd.dep.no

	Tillegg nr. 22 til tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2022 med oppdrag 2022-029 om innhenting av informasjon i forbindelse med streiken i skolene

