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Oppdrag nr: 2022-031 
Oppdrag:  Innhenting av informasjon om bekymringer for 

konsekvenser av streiken i skolene for elever som 
mottar spesialundervisning og andre elever som er i 
sårbare situasjoner  

Frist: Første rapportering innen 27. september kl. 12.00.  

 
Fortløpende: rapporteringer om konsekvensene av 
streiken for disse eleven, etter hvert som Udir får 
informasjon. 

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget gjennomføres innenfor direktoratets 
driftsrammer. 

Bakgrunn for oppdraget: 
Vi viser til oppdrag 2022-029 om innhenting av informasjon i forbindelse med streiken i 
skolene, der vi ba om hyppigere og mer omfattende informasjon om konsekvenser av streiken, 
og rapportering vi mottok den 20. september. 
 
Vi har merket oss det Udir/statsforvalterne i sitt svar av 20. september skriver om bekymringer 
for elever som mottar spesialundervisning og andre elever som er i sårbare situasjoner. 
 
Beskrivelse av oppdraget:  
Vi ber med dette om utdypende informasjon og kunnskap om de bekymringene som har 
kommet fram. Vi ønsker at informasjonen vi får, er så konkret som mulig om situasjonen for 
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Side 2 
 

disse elevene, og ber også Udir om suksessivt å rapportere om disse konsekvensene av 
streiken, etter hvert som dere får informasjon. 
 
Vi ber også Udir sende ny rapport tilsvarende den forrige vi mottok som svar på oppdrag 
2022-029, innen 27. september kl. 12.00. Vi erkjenner at den korte fristen gjør at Udir ikke vil 
rekke å gjøre en egen vurdering på rapporteringene fra statsforvalterembetene. 
 
Udir må selv vurdere behovet for å kontakte Bufdir og Hdir når de skal innhente 
informasjonen. 
 
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. 
 
 
Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Vi ber Udir om å gi oss en rapportering innen tirsdag 27. september 2022 kl. 12.  
 
Vi ber også Udir om suksessivt å rapportere om konsekvensene av streiken for elever som 
mottar spesialundervisning og andre elever som er i sårbare situasjoner, etter hvert som dere 
får informasjon. 
 
Når direktoratet anser oppdraget som utført, sendes enten beskjed om at oppdrag er utført eller 
det som 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 
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