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Tillegg nr. 25 til tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2022 med 
oppdrag 2022-032 om å utrede alternativer for rapportering for beredskap 

Oppdrag nr: 2022-032 
Oppdrag:  Utrede alterativer for rapportering for beredskap  
Frist: Frist 31.12.2022 
Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget gjennomføres innenfor direktoratets 
driftsrammer. 
 

Bakgrunn for oppdraget: 
Kunnskapsdepartementet har gjennom Utdanningsdirektoratet hittil fått informasjon om 
beredskapssituasjonen i barnehager og skoler gjennom utvalgsundersøkelsene «Spørsmål til 
Barnehage-Norge» og «Spørsmål til skole-Norge». Denne informasjonen er nødvendig blant 
annet fordi den har gitt et bilde av beredskapsstatus i barnehagen, grunnskolen og 
videregående skoler. Departementet ser behov for å innhente mer systematisk informasjon om 
beredskapstilstanden i barnehagesektoren, grunnskolen og videregående skoler ned på 
virksomhetsnivå. Det kan også være naturlig å vurdere hvordan innhente systematisk 
informasjon om beredskapsstatus på folkehøyskolene. 
 
For barnehagesektoren viser KD til pågående dialog mellom departementet og Udir for 
rapportering gjennom BASIL, mens for grunnskolen rapporteres det i dag systematisk om 
sikkerhet og beredskap gjennom GSI (grunnskolens informasjonssystem). Når det gjelder 
VGS så er det ingen rapportering på beredskap når spørsmålene fra «Spørsmål til skole-
Norge» etter hvert utgår.  
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Side 2 
 

Beskrivelse av oppdraget: 
Kunnskapsdepartementet gir Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utrede den mest 
hensiktsmessige måten å innhente informasjon om beredskapssituasjonen på virksomhetsnivå 
for barnehage, grunnskole, videregående skole og folkehøyskolene. Informasjonen må som et 
minimum fortelle om virksomhetene har beredskapsplaner for alvorlige hendelser og alvorlige 
tilsiktede hendelser som er oppdatert i nyere tid, samt om virksomhetene i nyere tid har 
gjennomført eller planlegger beredskapsøvelser.  
 
Dersom det foreligger skranker for slik informasjonsinnhenting, bør Utdanningsdirektoratet si 
noe om hvordan disse kan løses.  
 
Føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Oppdraget skal utføres i tråd med prinsippene i utredningsinstruksen.  
 
Det skal alltid redegjøres for økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene. 
Dersom det oppstår budsjettbehov som følge av oppdraget utover det som fremgår av dette 
oppdraget, skal KD varsles. 
 
Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Når direktoratet anser oppdraget som utført, sender de 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, Espen Moseng Espen.moseng@kd.dep.no og Bjørn Breivik 
bjorn.breivik@kd.dep.no innen 31. desember 2022. 

 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Grethe Daal Berentzen 
rådgiver 
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