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Tillegg nr. 26 til tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2022 med 
oppdrag 2022-033 om etablering av råd for studieforberedende 
utdanningsprogram 
Oppdrag nr: 2022-033 
Oppdrag:  Etablere råd for studieforberedende utdanningsprogram 
Frist: 1.desember 
Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget gjennomføres innenfor direktoratets 
driftsrammer.  

Bakgrunn for oppdraget: 
I tildelingsbrevet for 2022, er Udir bedt om å utrede og foreslå sammensetning, mandat og 
retningslinjer for oppnevning av et nasjonalt råd for studieforberedende utdanningsprogram. 
Oppdraget er forankret i Fullføringsreformen (Meld. St. 21 (2020–2021)). I sitt svar på 
oppdraget foreslår Udir mandat, sammensetning og retningslinjer basert på en grundig 
utredning.  
 
Beskrivelse av oppdraget:  
Det skal etableres ett (1) råd, med mulighet for å etablere tilknyttede midlertidige 
arbeidsgrupper som beskriver og vurderer avgrensede problemstillinger og fagområder. 
 
Departementet ber Udir utforme ferdig mandat, forankre dette hos de aktuelle parter og 
invitere disse til å foreslå medlemmer til rådet i tråd med den sammensetningen Udir selv har 
foreslått (jf. nedenfor). Udir bes informere de aktuelle partene om at rådet vil oppnevnes for en 
prøveperiode på 2 år, og at prøveordningen etter dette vil evalueres.  
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Side 2 
 

Departementet ber om at Udir samler forslagene til oppnevninger og oversender disse til 
departementet med en anbefaling og et ferdig utkast til mandat. Departementet ber også om 
forslag til oppstartstidspunkt og overordnet plan for arbeidet.  
 
Føringer for mandat 
Nasjonalt råd for studieforberedende utdanningsprogram skal være et rådgivende organ for 
statlige utdanningsmyndigheter og oppnevnes av Kunnskapsdepartementet. Rådet skal være en 
nasjonal arena for å dele kunnskap og gi nasjonale utdanningsmyndigheter råd og støtte. Rådet 
skal samlet ivareta alle fagområder innenfor de studieforberedende utdanningsprogrammene 
og se disse i et helhetlig perspektiv. Rådets arbeid og leveranser skal være relevant for 
nasjonale myndigheter i utviklingen av studieforberedende utdanningsprogram. Rådet skal 
ikke behandle forhandlingsspørsmål som ligger til partene i arbeidslivet. I saker som berører 
både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram, skal Udir vurdere om det er 
behov for dialog med SRY eller andre parter. 
 
Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter mandat for rådet.  
 
Nærmere beskrivelse av rådets oppgaver.  
Rådet skal:  

- være rådgivende, overordnet og strategisk.  
- gi råd i prosesser knyttet til gjennomgang og utvikling av studieforberedende 

tilbudsstruktur, fag- og timefordeling, og krav til studiekompetanse.  
- gi råd i prosesser knyttet til læreplanutvikling og vurdering på et overordnet nivå.  
- gi råd om hvordan få en bedre overganger i utdanningsløpet, særlig fra videregående 

opplæring til høyere utdanning. 
- bidra til et godt kunnskapsgrunnlag om hvilken kompetanse som gjør elevene 

forberedte til høyere utdanning.  
- bidra til et godt kunnskapsgrunnlag om de studieforberedende 

utdanningsprogrammene.  
- være et bindeledd mellom utdanningsmyndighetene, studieforberedende videregående 

opplæring og UH-sektoren, og bidra til en åpen dialog og gjensidig informasjonsflyt og 
erfaringsdeling. 

- gi vurderinger og råd knyttet til relevante saksområder, både i tilknytning til oppgaver 
som er delegert Udir og oppgaver som kommer til endelig beslutning i 
Kunnskapsdepartementet etter behandling i Udir. 

- bidra i andre aktuelle prosesser knyttet til studieforberedende utdanningsprogram og 
det å være studieforberedt. 

- vurdere behov for, og foreslå midlertidige arbeidsgrupper som kan bistå rådet i 
enkeltsaker. 

 
 
 



 

 

Side 3 
 

Sammensetning, oppnevning og sekretariat 
Utdanningsdirektoratet – én representant (rådsleder) 
Elevorganisasjonen – to representanter 
Lektorlaget – én representant 
Skolelederforbundet – én representant 
Skolenes landsforbund – én representant 
Utdanningsforbundet – én representant 
Fylkeskommunene – to representanter 
Universitets- og høgskolerådet (UHR) – fire representanter, hvorav en fra lærerutdanningene 
Norsk studentorganisasjon – én representant 
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse – én representant 
Sametinget – én representant 
 
Sekretariat for rådet: Udir er sekretariat for nasjonalt råd for studieforberedende 
utdanningsprogram.  
 
Retningslinjer for oppnevning: Det nasjonale rådet oppnevnes av Kunnskapsdepartementet 
etter forslag fra organisasjonene.  
 
Departementet fastsetter rådets mandat og sammensetning. Rådet oppnevnes i første omgang 
for to år og rådet skal ha en balansert kjønnsfordeling og god faglig og geografisk spredning. 
Rådsordningen er en prøveordning som skal evalueres.  
Medlemmene er personlig oppnevnte representanter fra organisasjonene, nasjonale og 
regionale utdanningsmyndigheter og elevorganisasjonen. Hvert medlem skal ha en personlig 
vararepresentant. Både medlemmene og varamedlemmene kan skiftes ut i løpet av 
oppnevningsperioden. Organisasjonen som er oppnevnt, skal da foreslå et nytt medlem. 
Oppnevningsperioden kan også forlenges for enkeltmedlemmer. Rådet kan suppleres med 
andre representanter i perioder eller enkeltsaker der det er behov for spesiell kompetanse. 
Observatører kan oppnevnes ved behov. 
 
Føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Oppdraget skal utføres i tråd med prinsippene i utredningsinstruksen.  
 
Eventuelle spørsmål om honorar eller godtgjørelse skal behandles som for SRY. 
 
Det skal alltid redegjøres for økonomiske og administrative 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: 
Oppnevninger og anbefaling for videre prosess sendes Postmottak@kd.dep.no med kopi til 
Etatsstyringsgruppen@kd.dep.no og iag@kd.dep.no innen 1. desember 2022 
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ekspedisjonssjef 
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