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Tillegg nr 28 til tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2022 med 
oppdrag 2022-035 om oppfølging av kommunesektoren etter 
lærerstreiken 
Oppdrag nr: 2022-035 
Oppdrag:  Oppfølging av kommunesektoren etter lærerstreiken 
Frist: Første rapportering: 15. desember 2022. Deretter 1. 

mars 2023 og videre etter avtale.  
Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget skal gjennomføres innenfor direktoratets 
driftsrammer.   

Bakgrunn for oppdraget: 
Vi viser til det ansvaret Udir har for fortløpende å følge med på situasjonen for elever, 
lærlinger og voksne, inkludert i en situasjon med streik i sektoren. Vi viser til oppdrag 2022-
029 og 2022-031 som er gitt om særlig rapportering av konsekvensene av streiken, mens 
streiken pågikk, og til rapportene dere har levert om dette.    
 
Departementet ser behov for å følge tett med på hvordan kommunene og fylkeskommunene 
følger opp konsekvensene av streiken og gir derfor et særskilt oppdrag om dette. Det er også 
behov for å bistå kommuner og fylkeskommuner med støtte og veiledning i arbeidet, blant 
annet med kunnskapsgrunnlag for valg av tiltak. Støtte og veiledning til kommunal sektor er 
derfor en del av oppdraget. 
 
Beskrivelse av oppdraget:  
Oppdraget er todelt. Vi ber Udir om å: 

1. følge med på hvordan kommuner og fylkeskommuner følger opp konsekvenser av 
streiken, og hvilke tiltak som blir satt inn overfor elever, lærlinger og voksne som ble 
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Side 2 
 

rammet av streiken. Vi ber om at Udir rapporterer til departementet om hvordan 
kommunal sektor følger opp konsekvensene av streiken, og at direktoratet gir en 
vurdering av situasjonen.  

 
2. bistå kommunene og fylkeskommunene med støtte og veiledning i 

oppfølgingsarbeidet.  
 
Føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Udir vurderer selv hvilke andre virksomheter som må involveres i informasjonsinnhenting og 
veiledning. Informasjonsinnhentingen bør likevel gjennomføres på en måte som medfører 
minst mulig rapporteringsbyrde på kommuner og fylkeskommuner.  
 
Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Vi ber Udir sende oss første rapportering innen 15. desember.2022. Deretter 1. mars 2023 og 
videre etter avtale. 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 og boh@kd.dep.no.  
 

 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Grethe Daal Berentzen 
rådgiver 
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