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Tillegg nr. 30 til tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2022 med 
oppdrag 2022-036 om høring og høringskonferanser NOU 2022: 13 Med 
videre betydning 
Oppdrag nr: 36 
Oppdrag:  Høring og høringskonferanser knyttet til etter- og 

videreutdanningsutvalgets NOU 2022: 13 Med videre 
betydning. 

Frist: Høringen:  
• Høringsinnspill innen 28. februar  
• Udirs oppsummering av høringen 21. mars 
• Vurdering fra Udir av oppsummeringen 31. 

mars 
 
Høringskonferansene skal gjennomføres innen utgangen 
av januar 2023. 

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

• Det settes av 1 mill. kr til de tre regionale 
konferansene på kap. 231 post 21 for 2023  

• Oppdraget gjennomføres forøvrig innenfor 
direktoratets rammer. 

Bakgrunn for oppdraget: 
Etter- og videreutdanningsutvalgets NOU 2022: 13 Med videre betydning. Et helhetlig system 
for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole skal sendes på høring. 
Departementet ønsker at Udir gjennomfører og oppsummerer høringen, og at Udir 
gjennomfører høringskonferanser.  
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Side 2 
 

NOUen og høringsinnspillene vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet 
med å utrede et fremtidig system for etter- og videreutdanning - for ansatte i barnehage, 
grunnskole, videregående opplæring, kulturskole, opplæring særskilt organisert for voksne, og 
i fag- og yrkesopplæringen i både skole og bedrift - som etter planene bør være på plass i 
2025. 
 
Beskrivelse av oppdraget:  

• Udir skal gjennomføre og oppsummere høringen av NOU 2022: 13 Med videre 
betydning med høringsfrist på minimum tre måneder. Departementet vil utarbeide et 
høringsbrev i samarbeid med Udir, og Udir vil sende ut høringen på vegne av 
departementet. I tillegg til at Udir skal oppsummere høringen, ønsker departementet at 
Udir gir en samlet faglig vurdering av høringsinnspillene og forslagene i NOUen. 

 
• Udir gis videre i oppdrag å planlegge og gjennomføre tre regionale høringskonferanser 

i løpet av høringsperioden, fortrinnsvis i første halvdel av januar 2023. Udir bes også 
vurderer streaming av en eller flere av konferansene. Formålet med 
høringskonferansene er å bidra til at aktuelle høringsinstanser kan få et bedre grunnlag 
for å avgi høringsuttalelse og å åpne for diskusjon om forslagene. Høringskonferansene 
bør være avholdt i rimelig tid før høringsfristen går ut. 

  
Føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Vi ber om at Udir har kontakt med departementet om program og innhold i 
høringskonferansene.  
 
I Udirs faglige vurdering av høringsinspillene ber vi om at det redegjøres for de økonomiske 
og administrative kostnadene av anbefalingene Udir gir.  
 
Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Oppsummeringen av høringen sendes innen 21. mars 2023 og direktoratets vurdering av 
høringsinnspillene og forslagene innen 31. mars 2023 til Postmottak@kd.dep.no med kopi til 
Etatsstyringsgruppen@kd.dep.no og kristina.kvale@kd.dep.no. 
 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Grethe Daal Berentzen 
rådgiver 
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Kopi 
 
Riksrevisjonen 
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