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Tillegg nr. 14 til tildelingsbrev til Udir for 2022 med oppdrag 2022-023 om 
bistand i arbeid med ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur 
for barnehage, grunnskolen og videregående opplæring 

Oppdrag nr: 2022-023 
Oppdrag:  Bistand til arbeid med ny strategi for digital kompetanse og 

infrastruktur for barnehage, grunnskolen og videregående 
opplæring. 

Frist: Frist for utkvittering av oppdrag: 31.12.2022 
Delfrist 1: 23.08.2022, oversikt over utfordringsbildet og 
forslag til tiltak. 

Finansiering: 
budsjettkap., post og prosjektnummer  

Oppdraget gjennomføres innenfor direktoratets driftsrammer.  

Bakgrunn for oppdraget: 
Vi viser til tildelingsbrev for Utdanningsdirektoratet for 2022 med omtale av digital kompetanse og 
digitalisering under pkt. 3 «Overordnede utfordringer og prioriteringer» og om bidrag knyttet til 
digitalisering under pkt. 4.3 «Forhåndsvarsling av oppdrag som trolig kommer» hvor det heter at 
Utdanningsdirektoratet må påregne oppdrag innenfor digitaliseringsområdet, bl.a. knyttet til et for 
svakt kunnskapsgrunnlag. 
 
Regjeringen har besluttet å utvikle en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, 
grunnskole og videregående opplæring for årene 2023-2030. 
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Side 2 
 

Beskrivelse av oppdraget:  
Utdanningsdirektoratet skal bistå Kunnskapsdepartementet i utarbeiding av strategien ved å spille inn 
kunnskapsgrunnlag og hjelpe til med å vurdere utkast av strategien.   
 
Oppdraget har tre deler: 

1. Utarbeide en oversikt over utfordringsbildet på områder som etter Udirs mening er relevante 
og aktuelle for strategien, og formulere forslag til kortsiktige eller langsiktge tiltak. Oversikten 
skal etter omforent anbefaling i Samstyringsrådet for digitalisering i grunnopplæringen 3. mai 
2022 inneholde et innspill om den langsiktige utviklingen av digital infrastruktur i vår sektor.  
Med infrastruktur menes alle digitale systemer som er nødvendig for tilgang til og bruk av 
digitale læremidler og digital undervisning. Kompetanseperspektivet kan også inkluderes, som 
for eksempel bestillerkompetanse, veiledningskompetanse og implementeringskompetanse. 
(Delfrist 23.08.2022) 

2. Bidra til innspillsmøter med sektor for strategien ved behov. 
3. Kommentere på utkast til deler av strategien, og kunne bidra med selvstendige innspill til 

strategidokumentet etter behov.  
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: 
Når direktoratet anser oppdraget som utført sendes beskjed til Postmottak@kd.dep.no med kopi til 
Etatsstyringsgruppen@kd.dep.no og Geir Ottestad, geir.ottestad@kd.dep.no innen 31.12.2022. 
Leveranse av punkt 1 oversendes samme mottakere innen 23.08.2022. 

 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 
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