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Tillegg nr. 18 til tildelingsbrev til Udir for 2022 med oppdrag 2022-026 om 
statlige tilskuddsordninger til læringsmiljø- og antimobbingprogrammer 

Oppdrag nr: 2022-026 
Oppdrag:  Lage oversikt over alle statlige tilskuddsordninger til 

læringsmiljø- og antimobbingprogrammer og utrede 
muligheten for bedre å koordinere disse. 

Frist: 1. mars 2023 

 
Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget gjennomføres innenfor direktoratets 
driftsrammer 
 

Bakgrunn for oppdraget: 
Utdanningsdirektoratet, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, vurderte i 2020 
kompetansetiltakene som gjennomføres for å bygge gode barnehage- og skolemiljøer uten 
mobbing. Læringsmiljø- og antimobbeprogrammenes plass i kompetansearbeidet ble også 
vurdert. 
 
I tillegg nr. 26 til tildelingsbrev til Udir for 2021 med oppdrag 2021-032 om kompetansetiltak 
for barnehage- og skolemiljø ble Udir bedt om å bevilge støtte til mobbeprogram i perioden 
2021-2023, på tilsvarende nivå som de foregående årene. Udir ble også gjort oppmerksom på 
at det kunne bli aktuelt med et oppdrag til Udir og andre statlige aktører om å utrede 
muligheten for bedre å koordinere ulike statlige tilskuddsordninger til mobbeprogrammene. 
 
Arbeidet med å vurdere tilskuddsordningene skal ses i sammenheng og inngå i arbeidet til 
direktoratene om utsatte barn og unge. Jf. likelydende oppdrag til Udir, Hdir, Bufdir 
(koordinerende direktorat) med flere i tildelingsbrevet for 2022, hvor det står at direktoratene 
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Side 2 
 

skal delta i og bidra til tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge på direktoratsnivå, og 
følge opp statsforvalternes innsats på området, og at direktoratene i fellesskap skal etablere en 
struktur for samarbeidet som støtter opp kjernegruppepiloten for utsatte barn og unge. 
Vurdering av tilskuddsordninger til utsatte barn og unge vil være en del av dette arbeidet. 
Beskrivelse av oppdraget:  
Kunnskapsdepartementet gir Utdanningsdirektoratet i oppdrag å lage en oversikt over alle 
statlige tilskuddsordninger til læringsmiljø- og antimobbingprogrammer og å utrede 
muligheten for å bedre koordinere disse. Oppdraget skal gjennomføres i samarbeid med 
Helsedirektoratet, og Bufdir. Vi ber Udir lede arbeidet. 
 
I arbeidet med å vurdere hvordan tilskuddene til programmene kan koordineres bør 
direktoratene også vurdere hvordan man kan sikre at de programmene som eventuelt får støtte 
er i tråd med, og bidrar til fellesforståelse av, intensjonene i  opplæringsloven og 
læreplanverket, slik at det er helhet og sammenheng i nasjonale virkemidler. 
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. 
 
Oppdraget skal løses i samarbeid mellom Udir, Bufdir og Hdir. Udir leder arbeidet. Vi gjør 
oppmerksom på at Bufdir forvalter tilskuddsordninger på Kultur- og 
likestillingsdepartementets områder, disse kan være relevante for oppdraget.  
 
Vi ber om at vi holdes løpende orientert om utviklingen av oppdraget og drøfter sentrale 
problemstillinger underveis 
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 og  Anne.Borgersen@kd.dep.no innen 1. mars 2023 

 
 
Med hilsen 
 
 
Anita Rolland Frölich Fuglesang (e.f.) 
fung. e-sjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 
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