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Tillegg nr. 23 til tildelingsbrev til Udir for 2021 med oppdrag 2021-029 om 
videreføring av mobbeombudsordningen 

Oppdrag nr: 2021-029 

Oppdrag:  Fremme forslag til hvordan en permanent 
mobbeombudsordning for et trygt og godt barnehage- 
og skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, bør 
organiseres og hva som skal være mandatet for 
ordningen.  

Frist: Oppdraget skal leveres innen 29. november 2021 

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende 
rammer.  

Bakgrunn for oppdraget: 
Høsten 2018 ble det innført en ordning med fylkesvise mobbeombud for barnehage og 
grunnskole og det er besluttet at mobbeombudsordningen skal bli en permanent ordning.  

Stortinget vedtok 22. mai 2017 jf. Innstilling nr. 289 S (2016-17) at det skulle iverksettes en 
ordning med nasjonalt mobbeombud, enten på fylkeskommunalt eller regionalt nivå. 
Oppfølging av vedtaket er beskrevet i Prop 1S 2017-2018: "Departementet har følgt opp 
vedtaket gjennom å gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å greie ut korleis ordninga med lokale 
mobbeombod kan settast i verk. Direktoratet skal i utgreiinga gjere ein grenseoppgang 
mellom dei oppgåvene som ligg til mobbeomboda, og dei oppgåvene som ligg til elev- og 
lærlingomboda." Som en del av utredningen skulle Udir se hen til de fylkeskommunale elev- 
og lærlingeombudenes mandater og avklare grenseoppgangen mellom oppgaver som ligger 
til disse to ombudene. Siden de fylkeskommunale elev- og lærlingeombudene er underlagt 

Utdanningsdirektoratet 
Postboks 9359 Grønland 
0135 OSLO 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/5419-147 

Dato 

9. juli 2021 

 

 



 

 

Side 2 
 

fylkeskommunene inngikk det ikke i oppdraget å vurdere mandat og organisering av  elev- og 
lærlingombudene. Oktober 2017 leverte Udir svar på oppdraget (oppdragsbrev 19-17).   

Siden ordningen ble landsdekkende i 2018 har fylkeskommunene gjort ulike tilpasninger av 
mobbeombudsordningen. Parallelt med dette er  regionreformen innført.  
Mobbeombudsordningen ble deretter evaluert. NOVA leverte sin rapport juni 2020 (NOVA 
Rapport nr. 11/20).  

Evalueringen finner at barn og foreldre i økende grad får hjelp og blir involvert i saker som 
gjelder det psykososiale miljøet, og at ordningen på denne måten bidrar til at flere barn og 
elever har et trygt og godt barnehage- og skolemiljø. Evalueringen viser likevel at det er flere 
forhold som bør justeres. Forslag til endringer oppsummeres i form av fem åpne spørsmål 
som anbefaler retningen for en videre utvikling av ordningen. 

 

Beskrivelse av oppdraget:  
 Udir skal utrede og komme med forslag for en permanent mobbeombudsordning. Alle 

forslagene skal ha som målsetting at arbeid mot mobbing og for trygt og godt 
barnehage- og skolemiljø skal være kjerneoppgaven for mobbeombudene. Udir skal 
herunder vurdere organisering, mandat og behovet for regulering av ordningen i lov 
eller forskrift.  

 Alle forslagene skal sikre et likeverdig tilbud av høy kvalitet for barn og elever, 
uavhengig av hvor i landet de bor. Tilbudet skal være lett tilgjengelig og det skal være 
klart hva tjenesten skal bistå med.  

 Udir bes om å vurdere hvert av de fem oppsummerende spørsmålene i 
evalueringsrapporten fra NOVA.  

 KD ber Udir vurdere om benevnelsen «mobbeombud» bør endres og eventuelt 
komme med forslag til en ny tittel. 

 KD ber Udir vurdere hvilke økonomiske konsekvenser de ulike forslagene har. 
   

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Utkvittering av utført oppdrag sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi til Bjørn Breivik 
styring@kd.dep.no og Bodil Nagell Holbæk bodil-nagell.holbak@kd.dep.no  innen 
29.11.2021. 
 

 
 
Med hilsen 
 
 
Tone Horne Sollien (e.f.) 
Fungerende ekspedisjonssjef 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 
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