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Tillegg nr. 28 til tildelingsbrev for Utdanningsdirektoratet med oppdrag 
2021-034 om kompetansetjenester fra Signo og Briskeby 

Det sendes likelydende oppdrag til Utdanningsdirektoratet og Statped.  

 

Oppdrag nr: 2021-034 

Oppdrag:  Tilskudd til kompetansetjenester på hørselsfeltet 
fra Signo kompetansesenter og HLF Briskeby 

Frist: Deloppdrag 1: 1. desember 2021 
Deloppdrag 2: Fremdriftsplan til departementet innen 1. 
desember 2021  
Endelig leveranse 1. februar 2024  

Finansiering: budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende 
rammer  

Bakgrunn for oppdraget 
Stiftelsen Signo eier Signo kompetansesenter (Signo) og Hørselshemmedes landsforbund 
eier HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (Briskeby).  
 
Signo leverer kompetansetjenester på hørselsfeltet til kommuner og fylkeskommuner og 
deltidsopplæring i tegnspråk og tegnspråkkurs for søsken og foreldre. Signos målgruppe er 
personer som har hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser og 
personer med døvblindhet.  
 
Briskeby leverer kompetansetjenester på hørselsfeltet til kommuner/fylkeskommuner. 
Briskebys målgruppe er elever med nedsatt hørsel i videregående opplæring, som baserer 
sin kommunikasjon på talespråk. 
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Side 2 
 

 
I forbindelse med Meld. 18 (2010–2011) Læring og fellesskap, ble det inngått 5-årige avtaler 
mellom Utdanningsdirektoratet med henholdsvis Signo og Briskeby om kompetansetjenester. 
Avtalene har blitt forlenget, blant annet som følge av arbeidet med Tett på-meldingen og nytt 
mandat for Statped. Deloitte evaluerte avtalene i 2017.  
 
Departementet vurderer at det fortsatt er behov for at Briskeby og Signo gir 
kompetansetjenester til kommuner og fylkeskommuner knyttet til sine målgrupper, parallelt 
med at Statped gjennomfører sin omstilling. Det vil derfor være behov for å videreføre 
tilskuddet til henholdvis Briskeby og Signo med en tidshorisont som gjør at de kan jobbe 
langsiktig. Type tjenester fra Signo og Briskeby bør harmonere med Statpeds nye mandat. 
 
Det bør vurderes nærmere hvorvidt omfanget skal videreføres på samme nivå i fremtiden, 
eller om det bør endres som følge av endringene av Statpeds tjenestetilbud i den pågående 
omstillingsprosessen.  

Beskrivelse av oppdraget 
Departementet tar sikte på at tilskuddet til Signo kompetansesenter og HLF Briskeby 
videreføres på kap. 230 post 01, på samme nivå inntil videre. Det tas forbehold om 
Stortingets årlige behandling av statsbudsjettet.  
 
Utdanningsdirektoratet har hovedansvar for oppdragets innhold og leveranser.  
Statped bidrar spesielt i deloppdrag 2.  
 

1. Utarbeide tilskuddsbrev og tildele tilskudd til henholdsvis Signo og Briskeby  
Vi ber Utdanningsdirektoratet utarbeide tilskuddsbrev til Signo og Briskeby om 
kompetansetjenester på hørselsfeltet og kompetanseoverføring til Statped. Forventningene til 
tjenestene må inngå som vilkår for tilskuddet. Tilskuddsbrevet bør legge til rette for at Signo 
og Briskeby kan jobbe langsiktig fra 2022 og over en tidsperiode som bør henge sammen 
med omstillingen av Statped. Signo og Briskeby må medvirke i utarbeidelsen av 
tilskuddsbrevet.  
 

2. Vurdere hvilke tjenester det er behov for i et lengre tidsperspektiv 
Vi ber Utdanningsdirektoratet vurdere videre omfang og innretning på tilskudd på 
hørselsfeltet, i lys av henholdsvis Signos og Briskebys tjenestetilbud og endringene i 
Statpeds tjenestetilbud i den pågående omstillingsprosessen. Statped skal bidra i dette. Vi 
ber om en fremdriftplan for dette arbeidet. Frist for endelig leveranse: 1. februar 2024.  
 

Rapportering etter gjennomført oppdrag 
Departementet orienteres underveis på hensiktsmessig måte. Tilbakemelding på oppdrag 
sendes til postmottak@kd.dep.no og  Anne-Kristine.Larsen@kd.dep.no 
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Side 3 
 

Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Anne Kristine Larsen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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