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Tillegg nr. 6 til tildelingsbrev til Udir for 2022 med oppdrag 2022-017 om 
behov for tilpasninger i reglene om barnehage og opplæring for å 
avhjelpe konsekvensene av flyktningesituasjonen 
Oppdrag nr: 2022-017 
Oppdrag:  Utredning om tilpasninger i reglene om barnehage og 

opplæring for å avhjelpe konsekvensene av 
flyktningesituasjonen 

Frist: Onsdag 23.03.2022 
Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget gjennomføres innenfor direktoratets 
driftsrammer  

Bakgrunn for oppdraget: 
Hva er problemet og hva vil vi oppnå? 

• Eventuelle behov for tilpasninger i reglene om barnehage og opplæring for å avhjelpe 
konsekvensene av flyktningestrømmen fra Ukraina.  

• Ved et høyt antall ankomster kan kommunene få utfordringer med å oppfylle 
gjeldende regelverk, og det kan bli behov for tilpasninger til reglene for å sikre gode 
prioriteringer. Det vil blant annet si regler som innebærer avvik fra de kravene som 
følger av opplæringsloven i dag om plikt for kommunene til å tilby et fullverdig 
opplæringstilbud. Slike tilpasninger kan innebære både styrking og svekkelse av 
någjeldende rettigheter. 

• Vi ber om at Udir tar utgangspunkt i et scenario hvor det kommer 30 000 flyktninger 
til Norge i 2022, men at vi samtidig må ha beredskap for at tallet blir så høyt som 
100 000.  

• Vi ber videre om at Udir tar utgangspunkt i at det er ønskelig at regelverket legger til 
rette for så rask bosetting som mulig.  
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Side 2 
 

• Vi ønsker å oppnå et best mulig barnehage- og opplæringstilbud for de nyankomne. 
  
Beskrivelse av oppdraget: 

• Vurdere eventuelle behov for tilpasninger i reglene om barnehage og opplæring for å 
avhjelpe konsekvensene av flyktningestrømmen fra Ukraina 

• Vurdere hvilke regler som eventuelt bør tilpasses, herunder tilpasninger av én-
månedfristen som fremgår av opplæringloven § 2-1 

• Vurdere hvilke grunnleggende rettigheter og behov som særlig bør ivaretas uavhengig 
av øvrige tilpasninger 

 
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 om at oppdrag er utført og det som 
skal leveres til Postmottak@kd.dep.no med kopi til Etatsstyringsgruppen@kd.dep.no, 
frederik.klaveness@kd.dep.no og lilly-sofie.ottesen@kd.dep.no  innen 23.03.2022 (frist som 
står øverst i brevet). 
 

 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Riksrevisjonen 
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