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Korrigert tillegg nr. 7 til tildelingsbrev til Udir for 2022 med oppdrag 2022-
018 om å etablere "Utdanningssektorens årskonferanse" 

Viser til tillegg nr. 7 til tildelingsbrev til Udir for 2022 med oppdrag 2022-018 om å etablere 
"Utdanningssektorens årskonferanse" sendt 25. mars 2022 (vår ref 21/6118-50). Ved en 
inkurie ble det i dette oppdraget opplyst feil henvisning til bevilgningen. Oppdraget skal 
finansieres over kap. 201 post 21. Dette korrigerte oppdraget erstatter oppdraget sendt 25. 
mars 2022.  
 

Oppdrag nr: 2022-018 

Oppdrag:  Etablering «Utdanningssektores årskonferanse» 

Frist: November 2022 (konferanse) 
15. mars 2023 (årsrapport)   

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

I 2022 tildeles Udir kr. 800 000 på kap. 201 post 21 til 
oppdraget. 

Bakgrunn for oppdraget: 
Departementet ønsker å etablere et årlig «fyrtårnarrangement» for utdanningssektoren, etter 
modell fra tilsvarende arrangementer i andre sektorer. Ambisjonen for årskonferansen er at 
den skaper større allmenn oppmerksomhet om utdanningssektorens samfunnsmessige 
betydning, er med og setter agendaen for det politiske ordskiftet, og synliggjør direktoratenes 
viktige rolle knyttet til analyse og faglig rådgivning i sektoren. 

Beskrivelse av oppdraget:  
Udir og HK-dir får i oppdrag å etablere og gjennomføre "Utdanningssektorens årskonferanse" 
fra og med høsten 2022. Direktoratene står for planlegging og gjennomføring av 
arrangementet. Årlige tema og program bestemmes i direktoratene, med innspill fra 
departementet.  
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Årlige midler til arrangementet tildeles direktoratene på omgang. En felles 
prosjektorganisasjon ledes vekselsvis av direktoratene i samsvar med de årlige tildelingene. I 
2022 er dette Udir.  
 
Et sentralt innslag på konferansen bør være gjennomarbeidede faglige grunnlag fra Udir og 
HK-dir. Departementet ønsker at direktoratene utgir en årlig publikasjon knyttet til 
konferansen. Direktoratene kommer selv fram til tematikk, format og målgruppe for 
publikasjonen og publiseringen. Det forberedes en «årstale» fra direktørene som holdes på 
konferansen.    
   
Programmet skal gi plass til egne taler for statsrådene, knyttet til temaet som fastsettes. Det 
faglige programmet bør fylle minst en halv dag, og den faglige delen skal tilrettelegges for 
strømming. En sosial del med enkel servering skal være en del av arrangementet. 

Føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Deltakelse på arrangementet krever en personlig invitasjon fra statsrådene, som formelt sett 
blir vertsskap for konferansen. Direktoratene utarbeider forslag til liste over inviterte, som 
avklares med departementet. Aktuelle deltakere er personer i ledende posisjoner, både i 
utdanningssektoren og andre relevante sektorer, i tillegg til relevante politikere (f.eks i 
Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget). Det skal være rom for 2-300 deltakere på 
arrangementet. 
 
Tidspunkt for arrangementet knyttes til den årlige publikasjonen, med første mulige 
gjennomføring november 2022. Nøyaktig dato vurderes opp mot datoene for avvikling av 
andre arrangementer, og særlig den årlige «Kontaktkonferansen» - som departementet 
normalt gjennomfører i januar. 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Direktoratet skal rapportere om utførte aktiviteter og en vurdering av konferansen i 2022 i den 
ordinære årsrapporten, med frist 15. mars 2023.  

 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 
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