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Tilskudd til kompetanseheving for lærere og ledere i 

norskopplæring, grunnskole (inkludert FVO) og videregående 

opplæring for voksne – Oslo og Viken – 2020 og 2021 

 
• Utsatt oppstart for ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i 

voksenopplæringen 

• Kompetanseutviklingsmidler i 2020 og søknadsprosess 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken og Kompetanse Norge stiller til rådighet midler til 

etterutdanningstiltak for lærere og ledere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 

voksne innvandrere etter introduksjonsloven, og til grunnskoleopplæring og videregående 

opplæring for voksne etter opplæringsloven kap. 4A (inkludert FVO).  

 

Utsatt oppstart av ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i VO 

Våren 2020 var det planlagt oppstart av en ny desentralisert ordning for 

kompetanseutvikling i voksenopplæringen. Vi viser til tidligere tilsendt informasjonsbrev 

datert 26. februar 2020 med tittel «Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i 

voksenopplæringen (tilskuddsordning for etterutdanning)». I brevet ble det også innkalt til 

et møte om den nye ordningen den 25. mars 2020, der representanter fra ulike nettverk i 

voksenopplæringen skulle delta. På grunn av koronasituasjonen har prosessen med 

oppstart av den nye ordningen blitt forsinket. 

 

Et digitalt møte 28. mai 2020 erstattet det opprinnelige møtet 25. mars. Tema for møtet var 

blant annet etablering av et samarbeidsforum i den nye desentraliserte ordningen for 

kompetanseutviklingsmidlene i voksenopplæringen. På møtet informerte Fylkesmannen 

om at etableringen av et samarbeidsforum, og dermed også oppstarten av den nye 

desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling, blir forskjøvet. Grunnet dette er det 

besluttet at det i år er Fylkesmannen som behandler søknader og tildeler 

etterutdanningsmidler. Se mer nedenfor. 
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Høsten 2020 skal samarbeidsforumet for den nye desentraliserte ordningen for 

kompetanseutvikling i voksenopplæringen etableres og forumet vil ta del i tildeling av 

midler i 2021. Vi oppfordrer til at voksenopplæringssentrene åpner dialog seg imellom når 

det gjelder representanter til samarbeidsforum allerede nå. 

 

Kompetanseutviklingsmidler i 2020 og søknadsprosess 

Kompetanse Norge har vedtatt tilsagn med inntil kr. 2 235 226 til Oslo og Viken for 2020. 

Som allerede nevnt er det Fylkesmannen som behandler søknader og tildeler 

kompetanseutviklingsmidler i år. Dette var det også støtte til fra representantene på møtet 

28. mai. Midlene er i utgangspunktet fordelt slik: 

 

• Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: kr. 1 418 884 

• Grunnskoleopplæring og videregående opplæring: kr. 816 342  

Midlene er videre fordelt på de gamle fylkene for norskopplæring og for grunnskole for 

voksne. Tilsvarende er gjort for midler til videregående opplæring for voksne i Oslo og 

Viken. Se vedlegg til dette brevet for nærmere informasjon.  

 

Vi oppfordrer til samarbeid om kompetanseutviklingstiltak, og er kjent med at noen av dere 

allerede har planer om samarbeid. Dersom det inngås samarbeid om kompenseutviklings-

tiltak på tvers av de gamle fylkesgrensene, i deler av de gamle fylkene, eller på tvers av 

skoleslagene, vil Fylkesmannen beregne en andel av fordelingen ovenfor som følger de 

aktuelle partene dersom søknaden blir innvilget. 

 

Søknad og utbetaling 

Fylkesmannen ber om at søknad skjer gjennom en kortfattet beskrivelse av tiltakene som 

ønskes gjennomført. Beskrivelsen må inneholde opplysninger om: 

- hvem som søker 

- målgruppen for tiltaket (antall deltakere, skoleslag, lærere / ledere) 

- begrunnelse for tiltaket 

- innhold og plan (program, tid, sted) for gjennomføring av tiltaket 

- kostnader tilknyttet tiltaket 

- kontaktperson (med tlf.nr og e-postadresse) for tiltaket 

- organisasjonsnummer og kontonummer 

Søknadene og tildeling av midler vil bli behandlet av Fylkesmannen fortløpende. Siste frist 

for å søke tilskudd er 4. september 2020. Søknader sendes per e-post til 

postmottak@fylkesmannen.no og merkes med 2020/20017.  

Mål og kriterier for bruk av tilskuddet  

Formålet med ordningen er å tilby etterutdanningstiltak for lærere og ledere som 

underviser voksne i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven og i 

grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne etter opplæringsloven kap. 

4A.  

mailto:postmottak@fylkesmannen.no
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Ordningen skal bidra til kvalitet i opplæringstilbudet gjennom å fornye og forbedre 

opplæringen. Intensjonen er at modellen skal legge til rette for desentralisert 

kompetanseutvikling der kompetanseutviklingen skal tilpasses voksenopplæringsfeltets 

behov, og videre legge til rette for skolebasert utviklingsarbeid. Med dette mener vi 

kollektiv læring gjennom en kombinasjon av teoretisk/forskningsbasert kompetanseheving 

og praktisk utprøving og erfaringsdeling. 

 

Fylkesmannen oppfordrer til at voksenopplæringssentrene i Oslo og Viken samarbeider om 

gjennomføringen av tiltakene.  

 

Det forutsettes at det gis minst et tilbud til alle lærere i målgruppen. Midlene kan brukes i 

skoleåret 2020/2021. 

 

Nærmere om hva midlene kan brukes til 

Kompetansetiltakene må ta utgangspunkt i lokale kompetansebehov knyttet til faglig og 

pedagogisk utvikling av opplæringen etter de aktuelle læreplanene, Kunnskapsløftet 

og/eller Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 

 

Overordnede rammer for tiltakene er at de skal gi kompetanse innenfor følgende områder: 

1. Kompetanseheving i skolebasert utviklingsarbeid 

 

2. Arbeidsmåter i opplæringen som bidrar til et mer effektivt og individuelt tilpasset 

opplæringstilbud, for eksempel: 

- metoder for utvikling av grunnleggende ferdigheter i alle fag. Digital kompetanse 

løftes særlig fram. 

- metoder for utvikling av delferdighetene snakke/samtale, lytte, lese og skrive i 

norskopplæringen 

- metoder for opplæring i samfunnskunnskap i norskopplæringen 

- veiledningsmetodikk 

- tilrettelegging ved lese- og skrivevansker 

 

3. Utvikling av godt læringsmiljø, slik som forebygging av mobbing og trakassering, 

inkludert utslag av negativ sosial kontroll 

 

4. Kartlegging og vurdering, herunder: 

- vurdering av muntlige ferdigheter 

- realkompetansevurdering 

- underveisvurdering 

- kartlegging for innplassering 

 

Samarbeid med Universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) 

For å bidra til samarbeid mellom UH-sektoren og voksenopplæringene om 

kompetansehevingstiltak har vi vært i kontakt med:  

- NAFO/OsloMet  

- Universitetet i Sørøst-Norge ved Hilde Johnsen 



  Side: 4/6 

 

 

- Høgskolen i Innlandet ved Senter for livslang læring (SELL)  

 

NAFO/OsloMet skal bidra med kompetanseutviklingstiltak til voksenopplæringene i 

Vestfold/Telemark. Med bakgrunn i dette inviteres det til et digitalt møte som skal gi 

muligheter for informasjonsutveksling om tilbud fra NAFO/OsloMEt og ønsker/behov i 

voksenopplæringene i Oslo og Viken. 

 

Fredag 12.06.20 kl. 12-13:30        NAFO/OsloMet 

Kontaktperson: Sigridur Vilhjalmsdottir 

 

Invitasjon til dette møtet kommer fra NAFO/OsloMet i starten av uke 24.  

 

Til høsten kan det kan bli arrangert flere slike møter med andre i UH-sektoren. 

 

Rapportering, kontroll og frister 

- Aktivitetsrapport med kort beskrivelse av om tiltaket ble gjennomført i henhold til 

planen, deltakerlister og en kortfattet, samlet evaluering av tiltaket fra 

tiltaksdeltakerne må sendes til Fylkesmannen snarest mulig etter gjennomføring av 

kurset (og senest innen 11. juni 2021) til postmottak@fylkesmannen.no merket 

2020/20017 

- Regnskap skal legges ved aktivitetsrapporten, og må sendes snarest mulig etter 

gjennomføring av tiltaket (og senest innen 11. juni 2021) til 

postmottak@fylkesmannen.no merket 2020/20017  

- Regnskapet skal signeres av nærmeste økonomiansvarlig på 

voksenopplæringssenteret/skolen 

- Eventuelle ubrukte midler må tilbakebetales til Fylkesmannen i Oslo og Viken 

 

Oppfølging og kontroll  

Fylkesmannen i Oslo og Viken kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. 

§10 Bevilgningsreglementet. Riksrevisjonen kan kreve innsyn hos tilskuddsmottakere for å 

kontrollere at tilskuddet benyttes etter forutsetningene, jf. §12 tredje ledd i lov av 7. mai 

2004 om Riksrevisjonen.  

 

Dersom kommunen har fått utbetalt for mye i tilskudd kan dette kreves tilbakebetalt, evt. 

kan senere tildeling reduseres med et tilsvarende beløp som det som er betalt for mye, jf. 

Reglement/bestemmelser for økonomistyring i staten av 12. desember 2003 med 

endringer. 

 

 

Med hilsen 

 

Grethe Hovde Parr 

avdelingsdirektør 

  

 

Siv Lien 

seksjonssjef 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

mailto:postmottak@fylkesmannen.no
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Mottakerliste: 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Bærum kommune Postboks 700 1304 SANDVIKA 

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN Postboks 6127 Etterstad 0602 OSLO 

Rakkestad kommune Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 

Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 

Nannestad kommune Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Aremark kommune Rådhuset 1798 AREMARK 

Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Ullensaker kommune Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Krødsherad kommune  3536 NORESUND 

Rollag kommune  3626 ROLLAG 

Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTA

D 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Lillestrøm kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Nesbyen kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 

NORE OG UVDAL KOMMUNE Sentrum 16 3630 RØDBERG 

Råde kommune Skråtorpveien 2A 1640 RÅDE 

Ål kommune Tingstugu, Torget 3570 ÅL 

Øvre Eiker kommune Postboks 76 3301 HOKKSUND 

Lørenskog kommune Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Våler kommune Herredshuset, Kjosveien 

1 

1592 VÅLER I 

ØSTFOLD 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTAN

GEN 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

NORDRE FOLLO KOMMUNE Postboks 3010 1402 SKI 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 2889 3560 HEMSEDAL 

Asker kommune Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDE

N 

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE Postboks 34 1861 TRØGSTAD 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Kongsberg kommune Postboks 115 3602 KONGSBERG 
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Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 

Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANG

EN 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

VIKEN FYLKESKOMMUNE Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

 


