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Historikk / bakgrunn

• Systemet bygger på tillit og konsensus 

• Frem til 2020: ingen felles rapporteringskrav

• Fra 2021: ny tilskuddsordning med krav til rapportering

Råd fra OECD: mer åpenhet og tilbakemeldinger:

• Åpenhet – med informasjonsutveksling og tilbakemeldinger – er en forutsetning 
for aktørmedvirkning. 

• Anbefaler å legge større vekt på tilbakemeldingsmekanismer på alle nivåer 

• for å kunne forbedre modellen 

• for å vise om modellen faktisk bidrar til at man oppfyller betingelsene som 
modellen hviler på, og når mål og intensjoner 



For alle tilskuddsordninger skal det utarbeides 
et regelverk, med følgende hovedelementer:

• mål og målgruppe for ordningen

• kriterier for måloppnåelse

• tildelingskriterier

• opplegg for oppfølging og kontroll

• eventuelt evaluering

Økonomiregelverkets krav til oppfølging og kontroll:

«Elementene skal vurderes i 
nøye sammenheng med 
hverandre for å sikre en 

effektiv utforming av 
ordningen vurdert ut fra både 

ressursbruk hos 
tilskuddsmottaker og forvalter 

og sannsynligheten for god 
måloppnåelse.»



Kjennetegn på måloppnåelse

• Barnehager og skoler har gjennomført barnehage- og skolebaserte 
kompetanseutviklingstiltak som fremmer kollektiv utvikling.

• Tiltakene er forankret i barnehagenes og skolenes behov, identifisert gjennom 
lokale prosesser som involverer ansatte i virksomhetene.

• Samiske perspektiver er ivaretatt i de lokale prioriteringene av 
kompetansebehov.

• Tiltakene er planlagt og gjennomført i partnerskap mellom barnehage- og 
skoleeiere og universitet eller høgskole.

• Samarbeidende universitet eller høgskole har brukt erfaringene gjennom 
partnerskapet som bidrag til å videreutvikle lærerutdanningene.

• For kompetanseløftet: Det er gjennomført helhetlige kompetansetiltak som 
omfatter laget rundt barna og elevene.



Sentrale mål i utvikling av rapporteringssystemet

• Informativt – nyttig, relevant

• Så enkelt som mulig

• Mulig å generere rapporter

• Et «virkemiddel» i ordningene:
➢Innholdet skal bygge opp om prinsippene i ordningen

➢Gjennomføringen skal bygge opp om prinsippene i ordningen

• Første gjennomføring blir en utprøving – vurdere behov 
for endringer



• Likeverdig og gjensidig forpliktende 
samarbeid

• Skal bidra til å utvikle praksis i 
barnehager og skoler, og videreutvikle 
lærerutdanningene.

• Legge til rette for styrket samarbeid i 
alle fasene:
‐ Vurdering av kompetansebehov
‐ Definering av mål
‐ Vurdering av aktuelle tiltak
‐ Utvikling av langsiktige planer
‐ Utvikling og gjennomføring av tiltak
‐ Vurdering av måloppnåelse

Forventninger til 
partnerskapene



Rapportering i partnerskap

• Skoleeiere og UH som samarbeider om et kompetansetiltak leverer et felles 
rapporteringsskjema. 

➢Åpenhet / transparens 

➢styrke dialog om tiltak og måloppnåelse

• Deltakerne i partnerskapet må utpeke en kontaktperson:

➢har ansvar for at rapporteringen blir levert 

➢koordinerer samarbeidet om rapporteringen

➢ansvarlig for å få rapporteringen godkjent fra eiere og UH som 
samarbeider om tiltaket det rapporteres på

➢kan være en representant fra skoleeier eller fra UH



Hva skal det rapporteres på, og hvordan?

• Rapportering på budsjettåret 2021 - dvs på tiltak som er påbegynt eller 

gjennomført i 2021

• Det skal rapporteres per kompetansetiltak. 

• Rapporteringsskjemaet omfatter spørsmål om: 

❖hvem som samarbeider i partnerskapet og antall deltakere i tiltaket 

❖hvor mye midler som er mottatt og bruk av midler

❖vurdering av behov, mål, gjennomføring og måloppnåelse

• Noen spørsmål ber om enkel informasjon (som antall deltakende skoler), 

andre spørsmål ber om en vurdering i form av fritekst. 



Hvordan kan informasjonen brukes?

• Synteser /analyser på ulike nivå

• Statsforvalteren og Udir vil benytte informasjon i årlig rapportering til 
hhv Udir og KD.

➢Forbedring av modellen

➢måloppnåelse

• Informasjon fra rapporteringen kan brukes som kunnskapsgrunnlag for 
læring og utvikling:

• Lokalt i partnerskapene

• Regionalt i samarbeidsforum og nettverk



Frist for rapportering

15. januar 2022

Lykke til!

Rapporteringsfrist




