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Vestfold og Telemark fylkeskommune 
 
   
 
Tilskuddsbrev 2022 - Tilskuddsordning for lokal 
kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen og 
Yrkesfaglærer 2 
 
Utdanningsdirektoratet skal i 2022 fordele 50 mill. kroner totalt til fylkeskommunene i 
tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæring og Yrkesfaglærer 2.  
 
Av disse midlene skal 40 mill. kroner brukes i tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i 
fag- og yrkesopplæringen. Resterende 10 mill. kroner skal gå til Yrkesfaglærer 2, hvorav 1 mill. 
kroner tildeles Trøndelag fylkeskommune for koordinering av det nasjonale nettverket for 
fylkeskommunene i 2022. 
 
Tilskudd for 2022 

 Vestfold og Telemark fylkeskommune får tildelt kr. 3.338.000 for tilskuddsordning for 
lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen  
 

 Vestfold og Telemark fylkeskommune får tildelt kr. 759.000 for Yrkesfaglærer 2 
 

Tildelte midler er beregnet ut fra fordelingsnøkkelen som ble utarbeidet i 2020. 
 
Midlene gjelder for 2022 og skal benyttes i tråd med retningslinjene for tilskuddsordning for lokal 
kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen og føringene for Yrkesfaglærer 2. Det tas 
forbehold om bevilgning fra Stortinget for kommende år. 
 
Vi oppfordrer fylkeskommunene til å se de ulike etter- og videreutdanningsordningene innen 
yrkesfag i sammenheng når fylkeskommunene skal lage sine kompetanseutviklingsplaner.   
 
Faktura på det tildelte beløpet sendes til Utdanningsdirektoratet i EHF-format med forfall senest 
31.03.2022. Bruk Utdanningsdirektoratets organisasjonsnummer NO 970 018 131 og merk 
fakturaen bestillerreferanse 4070hna og «tilskuddsordning for fag- og yrkesopplæring og 
Yrkesfaglærer 2». 
 
Rapportering 
Fylkeskommunene skal rapportere årlig til Utdanningsdirektoratet om hvilke tiltak/opplegg som 
er gjennomført, hvordan midlene er brukt og en vurdering av måloppnåelse, jf. punkt 2 i 
retningslinjene. Frist for å sende rapport til direktoratet er 01.03.2023. Rapportskjema blir gjort 
tilgjengelig i god tid før rapporteringsfristen.  
 
Utdanningsdirektoratet forbeholder seg retten til å iverksette kontroll med at midlene er nyttet 
etter forutsetningene, jf bevilgningsreglementet for staten § 10. Hvis midlene ikke er benyttet 
etter forutsetningene, kan Utdanningsdirektoratet kreve hele eller deler av tildelingen 
tilbakebetalt. 
 
 
Spørsmål kan rettes til: 
Hafsa Nadeem hafsa.nadeem@utdanningsdirektoratet.no  
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Vennlig hilsen  
  
  
Ida Large Hafsa Nadeem 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
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