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Notat  

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
På sirkulasjon: 12. mai, 2021     ephorte: 21/284 

___________________________________________________________________ 

Bakgrunn og økonomiske rammer for lokal kompetanseutvikling - Dekomp 
UiB er inne som samarbeidspartner i fire kompetanseregioner i Vestland - to for grunnskoler: Bergen 
kommune, Ytre Midthordland (Øygarden kommune) og to for videregående skole: Vestland fylke og 
friskolenettverket (vgs.). Tilskuddet per kompetanseregion er basert på antall årsverk i regionen. 
Midlene for Dekomp kommer i årlige tildelingsbrev fra Statsforvalter til UiB, og rapportering og 
evaluering skjer hvert år til Fylkesmann/Statsforvalter.  

Fra og med 2021 er Dekomp-ordningen blitt forskriftsfestet: Retningslinjer for tilskuddsordning for 
lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring - Lovdata I forskriften slås det fast at én av 
målsetningene for ordningen er at UH-institusjonene skal legge til rette for at erfaringene fra 
Dekomp-samarbeidet skal bidra til å videreutvikle lærerutdanningene.  

Tildeling av tilskudd fra SA til fagmiljøer på UiB har frem til og med 2020 har vært knyttet til konkrete 
samarbeidsprosjekter i kompetanseregionene Bergen kommune og Ytre Midthordland, og da utført 
av fagmiljøer ved Det psykologiske fakultet (Iped og Slate).  

Per 31.12.2020 står det en rest på kr 4 766 861. Dette er ubrukte midler knyttet til Vestland 
fylkeskommune og friskolene (vgs) for 2019 og 2020. I Vestland fylke har samarbeidet vært ledet og 
drevet av fagdirektør. Også faglig praksiskoordinator har vært involvert i en kortere periode i 2020. 
Det har ikke vært brukt av tilskuddsmidler til Dekomp til dette arbeidet. Lønnsmidler til 
seniorrådgiver ved Studieavdelingen med et spesielt ansvar for Dekomp, er fra mai 2020 dekket av 
tilskuddsmidler.  

Status for Dekomp per 2021 
Basert på innstilling i samarbeidsforum 9. mars UiB mottatt NOK 4 782 900 fra Statsforvalter, som er 
50% av det kompetanseregionene mottar for de skolene vi er inne i. Midlene skal brukes i 
partnerskap med skoleeiere i følgende kompetanseutviklingsprosjekter: 

• profesjonsfaglig digital kompetanse/praksisutforskende metode, fire skoler i Bergen 
kommune 

• vurderingspraksis/LK 2020, to skoler i Bergen kommune 

• praksisutforskende metode, to skoler, Ytre Midthordland kompetanseregion 

• fagfornyelsen basert på lokale behov, tre-fem skoler, Vestland fylkeskommune 

• fagfornyelsen, to skoler i friskulenettverket for VGS 
 

Nedenfor er en oversikt over forventede tilskuddsmidler i 2021 til UiB. Denne oversikten er basert på 
tall i innstillingen som ble levert til Statsforvalter 1. mars, og det kan komme mindre justeringer i 
midler knyttet til de enkelte regionene, når vi får endelig tildeling: 

 

   

 Kompetanseregion  
 

 
Forventet tilskudd 

 
Antall skoler 

 
Friskoler (vgs) 

604 632 2 

 

Vestland fylkeskommune 

 

2 339 656 
3-5* 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-22-3201
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-22-3201
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Bergen kommune 1 428 649 
 

6 

Ytre Midthordland 409 963 
 

2 

Samlet tilskudd  4 782 900 
 

 

 
*Antall skoler oppgitt i tabellen og som skal samarbeide med UiB er basert på det kompetanseregionene har oppgitt i 
innstilling til Samarbeidsforum og som dermed ligger til grunn for tildelingen.  

 

Dekomp-midler er å regne som BOA-midler og tildeles fakultetene gjennom tildelingsbrev og med 

hjemmel i forskriften. Fakultetene rapporterer årlig på bruk av midlene knyttet til aktivitetene som 

har vært gjennomført. Studieavdelingen koordinerer arbeidet og ser til at tilskuddet brukes i tråd 

med retningslinjene for tilskuddsordningen og innstillingen fra Samarbeidsforum (jf tilskuddsbrev fra 

Statsforvalter 26041/2021).  

 

Forslag til fordelingsnøkkel for Dekomp-midler i 2021  
Overordnet foreslås følgende fordeling av midlene:  

 Hovedoppgaver Fordeling 

Studieavdelingen Koordinering og administrasjon 21% 

Faktultetene Gjennomføring av tiltak 79% 

 

I Vestland er det i kommunene enighet mellom Statsforvalter, skoleeier og UH om at skolene tildeles 
200 000 for å delta i et Dekomp-partnerskap for å sikre at skolene har tilstrekkelig ressurser til å 
gjennomføre prosjektene i tråd med ordningen. Tilsvarende får da UH 200 000 per skole de 
samarbeider med. Også friskolene har valgt å legge opp til en tilsvarende fordeling av midler mellom 
UH og skole. Institutt for pedagogikk, som har erfaring fra Dekomp siden 2017, påpeker i et innspill at 
en ressursfordeling på 200 000 til det ansvarlige fagmiljøet som inngår partnerskap med en skole, gir 
et rimelig handlingsrom. I forslaget tar vi derfor utgangspunkt i en tilsvarende ressursfordeling til 
ansvarlig fagmiljø per skole i Vestland fylke.  

Kompetanseregion Ansvarlig fakultet Sum Grunnressurs til 
fagmiljøene 

 
Friskoler (vgs) 

Uavklart 200 000  
 
 
 
 
 
Ca 780 000 

Uavklart 200 000 

 
Vestland 
fylkeskommune 

Uavklart 200 000 

Uavklart 200 000 

Uavklart 200 000 

Uavklart 200 000 

Uavklart 200 000 

 
 
Bergen kommune 

HF  200 000 

HF  200 000 

PF - Slate 200 000 

PF - Slate 200 000 

PF - Slate 200 000 

PF - Slate 200 000 
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Ytre Midthordland 

PF - Slate 200 000 

PF Slate 200 000 

 
Samlet tilskudd  

 
4 782 900 

 
3 200 000 

 
780 000 

 

Samtidig ble det påpekt på møtet i styringsgruppen at usikkerhet med hensyn til at ressurser er en 
utfordring for å rekruttere flere fagmiljøer inn i arbeidet på et tidligst mulig tidspunkt. Dette 
hensynet tilsier at det kan være et behov for en viss grunnfordeling til alle fakultetene som gjør 
planlegging mulig i fagmiljøene. En slik grunnressurs for 2021 vil være viktig for å involvere bredere 
også i prosessen knyttet til Dekomp-samarbeidene som er under planlegging for nye 
tildelingsperioder. For eksempel vil forarbeidet til innstilling av samarbeidsprosjekter i 2022 i flere 
kompetanseregioner begynne høsten 2021. En slik grunnressurs gir også fakultetene mulighet til 
finansiere faglig koordinering av Dekomp-arbeidet internt på fakultetene. 

Når det gjelder involvering av flere fagmiljøer knyttet til prosjektene som skal i gang i 2021, vil den 
faglige koordinatorgruppe ha en viktig rolle for å imøtekomme ønsket om at flere fagmiljøer koples 
på tidligere i pågående prosjekter, og dermed sikre at kapasitet og kompetanse til å drive 
utviklingsarbeid gjennom Dekomp styrkes i hele lektorutdanningen, og i tråd med forskriften.  

For å mobilisere og gjøre det mulig for flere fagmiljøer å bidra i Dekomp-ordningen, foreslås det at 

restbeløpet i år på ca 780 000 kroner i 2021 fordeles mellom enhetene som en grunnressurs. En 

fordelingsnøkkel kan ta utgangspunkt i opptaksrammen, slik det ble foreslått på sist møte, og gis i to 

potter: 

Samlet sett havner vi da på en fordeling som ser omtrent slik ut: 

 
5LU (her skal 80 prosent fordeles) PPU (her skal 20 prosent fordeles) Totalt 

PS 8 % 10 % 18 % 

HF 51 % 3 % 54 % 

SV 7 % 3 % 10 % 

MN 14 % 3 % 17 % 

Totalt 80 % 19 % 99 % 

 

En slik grunnressurs til fagmiljøene i forbindelse med tildelingen av 2021 vil kunne utbetales allerede 
nå. En slik tildeling vil ha hjemmel i forskriften for å sikre at midlene ikke forsvinner i det store sluket, 
men gir fagmiljøene mulighet til å rigge seg for å deltakelse i prosjekter i tråd med ambisjonene for 
ordningen.  

 

Akkumulerte midler  
I møtet i styringsgruppen kom det innspill om at restmidlene kan gjøres søkbare til mindre prosjekter 
og deltakelse. Dersom midlene skal gjøres søkbare, bør de lyses ut slik at alle fagmiljøer har mulighet 
til å søke ut fra klare tildelingskriterier og med en plan for å sikre at midlene brukes i tråd med 
intensjonene for ordningen. En slik utlysning vil derfor kreve utarbeidelse av kriterier og koordineres 
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med skoleeiers interne prosesser for å sikre at midlene brukes i tråd med intensjonene for Dekomp-
ordningen. 
 
Dersom styringsgruppen ønsker at midlene for 2021 skal lyses ut, vil det være hensiktsmessig å se 
disse i sammenheng med de akkumulerte midlene fra 2019/2020, som da kan inngå i en slik søkbar 
pott.  Det er naturlig at den faglige koordinatorgruppen spiller en viktig rolle i å utarbeide en slik 
utlysning av søkbare Dekomp-midler. Dette arbeidet bør knyttes til en mer permanent ressursmodell 
som utvikles på erfaring av årets tildeling og prosessen frem mot ny innstilling i 2022.  
 

Forlag til vedtak: 
 

Tildeling av midler for 2021 gjøres etter foreslåtte forslag, eventuelt med de innspill som kommer fra 
styringsgruppen. 

De akkumulerte midlene fra 2019/2020 refordeles gjennom en søknadsordning i forbindelse med 
utarbeidelsen av en mer permanent modell for tildeling av ressurser. 
 

 

 

 

 

 

 

 


