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Direktorat for kompetansepolitikk

• jobber for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv

• er nasjonal pådriver for en helhetlig og framtidsrettet 
kompetansepolitikk

• samarbeider med statlige aktører, partene i arbeidslivet, 
regionale og kommunale aktører, frivilligheten og opplærings-
og utdanningsinstitusjoner

Kompetanse Norge 



Kompetansepolitikken i Norge

• Legge til rette for at voksne skal kunne oppdatere og utvikle 
kompetansen sin. 

• Sørge for at virksomheter og samfunnet har nødvendig 
kompetanse

• Skape bedre match mellom tilbud og etterspørsel av 
kompetanse



Hovedsatsningsområder
• gode valg for den enkelte og for samfunnet 

• læring i arbeidslivet og god bruk av kompetanse

• styrke kompetansen til voksne med svak tilknytning 
til arbeidslivet

Kompetansepolitisk strategi



Målet for Kompetansereformen

• Ingen skal gå ut på dato på 
grunn av manglende 
kompetanse

• Tette kompetansegapet mellom 
det arbeidslivet trenger og den 
kompetansen arbeidstakerne har

• System for å lære og utdanne 
oss hele livet



Vi må lære hele livet

• Arbeidsliv i omstilling

• Rask teknologisk utvikling

• Digitalisering

• Grønt skifte

• Globalisering

• Kompetansegap

• Eksisterende EVU-tilbud treffer ikke det faglige behovet

• Hele gradsstudier for omfattende 

• Mangel på utdanninger på deltid



NOU 2019:2 Utfordringer i kompetansepolitikken

Hovedutfordringer:
• for mange går ut fra grunnskolen med svake ferdigheter og lav kompetanse
• for mange fullfører ikke videregående opplæring og oppnår ikke en stabil 

tilknytning til arbeidslivet
• teknologisk og samfunnsmessig utvikling gjør at kompetanse må utvikles og 

fornyes
• mange arbeidstakere deltar i for liten grad i opplæringsaktiviteter i 

arbeidslivet og etter- og videreutdanning
• økende levealder innebærer at flere må bidra mer i arbeidslivet for å 

finansiere velferdsstaten
• mobilitet over landegrensene gir usikkerhet om fremtidig tilgang på 

kompetanse 
• vedvarende mangler på kvalifisert arbeidskraft innen noen yrker



Koronakrisen

• Mange arbeidstakere er blitt 
permittert eller ledige

• Kan bruke tiden til faglig påfyll

• Kompetansetiltakspakke som 
skal bidra til å raskt få på plass 
tilbud tilpasset målgruppen

• Begrenset handlingsrom pga
dagpengeregelverket



Kompetanseprogrammet

• Del av regjeringens kompetansereform «Lære hele livet»

• Samordne og styrke sentrale virkemidler i kompetansereformen

• Forvaltes av Kompetanse Norge
➢ Utvikling av fleksible videreutdanningstilbud
➢ Treparts bransjeprogram
➢ Utprøving av insentivordninger

• Virkemiddel for å skape flere nye fleksible 

tilbud og prøve ut tiltak

• Stimulere til økt samarbeid mellom 

arbeidslivet og utdanningsintstitusjoner



Fleksible videreutdanningstilbud
• Etablering av fleksible 

videreutdanningstilbud som 
arbeidslivet trenger

• Studiepoenggivende
• Fagskole eller UH
• Samarbeid mellom arbeidslivet og 

utdanningsinstitusjoner
• Innen prioriterte områder

• Digital kompetanse
• Ikt sikkerhet
• Digital kompetanse for det grønne skiftet

• Søkbar tilskuddsordning
• Søknadsfrist 1.septemer



50 millioner til nettbaserte tilbud

• Retter seg særlig mot 
permitterte og ledige

• Nettbasert opplæring på
videregående nivå, fagskole og
høyere utdanning

• Korte fleksible tilbud som kan 
komme raskt i gang

• Søknadsfrister 15.mai, 1.juni og
15.juni



Treparts bransjeprogram

• Rettet mot bransjer og sektorer 
med særlig behov 

• Mål om å mestre omstilling og at 
flere blir stående i arbeid 

• Skal bidra til økt deltakelse i EVU, 
særlig blant ansatte uten 
fagutdanning og fagarbeidere

• Partene nominerer bransjer 
gjennom Kompetansepolitisk råd



Bransjeprogram 8 stykker

• Industri og bygg 

• Kommunal helse og omsorgstjeneste

• Detalj-/faghandelen

• Reiselivsbransjen

• Frisørnæringen

• Mat- og drikkevareindustrien

• Anleggsbransjen

• Elektro-/automasjon-/fornybar-
/kraftnæringen



Andre tiltak

• Digital kompetanseplattform

• Lovfeste plikt for 
fylkeskommunene til å tilby 
karriereveiledning

• Digital karriereveiledning

• Kvalitetsrammeverk for 
karriereveiledning



Andre tiltak

• Endringer i lånekassa tilpasset 
voksne

• Tillate fagskolene å tilby kortere 
tilbud

• Gjennomgå regelverket for 
egenbetaling i høyere utdanning

• Økt studiekapasitet ved
fagskoler, høyskoler og 
universiteter



Lære hele livet-systemet - kort oppsummert 
• Vi lærer hele livet og jobber samtidig
• Gode insentiver for både tilbyder- og etterspørrersiden
• Utdanningstilbudene utvikles som et samarbeid mellom arbeidslivet og 

utdanningsinstitusjonene
• Korte, fleksible og modulbaserte utdanningstilbud som kan tas i 

kombinasjon med jobb
• Voksne må kunne ta deler av det ordinære studietilbudet som 

videreutdanning
• Det finnes god og tilgjengelig informasjon om fremtidige kompetansebehov
• God og tilgjengelig karriereveiledning
• Digital kompetanseplattform med oversikt over både etterspørsel og 

utdanningstilbud
• Velfungerende trepartssamarbeid



Følg oss i sosiale medier

Kompetanse Norge

@kompetansenorge

@kompetansenorge

For mer informasjon om tilskuddsordningene se
https://www.kompetansenorge.no/soke-om-tilskudd/

https://www.kompetansenorge.no/soke-om-tilskudd/

