
Mandat for og sammensetting av Kompetansepolitisk råd 
 
Nasjonal kompetansepolitisk strategi skal følges opp gjennom Kompetansepolitisk råd som skal 
møtes jevnlig gjennom perioden 2017—2021. Formålet med rådet er å videreføre samarbeidet 
mellom regjeringen, partene i arbeidslivet, VOFO og Sametinget om oppfølging og videreutvikling av 
kompetansepolitikken. 
 
Rådets oppgaver: 
 
1. Rådets hovedoppgave er å følge opp den nasjonale kompetansepolitiske strategien. I dette ligger 

følgende oppgaver: 
- Ha oversyn over og være en pådriver for oppfølging av strategien, herunder utarbeide 

oversikt over hva de ulike strategipartene har gjort og planlegger å gjøre for å følge opp 
strategien. 

- Rådets medlemmer rapporterer om oppfølging av strategien på vegne av sin virksomhet  
- Diskutere saker som angår oppfølging av strategien 
- Vurdere behov for å revidere strategien etter to år og ev. foreslå endringer.  

 
2. Rådet skal diskutere og gi anbefalinger på bakgrunn av leveransene fra 

Kompetansebehovsutvalget (KBU). Rådet kan gi råd til regjeringen og de andre rådsdeltakerne i 
spørsmål som omhandler kompetansepolitikk.  

 
3. Rådet kan konsulteres i andre relevante kompetansepolitiske saker der det er ønskelig med en 

forankring og drøfting med rådets medlemmer.  Rådets medlemmer kan melde inn saker de 
mener er aktuelle å ta opp i rådet.  

 
Sammensetting: 
 
Kompetansepolitisk råd består av følgende rådsmedlemmer: 

- Regjeringen representert ved Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og 
beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
Kunnskapsdepartementet, og Nærings- og fiskeridepartementet 

- Partene i arbeidslivet representert ved Arbeidsgiverforeningen Spekter, KS, NHO og Virke fra 
arbeidsgiversiden, og Akademikerne, LO, Unio og YS fra arbeidstakersiden 

- Frivillig sektor og studieforbund representert ved Voksenopplæringsforbundet (VOFO). 
- En fylkesrådmann, oppnevnt av regionalt folkevalgt nivå 

 
Sametinget har observatørstatus. 

 
Rådet nedsettes av Kunnskapsdepartementet, og ledes av statssekretær i Kunnskapsdepartementet. 
Statssekretærene fra de andre departementene deltar ved behov. Utover rådsmedlemmene, kan 
andre organisasjoner og myndighetsorganer inviteres avhengig av dagsorden som møtedeltakere.   
 
Kunnskapsdepartementet har sekretariatsansvaret for rådet. Rådet nedsetter ad-hoc arbeidsgrupper 
ved behov som kan forberede saker til rådet. Kompetanse Norge koordinerer disse forberedelsene.  
 
Mandatet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx.17 
 


