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Tildelingsbrev Kompetanse Norge. Statsbudsjettet 2021, kap 553.62 

1. Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) stiller med dette midler til rådighet og 

gir retningslinjer og rammer for Kompetanse Norges forvaltning og gjennomføring av 

programkategori 13.50 kap. 553, post 62 Kompetansepiloter med 16,92 mill. kr for 2021 jf. 

Innst. 16.S (2019–2020).  Ordningen er planlagt å vare i tre år, med forbehold om Stortingets 

vedtak.  

 

Midlene skal disponeres i tråd med retningslinjer for kap. 553 post 62 (vedlegg 1). 

 

2. Mål med Kompetansepiloter 

Tiltaket Kompetansepiloter ble lansert i Distriktsmeldingen "Levende lokalsamfunn for 

fremtiden" (Meld. St. 5 (2019–2020). Kompetansepiloter skal bidra til å mobilisere og koble 

virksomheters etterspørsel etter kompetansehevende tiltak hos egne ansatte med et tilpasset 

etter- og videreutdanningstilbud i Distrikts-Norge. Ordningen skal bidra til å nå målene i 

regional- og distriktspolitikken ved å styrke virksomhetenes omstillings- og konkurranseevne, 

og er særlig rettet mot små bedrifter i Distrikts-Norge. Kompetansepiloter skal støtte 

fylkeskommunens strategiske rolle og ansvar for regional kompetansepolitikk.  

 

3. Oppdraget:  

Kompetanse Norge skal forvalte tilskuddsordningen Kompetansepiloter for KMD i 

prosjektperioden 2020–2022 i tråd med retningslinjer for ordningen.  

 

Oppdraget omfatter følgende: 

• Faglig rådgivning, oppfølging og medspiller overfor fylkeskommunene. 

• Følge opp kompetansepiloter gjennom rådgiving og bistand til prosjektene. 
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• Gjennomføre læringsarena. Det arrangeres to eller flere samlinger årlig for de 

regionale kompetansepilotprosjektene/fylkeskommunene. 

• Utbetale midler til fylkeskommunene.  

• Innhente årlig rapportering og sluttrapportering fra fylkeskommunene og sammenstille 

disse. 

 

KMD vil gjennomføre en ekstern evaluering av ordningen. Det legges opp til at evaluator 

bidrar på læringsarenaen våren 2021, og også deltar på læringsarenaen høsten 2022. 

Midlene til evaluering dekkes over KMDs budsjett. 

 

4. Budsjett tildeling 

Kompetanse Norge gis fullmakt til å belaste KMDs budsjett kap. 553, post 62 med inntil 

16,920 mill. kroner.  

 

 

Kap. 553 Regional- og distriktsutvikling 

Post Betegnelse Budsjett 2021 

62 Kompetansepiloter, kan overføres 16 920 

   

 

Midlene fordeles slik: 

• 15,590 mill. kr skal gå til tilskudd for 2021 til tildelte prosjekter 

• 1,310 mill. kr til Kompetanse Norges administrasjons-, drifts- og 

gjennomføringskostnader, kommunikasjons- og samarbeidsaktiviteter inkl. to eller 

flere samlinger/ læringsarena for Kompetansepiloter i 2021.  

 

Eventuelt ubenyttede midler tildelt i 2020, vil KMD komme tilbake til i et supplerende 

tildelingsbrev våren 2021.   

 

Kompetanse Norge kan ikke utgiftsføre tilhørende merverdiavgift på Finansdepartementets 

kapittel 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift, post 01 Driftsutgifter, ettersom 

tilskuddsposter ikke er omfattet av nettoføringsordningen. Det betyr at eventuelle utgifter 

knyttet til merverdiavgift skal føres på kap. 553, post 62. 

 

5. Rapportering fra Kompetanse Norge til KMD 

KMD ber om at Kompetanse Norges rapportering på bruken av tildelte midler for 2021 inngår 
i Kompetanse Norges årsrapport til KD, og at årsrapporten også blir sendt i kopi til KMD.  
 

Årsrapporten skal omtale: 

- Samlet oversikt over og kort vurdering av måloppnåelse, aktivitet og fremdrift i prosjektene 

basert på rapportering fra de enkelte fylkene (ref. retningslinjene pkt 12.2) 

- Oppsummering av læringsarena  

- Andre aktiviteter, som kommunikasjons- og samarbeids aktiviteter regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt 
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KMD ber om at Kompetanse Norge også sender kopi av halvårsrapporten som sendes 

Kunnskapsdepartementet medio august 2021, inkl. regnskapsstatus og prognose på kap 553 

post. 62.  

 

6. Dialog 

KMD ønsker tett dialog med Kompetanse Norge om oppfølgingen av Kompetansepiloter. Det 

legges opp til dialogmøter etter behov. KMD ønsker videre faste møter knyttet til årsrapport 

og innspill til årlige tildelingsbrev. Tidspunkt og dagsorden for møtene utformes i fellesskap.  

  

 

Med hilsen 

 

Anne Karin Hamre (e.f.) 

 

 

Kari Mette Lullau 

Fagdirektør 
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