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RETNINGSLINJER FOR KOMPETANSEPILOTER  

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 01.04.2020 
 

DEL 1 RAMME FOR ORDNINGEN  

Kompetansepiloter er en ny, treårig søknadsbasert tilskuddsordning. Ordningen finansieres 

over post 553, post 62 Kompetansepiloter over KMDs budsjett. Kompetanse Norge forvalter 

ordningen og det er fylkeskommunene (med unntak av Oslo) som kan søke tilskuddsmidler. 

 

Med Kompetansepiloter menes hele ordningen. I Kompetansepiloter inngår prosjektene som 

fylkeskommunen får tilskudd til gjennom ordningen. 

 

1. Mål og målgruppe for Kompetansepiloter  

1.1 Mål  

Målet med ordningen er å identifisere og mobilisere virksomheters behov for 

kompetansehevende tiltak, koble og tilrettelegge for et tilpasset etter- og 

videreutdanningstilbud i Distrikts-Norge. Ordningen skal bidra til å utvikle og prøve ut nye 

måter og modeller for å nå målet. Ordningen skal støtte fylkeskommunens strategiske rolle 

og ansvar for regional kompetansepolitikk. 

 

1.2 Målgruppe 

Målgruppen er offentlige og private virksomheter, med særlig vekt på små bedrifter i 

Distrikts-Norge.  

Det enkelte prosjekt skal rettes mot: 

a. Delregion(er) innad i et fylke med overvekt av distriktskommuner på SSB s 

sentralitetsnivå 5 og 61, og/eller 

b. en klynge, verdikjede eller bransje med overvekt av virksomheter i sone 5 og 6, som 

ikke nødvendigvis har en sammenhengende geografi og/eller 

c. områder med særegne utfordringer, som regioner med små arbeidsmarkedet, lavt 

utdanningsnivå, lang avstand til studiested, og/eller stor mismatch mellom tilbud og 

etterspørsel. 

 

1.3 Tilskuddsmottager 

Det er fylkeskommunene med unntak av Oslo som kan søke om tilskudd.  

 

2. Kriterier for måloppnåelse 

Kriterier for måloppnåelse er at fylkene har utviklet og prøvd ut nye og/eller forsterket 

eksisterende måter å identifisere og mobilisere virksomheters behov for kompetanseutvikling 

i områdene som deltar i prosjektet, koblet og tilrettelagt for etter- og videreutdanningstilbud.  

 

Det er et mål at alle fylkeskommunene utenom Oslo deltar.  

 

 

 

 
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regionale-utviklinstrekk-rut-2018/id2596450/?ch=10 
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/dette-er-norges-mest-sentrale-kommuner 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regionale-utviklinstrekk-rut-2018/id2596450/?ch=10
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/dette-er-norges-mest-sentrale-kommuner
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3. Hva kan det søkes om støtte til  

Midlene lyses ut én gang for hele budsjettperioden 2020 – 2022. Prosjektsøknaden skal 

beskrive hele perioden. Prosjektperioden starter ved tildelingstidspunktet. 

 

Tilskuddet skal gå til prosjekter som enten skal videreutvikle eksisterende eller utvikle og 

prøve ut nye måter og modeller for å identifisere, mobilisere og koordinere målgruppens 

kompetansebehov i samsvar med målet for ordningen. 

 

Det enkelte prosjekt bør omfatte funksjoner som:  

▪ Motorer, dvs. pådrivere for kompetansevikling og utdanning, 

▪ meglere, dvs. bidra til behovsavklaring, tilrettelegging og kopling mellom tilbydere av 

etter- og videreutdanning og etterspørrere etter kompetansehevende tiltak,  

▪ møteplasser, dvs. bidra til etablering og utvikling av studiesteder/samlingssteder eller 

digitale møteplasser for kompetanseutvikling 

 

Tilskuddet kan ikke brukes til: 

▪ finansiering av aktiviteter som allerede mottar finansiering fra staten slik som 
utdanningstilbud og studieplasser  

▪ analyser og kartlegging av utfordringsbildet 
▪ til anskaffelse av varig utstyr (f.eks. teknologi) 

 

4. Krav til søker  

Fylkeskommunen kan søke om støtte til etablering og gjennomføring av ett eller flere 

prosjekter i tråd med formålet.  

 

Det stilles krav om: 

a) Lokal/regional delfinansiering på minimum 30 prosent av budsjettet for det enkelt 

prosjekt. Fylkeskommunal medfinansiering kan omfatte frikjøp av egne ansatte, 

ressurser, møter og lignende. I tillegg kan bidrag fra andre aktører regnes inn som 

medfinansiering. 

b) Prosjektet skal forankres i regionale partnerskap og planer2 
c) Fylkeskommunen forplikter seg til å delta med prosjektet på læringsarenaene som 

arrangeres av Kompetanse Norge. 
d) Fylkeskommunen skal gjennomføre prosjektet i samarbeid med næringslivet, 

kommunene og relevante utdannings- kompetanse- og arbeidsmarkedsaktører og 

eventuelt andre i den aktuelle delregion.  

 

5. Oppfølging og evaluering 

Departementet skal evaluere ordningen.  
 

 

 

 

 

 
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-
planlegging-20192023/id2645090/ 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
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DEL 2 KOMPETANSE NORGES FORVALTNING OG SAKSBEHANDLING AV 

ORDNINGEN 

 

6. Ansvar for å forvalte tilskuddsordningen  

Kompetanse Norge skal forvalte ordningen på vegne av KMD. Dette omfatter forvaltning av 

midlene i tråd med kapittel 6 i Bestemmelsene om økonomistyring i staten. Kompetanse 

Norge skal også bidra med faglig oppfølging for fylkeskommunene og er ansvarlig for 

læringsarena. Oppgaver som tillegges Kompetanse Norge ut over dette, omtales i årlige 

tildelingsbrev fra KMD til Kompetanse Norge.  

 

7. Kunngjøring av ordningen 

Kompetanse Norge skal kunngjøre midlene slik at fylkeskommunene kan søke.  

 

8. Krav til søknaden  

Kompetanse Norge skal utarbeide søknadsskjema som fylkeskommunene skal benytte. 

Søknaden skal sendes via Regionalforvaltning.no. Søknaden skal inneholde en beskrivelse 

av følgende: 

▪ Mål for prosjektet og planlagt arbeidsmetode/modell for hvordan målet skal nås. 

▪ Delregion/område for prosjektet. 

▪ Målgruppe for prosjektet. 

▪ Utfordringsbildet/problemanalyse for den aktuelle delregion/område. 

▪ Samarbeidspartnere i prosjektet. 

 

Følgende skal legges ved søknaden: 

▪ Budsjettet for prosjektet for hele budsjettperioden brutt opp på budsjettår. Budsjettet 

skal inkludere deltagelse fra prosjektene for 2-3 personer (reise og opphold) to 

ganger årlig på felles obligatorisk læringsarena for programmet i regi av Kompetanse 

Norge. 

▪ Milepælsplan / fremdriftsplan for gjennomføring for hele perioden  

▪ Dokumentasjon av lokal/regional medfinansiering med minimum 30%. 
 

Eventuelle øvrige krav til søknadens innhold skal fremgå av utlysningen 

 

9. Søknadsbehandling, tildeling av midler og oppfølging av tilsagn 

Det legges opp til en løpende søknadsbehandling fra utlysningstidspunkt og fram til den satte 

søknadsfristen gitt i utlysningen. 

 

Alle fylkeskommuner som oppfylle betingelsene og kravene tildeles likt tilsagnsbeløp over 

perioden. Det kan søkes om et lavere beløp. Eventuelle ubenyttede midlene fordeles på de 

fylkeskommunene som allerede har fått tilsagn etter at søknadsfrist er utgått. 

 

Kompetanse Norge skal være faglig rådgiver og medspiller for fylkeskommunene og 

prosjektene som mottar tilsagn gjennom hele programperioden. Kompetanse Norge skal 

etablere en læringsarena for prosjektet. 

 

Kompetanse Norge skal behandle søknadene, gi en faglig vurdering av søknadene basert på 

søknadskriteriene og målet for ordningen og lage innstilling for tildeling av midler til KMD. 
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KMD foretar endelig beslutning om tildeling. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, 

vil ikke bli behandlet.  

 
10. Tilsagnsbrev  

Kompetanse Norge utformer og sender ut tilsagnsbrev basert på departementets beslutning.  

Ved tilskuddstildeling tas det forbehold om Stortingets årlige budsjettbevilgning for ordningen 

for 2021 til 2022.  

 

11. Utbetaling av tilskudd, bortfall og tilbakebetaling av tilskudd 

Midlene utbetales to ganger årlig med like andeler basert på budsjettbehovet slik det fremgår 

av tilsagnsbrev fra Kompetanse Norge. Fylkeskommunene kan disponere tilskuddene 

uavhengig av bevilgningsår. Prosjektene skal være avsluttet innen 2024. Eventuelle ubrukte 

midler og renteinntekter kan benyttes innenfor målet for ordningen og etter avtale med 

Kompetanse Norge. Hvis prosjektet ikke igangsettes eller ikke gjennomføres i tråd med 

forutsetningene, vil tilsagnet om tilskudd og utbetalte tilskuddsmidler bli trukket tilbake.  

 

12.  Rapportering 

12.1    Rapportering fra tilskuddsmottager 
Fylkeskommunene skal årlig sende Kompetanse Norge en rapport som beskriver framdrift, 

aktiviteter og regnskap som kan sammenholdes med prosjektbeskrivelse og budsjett.  

Kompetanse Norge vil i tilsagnsbrevet gi nærmere krav til rapportering og regnskap. Etter at 

prosjektene er ferdigstilte skal fylkeskommunen oversende en sluttrapport for hele 

programperioden.  

 

12.2 Rapportering fra tilskuddsforvalter 

Kompetanse Norge skal årlig rapportere på ordningen til KMD. I tillegg skal Kompetanse 

Norge gi en samlet oversikt og kort vurdering av aktivitet og framdriften i prosjektene basert 

på rapportering fra de enkelte fylkene. 

 

 

 

 

 

 

 


