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Nr. Sak og konklusjon Ansvarlig og 
tidsfrist:  

 
1. Godkjenning av referat – Godkjent  
2. Kompetansereform  
  a. Innledning om ny kompetansereform 

- Statsråd Sanner innledet om regjeringens satsing på en 
ny kompetansereform for at ingen skal gå ut på dato.  

- Det er allerede mye arbeid som er igangsatt, blant annet 
Kompetansepolitisk råd og flere utvalg som er relevante.  

- Samtidig er det ingen grunn til å vente med tiltak. To 
aktuelle tiltak er bransjeprogram og utvikling av moduler. 

- Det er regjeringens ønske å ha et tett samarbeid med 
partene i arbeidslivet for utviklingen av kompetanse-
reformen.  

- Integrering vil være hovedtema for møtet i Kompetanse-
politisk råd 13. juni. 

- Kompetanse Norge planlegger en studietur til Danmark for 
rådet, hvor statssekretær Atle Simonsen vil delta.   

- Det er planlagt regionale innspillskonferanser om 
kompetansereformen i august/september 

 
KD tar kontakt 
for å forberede 
saker til neste 
møte med 
hovedtema 
integrering. 
 

  b. Presentasjon av KBU 
- Steinar Holden presenterte funnene i den første rapporten 

til kompetansebehovsutvalget.  

 

  

Dato:  20. mars 2018 Fra/til:  13.00-15.30 

Referent:   Annette Skalde, Aslak Rødder  Møteleder:  Jan Tore Sanner 

Til stede:  Morten Rosenkvist (KD), Rune Foshaug (NHO), Liv Sannes (LO), Anne-Cathrine Hjertaas 
(KS), Ragnhild Lied (Unio), Inger Lise Blyverket (Virke), Bente Søgaard (YS), Olav Wendelbo 
Kvam (Spekter), Kari Sollien (Akademikerne), Gro Holstad (VOFO), Tron Bamrud (Akershus 
fylkeskommune) 

Fraværende:   

Kopi:  Sametinget, ASD, NFD, KMD og Kompetanse Norge 
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  c. Runde rundt bordet 
 
Akademikerne: 

- Digitalisering skaper høy omstillingstakt og usikkerhet. 
Utviklingen treffer også høyt utdannede. En utdanning gir 
ikke tilstrekkelig kompetanse for hele livet. 

- UH er sentrale for etter- og videreutdanning (EVU) for 
høyt utdannede. Samhandling mellom UH og arbeidslivet 
må forsterkes. Tilbud om EVU i UH bør prioriteres. 

- Viktige verktøy i en reform er Lånekassas ordninger, 
insentiver for at private virksomheter kan investere i gode 
og dårlige tider, insentiver til enkeltpersoner og 
selvstendige næringsdrivende, for eksempel 
skattefradrag. Tariff er også et viktig verktøy. 

 KS 
- Det er komplekse årsakssammenhenger for hvor noen 

kommer inn i arbeidslivet, mens andre står utenfor.  
- Det statlige virkemiddelapparatet må ses i sammenheng. 
- Rapporten fra KBU er viktig. Vi må også få fram at vi er et 

lite land med bare 5 mill.  
- Svake norskferdigheter blant innvandrere er en utfordring 

for kommunene. Arbeidsinnvandring er ikke en løsning. 
Det er også regionale forskjeller og bransjeforskjeller. 

- En utfordring å få UH sektoren til å respondere raskere på 
behov i arbeidslivet.  

LO 
- Det haster med  å følge opp punktene i strategien, 

gjennom bl.a. prioritering av kompetanse i offentlige 
budsjetter, komme i gang med bransjeprogram, bygge 
ferdig  den yrkesfaglige utdanningsretningen og skaffe 
mer kunnskap om læringen som skjer i arbeidslivet 

- KBU bør trekke inn flere perspektiver fra strategien, for 
eksempel arbeidsplassen som læringsarena, og bygge på 
forståelsen som ligger der av den norske 
arbeidslivsmodellen.  

- Den norske arbeidslivsmodellen er et fortrinn som man 
bør bygge opp under, som gir verktøy og insentiver for 
kompetansebygging. For å vite hvor myndighetene bør 
bidra mer er det nyttig å ha oversikt over hva som "går av 
seg selv" og hvorfor. Viktig å kartlegge hvordan 
verktøyene i hovedavtalen og tariffavtalene fungerer.  

 
NHO 

- Lære hele livet starter med tidlig innsats og gjennomføring 
i videregående opplæring.  

 



 

 

3 
 

- Kompetansekulturen i bedriftene må styrkes med flere 
muligheter til læring og kompetansebevis for ufaglærte.  

- KBU bør belyse EVU gjennom kartlegging av både 
etterspørsel og tilbud. Det er stort behov for EVU innenfor 
STEM-fag og mangel på tilbud på akademisk nivå.  

- Behov for bedre mekanisme for dimensjonering. Viktig 
med arbeidsgruppe som skal se på dimensjonering av 
studieplasser. Også behov for ytterligere satsing på 
karriereveiledning.  

- RSA har et utappet potensial, særlig når det gjelder EVU. 
 
VOFO 

- Det er også andre kompetansebehov enn arbeidslivets 
behov. KBU kan se på andre behov enn arbeidslivets. 

- Tredje sektor kan bidra. Mulighetene har blitt mer 
begrenset med studietilsynsforskriften. Man må se på om 
det er regelverk som hemmer samarbeid. Det er også en 
utfordring å koble midler fra ulike statlige tilskudds-
ordninger. 

- Det er behov for en helhetlig oversikt over behov og tilbud 
for EVU.  

- Det er behov for et sterkere fokus på de som står utenfor.  
  
Fylkeskommunene   

- Fylkeskommunene vil få en sterkere samfunns-
utviklerrollen og de kan se på helheten i virkemidlene i 
kompetansepolitikken.  

- Fylkene utarbeider regionale kompetansestrategier. Det er 
behov for å finne standarder for disse planene.  

- Et annet spørsmål er om det er noe man kan kutte ut for å 
øke effektiviteten og  minimere friksjonen mellom behov 
og etterspørsel. 

  
YS 

- Yrkesfag bør være et viktig område for strategiarbeidet 
med yrkesfagenes år, ny struktur og yrkesfagsløftet. 

- Arbeidet med ny reform starter ikke fra blanke ark, det er 
mange ting på gang, blant annet partssammensatt gruppe 
for digital kompetanse og fagbrev på jobb. Viktig at det vi 
har bestemt følges opp og blir konkretisert.  

- Vi mangler et system for EVU og finansiering. Utvalget for 
livsopphold løser ikke alt. Viktig å se på andre initiativer, 
for eksempel det Danmark gjør på området.  

- KBU peker på dimensjonering som en utfordring. Viktig 
med arbeidsgruppe for dimensjoneringspolitikk. 
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Spekter 
- Det er behov for fortsatt satsing på grunnleggende 

ferdigheter for voksne. Digitalisering vil slå kraftig ut på 
kompetansebehov.  

- I en kompetansereform blir det viktig å få til gode 
vekselvirkninger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 
Avtaleverk og myndighetsinitiativer må stimulere til det, 
samtidig må dette avgrenses mot avtaleverk mellom 
partene.  

- Karriereveiledning er fortsatt viktig og må prioriteres. 
- Whole of government perspektivet må ivaretas videre.  
- Kompetansebehov innenfor helse og omsorg er spilt inn til 

KBU. Dette blir viktigere framover.  
  
Virke 

- Positivt med tiltak som berører læring i arbeidslivet som 
bransjeprogram og insentivordninger. Det viktigste er at vi 
får kunnskap om hvordan insentivene vil fungere. 

- Det bør forskes mer på avkastning av 
kompetanseinvesteringer. 

- Realkompetanse i varehandlene: Bedre forståelse for 
kompetanse som kommer fra læring i arbeidslivet. 
Rapporten skal snart ferdigstilles. 

- Det bør legges bedre til rette for at arbeidspraksis blir en 
integrert del av alle utdanninger.  

- Viktig å utlikne skjevheter mellom det offentlige og private 
innenfor utdanningssystemet, særlig viktig for fagskolene.  

UNIO 
- Det er rekrutteringsproblemer for lærere og sykepleiere. 

KBU har ikke drøftet konsekvensene av at 
lærerutdanningene har blitt et år lengre. 

- Demografisk utvikling får store konsekvenser for 
bemanning i helse- og omsorgssektoren og det vil kreve 
en gjennomgang for å svare på hvordan 
bemanningsutfordringer kan løses.  

- EVU gjelder også for folk med høyere utdanning. Mange 
har problemer med å holde seg oppdatert på 
arbeidsrelevant teknologi.  

- Positivt med et regionperspektiv, og verdsetting av 
samarbeid mellom utdanning og næringsliv i regionene.  
  

3. Hvordan å skape et velfungerende marked for etter- og 
videreutdanning 

 

  a. Presentasjon fra Kompetanse Norge 
- Kompetanse Norge har fått i oppdrag å lede et arbeid som 

skal resultere i konkrete anbefalinger om hvordan 
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myndighetene og partene i arbeidslivet kan støtte og bidra 
til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning. 
Gina Lund presenterte anbefalingene. 

  b. Diskusjon 
Akademikerne  

- Fallet i videreutdanning er større for høyt utdannede 
- Må være mulig å kombinere jobb med kortere moduler.   
- Skeptiske til å redusere formelle krav til å undervise i UH.  

KS 
- Ansatte må sørge for at de er ansettbare og holder seg 

kompetente.  
- Mange med helserelaterte ytelser har kompetanse-

mangel.  
  
YS 

- Både arbeidsgivere og arbeidstakere må se på livslang 
læring som like naturlig som at alle tar VGO. 

- Virksomheten må ta større ansvar, men i noen bransjer 
må man videreutdanne seg ut av virksomheten. 

  
NHO 

- Klynger og næringsmiljøer bør kunne utvikle EVU-opplegg 
for andre enn kun seg selv. Her kan Kompetanse Norge 
spille en rolle. 

- Viktig å tenke utover UH-sektoren og også tenke på andre 
enn UH som leverandør.  

 
UNIO 

- Korte moduler er bra for noen, men ikke for alle. Et 
spørsmål hvem som skal finansiere skreddersøm for 
bedrifter. 

- Kompetansen til de som underviser i UH må 
opprettholdes.  

  
LO 

- Viktig med topartssamarbeid lokalt med kartlegging og 
drøfting av behov for EVU. 

- Med bransjeprogram blir det viktig å ta hensyn til de store 
forskjellene i arbeidslivet. 

- LO har samarbeid med NHO om å styrke RSA.   
Institusjonene trenger bedre forståelse for behovene i 
arbeidslivet. 

- Regionreformen gir mulighet for å styrke 
kompetansepolitikken regionalt, men det er også behov 
for nasjonale pådrivere.  
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Virke 
- Vi må ta folk som de er, og folk har liten tid. Kortere 

nettbaserte moduler er viktig. 
- Må se på insentiver i bredt; for virksomheter, individer og 

for UH-institusjoner.  
 
VOFO  

- UH-sektoren kan ikke tilfredsstille hele etterspørselen 
etter kompetansetilbud.  

- Utfordring at man ikke kan hente lærerkapasitet på andre 
arenaer. Viktig for desentraliserte utdanningstilbud.   

- Nasjonale overbygninger for kompetansepolitikken er 
viktig 

  
Spekter 

- Viktig å være presise på ansvar og roller ift. EVU, og 
unngå ord som fører til ansvarsfrihet (som partnerskap).  

- Alt må ikke bindes opp på regionalt nivå, ting må også ses 
i et større perspektiv. 

  
Kompetanse Norge 

- Kan lage flere diskusjonsrunder på dette temaet, og mulig 
utdype deler av det. 

 
Statsråd Sanner 

- Det skal lages en melding om å lære hele livet, men 
tiltakene skal være utviklet og forankret før de presenteres 
i meldingen.  

- De ulike utvalgene og rapportene vil bli koordinert 
gjennom meldingsarbeidet. 

- Møtene i Kompetansepolitisk råd skal forberedes og vi 
skal sikre at det blir god tid i forkant av møtene til å 
forberede sakene. 

 
 


