
 
 

Møtereferat 

 
 

 

Nr. Sak og konklusjon Ansvarlig og tidsfrist:  
 
1. Godkjenning av referat 

Godkjent, uten kommentarer. 
 

 

2. Gjennomgang av rapportering til 
Kompetansepolitisk råd 
Medlemmene gjorde rede for sine synspunkter på hvor 
det er nødvendig med sterkere innsats, hvor det er rom 
for mer samarbeid og reflekterte over behov for 
rapportering framover. 
 

 

  2.1 Ytterligere innsats 
Det ble særlig trukket fram at det er behov for å jobbe 
for å styrke den digitale kompetansen, og at etter- og 
videreutdanning, også for dem i arbeid og for SMBer, 
bør prioriteres mer framover. Andre temaer som ble 
nevnt var karriereveiledning, regionalt samarbeid og å 
styrke arbeidslivet som læringsarena for voksne med lite 
utdanning og svake norskferdigheter.  
 

 

  2.2 Fremtidig rapportering 
Det var ulike synspunkter på om og ev. hvordan 
fremtidig rapportering bør gjøres. Det var imidlertid 
enighet om at vi ikke trenger en like bred rapportering 
som den vi har foretatt i år. KD merker seg de ulike 
synspunktene på rapportering og vil vurdere ulike 
alternativer for fremtidig rapportering som kan legges 
fram for rådet i 2018.  

 

Dato:  29. september 2017 Fra/til:  13:00-15:30 

Referent:  Aslak Rødder Møteleder:  Tone Sollien 

Til stede fra Kompetansepolitisk 
råd:   

Olav W. Kvam, Liv Sannes, Bente Søgaard, Kristina Jullum Hagen, 
Tormod Skjerve, Jorunn Leegaard, Tommy Bull Henstein, Anne 
Folkvord, Åshild Olaussen, Gina Lund, Tron Bamrud, Tone Sollien. 

Fraværende:   

Kopi:  Sametinget 

 



 

 

 
Side 2 

  2.3 Medlemmene i rådet diskuterte også to konkrete 
forslag til videre samarbeid.  
1. På spørsmål om det er behov for en sammenstilling 

av forskning om læring i arbeidslivet, ble det påpekt 
at dette i stor grad er KBUs ansvar. Det var enighet 
om å ikke gå videre med dette forslaget. KD 
oversender oversikten over rapporteringene fra 
medlemmene i rådet til KBU slik at de får oversikt over 
hvilke forskningsprosjekter som rådets medlemmer 
har satt i gang. 

2. På spørsmål om rådet bør sette ned en gruppe med 
ansvar for å komme med forslag om hvordan rådets 
medlemmer kan samarbeide om tiltak for å styrke den 
digitale kompetansen i arbeidsstyrken, var flere 
medlemmer interessert. KS informerte at for 
kommunal sektor er det igangsatt et arbeid med den 
digitale kompetansen til kommuneansatte.   

Det ble konkludert med at problemstillingene i et ev. 
prosjekt om digital kompetanse må defineres av de 
deltakende partene. Kompetanse Norge kan bistå med 
faglig støtte til et slikt prosjekt. Partene som er 
interessert i å delta i en prosjektgruppe som skal se på 
digital kompetanse melder sin interesse og hvilke 
problemstillinger som de er mest interessert i å 
samarbeide om. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De av partene i 
arbeidslivet som 
ønsker å delta i en 
prosjektgruppe om 
digital kompetanse 
melder sin interesse 
til KD innen 
27.oktober 17 

3. Statusrapportering for tiltak i strategien 
Virke orienterte om arbeidet med å utvikle en metode for 
realkompetansevurdering i varehandelen. Endelig 
rapport fra arbeidsgruppen kommer 1. mars.  
 
KD informerte om forskningsoppdraget om avkastning 
av kompetanseinvesteringer. Kompetanse Norge har fått 
i oppdrag å lyse ut et forprosjekt med frist for 
rapportering til KD 1. april.  

 

4. Eventuelt 
Neste møte i kompetansepolitisk råd er 28. november. 
Det viktigste temaet på dette møtet vil være 
presentasjon av regjeringens kompetansepolitikk for den 
neste perioden og en runde med strategipartenes 
forventninger til utvikling av den felles 
kompetansepolitikken i denne perioden.  
 
KD foreslo møter i februar/mars og mai/juni 2018. 
Førstnevnte vil Steinar Holden inviteres til for å orientere 
om den første rapporten fra KBU.  

 

 


