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Innspill til utvikling av tiltak av kompetansereform 
 
YS viser til invitasjonen om å komme med innspill til tiltak i 
kompetansereformen som skal utvikles. 
 
Forslag om et modul- og nivåbasert opplæringsprogram innen digital 
kompetanse 
Da datamaskinene for alvor gjorde sitt inntog både på arbeidsplassene og i 
de private hjem på 90-tallet, var behovet for opplæring og 
kompetanseheving stort. Det ble da utviklet et opplæringsprogram som 
heter Datakortet. Programmet består av syv likestilte moduler med ulike 
temaer, og innholdet er utviklet etter den internasjonale standarden ECDL. 
Opplæringen kan gjennomføres både som klasseromsundervisning og 
nettbasert, og tilbys fra både studieforbund og andre private aktører.  
Etter gjennomført kurs avlegges en standardisert prøve ved et autorisert 
testsenter. Hvis man består testen utstedes det dokumentasjon. 
 
Datakortet har fungert godt som opplæring i grunnleggende digitale 
ferdigheter. Det er en styrke at det er delt inn i moduler som kan tas etter 
behov og muligheter. Modulene bygger imidlertid kun horisontalt. Vårt 
forslag går ut på at man tar utgangspunkt i det foreliggende systemet, men 
videreutvikler det med en vertikal dimensjon ved å innføre nivåer på 
modulene. Nivåene kan legges på nivåene OECD benytter i sine 
kompetanseundersøkelser (PIAC). Dette vil gi et system med en nasjonal 
standard som er knyttet til en internasjonal standard. Det vil gi et fleksibelt 
opplæringstilbud rettet mot de fleste av oss. Ved å gjennomføre en test i den 
aktuelle modulen vil en kunne se hvilket nivå en ligger på, og om dette er et 
tilfredsstillende nivå. Eventuell videre opplæring starter på det nivået den 
enkelte er innen det eller de modulene som er aktuelle. Et slikt system vil 
derfor også dekke behovet for både kartlegging, dokumentasjon og 
videreutvikling av digital kompetanse, og er noe som kan nyttiggjøres både i 
forhold til utdanning og arbeidsliv. For å ha gyldighet ved søknad på jobb, 
studieplass etc, kan en se for seg at dokumentasjonen har begrenset 
gyldighet og må fornyes etter dette.  
 
Vi mener at et slikt forslag på en god måte vil ivareta punktet i den nasjonale 
kompetansepolitiske strategien om å "Styrke og videreutvikle den digitale 
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kompetansen i hele arbeidsstyrken for å utnytte den teknologiske utviklingen 
og sikre nødvendig omstilling." ved at både dokumentasjon og opplæring for 
å nå et høyere nivå, treffer hele befolkningen. Videre mener vi at dette 
forslaget også ivaretar departementets spesifikasjoner om at 
videreutdanningstilbudet skal ha korte og tilpassede tilbud, være satt 
sammen av flere enkeltstående moduler, og kunne kombineres med jobb 
fordi opplæringen kan skje både nettbasert og gjennom samlinger. 
 
Når det gjelder behovet for spesialisert digital kompetanse innen en bransje, 
et fagområde eller en virksomhet, mener vi at dette må utvikles og rettes 
særskilt mot den aktuelle målgruppen. En slik opplæring kan imidlertid 
forutsette et bestemt nivå i den nasjonale standarden. Hvilket nivå dette skal 
være kan variere mellom de ulike fagområder, bransjer eller virksomheter 
avhengig av kompleksiteten i deres behov for digital kompetanse. 
 
 
Treparts bransjeprogram 
YS ser at det vil kunne være aktuelt med et bransjeprogram innen flere 
bransjer ut fra de kriteriene som departementet beskriver. En av bransjene 
vi synes utmerker seg er helse- og omsorg. Finansnæringen kan også være 
en relevant bransje. Selv om det satses en del på kompetanse i 
finansbransjen er det behov for mer. Salg- og servicenæringen og 
byggebransjen kan også være gode valg.   
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