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Verkstad for regional utvikling blir avholdt 9.-10. november 2022, og har som tema grønn næringsut-

vikling/smart spesialisering i lys av fylkeskommunene som samfunnsutvikler, og kvalifisering og mobili-

sering av arbeidskraft i et stramt arbeidsmarked. 

I forbindelse med verkstedet har Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) utarbeidet dette notatet som gjen-

nomgår det kompetansepolitiske virkemiddelapparatet, og utfordringer som følger av kompleksiteten i 

dette.  
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Norge står for tiden framfor en rekke kompetanse-

politiske utfordringer i et stramt arbeidsmarked. 

Endringene i kompetansebehov må sees på bak-

grunn av flere samtidige samfunnsendringer som 

krever behov for omstilling og nytekning.  

Noen drivkrefter påvirker hva og hvordan vi vil pro-

dusere varer og tjenester framover. Grønn nærings-

utvikling, teknologisk utvikling og verdikjeder i kraf-

tig endring er sannsynligvis blant de mest sentrale 

endringskreftene som vil påvirke næringsutvik-

lingen i Norge framover. Det blir behov for en annen 

sammensetning av kompetanse enn den vi har i 

dag.  

Samtidig endres ressursbasen. Selv om sysselset-

tingsandelen øker, så er det forventet lavere inn-

vandring i årene som kommer, og ungdomskullene 

har sluttet å vokse (SSB, 2021). Kombinasjonen av 

mange eldre som står utenfor arbeidsstyrken, og re-

lativt færre i arbeidsrelevant alder, innebærer at det 

er viktigere og viktigere at ressursene brukes riktig. 

Endringskreftene treffer ulike regioner ulikt. Dette 

henger både sammen med at næringslivet er for-

skjellig mellom regioner – og de har dermed ulike 

utgangspunkt for framtidig vekst, i tillegg til at til-

gangen på arbeidskraft varierer.  

Flere regioner opplever både mangel på arbeids-

kraft og mangel på arbeidsplasser. Dette paradok-

set kan ha flere forklaringer. En forklaring kan være 

at regional kompetanseutvikling, herunder utdan-

ning, ikke er tilpasset de regionale behovene. 

Som følge av endringskreftene, er det behov for 

kompetanseutvikling. Dette både for å sikre omstil-

lingskapasitet i virksomhetene som finnes og for å 

sikre at personer som er i arbeid i dag, ikke faller 

fra. Det er også viktig å aktivisere den delen av res-

sursbasen som ikke er sysselsatt. Personer som 

står utenfor arbeid, og som er i arbeidsdyktig alder, 

utgjør en uutnyttet ressurs. I tillegg er naturligvis ar-

beid et viktig gode i seg selv, for de aller fleste men-

nesker.  

For å styrke sysselsettingen av mennesker som er 

helt eller delvis utenfor eller risikerer å falle ut av ar-

beidsmarkedet, må vi ha kunnskap om hvilke utford-

ringer disse har, og hva som skal til for å få dem 

sysselsatt.  

Fra et regionalt ståsted er det sentralt å ha tilstrek-

kelig kunnskap og handlingsrom til å tilrettelegge for 

at kompetanseutviklingen som skjer er relevant for 

et framtidig arbeidsliv i egen region. I lys av all usik-

kerhet knyttet til endringskreftene, er ikke dette en 

enkel oppgave.  

 

 

 

1 Endringskrefter forsterker behov for kompetanseutvikling 
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Kunnskapsdepartementet har overordnet ansvar for 

utdanningspolitikken, men ulike forvaltningsnivå har 

ansvar for ulike deler av utdanningssystemet. Kom-

petansepolitikken er gjensidig avhengig av andre 

politikkområder, som eksempelvis arbeidsmarkeds-

politikken, integreringspolitikken, regionalpolitikken 

og deler av næringspolitikken (Partene i 

arbeidslivet, 2017)  

Fylkeskommunene fikk flere styrkede ansvarsområ-

der gjennom regionreformen (KMD, 2018) hvorav 

ett var kompetansepolitikken. Fylkeskommunene 

har nå en strategisk rolle og et helhetlig ansvar for 

regional kompetansepolitikk. Fylkeskommunen har 

ansvar for at regional kompetanseutvikling best mu-

lig treffer behovene i de regionale arbeidsmarke-

dene.  

Begrunnelsene for at fylkeskommunene skal ha det 

strategiske ansvaret for regional kompetansepoli-

tikk er at kompetansebehovene mellom regioner er 

ulike. Fylkeskommunene har bedre forutsetninger 

og nærhet til å forstå kompetansebehovene i sine 

regionale arbeidsmarkeder enn nasjonale myndig-

heter.  

Like fullt har fylkeskommunen ulike forutsetninger 

for å tilrettelegge for samsvar mellom tilbud og et-

terspørsel, avhengig av hvilket utdanningsnivå det 

dreier seg om, med sterkest innflytelse når det kom-

mer til videregående opplæring, og minst innflytelse 

når det gjelder høyere utdanning. 

Parallelt med at fylkeskommunene har fått ansvar 

for regional kompetansepolitikk, har det også skjedd 

 

 

 
1 Regjeringen har varslet forslag til ny opplæringslov i løpet av våren 2023 
for å følge opp forslagene.  

endringer på andre politikkområder som påvirker 

den regionale kompetansepolitikken.  

Innen arbeidsmarkedspolitikken ble eksempelvis 

regelverket for opplæringstiltakene til NAV endret, 

med en tydeligere prioritering og bruk av fag- og yr-

kesopplæring som virkemiddel (ASD, 2019). Dette 

betyr at arbeidsledige i større grad enn tidligere vil 

veiledes inn i fag- og yrkesopplæringa. Videre med-

fører den nye integreringsloven at flyktninger, som 

ikke har videregående skole eller høyere utdanning 

fra hjemlandet, får lengre tid i introduksjonspro-

grammet enn de som allerede har formell utdanning 

(AID, 2021). Også her vil dermed mange flere enn i 

dag inn på videregående skole, gjerne i form av fag- 

eller svennebrev. Disse to endringene krever et 

godt samarbeid mellom kommuner, fylkeskommu-

ner og NAV. 

I tillegg til ovenstående så er det foreslått flere grep 

i den såkalte fullføringsreformen, for at det skal bli 

enklere for voksne å gjennomføre videregående 

opplæring, i lys av at det historisk sett har vært stort 

frafall (KD, 2021).1 Sentrale endringer er at tidsbe-

grensning på opplæring i VGO skal fjernes og at 

personer som allerede har tatt en videregående 

opplæring skal få lov til å rekvalifisere seg innen fag- 

og yrkesopplæring. Disse endringene vil naturligvis 

også få betydning for fylkeskommunens arbeid 

knyttet til kompetansepolitikk generelt, og fag- og yr-

kesopplæring spesielt. 

2 Fylkeskommunene har fått ansvar for regional kompetansepolitikk 
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Grunnutdanningen, som gis gjennom utdannings-

systemet helt fra barnehage og opp til høyere ut-

danning, er hovedkanalen for kompetansetilførsel til 

samfunnet. Svært mange gjennomgår et lengre ut-

danningsløp før de trer inn i arbeidsmarkedet. Som 

pekt på tidligere er det imidlertid enda større grad 

enn tidligere, et kontinuerlig behov for kompetanse-

tilførsel gjennom hele livet.  

Mye av kompetanseutviklingen i arbeidslivet skjer 

automatisk gjennom den oppgaveløsningen den en-

kelte og virksomhetene hele tiden gjør. Løsning av 

nye problemer gir ny innsikt. Gjentakelser av opp-

gaver gir økt ekspertise og effektivitet. Men mange 

deltar ikke i arbeidslivet i dag, og det er dessuten 

bekymring knyttet til at kompetanseutviklingen ikke 

skjer raskt nok i forhold til kommende omstillingsut-

fordringer. Dette begrunner å etablere virkemidler 

som skal styrke insentiver til kompetanseutvikling 

for voksne. 

Omfanget av virkemidler i utdannings- og kompe-

tansepolitikken rettet mot voksne er stort og skyldes 

de store variasjonen i personers utdannings- og fer-

dighetsnivå i det de kommer i kontakt med utdan-

nings- eller kompetanseutviklingssystemet. Figur 

3.1 er en skisse over det regionale kompetanseut-

viklingssystemet rettet mot voksne og illustrerer føl-

gende:  

▪ Etterspørselssiden er delt i to hovedgrupper; de 

utenfor arbeidsmarkedet, og de som er i arbeid. 

▪ Det er ulike «spor» som leder til utdanningssys-

temet, avhengig av om personen er innenfor el-

ler utenfor arbeidsmarkedet, men også av-

hengig av hvorvidt arbeidstaker/arbeidsgiver tar 

egne initiativ.  

▪ Tilbudssiden, det vil si utdanningssystemet, tar 

i imot alle varianter av etterspørrere, men har 

ulike tilpasninger avhengig av kvalifikasjoner og 

tilknytning til arbeidslivet. 

▪ I tillegg er det etablert en rekke tilskuddsord-

ninger som har til hensikt å styrke ulike elemen-

3 Omfanget av kompetansepolitiske virkemidler rettet mot voksne er 
stort 

Figur 3.1 Det regionale kompetanseutviklingssystemet rettet mot voksne 
 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse AS 
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ter av kompetanseutviklingssystemet. Fleste-

parten av tilskuddsordningene vi har identifisert 

er rettet mot utdanningssystemet; tilrettelegge, 

drifte eller utvikle et tilbud. 

Både program og tiltak rettet mot personer utenfor 

arbeidsmarkedet, og koblingsinitiativer kan forstås 

som «hjelpere» for at etterspørselssiden (personer 

utenfor arbeidsmarkedet og virksomheter) skal 

komme mer effektivt i kontakt med tilbudssiden 

(kurs- og utdanningssystemet).  

Som en konsekvens av kompleksiteten i kompetan-

seutviklingssystemet, og det faktum at ansvaret er 

fordelt mellom mange ulike aktører, er det igangsatt 

flere samarbeid og koordineringsinitiativ både på 

statlig nivå og regionalt nivå (ikke illustrert), ikke 

minst mellom fylkeskommunen og Arbeids- og vel-

ferdsetaten. 

I de påfølgende avsnittene gjennomgår vi ulike pro-

gram, tiltak og tilskuddsordninger mer detaljert.  

3.1 Program og tiltak rettet mot personer uten-

for arbeidsmarkedet 

Det er i utgangspunktet to hovedprogram eller tiltak 

som er rettet mot personer utenfor arbeidsmarke-

det; introduksjonsprogrammet i regi av kommunene 

og opplæringstiltak i regi av Arbeids- og velferdse-

taten (NAV). 

Kommunene er ansvarlig for introduksjonsprogram-

met; et individuelt tilpasset kvalifiseringsløp på full-

tid, som har til hensikt å styrke mulighetene for del-

takelse i yrkes- og samfunnsliv. Programmet er i ho-

vedsak rettet mot flyktninger, og deres familiegjen-

forente. Det har blitt større vektlegging av videregå-

 

 

 
2 Tiltaket inngår i det større kompetanseløftet i Helse- og omsorgssektoren 
(Kompetanseløft 2025). 

ende opplæring for deltakere i introduksjonspro-

grammet i den nye integreringsloven (AID, 2021) 

Opplæringstiltak er ett av arbeidsmarkedstiltakene 

NAV tilbyr, og dette er rettet mot voksne som står 

utenfor arbeidsmarkedet og som trenger noe kvali-

fisering for å få arbeid. Opplæring som arbeidsmar-

kedstiltak tildeles på grunnlag av en behovs- eller 

arbeidsevnevurdering av en NAV-veileder. Opplæ-

ringstiltak har også fått en tydeligere prioritering av 

fag- og yrkesopplæring (ASD, 2019). 

I tillegg til disse to hovedprogrammene har kommu-

ner ansvar for kvalifiseringsprogrammet, som er for-

beholdt personer med vesentlig nedsatt arbeids- og 

inntektsevne. Ordningen er ment å treffe en mål-

gruppe som er særlig avhengig av individuelt tilpas-

sede tiltak og som ikke får tilstrekkelig hjelp av 

andre eksisterende tilbud.  

Det er også etablert et avgrenset forsøk, «menn i 

helse»; et komprimert utdanningsløp rettet mot NAV 

brukere, som leder til fagbrev som helsefagarbei-

der. Forsøket omfatter et utvalg fylkeskommuner.2  

I tillegg er det etablert et par søknadsbaserte til-

skuddsordninger som skal bidra til å nå særlig ut-

satte grupper. Jobbsjansen er rettet mot innvandrer-

kvinner, som typisk står langt unna arbeidsmarke-

det. Denne tilskuddsordningen kan kommuner søke 

på, og midlene skal brukes til å utarbeide individuelt 

tilpassede program som skal øke kvalifikasjonene. 

Programmet kan inneholde kompetansetiltak, men 

må ikke. Det er også en tilskuddsordning IMDI for-

valter som kommuner kan søke på, som har til hen-

sikt å kvalifisere beboere i integreringsmottak.  
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Det er også verdt å nevne at fylkeskommunen har 

ansvar for det som kalles for Oppfølgingstjenesten; 

et tilbud til ungdom som ikke går på skole eller job-

ber. Oppfølgingstjenesten skal sørge for at disse får 

tilbud om oppæring, arbeid eller andre kompetanse-

fremmende tiltak for at de skal få studiekompe-

tanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse in-

nen videregående opplæring. I Statsbudsjettet for 

2023 foreslås det å heve aldersgrensen til tjenes-

ten, opp til 25 år, for også å inkludere unge voksne 

(KD, 2022). 

Det er dessuten åpning i lovverket for at personer 

som mottar ytelser fra NAV kan gjennomføre kom-

petansehevingstiltak. Åpningen i lovverket er be-

grunnet med at det er hensiktsmessig at personer 

får mulighet til å oppgradere kompetansen og holde 

seg i aktivitet mens man likevel ikke er i arbeid.3  

3.2 Tilskuddsordninger som skal styrke arbeids-

givers insentiver til kompetanseutvikling 

Det finnes rammevilkår og innebygde insentiver i ar-

beidslivet som gjør at virksomheter investerer i sine 

ansatte, som vi blant annet har gjennomgått i en tid-

ligere rapport (SØA, 2018). Eksempler på ordninger 

som styrker insentiver er ordninger i skatte- og av-

giftssystemet, eksempelvis fradrag for kostnader 

knyttet til ansattes opplæring. På mange arbeids-

plasser er det dessuten bestemmelser i avtalever-

ket som stimulerer til kompetanseutvikling (Fafo, 

2017).  

 

 

 
3 Det er imidlertid satt noen begrensninger her, for å sikre at dagpenge-
ordningen ikke blir et alternativ til finansiering av opplæring, fra blant annet 
Lånekassn. 
4 Det finnes også en rekke næringsspesifikke innsatser, og det finnes også 
opplæringstilbud i regi av det næringsrettede virkemiddelapparatet, som 

Det finnes også virkemidler i utdannings- og kom-

petansepolitikken som styrker insentivene for virk-

somheter til å investere i kompetanseutvikling.4 

Det mest sentrale virkemiddelet er systemet med 

fag- og yrkesopplæring. Lærebedriftene er helt av-

gjørende parter i denne delen utdanningssystemet, 

i lys av at fagopplæringen skjer i bedrift. Det er etab-

lert lærlingtilskudd for å stimulere virksomheter til å 

bli lærebedrifter, som fylkeskommunen forvalter. Til-

skuddet er kompensasjon for at virksomhetene på-

tar seg opplæringsansvar i læretiden. Virksomheter 

får noe mer tilskudd dersom opplæringen er rettet 

mot ungdom, men også noe dersom opplæringen er 

rettet mot voksne, slik som eksempelvis ordningen 

«fagbrev på jobb». 

I tillegg til ovenstående er det etablert et par særs-

kilte tilskuddsordninger som virksomheter med opp-

læringsbehov kan søke på. Kompetanse-pluss er 

en tilskuddsordning der målgruppen er personer 

med svake grunnleggende ferdigheter. Tilskuddene 

dekker nesten alle de direkte kostnadene i forbin-

delse med kompetanseutviklingen. Det er verdt å 

merke seg at det er etablert en prøveordning innad 

i Kompetansepluss som innebærer at deltakende 

virksomheter skal jobbe systematisk for at den an-

satte oppnår fagbrev gjennom praksiskandidatord-

ningen.5 

Virksomheter kan også søke tilskudd av Fylkeskom-

munen gjennom det som kalles for BIO-ordningen; 

bedriftsintern opplæring. Dette tilskuddet skal bidra 

til å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved å styrke 

kompetanse til ansatte i bedrifter som har omstil-

også har til hensikt å styrke insentiver til virksomheter. Her vektlegger vi 
tiltak i utdannings- og kompetansepolitikken. 
5 Praksiskandidatordningen er en mulighet til å oppnå fagbrev som priva-
tist, i utgangspunktet på bakgrunn av realkompetanse. Virksomheter mot-
tar derfor ikke lærlingtilskudd. 
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lingsproblemer, og som på bakgrunn av dette må 

foreta vesentlige endringer av bedriftens produksjon 

eller etablere seg på nye markeder. Ordningen var 

tidligere forvaltet av NAV, men ble overført fylkes-

kommunene i forbindelse med regionreformen, og 

er nå finansiert over rammetilskuddet til fylkeskom-

munene.  

3.3 Koblingsinitiativ 

Når det gjelder personer som er i arbeid, så finnes 

det ikke en aktør som veileder individer inn i utdan-

ningssystemet, på samme måte som NAV (og kom-

muner) gjør overfor personer utenfor arbeid. Det fin-

nes imidlertid flere aktører som driver med ulike va-

rianter av koblingsaktiviteter mellom etterspørrere 

(først og fremst virksomheter) og tilbydere av utdan-

ning. Dette er hva vi omtaler som koblingsinitiativ. 

Initiativene har overordnet sett til hensikt å mobili-

sere til kompetanseutvikling og å redusere informa-

sjonsbarrierer. Koblingsinitiativene tar ulik form av-

hengig av nivået på utdanningen.  

Fylkeskommunene har en koblingsfunksjon på stra-

tegisk nivå, i lys av sin rolle som ansvarlig for regio-

nal kompetansepolitikk. Flere fylkeskommuner har 

etablert regionale kompetansefora der typisk utdan-

ningsinstitusjoner i regionen er representert, i tillegg 

til NAV og partene i arbeidslivet. (SØA, 2022). Ut-

gangspunktet for å etablere regionale kompetanse-

fora, er at fylkeskommunen ikke alene kan sikre en 

bedre sammenheng mellom det regionale utdan-

ningstilbudet og det regionale arbeidslivets behov 

for kompetanse.  

Fylkeskommunen har også en koblingsfunksjon in-

nen fag- og yrkesopplæring. Det er fylkeskommu-

nen som godkjenner lærebedriftene, etter en faglig 

vurdering av yrkesopplæringsnemnda. Fylkeskom-

munen kan også sies å ha en koblingsfunksjon mel-

lom elev og lærebedrift. I forbindelse med koronaut-

bruddet ble det gitt ekstra tilskudd til fylkeskommu-

nen som de blant annet kunne bruke til å øke til-

skuddene til lærebedriftene eller til å finansiere 

andre tiltak for å sikre læreplasser. Tilskuddsord-

ningen tydeliggjør jobben fylkeskommunen har for å 

koble elev og bedrift. Tilskuddet er videreført i bud-

sjettet for 2023 (KD, 2022). 

Som omtalt i kapittel 2 er det foreslått og vedtatt 

flere endringer i forbindelse med fullføringsrefor-

men, som forsterker behovet for fylkeskommunens 

koblingsrolle, i den forstand at det er nødvendig å 

gjøre de nye mulighetene kjent i målgruppen. 

Over tid har det i tillegg dukket opp ulike varianter 

av koblingsinitiativ regionalt. En utfordring med å 

beskrive disse koblingsinitiativene på en overordnet 

måte, er at de tar svært ulik form i ulike fylker. Kob-

ling og mobilisering regionalt er like fullt en oppgave 

som har relativt stor oppmerksomhet fra sentralt 

hold, og det er etablert tilskuddsordninger for å 

styrke dem.  

Kompetansepilotprogrammet er et initiativ som har 

til hensikt å underbygge mobilisering- og koblings-

aspektet regionalt. Dette er en treårig pilotssatsing 

der fylkeskommunene har fått midler til å mobilisere, 

først og fremst små- og mellomstore bedrifter, til 

kompetanseheving. Fylkeskommunene har valgt å 

løse oppgaven på ulikt vis, og de benytter ulike va-

rianter av koblingsaktører; både studiesentre/utdan-

ningssentre, innovasjonsselskap, regionråd, næ-

ringshager mv.  (SØA, 2022). Disse aktørene har i 

utgangspunktet ulike formål, men den økende poli-

tiske vektleggingen av kompetanseutvikling har 

medført at flere i varierende grad har påtatt seg nye 

oppgaver med å mobilisere til etter- og videreutdan-

ning.  

Studiesentrene er en aktørtype innen kompetanse-

politikken som får særlig oppmerksomhet i nåvæ-

rende regjering. Det er eksempelvis etablert en 

egen tilskuddsordning til studiesentre i 2022. Stu-
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die-/utdanningssenter er i denne sammenhengen 

definert som lokale fysiske enheter som er en mø-

teplass utenfor universitetene, høyskolene og fags-

kolenes egne studiesteder og som legger til rette for 

utdanning og kompetanseutvikling i samsvar med 

behovet til enkeltindivid, privat næringsliv og offent-

lig virksomhet i en region.  

3.4 Utdanningssystemet (rettet mot voksne) 

Det formelle utdanningssystemet rettet mot voksne 

består av videregående opplæring, fagskole, høy-

skole eller universitetsnivå.6 I tillegg finnes det et 

vell av private tilbydere av ulike typer kurs av kortere 

og lengre varighet. Her vektlegges det formelle ut-

danningssystemet.7 

I budsjettet for 2023 er det foreslått midler for å til-

rettelegge for regelendringer som følger av Fullfø-

ringsreformen. Stortinget har videre besluttet at mo-

dulstrukturert opplæring skal bli hovedmodell for all 

opplæring for voksne (KD, 2022). Tanken er å gjøre 

den videregående opplæringen mer fleksibel og 

dermed bedre tilpasset voksnes behov. Moduler 

skal også gjøre det enklere å tilby opplæring på 

ulike arenaer, men krever dermed et godt system 

for realkompetansevurdering. 

I tillegg til strukturelle endringer som pågår i utdan-

ningssystemet, er det etablert mange tilskuddsord-

ninger som har til hensikt å tilrettelegge for at flere 

kan gjennomføre utdanning, eller for å utvikle utdan-

ningstilbud som etterspørres av næringslivet. 

Fylkeskommunen får automatisk utbetalt tilskudd 

per person i videregående opplæring som følger in-

 

 

 
6 Nivåene er beskrevet i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang 
læring (NRK) https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/ved-
legg/kompetanse/nkr2011mvedlegg.pdf  
777 Det kan også nevnes at det næringsrettede virkemiddelapparatet også 
har kompetanseheving (herunder kurs) som en del av sin portefølje av 

tegreringsloven. I tillegg finnes det søknadsbaserte 

ordninger for å tilrettelegge fag- og yrkesopplæringa 

for innvandrere og en ny ordning, foreslått i neste 

års budsjett, for å tilrettelegge fag- og yrkesopplæ-

ringa for NAVs brukere (KD, 2022). Det skal også 

gjennomføres et forsøk med å utvikle nasjonal sam-

arbeidsmodell for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring 

for innvandrere.  

Også tilbydere av norskopplæring og andre grunn-

leggende ferdigheter kan søke på tilskudd. Tilbudet 

gis ofte av private og frivillige virksomheter, eksem-

pelvis studieforbund, snarere enn i det formelle ut-

danningstilbudet. 

Når det gjelder fagskolesektoren er ansvaret fordelt 

mellom ulike aktører. Fagskoler er både private og 

offentlige. Fylkeskommunene har ansvar for å for-

valte driftsmidlene til fagskolesektoren, men det er 

begrensninger i fagskoleloven og retningslinjene til 

driftsmidlene, som gjør at midlene i liten grad brukes 

strategisk og i tråd med regionale behov  (SØA, 

2022). Direktoratet for høyere utdanning og kompe-

tanse (HK-dir) forvalter utviklingsmidler til fagskole-

sektoren. Fylkeskommunene har pekt på en utford-

ring knyttet til at plassering av forvaltningsansvaret 

hos HK-dir bidrar til svak sammenheng mellom ut-

vikling og senere drift (ibid). HK-dir lyste i 2022 ut 

midler til etablering av to piloter for «Senter for frem-

ragende høyere yrkesfaglig utdanning», for å heve 

statusen til høyere yrkesfaglig utdanning. 

I forbindelse med kompetansereformen ble det 

også etablert tilskuddsordninger i tilknytning til tre-

parts bransjeprogram. Tilskuddene skal bidra til økt 

tjenester rettet mot virksomheter. Innovasjon Norge tilbyr eksempelvis en 
rekke kurs til virksomheter, som skal gjøre dem i stand til å håndtere om-
stillingsutfordringer. Disse kursene er imidlertid typisk rettet mot forret-
ningsdrift og markedsmuligheter.  

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/kompetanse/nkr2011mvedlegg.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/kompetanse/nkr2011mvedlegg.pdf
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deltakelse i kompetanseutvikling i de bransjene som 

til enhver tid inngår i bransjeprogrammet og midlene 

går til utvikling og pilotering av ikke-formelle opplæ-

ringstilbud og videreutdanningstilbud på alle nivåer. 

Formell kompetanse er vektlagt, og midlene treffer i 

stor grad fagskolesektoren.8 

Også UH-sektoren blir oppfordret til å møte behovet 

for at flere skal utdanne seg gjennom hele livsløpet, 

og gjerne samtidig med arbeid. Det er ikke foretatt 

så mange strukturelle grep i denne sektoren ennå, 

men det er etablert en tilskuddsordning som har til 

hensikt å bidra til økt fleksibilitet, som fagskoler og 

UH-sektoren kan søke på (tilskuddsordning for flek-

sibel og desentralisert utdanning).  

 

 

 

 

 
8 Det finnes også en rekke andre næringsspesifikke innsatser, som vi ikke 
går igjennom her fordi det ville blitt for omfattende. Eksempler er Kompe-
tanseløft 2025 – innenfor helse- og omsorg (menn i helse er en del av 

dette), MARCOM 2020 rettet mot maritime næringer, samt kompetanse-
heving i grunnskole og barnehage som Statsforvalteren forvalter.  
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I dette notatet har vi pekt på årsaker til at kompetan-

seutvikling er viktig gjennom hele livet, og gjennom-

gått omfanget av virkemidler som er etablert for å 

styrke insentiver til kompetanseutvikling hos 

voksne. 

Overordnet ser vi at virkemidlene utdannings- og 

kompetansepolitikk i hovedsak er rettet mot de to 

sentrale utfordringene, nemlig i å tilrettelegge for å 

få flere i arbeid, og sikre at de som er i arbeid har 

insentiver til å omstille seg.  

Overordnet ser vi også at det er mange aktører in-

volvert i det kompetansepolitiske virkemiddelappa-

ratet, i tillegg til fylkeskommunen som har det regio-

nale ansvaret for kompetansepolitikken. Hvilke prin-

sipper bør ligge til grunn i forbindelse med forvalt-

ning av virkemidler? Et hovedspørsmål i denne 

sammenhengen er om det spiller noen rolle hvem 

som forvalter et virkemiddel, så lenge de viktige vir-

kemidlene finnes? Videre er det et spørsmål om 

hvorvidt det skaper utfordringer for ivaretakelsen av 

fylkeskommunens ansvar for regional kompetanse-

politikk, at det på virkemiddelsiden er så mange ak-

tører.  

Selv om det er mange virkemidler, er ressursene 

begrensede, slik at det er behov for hele tiden å 

tenke gjennom hvilke målgrupper som har behov for 

virkemidler og hvilke virkemidler som er best egnet 

til å styrke relevant kompetanseutvikling. Kompe-

tanseutvikling hos ansvarlig myndighet blir da en 

nøkkelfaktor. Har fylkeskommunen god nok kunn-

skap om hvilke behov regionalt næringsliv har, på 

kort og lang sikt, og hvilke virkemidler er best egnet? 

Hvordan fylkeskommunene utvikler egen kompe-

tanse blir dermed også et viktig spørsmål. Trolig må 

dette gjøres i samarbeid med partene i arbeidsliv og 

utdanningssystemet, eksempelvis i det regionale 

kompetansepartnerskapet, men hvilken modell 

fungerer best? 

En sentral avveiing er at det sannsynligvis er en 

kobling mellom myndighet og kunnskap om hvilke 

virkemidler som virker. Et spørsmål som da melder 

seg, er om fylkeskommunen som koordinator bør få 

større myndighet som forvalter av tilskudd? Eller 

bør tilskuddsforvaltningen primært ligge hos nasjo-

nale organer som har ansvar for utdanningstilbu-

dene eller arbeidstiltak som bør forvalte tilskud-

dene? Hvilken sammenheng er det mellom å ha an-

svar for tilskuddsforvaltning og ha kunnskap om 

hvilke virkemidler som virker best? 

Med mange aktører, er det videre viktig å gå opp 

grenseflater. En sentral grenseflate er mellom NAV 

og fylkeskommunen, som følge av utviklingen innen 

opplæringstiltak. En annen er mellom HKdir og fyl-

keskommunene, ikke minst når det gjelder høyere 

yrkesfaglig utdanning. En tredje grenseoppgang, 

mellom kommuner og fylkeskommuner, er også re-

levant, med tanke på spørsmålet om hvordan man 

skal sikre gjennomføring av videregående opplæ-

ring for deltakere på introduksjonsprogrammet.  

Hvilke grenseflater og koordineringsfloker er mest 

sentrale og bør tas tak i først? Og hvordan kan disse 

løses opp?  

 

 

4 Kompleksiteten i det kompetansepolitiske virkemiddelapparatet ut-
løser utfordringer 
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