
 
 

 

Forsknings- og høyere utdanningsministeren 

 
 

Postadresse: Postboks 8119 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Kirkeg. 18 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 872 417 842 

Invitasjon til å nominere bransjer til treparts bransjeprogram for 
kompetanseheving fra 2022 

Kunnskapsdepartementet ønsker med dette å invitere partene i arbeidslivet til å nominere 
bransjer til treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling i 2022. Hvorvidt det opprettes et 
nytt bransjeprogram avhenger av endelige budsjettrammer for 2022. 
 
Følgende er premisser for utvidelsen: 
 

- Intensjonsavtalene som ble undertegnet for de to første bransjeprogrammene ligger 
- til grunn.  
- Det er også mulig å nominere bransjer der målgruppen vil være personer 
- med høyere utdanning. 
- Det kan ikke søkes finansiering for tilbud som allerede har fått midler gjennom andre 
- ordninger. 
- Forslaget må komme felles fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene for å bli 

vurdert. 
 
For å sikre effektiv behandling av tilbakemeldingene ber jeg om at dere benytter vedlagt 
skjema for å nominere bransjer. Frist for nominasjon er 1. november 2021.  
 
Jeg ser frem til å høre fra dere. 
 
Med hilsen 

 
Henrik Asheim 

Dokumentet er godkjent elektronisk og påført statsrådens signatur 

  

Ifølge liste  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/5613-10  

Dato 

16. september 2021 

 



 

 

Side 2 
 

Nominasjon av bransje til nytt bransjeprogram 2022 

 

 
 
 
 
 
  

Spørsmål som må besvares 
 

Svar 

1. Hvilken bransje nomineres?  
 

2. Hvilke av arbeidslivets parter stiller 
seg bak denne nominasjonen? 

 
 
 

3. Overordnet begrunnelse  
 

4. Hvilken type utdanning eller kurs er 
det behov for i bransjen? 
Spesifiser om det er fagskole, 
høyskole, universitet, fagbrev eller 
ikke-poenggivende kurs  

 

 

5. Hvor i landet er behovene størst?  
 

6. Hvor mange deltagere ser man for 
seg å kunne tilby opplæring i løpet 
av bransjeprogrammets varighet? 

 
 
 
 
 

7. Hvordan skiller dette seg fra 
eksisterende tilbud for bransjen 
(både formelle og ikke-formelle) 

 
 
 
 

8. Hvilke virksomheter er aktuelle 
samarbeidspartnere? 
 

 

9. Hvilke utdanningstilbydere er 
aktuelle samarbeidspartnere? 
 

 



 

 

Side 3 
 

Adresseliste 
 
Akademikerne Fridtjof Nansens 

plass 6 
0160 OSLO 

Arbeidsgiverforeningen 
Spekter 

Pb. 7052 Majorstuen 0306 OSLO 

Hovedorganisasjonen 
Virke 

Boks 2900 Solli 0230 OSLO 

KS Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 
Landsorganisasjonen i 
Norge 

Youngsgate 11 0181 OSLO 

Næringslivets 
Hovedorganisasjon 

P.b. 5250 Majorstua 0303 OSLO 

Unio Stortingsgata 2 0158 OSLO 
Yrkesorganisasjonenes 
Sentralforbund 

Postboks 9232 
Grønland 

0134 OSLO 
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