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Statsbudsjettet 2020 Tillegg til tildelingsbrev nr. 02-2020 - 
Kompetansetiltak som følge av virusutbruddet 

Vi viser til det ordinære tildelingsbrevet til Kompetanse Norge for 2020 og tillegg til 
tildelingsbrev 01-2020. Dette brevet inneholder tildelinger og oppdrag for arbeid med 
kompetansetiltak som iverksettes som følge av virusutbruddet (Covid-19), jf. Innst. 233 S 
(2019-2020) og Prop. 73 S (2019-2020). Brevet inneholder i tillegg en mindre overføring fra 
2019 på kap. 226 post 21, som ikke kom med i tillegg til tildelingsbrev nr. 01-2020. 
 

1. Tildeling 

          (i 1 000 kroner)  

Kap. Post Kapittelnavn 
Postnavn 

Tidligere 
tildelt 

Endring nå 

226  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen   

 21 Spesielle driftsutgifter 3 500 480 

258  Tiltak for livslang læring   

 21 Spesielle driftsutgifter 269 110 170 000 

  

Om tildelingen på kap. 226 post 21 

Med grunnlag i Finansdepartementets godkjenning av 3. mars 2020 til å overføre ubrukte 
bevilgninger fra statsbudsjettet for 2019 gis Kompetanse Norge fullmakt til å belaste kap. 226 
post 21 prosjektnummer 62000 på statsbudsjettet for 2020 med ytterligere 480 000 kroner. 
Midlene benyttes til faseforskyvning i arbeidet med regelverkssimulator. Midlene var i 2019 
tildelt Utdanningsdirektoratet, men tildeles Kompetanse Norge i 2020 i tråd med at 
oppgavene er flyttet fra 1. januar 2020.  
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Side 2 
 

Om tildelingen på kap. 258 post 21  

Vi viser til Innst. 233 S (2019-2020) og Prop. 73 S (2019-2020). Kompetanse Norge gis med 
dette fullmakt til å belaste kap. 258 post 21 prosjektnummer 90300 på statsbudsjettet for 
2020 med ytterligere 170 mill. kroner, fordelt slik:  

- 100 mill. kroner til utvidelse av bransjeprogram. 
- 50 mill. kroner til en fellesutlysning gjennom Diku og Kompetanse Norge. 
- 20 mill. kroner til eksisterende tilbud ved universiteter og høyskoler. 

 
Midlene skal benyttes til kompetansetiltak som iverksettes som følge av virusutbruddet 
(Covid-19) i tråd med oppdragene under. 
 

2. Oppdrag 

 

Oppdrag nr. 2020-011 Utvidelse av bransjeprogrammene 
 

Tildeling: Oppdraget finansieres med en tilleggsbevilgning på 
100 mill. kroner under kap. 258 post 21 
prosjektnummer 90300.  

Bakgrunn for oppdraget: 
Vi viser til oppdrag nr. 2020-001 i tildelingsbrevet for 2020 Forvaltning av 
Kompetanseprogrammet og Programområde 2: Bransjeprogram.  Videre viser vi til Innst. 233 
S (2019-2020) og Prop. 73 S (2019-2020). Vi viser også til brev av 27.03.2020 om 
midlertidige tilpasninger i tilskuddsforvaltningen i Kompetanse Norge som følge av 
koronakrisen. 

Beskrivelse av oppdraget:  
Partene i arbeidslivet nominerte i 2019 flere nye bransjer. Det har også vært en dialog med 
partene i arbeidslivet om styrking av treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. I tråd 
med dette skal økt bevilgning benyttes til å sette i gang bransjeprogrammer i de følgende 
bransjene: 

- Elektro-, automasjon-, fornybar og kraftindustrien 
- Reiselivsnæringen 
- Detaljhandelen/faghandelen 
- Mat- og drikkevareindustrien 
- Anleggsbransjen 
- Frisørnæringen 
- Industri (oppskalering) 

 
De nye bransjeprogrammene skal settes i gang våren 2020 med korte og fleksible tilbud fra 
fagskolene og høyere utdanning. Tilbudene skal treffe de som nå er ledige og permitterte 
som følge av virusutbruddet. 

 
 



 

 

Side 3 
 

Oppdrag nr. 2020-012  Fellesutlysning gjennom Diku og Kompetanse 
Norge til nettbasert opplæring 

Tildeling: Oppdraget finansieres med en tilleggsbevilgning på 50 
mill. kroner under kap. 258 post 21 prosjektnummer 
90300. 

Bakgrunn for oppdraget: 
Vi viser til oppdrag nr. 2020-001 i tildelingsbrevet for 2020 Forvaltning av 
Kompetanseprogrammet og Programområde 1: Fleksible videreutdanningstilbud. Videre viser 
vi til Innst. 233 S (2019-2020) og Prop. 73 S (2019-2020) . Vi viser også til brev av 27.3.2020 
om midlertidige tilpasninger i tilskuddsforvaltningen i Kompetanse Norge som følge av 
koronakrisen. 
Beskrivelse av oppdraget:  
Midlene skal benyttes til å oppskalere eksisterende digitale tilbud på alle utdanningsnivåer 
slik at ledige kan komme raskt i gang med kompetanseutvikling. Kompetanse Norge og Diku 
skal utlyse midlene i fellesskap. Tiltaket skal iverksettes raskt, og være målrettet og 
midlertidig. I så stor grad som mulig skal midlene benyttes innen sommeren 2020.  

 
 

Oppdrag nr. 2020-013 Tildeling til universiteter og høyskoler som raskt 
kan ta opp på eksisterende tilbud 

Tildeling: Oppdraget finansieres med en tilleggsbevilgning på 20 
mill. kroner under kap. 258 post 21 prosjektnummer 
90300. 

Bakgrunn for oppdraget: 
Vi viser til brev til Kompetanse Norge og Diku av 27.03.2020 med felles oppdrag om å 
etablere en oversikt over nettbaserte/fleksible og nettstøttede utdanningstilbud. Videre viser vi 
til Innst. 233 S (2019-2020) og Prop. 73 S (2019-2020) fra Kunnskapsdepartementet. 
Beskrivelse av oppdraget:  
Kompetanse Norge skal i samarbeid med Diku tildele midlene til universiteter og høyskoler 
som raskt kan ta opp permitterte og arbeidsledige på eksisterende og relevante tilbud som 
allerede gis denne våren. Målet er at ledige og permitterte får mulighet til å heve sin 
kompetanse frem til de er tilbake i jobb. Institusjonene som mottar midler skal sørge for 
tilstrekkelig kapasitet og kvalitet både for denne gruppen og for dagens studenter. Tiltaket 
skal iverksettes raskt, og være målrettet og midlertidig. Avlagte studiepoeng fra disse 
studentene vil inngå i grunnlaget for resultatbasert uttelling til institusjonene.   

 
 
Med hilsen 
 
 
Morten Rosenkvist (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Magnhild Aasan Brajic 
Seniorrådgiver 



 

 

Side 4 
 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi: 
 
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 
Riksrevisjonen 
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