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Statsbudsjettet 2021 Tillegg til tildelingsbrev nr. 06-2021 Endringer ifm. 
revidert nasjonalbudsjett og nye oppdrag 
Vi viser til det ordinære tildelingsbrevet til Kompetanse Norge for 2021. Dette brevet 
inneholder tilleggsbevilgninger i revidert nasjonalbudsjett for 2021 (Prop. 195 S). Brevet 
inneholder i tillegg nye oppdrag. 
 

1. Tildeling av midler  
Vi viser til Innst. 600 (2020-2021), Prop. 195 S (2020-2021) med tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 (RNB). I henhold til føringer i disse dokumentene 
gjøres følgende endringer i tildelingen til Kompetanse Norge for 2021: 
 

                                      (i 1000 kroner) 
 
Kap. Post Kapittelnavn 

Postbenevnelse 
Tidligere 
tildelt 

Endring nå 

256  Kompetanse Norge   

 01 Driftsutgifter 117 935 600 

257  Kompetanseprogrammet   

 70 Tilskudd, kan overføres 748 825 9 150 

258  Tiltak for livslang læring   

 21 Spesielle driftsutgifter 277 880 30 000 

Kompetanse Norge 
Postboks 236 Sentrum 
0103 OSLO 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/5234-54 

Dato 

28. juni 2021 

 

 



 

 

Side 2 
 

292  Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
for 
voksne innvandrere 

  

 21 Spesielle driftsutgifter 109 955 -3 200 

 
Om tildelingen på kap. 257, post 70 
Tildelingen er økt med 10 mill. kroner et kompetanseløft for luftfarten, jf. oppdrag nr. 2021-
22. Samtidig er tildelingen redusert med 850 000 kroner som følge av at utgifter til forsøket 
med videreutdanningsstipend for fagarbeidere skal finansieres over Lånekassens 
støtteposter. 
 
Om tildelingen på kap. 258, post 21 
Tildelingen gjelder Oppdrag nr. 2021-023 Tilskudd for å ta igjen tapt progresjon i 
grunnopplæring for voksne på prosjektnr. 90700 Kvalitetsutvikling. 
 
 

2. Nye oppdrag  
 
Oppdrag nr. 2021-20 Utvide målgruppe for tilskudd for at permitterte og 

ledige skal fullføre videregående opplæring 
Tildeling: Det er tildelt 286 mill. kroner til tilskuddet på kap. 225, 

post 69 i hovedtildelingsbrevet. 
Frist:  15.8.2021 
Bakgrunn for oppdraget: 
I Prop. 195 S 2020–2021 foreslo regjeringen å utvide målgruppen for tilskudd for at 
permitterte og arbeidsledige skal fullføre videregående opplæring ved at sysselsatte som ikke 
har studie- eller yrkeskompetanse, og som ikke har rett til videregående opplæring, tas inn i 
målgruppen. Det vil gi flere bedre forutsetninger for en varig tilknytning til arbeidsmarkedet og 
vil også være i tråd med den utvidete retten til videregående opplæring som varsles i Meld. 
St. 21 (2020–2021). Bakgrunnen er at erfaringene så langt tyder på at etterspørselen er 
lavere enn det som ble lagt til grunn i Saldert budsjett 2021.  
 
Beskrivelse av oppdraget:  
Kompetanse Norge får i oppgave å formidle at målgruppen for tilskuddet til fylkeskommunene 
er utvidet. Den utvidede målgruppen for dette tiltaket innebærer nå at fylkeskommunene har 
mulighet til å bruke midlene bevilget til dette tilskuddet til å gi videregående opplæring til alle 
personer som ikke har rett til videregående opplæring. For eksempel kan fylkeskommunene 
benytte tilskuddet til rekvalifisering eller til å gi fagbrev på jobb til sysselsatte uten rett til 
videregående opplæring. Fylkeskommunene kan også omdisponere midler til målgruppen for 
tilskuddet for avgangskullet (der målgruppen også har blitt utvidet). 
 
Vi ber om at Kompetanse Norge formidler hvilken fleksibilitet fylkeskommunene nå har fått 
samlet for tilskuddene til videregående opplæring. Samtidig ber vi om at Kompetanse Norge 



 

 

Side 3 
 

 
 

 
 

formilder at det er ønskelig at fylkeskommunene fortsetter å prioritere permitterte og ledige. 
Rapporteringen på tilskuddene endres ikke.  
 
  

Oppdrag nr. 2021-21 Oppfølging av regjeringens handlingsplan Frihet 
fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 
(2021-2024) 

Tildeling: 
 

Frist:  31.12.2024 
Bakgrunn for oppdraget: 
Det vises til regjeringens handlingsplan Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 
(2021-2024), lansert den 15. juni 2021.   
 
Beskrivelse av oppdraget:  
Kompetanse Norge  bes om å samarbeide med IMDi som er hovedansvarlig aktør  om 
implementeringen av følgende tiltak i handlingsplanen:  
 
Tiltak 1: Utvikle strategi for å heve kompetansen i tjenestene som møter nyankomne 
flyktninger og innvandrere. 
Tiltak 5: Etablere et nasjonalt nettverk for kunnskapsutvikling og kompetanseheving. 
 
Oppdraget finansieres innenfor gjeldende rammer. Det skal rapporteres i årsrapporten. 
 
  

Oppdrag nr. 2021-22 Kompetanseløft for luftfarten   
Tildeling: Kap. 257 Kompetanseprogrammet Post 70  10 mill. 

kroner 
Frist:  1.07.2021 
Bakgrunn for oppdraget: 
Luftfarten er sterkt påvirket av pandemien. I prop. 195 S 2020–2021 foreslår regjeringen et 
kompetanseløft for luftfarten. 
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Beskrivelse av oppdraget:  
Kompetanse Norge får i oppdrag å forvalte 10 mill. kroner til et kompetanseløft for luftfarten i 
2021, hvorav 1 mill. kroner til administrasjon av ordningen. Vi ber om at Kompetanse Norge 
forvalter midlene etter modell av kompetanseløftet for industriklynger. Representanter fra 
luftfarten fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden skal definere hvilke opplæringsbehov 
luftfarten har og velge hvilken utdanning og opplæring som skal inngå i kompetanseløftet. 
Midlene kan brukes både til utvikling og drift av nye tilbud, og til å gi flere deltakere plass i 
eksisterende tilbud. 
 

Oppdrag nr. 2021-23 Tilskudd for å ta igjen tapt progresjon i 
grunnopplæring for voksne  

Tildeling: Kap. 258, post 21 - 30 mill. kroner 

Frist:  31.12. 2021 
Bakgrunn for oppdraget: 
Helt eller delvis stengte undervisningstilbud for voksne og lange perioder med digital 
opplæring kan føre til tapt progresjon eller læringsutbytte, at deltakere faller fra opplæringen 
og at de får svekket sine muligheter til videre utdanning og arbeid. Særlig vil personer med 
svake språklige eller digitale ferdigheter, eller som ikke har tilstrekkelig tilgang til digitalt 
utstyr, kunne bli forsinket og ikke være forberedt til å avlegge eksamen eller få sluttvurdering 
som planlagt.  
 
I RNB er det på kap. 258, post 21 bevilget 30 mill. kroner til en søkbar tilskuddsordning for å 
ta igjen tapt progresjon i grunnopplæring for voksne. Tilskuddet skal gå til to typer tiltak:  
 

• Tilbud lokalt eller regionalt om forsterket opplæring eller opphentings-/intensivkurs 
innenfor rammene av det planlagte skoleåret. 

• Midler til kommuner for innkjøp av digitalt utstyr (bærbar PC og nettbrett) slik at de kan 
etablere utlånsordninger for deltakere som ikke har tilgang på slikt utstyr og dermed 
ikke kan delta i den digitale opplæringen kommunen kan tilby.  

 
Beskrivelse av oppdraget:  
Kompetanse Norge får i oppgave: 
1. Å utarbeide retningslinjer og kriterier for en søkbar tilskuddsordning slik at innsatsen kan 

rettes inn der behovet er størst.   
 
Den primære målgruppen for forsterket opplæring eller opphentings-/intensivkurs er 
kommuner og fylkeskommuner som deltar i forsøket med modulisert opplæring, og særlig 
forsøkene med opplæring på nivået under videregående (forberedende voksenopplæring). 
Forsterket opplæring kan være aktuelt i alle eller utvalgte fag som inngår i forsøket (norsk for 
språklige minoriteter/norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk), og gis for å sikre 
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progresjon og/eller styrke læringsutbyttet iht. forsøkslæreplanene. Tilbud skal gis innenfor 
rammene av det planlagte skoleåret.  
 
Midler til innkjøp av digitalt utstyr (bærbar PC og nettbrett) skal tildeles for å etablere 
utlånsordninger for deltakere som ikke har tilgang på slikt utstyr og dermed ikke kan delta i 
den digitale opplæringen som tilbys. De primære målgruppene her er kommuner og 
fylkeskommuner som deltar i forsøket med modulisert opplæring, og da særlig forsøkene med 
opplæring på nivået under videregående (forberedende voksopplæring eller FVO).  
Utlånsordningen for digitalt utstyr omfatter også deltakere i opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap etter integreringsloven, dersom behovet i kommunene fyller kriteriene for 
ordningen. 
 
I utformingen av tilskudd til etablering av en utlånsordningordning for digitalt utstyr skal det 
ses hen til ordningen som ble innført for grunnopplæringen i fjor.  For innkjøp av digitalt utstyr 
og etablering av utlånsordninger bør forutsetningen være at kommunene kan benytte 
eksisterende innkjøpsavtaler og bygge videre på erfaringer som er gjort med slike ordninger i 
opplæring for barn og unge.  
 
RNB oppgir ingen fordeling av midlene mellom de to formålene. Begrunnelsen er usikkerhet 
mht. hvor og til hvilket formål behovet er størst. Vi ber Kompetanse Norge gi en anbefalt 
innstilling med omtale av fordelingen som departementet kan slutte seg til før tildelingen skjer. 
 
2. Å forvalte tilskuddsordningen 
 
Det skal rapporteres på bruken av ordningen i årsrapporten. 
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