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Statsbudsjettet 2020 Tillegg til tildelingsbrev nr. 08-2020 

Vi viser til tildelingsbrevet for 2020 til Kompetanse Norge, og tidligere dialog. Dette brevet 
inneholdet et nytt oppdrag om vurdering av modulstrukturert opplæring som et ordinært tilbud 
til voksne. 
 
Nytt oppdrag 
 

Oppdragsbrev nr: 2020-24 Vurdering av modulstrukturert opplæring som et 
ordinært tilbud til voksne 

Frist: 20.01.2021 

Finansiering: 
 

Oppdraget finansieres innenfor eksisterende tildeling 

Generelt om oppdraget: 
Kunnskapsdepartementet (KD) viser til tildelingsbrev tillegg 04/2016 til Vox og oppdragsbrev 
12-16 til Udir, hvor formålene med modulstrukturert opplæring er forankret. KD viser også til 
tilelingsbrevet til Udir for 2019 og til tildelingsbrevet til Kompetanse Norge for 2020 hvor 
prosjektansvaret for forsøk med modulstrukturert opplæring i forberedende voksenopplæring 
(FVO), i utvalgte lærefag (MFY) og kombinasjonsforsøket er forankret.  
 
KD skal legge fram en melding til Stortinget våren 2021 om struktur og innhold i videregående 
opplæring, hvor grunnopplæring for voksne vil bli et sentralt tema. I den forbindelse ønsker 
KD å vurdere muligheten for å gjøre dagens forsøk i modulstrukturert opplæring om til 
ordinære tilbud for voksne. Opplæringen skal hovedsakelig omfatte nivå 2 til og med 4 i 
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR), dvs. fra nivået under videregående opplæring og 
for fag- og yrkesopplæring i videregående opplæring. I den forbindelse ber KD Kompetanse 
Norge om en konsekvensutredning av å gjøre modulstrukturert opplæring om til fast og 
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Side 2 
 

eneste modell for opplæring av voksne som har behov for grunnleggende kvalifisering. KD 
ber om en vurdering av både juridiske, administrative og økonomiske konsekvenser. Vi ber 
også om en oversikt over hvilke tiltak som må iverksettes for å kunne etablere et 
modulstrukturert opplæringssystem; som f.eks. struktur og innhold i opplæringen, 
vurderingssystemer, støttesystemer, involvering av aktuelle parter og økonomiske rammer. 
KD ber Kompetanse Norge involvere aktuelle direktorater der det er nødvendig.  
 
KD vil presisere at det ikke er fattet noen politiske beslutninger om å gjøre modulforsøkene 
om til ordinær opplæringsmodell for voksne. Utredningen skal kun inngå som et  
beslutningsgrunnlag for tiltak for voksnes læring i meldingen til Stortinget.  
 

Beskrivelse av oppdraget:  
På denne bakgrunn ber KD Kompetanse Norge om å: 
 
1. utrede juridiske, administrative og økonomiske konsekvenser av å gjøre modulstrukturert 

opplæring som fast og eneste modell for opplæring av voksne som har behov for 
grunnleggende kvalifisering 

 
2. foreslå og begrunne hva som må utvikles mht. struktur og innhold i opplæringen som eks. 

utvikling av læreplaner, struktur for modulisering, vurderingsformer etc. for å kunne 
implementere en ny modell for opplæring av voksne 
 

3. foreslå og begrunne utvikling av eventuelle støttesystemer som f.eks. kartleggingsverktøy 
etc. 
 

4. utarbeide mulige senarioer/modeller for en gjennomføringsplan for igangsetting av 
modulstrukturert opplæring for voksne 
 

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføre 
 
KD ber også Kompetanse Norge vurdere hvilke konsekvenser fagfornyelsen vil ha for en 
eventuell iverksetting av modulstrukturert opplæring for voksne på grunnskolens- og 
videregående opplæringsnivå. . 
 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Rapport/utkvittering sendes til postmottak@kd.dep.no og innen 20.01.2021 
 

 
 
Med hilsen 
 
 
Torkel Nybakk Kvaal (e.f.) 
avdelingsdirektør 

Espen Moseng 
førstekonsulent 
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