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Statsbudsjettet 2021 Tillegg til tildelingsbrev nr. 02-2021 
Vi viser til det ordinære tildelingsbrevet til Kompetanse Norge for 2021. Nedenfor følger noen 
korrigeringer av et par av oppdragene som ble gitt i TB2021, samt to nye oppdrag.  
 
1. Rapporteringsfrister på tilskudd til fylkeskommunene  
 
I tildelingsbrevet for 2021 bes Kompetanse Norge rapportere på oppdrag knyttet til 
tilskuddsordninger til fylkeskommunene 1.mars og 15.oktober (se oppdrag 4, 5 og 6). I tillegg 
til rapporteringsfristene i det ordinære tildelingsbrevet ber KD Kompetanse Norge rapportere 
på dette 1. juni.  
 
2. Tiltak for fullføring av videregående opplæring (Kap. 225. post 69) 
 
I Prop. 79 S (2020-2021) som ble lagt frem for Stortinget 29. januar 2021, har regjeringen 
orientert Stortinget om at regjeringen vil åpne for at fylkeskommunene kan bruke tilskuddet til 
fullføringstiltak for avgangskullet til tiltak som sommerskole eller andre opplæringstilbud 
utover det ordinære tilbudet fylkeskommunene har plikt til å tilby. Midlene kan brukes til å gi 
kompenserende opplæring for tapt undervisning som følge av pandemien og skal bidra til at 
elever og lærlinger fullfører videregående opplæring i størst mulig grad.  
 
Følgende skal gjelde for bruken av tilskuddet på sommerskole eller andre opplæringstiltak, 
og må inkluderes i føringene fra Kompetanse Norge: 
•  Midlene kan ikke benyttes til sommerskoletilbud i overgangen mellom grunnskole og 

videregående opplæring. Kommunene har fått egne midler til å gi et tilbud til denne 
målgruppen 
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•  Målgruppen for sommerskoletilbud og andre opplæringstilbud inkluderer også 
avgangselever 

•  Tilbud om sommerskole og andre opplæringstilbud skal være åpne for alle elever i 
videregående opplæring, uavhengig av om de f.eks. går i offentlig skole eller friskole 

•  Midlene kan kun benyttes til oppskalering av eksisterende tilbud eller opprettelse av nye 
tilbud. 
 

Det skal rapporteres på at midlene er benyttet i tråd med disse vilkårene. 
 
 
Nye oppdrag  

Oppdrag nr. 2021-013 Sikre eksamensgjennomføring i modulforsøket og 
prøver i norsk og samfunnskunnskap våren 2021 

Tildeling: Oppdraget gjennomføres innenfor gjeldende 
budsjettrammer. 

Frist:  19.2.2021  
Bakgrunn for oppdraget: 
Kompetanse Norge har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ansvar for å utvikle og 
gjennomføre forsøket med modulstrukturert opplæring for voksne.  
Forsøket med Forberedende voksenopplæring (FVO) er forankret i tillegg 04 til tildelingsbrev 
2016. Forsøkslæreplanene med eksamen er hjemlet i opplæringslovas § 1-5. Målet for FVO 
er raskere overgang til arbeid eller videregående opplæring. Kompetanse Norge har ansvaret 
for eksamen i FVO. Forsøket med Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) er 
forankret i oppdrag 12-16 til Utdanningsdirektoratet (Udir) om å utvikle moduler og 
modulstruktur for utvalgte lærefag med utgangspunkt i gjeldende læreplaner. Når alle 
modulene er godkjent, er deltakeren kvalifisert til å melde seg opp til fag- eller svenneprøve i 
lærefaget. Fag-/svenneprøven er den samme som for ordinær opplæring, og 
sluttkompetansen i MFY er likeverdig med sluttkompetansen i ordinært opplæringsløp. 
 
Kompetanse Norge har iht. forskrift til integreringsloven (integreringsforskriften) ansvar for å 
utvikle og vedlikeholde prøver i norsk og samfunnskunnskap, sørge for relevant informasjon 
om prøvene, legge til rette for avvikling, samt sørge for vurdering og prøvebevis og for 
klagebehandling. 
 
På grunn av den pågående Korona-pandemien er det behov for særskilt oppfølging knyttet til 
sluttvurdering i modulforsøket og for prøver i norsk og samfunnskunnskap våren 2021. 
På grunn av ulike typer smitteverntiltak har deltakerne hatt større variasjon i 
opplæringstilbudet enn under normale omstendigheter. For å gi både skoler, 
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opplæringssteder og deltakere en så stor forutsigbarhet som mulig er det behov for å vurdere 
om og hvordan eksamen og prøver kan gjennomføres som planlagt. 
 
Oppdraget er delvis basert på tilsvarende oppdrag til Utdanningsdirektoratet 0ppdrag 2020-
047 om å sikre eksamensgjennomføringen våren 2021 og vurdere om regelverket for 
standpunktvurdering og eksamen må justeres i lys Korona-pandemien. 
 
Oppdraget ses også i sammenheng med Oppdrag nr. 2021-012 Kvalifisering under Covid-19 
– utarbeidelse av veileder, som skal løses i samarbeid mellom Kompetanse Norge og IMDi.  
 
 
Beskrivelse av oppdraget:  
Eksamensordningene i modulforsøket foregår innenfor rammene av opplæringsloven og vil 
for en stor del være besvart i Udir oppdrag 2020-047.  
 
a) For eksamensgjennomføring i modulforsøket og oppmelding til fag- og svenneprøver ber 
    KD Kompetanse Norge om å: 
 

•  Vurdere om Udir sitt svar på oppdrag 2020-047 også er dekkende for eksamen i 
modulforsøkene. 

•  Poengtere eventuelle avvik eller spesielle forhold som gjelder modulforsøkene. 
•  Gi en oversikt over antall eksamener i modulforsøkene for våren 2021. 
•  Vurdere behovet for særskilt informasjon og veiledning til deltakere, kommuner, 

fylkeskommuner og bedrifter som deltar i eller medvirker i forsøket. 
 
b) For gjennomføring av prøver i norsk og samfunnskunnskap, samt statsborgerprøver ber  
    KD Kompetanse Norge om å: 
 

•  Oppsummere erfaringer med gjennomføring av prøver med smitteverntiltak 2020. 
•  Gjøre en risikovurdering for gjennomføring av prøver som er planlagt våren og 

sommeren 2021. Risikovurderingen skal ta hensyn til ulike smittescenarioer.  
•  På bakgrunn av erfaringer anbefale risikoreduserende tiltak. 
•  Utarbeide en alternativ plan med omtale av hva som må gjennomføres, hva som kan 

gjennomføres og eventuelle justeringer som kan gjøres.  
•  Vurdere behovet for særskilt informasjon og veiledning til deltakere, kommuner, 

privatister og eventuelle andre. 
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Oppdrag nr. 2021-014 Utvikling av utdannings- og 
opplæringstjenester for ledige, permitterte 
og utsatte grupper på arbeidsmarkedet - 
Samarbeid mellom Arbeids- og 
velferdsdirektoratet og Kompetanse Norge 

Tildeling: Oppdraget gjennomføres innenfor gjeldende 
budsjettrammer. 

Frist:  01.04.2021  
Bakgrunn for oppdraget: 
Arbeids- og velferdsdirektoratet og Kompetanse Norge skal inngå et samarbeid med mål om 
å utvikle effektive og gode utdannings- og opplæringstjenester for ledige, permitterte og 
utsatte grupper på arbeidsmarkedet. 
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet og Kompetanse Norge skal i fellesskap lage en plan for 
arbeidet, der de vurderer hvilke områder som bør få prioritet når, og legge til grunn at 
samarbeidet vil strekke seg ut over 2021.  
 
Beskrivelse av oppdraget:  
Arbeids- og velferdsdirektoratet og Kompetanse Norge gis i oppdrag å prioritere følgende i 
2021: 

•  kartlegge og etablere et felles, oppdatert kunnskapsgrunnlag om samarbeidet i 
fylkene om opplæring inkludert karriereveiledning, og spre gode eksempler og god 
praksis som kan ha overføringsverdi på tvers av fylkesgrensene. Dette gjelder både 
for arbeidssøkere uten videregående opplæring og arbeidssøkere med mangelfulle 
grunnleggende ferdigheter og manglende norskkunnskaper 

•  gjennomføre et innsiktsarbeid for å avdekke de konkrete behovene for data- og 
informasjonsdeling mellom etatene. Det må også gjøres juridiske vurderinger av 
hvilket handlingsrom som foreligger til å dele data i dag innen de aktuelle 
regelverkene, samt en vurdering av behov for endringer. Det må kartlegges om det 
allerede er foreslåtte initiativer som er relevante for eller ivaretar dette arbeidet. 

•  utvikle og prøve ut modeller for tilpassede opplærings- og utdanningstiltak i tråd med 
arbeidslediges og personer med nedsatt arbeidsevnes behov og realkompetanse, i 
samarbeid med utvalgt(e) NAV-kontorer og fylkeskommune(r).  

•  prøve ut systematisk realkompetansevurdering av arbeidsledige, og påfølgende 
påbygging av kompetansen mot fagbrev, i samarbeid med utvalgt(e) NAV-kontorer og 
fylkeskommune(r)   

•  i samarbeid gi god informasjon til ledige og permitterte om mulighetene til å 
gjennomføre kompetanseheving under paraplyen Utdanningsløftet, herunder også 
informere om utdanning.no og karriereveiledning.no 

•  samarbeide om oppfølgning av bevilgningen under Utdanningsløftet til ledige og 
permitterte som ønsker å fullføre videregående opplæring. 
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Med hilsen 
 
 
Torkel Nybakk Kvaal (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Espen Moseng 
førstekonsulent 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer  

 
Kopi 
      Riksrevisjonen 

Kompetanse Norge og Arbeids- og velferdsdirektoratet skal bygge videre på eksisterende 
samarbeid, og etter behov trekke inn KS, fylkeskommuner og øvrige direktorater i 
samarbeidet. Det skal opprettes et samarbeidsorgan med deltakelse fra direktøren i 
Kompetanse Norge og arbeids- og velferdsdirektør, eller den han delegerer ansvaret til, som 
koordinerer arbeidet.  
 
Rapportering:  
Kompetanse Norge og Arbeids- og velferdsdirektoratet skal presentere en plan for 
samarbeidet til Arbeids- og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet innen 1. april 
2021 og rapportere felles om samarbeidet i sin rapportering til de respektive departementene. 
 


