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Statsbudsjettet 2021 Tillegg til tildelingsbrev nr. 03-2021 
 
Vi viser til tildelingsbrevet for 2021 til Kompetanse Norge. Dette brevet inneholder 
tilleggsbevilgninger som følge av Stortingets behandling 23. februar 2020 av Prop. 79 S 
(2020-2021), jf. Innst. 233 S (2020-2021).  
 

1. Tildeling av midler 
 
Tabell 1 (i 1000 kroner) 

Kap. Post Kapittelnavn 
Postbenevnelse 

Tidligere 
tildelt 

Endring nå 

257  Kompetanseprogrammet   

 70 Tilskudd, kan overføres 376 134 189 500 

292  Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 
voksne innvandrere 

  

 22 Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere 

 32 463  10 000 

 
 

2. Nye oppdrag 

Kompetanse Norge 
Postboks 236 Sentrum 
0103 OSLO 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/5234-17 

Dato 

25. februar 2021 
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Side 2 
 

 

Oppdrag nr. 2021-015 Styrke bransjeprogram 
Tildeling: Oppdraget finansieres med en tilleggsbevilgning på 50 

mill. kroner under kap. 257, post 70 
Frist:  I løpet av 2021 
Bakgrunn for oppdraget: 
Stortinget har bevilget 50 mill. kroner til å øke bevilgningen til treparts bransjeprogram 
for kompetanseutvikling med 50 mill. kroner, jf. Prop. 79 S (2020 –2021) og Innst. 233 
S (2020–2021) 
 
Beskrivelse av oppdraget:  
Kompetanse Norge skal fordele midlene til eksisterende bransjeprogrammer og/eller 
til å starte opp nye bransjeprogrammer og ev. til omstilling på tvers av bransjer for 
personer som er tilknyttet bransjer der mange av jobbene ikke vil komme tilbake når 
pandemien er over. Kompetanse Norge skal fordele midlene basert på en vurdering 
av behovet og i dialog med partene i arbeidslivet. Det skal være en dialog med 
departementet i forkant av fordelingen av midler.  
 
1 mill. kroner av midlene kan brukes til å dekke økte utgifter til å administrere 
ordningen. 
 
Rapportering:  
Rapportering skal være den samme som øvrig rapportering på bransjeprogram. 

Oppdrag nr. 2021-016 Oppskalere fleksible utdanningstilbud 
Tildeling: Oppdraget finansieres med en tilleggsbevilgning på 

139,5 mill. kroner under kap. 257, post 70 
Frist:  25.01.2022  
Bakgrunn for oppdraget: 
Stortinget har bevilget 140 mill. kroner til å oppskalere fleksible utdanningstilbud som 
særlig er tilpasset nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, og ledige og permitterte 
jf. Prop. 79 S (2020 –2021) og Innst. 233 S (2020–2021). Bakgrunnen er at 
ledigheten særlig blant unge og nyutdannede fortsatt er høy. For mange i denne 
gruppen kan det være et godt alternativ å ta videre utdanning. Dette vil være positivt 
for samfunnet, og kan øke jobbsjansene for den enkelte som ellers ville gått ledig. 
Unntakene i dagpengeregelverket er forlenget frem til sommeren, og legger til rette 
for at flere kan tilegne seg ny kompetanse mens de søker etter jobb. For samfunnet 
og for den enkelte vil økt kompetanse både kunne bidra til økt konkurransekraft og til 
sterkere tilknytning til arbeidsmarkedet.  
 
 
Beskrivelse av oppdraget:  



 

 

Side 3 
 

 

Kompetanse Norge og Diku skal i fellesskap lyse ut 139 mill. kroner til å oppskalere 
eksisterende fleksible utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer:  
•  Målgruppen for de fleksible tilbudene er nyutdannede, unge uten mye 

jobberfaring, og ledige og permitterte. 
•  For fagskoleutdanning og utdanning ved universiteter og høyskoler skal 

tilbudene være studiepoenggivende. For videregående opplæring kan tilbud 
som forbereder deltakerne på teorieksamen for praksiskandidatordningen 
inkluderes.  

•  Tilbudene skal være relevante for arbeidslivet og bidra til å gjøre deltakerne i 
målgruppen mer attraktive for arbeidslivet og/eller gi en mer varig tilknytning til 
arbeidslivet. 

•  Tilbudene skal være korte og fleksible, dvs. nettbaserte, samlingsbaserte eller 
på annen måte organisert slik at de normalt kan kombineres med 
arbeid/søking etter arbeid. Tilbudene må kunne gis digitalt ved behov.  

•  Tilbud som raskt kan skaleres opp skal prioriteres.  
•  Tilbydere skal tydelig informere om hvem som er målgruppen for utdanningen 

som får støtte gjennom ordningen. 
•  Tilbudene skal være gratis for deltakerne, inkludert studie og eksamensavgift. 
•  Kompetanse Norge og Diku kan vurdere å involvere ulike interessenter i 

utlysningen, som partene i arbeidslivet, Fagskolerådet, Universitets- og 
høyskolerådet og NAV. 

•  Tilbudene skal i størst mulig grad kunne gjennomføres før desember 2021.  
•  Oppdraget skal være fullført og sluttrapportert innen 25.januar 2022. 

Oppdraget er fullført når alle tilbydere har rapportert ferdig.  
 
Inntil 0,5 mill. kroner kan brukes på administrasjon av ordningen. 

 
Rapportering:  
Rapportering til Kunnskapsdepartementet 1. juni  2021 og ellers på ordinær måte i 
årsrapport i 2022, og i tillegg 15.oktober 2021.  
 



 

 

Side 4 
 

Oppdrag nr. 2021-017 Forvalte ny utlysning av tilskuddsordning for å øke 
bruken av nettbasert norskopplæring 

Tildeling: Oppdraget finansieres med en tilleggsbevilgning på 10 
mill. kroner under kap. 292 post 22 

Frist:  Tilskuddet skal lyses ut så raskt som mulig og 
oppdraget gjennomføres innen 31.12.2021 

Bakgrunn for oppdraget: 
I forbindelse med tiltakspakken for integrering av innvandrere, jf. Prop. 127 S (2029-2020), 
ble det bevilget 10 mill. kroner i 2020 til etablering av en tilskuddsordning for å øke bruken av 
nettbasert norskopplæring. Økt smittetrykk og innstramninger i smittevernstiltak vil påvirke 
norskopplæringen også i tiden fremover, og bruk av nettbaserte læremidler vil kunne stå 
sentralt for å gi deltakerne et godt læringsutbytte. Stortinget har derfor bevilget 10 mill. kroner 
til økt bruk av nettbasert norskopplæring også i 2021, jf. Prop. 79 S (2020-2021).   
 
Formålet med tilskuddsordningen er å øke bruken av nettbasert norskopplæring ved å gjøre 
nettbasert norskopplæring og øvrige nettbaserte læringsressurser gratis tilgjengelig for 
dagens målgruppe for opplæring i norsk etter introduksjonsloven. Tilskuddsordningen skal 
bidra til mer fleksibilitet og innovasjon i det kommunale norskopplæringstilbudet. 
 
Beskrivelse av oppdraget:  
Kompetanse Norge gis oppdrag å forvalte ny utlysning av tilskuddsordningen for å øke 
bruken av nettbasert norskopplæring. Oppdraget innebærer følgende: 

•  Fastsette kriterier for tilskuddsordningen, samt utlysning og utbetaling av midlene så 
raskt som mulig inneværende år.  

•  Målgruppen for ordningen vil være forlag og ev. relevante EdTech-leverandører, og 
ordningen skal være søknadsbasert. 

•  Mottakerne av tilbudet om nettbasert norskopplæring vil primært være deltagere i 
opplæring i norsk etter introduksjonsloven. Andre grupper innvandrere med behov for 
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Med hilsen 
 
 
Torkel Nybakk Kvaal (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Espen Moseng 
førstekonsulent 
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å styrke sine norskferdigheter, bør også kunne dra nytte av økt tilgang til nettbasert 
opplæring. 

•  Det forutsettes at den nettbaserte opplæringen kommer deltagerne til gode i 2021. 
 
Rapportering:  
Omtale i årsrapport for 2021. 


