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Tildelingsbrev 2014 tillegg 02/2014 

Utvidelse av prosjektene med videregående opplæring på arbeidsplassen 
 

I Prop. 1 S 2013 -2014 kap. 258 tiltak for livslang læring. Budsjettforslag for 2014, 4. avsnitt 

står det: ”For å leggje til rette for at vaksne kan ta vidaregåande opplæring, vil regjeringa setje 

i gang utvikling og utprøving av lokale opplæringsmodellar for ufaglærte i servicenæringa, i 

transportnæringa og i primærnæringane. Midlane vil bli lyst ut til fylkeskommunane, og Vox 

vil ha ansvaret for å følgje opp utprøvingsprosjekta på nasjonalt nivå. Departementet foreslår 

å auke løyvinga på posten med 6 mill. kroner til dette formålet.”  

 

I Innst. 12 S (2013- 2014) sier Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen bl. a at  

”Verden er i stadig utvikling, og livslang læring og kompetanseutvikling er derfor en 

nødvendighet innen alle utdanningsnivåer og de fleste typer yrker. Komiteen er derfor positiv 

til at regjeringen vil legge bedre til rette for at også voksne skal kunne ta videregående 

opplæring.” 

 
I Tildelingsbrevet til Vox for 2014 står det i mål 3.3. ”Vox skal bidra til at flere voksne deltar i 

opplæring i grunnleggende ferdigheter eller tar etter- og videreutdanning på alle nivåer.  

3.3.1. Vox skal følge opp og rapportere om resultatene fra og erfaringene med forsøkene 

med videregående opplæring på arbeidsplassen. Et eget oppdragsbrev kommer.” 

 

Oppdraget: 

Kunnskapsdepartementet (KD) viser til de pågående forsøkene med videregående opplæring 

på arbeidsplassen som administreres av Vox.  

 

 



Side 2 

 

KD ber Vox: 

 Å lyse ut utprøvinger av lokale opplæringsmodeller i aktuelle lærefag for ufaglærte i 

servicenæringen, transportnæringen og primærnæringene til fylkeskommunene. Vox 

kan vurdere å begrense utlysningen til noen aktuelle fag innefor studieprogrammene. 

 Presisere at en  viktig del av opplæringsmodellene bør være vekt på grunnleggende 

ferdigheter, med spesielt vekt på digital kompetanse.  

 Presisere at realkompetanse skal inngå som en del av opptakskriteriene for deltakere i 

utprøvingene. 

 Vurdere å be noen av de eksisterende forsøksfylkene om å utvide utprøvingen til de 

nye bransjene.  

 

Vox skal ha det nasjonale ansvaret for forvaltningen av prosjektet og sørge for utvelgelse og 

utbetaling av midlene. Det er fylkeskommunen som skal ha det operative prosjektansvaret og 

som har ansvaret for at utprøvingene gjennomføres i nært samarbeid med virksomhetene.  

Utvikling av lokale opplæringsmodeller for ufaglærte i servicenæringen, transportnæringen og 

primærnæringene må bygge på erfaringene fra de eksisterende forsøkene. Det er også viktig å 

benytte seg av eksisterende funn og erfaringer, inklusive en eventuell videreføring av de 

fritakene som er gitt for eksisterende forsøk for å prøve ut en 3. vei til fagbrev.  

 

Tilbudene skal settes i gang i 2014. 

 

Den økonomiske rammen i 2014 er 6 millioner kroner. Rammen skal i sin helhet gis som 

stimuleringsmidler til oppstart for å utvikle opplæringsmodeller i de nevnte sektorene. 

Implementering og gjennomføring av modellene må tas innenfor driftsrammen i de 

deltakende fylkeskommunene.   

 

Midlene må benyttes til formål som angitt og innenfor de fullmaktene departementet har gitt i 

tildelingsbrevet for 2014. Vi viser til tildelingsbrevet for rapportering om bruk av midlene.  
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