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Kompetanse gir muligheter

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/f0417984cd9a4076a1763afd499025e8/kompetanse_norge_full_master_txt_no.mp4


• Direktorat for kompetansepolitikk
• Jobber for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv
• Nasjonal pådriver for en helhetlig og framtidsrettet 

kompetansepolitikk
• Samarbeider med statlige aktører, partene i arbeidslivet, 

regionale og kommunale aktører, frivilligheten og
opplærings-
og utdanningsinstitusjoner

Kompetanse Norge



Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse



Hovedmål

• Ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende 
kompetanse – flere skal stå lengre i arbeid

• Tette kompetansegapet mellom arbeidslivets 
kompetansebehov og arbeidstakernes kompetanse



Hovedsatsningsområder
• gode valg for den enkelte og for samfunnet 

• læring i arbeidslivet og god bruk av 

kompetanse
• styrke kompetansen til voksne med svak 

tilknytning til arbeidslivet

Kompetansepolitisk strategi



Trender som påvirker 
omstilling – påvirker også 
kompetansebehovene

• Teknologiutvikling, 
digitalisering, automatisering

• Grønn omstilling

• Aldrende befolkning

• Migrasjon

Se Kompetansebehovsutvalgets rapport, NOU 2020: 2, for nærmere omtale av trendene.



Gjøre livslang læring mer tilgjengelig

• Åpne utdanningsystemet for 
voksne

• Desentraliserte og fleksible 
utdanningstilbud

• Finansieringssystem

• Endringer i Lånekassen for 
utdanning

• Økte muligheter for å 
kombinere utdanning og 
dagpenger



Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling

• Rettet mot bransjer og sektorer med særlig behov 
• Mål om å mestre omstilling og at flere blir stående i 

arbeid 
• Skal bidra til økt deltakelse i etter- og videreutdanning
• Gjøre kompetanseutvikling tilgjengelig for arbeidslivet 

og ledige og permitterte
• Arbeidslivsdrevet
• Korte fleksible tilbud som kan gjennomføres i 

kombinasjon med jobb
• Utdanningstilbudene er utviklet i samarbeid med 

arbeidslivet



10 bransjeprogram

• Industri og bygg 
• Kommunal helse og omsorgstjeneste
• Detalj-/faghandelen
• Reiselivsbransjen
• Frisørnæringen
• Mat- og drikkevareindustrien
• Anleggsbransjen
• Olje, gass og leverandørindustrien
• Maritim sektor
• Elektro-/automasjon-/fornybar-/kraftnæringen
• Kompetanseløft for Kongsbergindustrien
• Kompetanseløft for utsatte industriklynger
• Kompetanseløft for luftfarten



Oversikt over tilbud på utdanning.no



Industrifagskolen
• Drift av fagskolemoduler for industri og 

bygg

• Samarbeid mellom fagskoler, bedrifter og 
tillitsvalgte

• Fagskoler med akkreditert 
utdanningstilbud innen relevant 
fagområde 

• Forvaltes av Diku (HK-dir fra 1.juli)



Unge særlig utsatt

• 139 millioner kroner til å oppskalere fleksible 
utdanningstilbud

• Eksisterende fleksible utdanningstilbud på alle 
utdanningsnivåer

• Målgruppe: unge nyutdannede uten mye 
jobberfaring som står helt eller delvis utenfor 
arbeidslivet, og ledige og permitterte

• Mål: gjøre deltakerne i målgruppen mer 
attraktive for arbeidsmarkedet og gi mer varig 
tilknytning til arbeidslivet



• Ledige og permitterte uten rett
• Årets avgangskull
• Yrkesfaglig rekvalifisering
• Fagbrev på jobb

Økt fullføring i videregående opplæring



Kompetansepiloter – Mobiliserer arbeidslivets 
kompetansebehov i distriktene

• Mål - å identifisere og mobilisere virksomheters behov 
for kompetansehevende tiltak, samt koble og 
tilrettelegge for et tilpasset etter- og 
videreutdanningstilbud i Distrikts-Norge.

• 16,4 millioner hvert år over en treårsperiode er satt av 
til Kompetansepiloter

• Prosjektene er forankret i regional kompetansepolitikk / 
kompetanseforum

• Fylkeskommunene samarbeider med bedriftsnettverk 
og næringshager for å nå ut til virksomhetene



Karrieresenter og digial karriereveiledning – et 
komplimentært tilbud



Følg oss i sosiale medier

Kompetanse Norge

@kompetansenorge

@kompetansenorge
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