
Tid for å plusse på 
kompetansen?
Søk om penger til opplæring



• bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv

• være nasjonal pådriver for helhetlig og framtidsrettet 
kompetansepolitikk

• samarbeide med andre statlige aktører, partene i arbeidslivet, 
regionale og kommunale aktører, frivilligheten og opplærings-
og utdanningsinstitusjoner



• Tilskuddsordning

• Mål: Flere kan delta i opplæring og utdanning og 

styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv

• Opplæring i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt, norsk og 
samisk

• Opplæringa skal være på norsk (eller samisk)

• Arbeid

• Frivillighet

Hva er Kompetansepluss?

http://www.vox.no/no/global-meny/English/Current-issues/The-Basic-Competence-in-Working-Life-Programme/


Bestilling:

2 runde marsipankaker - julepyntet

Det skal stå God Jul på begge kakene

Noen eksempler…



Noen eksempler…



• Voksne i arbeid 

• Private eller offentlige virksomheter som har et 
opplæringsbehov

• Opplæringstilbydere

• Organisasjoner i arbeidslivet

• Næringsforeninger

Målgruppe Kompetansepluss arbeid

Samarbeid
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• Opplæring i smb

• Lav formell utdanning - deltaker

• Kvalitet i opplæringa

• Tilpassing til praksis

• Tilpassing til behov

• Kvalitet hos tilbyder.

• Ferdigheter – regning + digitalt kombinasjoner

• Samisk satsing

Prioriteringer 2018



• Om lag 400 000 voksne skårer på nivå 1 eller lavere i lesing.

• Om lag 500 000 skårer på nivå 1 eller lavere i regning.

• De unge (16-24) skårer under OECD-gjennomsnitt i lesing

Hvem er de med lave ferdigheter?

Stor gruppe voksne med svake 
ferdigheter



Praksisnær

opplæring

Kobling mellom behovet for styrkede ferdigheter og 
opplæringen



• bedre kommunikasjon og samarbeid

• nye produksjonsløsninger

• økt fokus på HMS 

• nedgang i sykefravær

• bedre forståelse av instrukser og rutiner

• mer selvgående og motiverte ansatte

• færre feil og mindre svinn

• bedre rapportering

• flere blir rusta til å ta fagbrev 

• smidigere drift og bedre kundeservice

Effekter for virksomhetene



• økt selvtillit, mestringsfølelse og 
læringsmotivasjon

• bedre til å utføre arbeidsoppgavene

• mindre redd for å gjøre feil

• nye arbeidsoppgaver og økt 
omstillingsmotivasjon

• økt mulighet til å ta fagbrev eller gå 
videre på kurs og skole

• flinkere til å følge opp egen familie og 
egne fritidsinteresser

• bruker mer data, skriver eller leser mer

Endret atferd og holdninger hos 
deltakerne
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• Stortinget gir føringer i statsbudsjettet 

• Kunnskapsdep. (KD) lager retningslinjer - arbeid og frivillighet

• Kompetanse Norge forvalter ordninga; 

• Kvalifiseringskriterier
• Kompetansepluss arbeid
• Kompetansepluss frivillighet

• Prioriteringerskriterer og vekting
• Kompetansepluss arbeid
• Kompetansepluss frivillighet

• Søknadsbehandling, tildeling og oppfølging
• Erfaringer => videreutvikling => råd til KD

Hva styrer Kompetansepluss?

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/5a307c1051bb4cb5a875938137718b43/retningslinjer-kpluss-arbeid.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/5f4c081c67504fb8b0db703dd60949a1/retningslinjer-kompetansepluss-frivillighet.pdf
https://www.kompetansenorge.no/Kompetansepluss/kompetansepluss-sok-om-penger-til-opplaring/kvalifiseringskriterier-for-kompetansepluss-arbeid-2018/
https://www.kompetansenorge.no/Kompetansepluss/kompetansepluss-sok-om-penger-til-opplaring/kvalifiseringskriterier-for-kompetansepluss-frivillighet-2018/
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/93582e2e3b13461fa38698b12b460a43/prioriteringskriterier-og-vekting-arbeid-2018.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/672106ab2a4e438ba6665cafe830dec4/prioriteringskriterier-og-vekting-frivillighet-2018.pdf
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Et program i vekst…

År Total tildeling

2016 220 000 000

2015 161 300 000

2014 140 300 000

2013 104 300 000

2012 107 600 000

2011 93 400 000

2010 80 800 000

2009 68 600 000

2008 31 600 000

2007 20 000 000

2006 14 500 000




