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Unios kommentarer til St. melding 14. Kompetansereformen – Lære hele livet 
 

Unio mener at en treffsikker og relevant kompetansepolitikk best kan utvikles gjennom et bredt 

samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, myndighetene og organisasjonene i arbeidslivet. Vi 

støtter regjeringen i at det er særlig viktig å få utviklet tilbud som gir formell kompetanse. 

I innledningen til stortingsmeldingen står det at alle skal få mulighet til å fornye og supplere sin 

kompetanse. Det pekes på at også de med høyere utdanning vil ha behov for å lære hele livet. Det 

er derfor skuffende at regjeringens kompetansereform Lære hele livet, i svært liten grad adresserer 

behovene for livslang læring hos store utdanningsgrupper innenfor sentrale velferdstjenester. 

Stortingsmeldingens vektlegging av næringslivet og understreking av at privat sektor i mindre grad 

enn offentlig sektor deltar i etter- og videreutdanning, tilslører det som etter vårt syn er et stort 

problem, nemlig at det ikke er tilstrekkelig etter- og videreutdanning i store deler av offentlig 

sektor. 

Unio vil spesielt trekke fram helsepersonell.  Kompetanseutvikling er et av de viktigste verktøyene 

helsetjenesten har for å beholde arbeidskraft, gi tjenester av høy kvalitet og bedre 

pasientsikkerheten i en sektor som preges av høy omstillingstakt. Flere av våre 

helseprofesjonsforbund har problemer med å kjenne seg igjen i meldingens beskrivelse av et stort 

kompetanseløft for helsepersonell.  Vi vet at lavere deltakelse i kompetanseutvikling enn ønskelig 

blant annet skyldes mangel på tid og støtte fra arbeidsgiver. Til tross for dette blir de 

kompetansepolitiske utfordringene som mange av helseprofesjonene opplever, ikke adressert i 

meldingen. Unio mener Stortinget bør be regjeringen om et reelt kompetanseløft for hele helse- og 

omsorgssektoren, inkludert de yrkesgruppene som jobber aktivt inn mot forebygging, mestring, 

fysisk aktivitet, rehabilitering og habilitering. Et kompetanseløft for helsesektoren må utvikles 

gjennom et samarbeid mellom myndighetene, profesjonene og utdanningsinstitusjonene. 

Nedenfor følger Unios kommentarer til de enkelte foreslåtte tiltakene: 

 

Tiltak for å stimulere til mer etterspørsel etter kompetanseheving 

 

• Unio støtter de ulike endringene som er gjort i Lånekassen.  Vi savner allikevel en tydeligere 

politikk som kan støtte opp under etterspørselssiden. Stortinget bør i tillegg foreslå at 

studielånsrenten settes lik styringsrenten til Norges Bank. Dette vil stimulere til økt deltakelse og 

lette den økonomiske gjeldsbyrden for de som tar videre utdanning. 
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• Unio er kritisk til innretningen på Kompetanseprogrammet. Det er nå etablert flere 

bransjeprogram. Det er etablert en tilskuddsordning under Kompetanse Norge for utvikling av 

fleksible videreutdanningstilbud og en tilskuddsordning under DIKU hvor universiteter og 

høyskoler kan søke om midler til drift av fleksible utdanninger. I den sistnevnte ordningen har ikke 

partene foreløpig noen rolle. I forbindelse med korona-situasjonen er det ytterligere opprettet 

bransjeprogram og tilskudd til fleksible utdanningstilbud med andre krav og prosesser enn de 

ordinære. Vi mener at for mye oppsplitting med flere ulike, dels overlappende, og relativt små 

tilskuddsordninger som virksomheter og tilbydere må forholde seg til, skaper unødvendig 

byråkrati og gjør ordningene mindre attraktive og tilgjengelige. Generelt mener Unio at det bør 

vurderes å samle ordningene til én ordning, slik det også tas til orde for i Markussenutvalgets 

utredning. 

 

Tiltak for å åpne utdanningssystemet for livslang læring  

 

Høyere utdanning 

• Unio mener Stortingsmeldingen mangler forståelse for at EVU i økende grad er en del av den 

ordinære virksomheten til institusjonene. Under og i etterkant av korona-krisen, må vi forvente 

økt etterspørsel etter både ordinær høyere utdanning og EVU.  UH-sektoren må rustes for dette 

oppdraget gjennom styrket grunnfinansiering. Unio mener det ikke er forsvarlig med videreføring 

av ABE-kuttene.  Vi vil vise til at Markussen-utvalget pekte på at kapasiteten allerede er presset i 

UH-sektoren, og at institusjonene har begrensede muligheter til å tilby videreutdanninger uten at 

det går på bekostning av de ordinære (grads-) utdanningene, Ekspertutvalget påpekte at for å 

kunne utvide tilbudet tilpasset personer i arbeid trenger institusjonene økte ressurser. UH-

sektorens handlingsrom og mulighet for å utvikle og tilby relevante og kvalitativt gode 

videreutdanningstilbud og kurs, krever forutsigbarhet i finansieringen og ikke finansiering via 

konkurransebaserte tilskudd, slik regjeringen legger opp til. I lys av dagens utstrakte bruk av 

midlertidig ansettelse i UH-sektoren er det videre helt nødvendig at finansieringen av EVU-tilbud 

gjennom eventuelle tilskuddsmidler tilrettelegges slik at det ikke bidrar til ytterligere økning av 

andelen midlertidig ansatte. 

• Unio er opptatt av at gratisprinsippet i høyere utdanning skal ligge fast. Samtidig ser vi at det er 

behov for en klargjøring og mulig oppmykning av unntaksbestemmelsene i 

egenbetalingsforskriften knyttet til EVU-tilbud. 

• Unio støtter en ny gjennomgang av finansieringsordningen i UH-sektoren, slik regjeringen varsler i 

forbindelse med en ny stortingsmelding om styringspolitikken for statlige universiteter og 

høyskoler. I vårt høringsinnspill til Markussen-utvalget foreslo vi en helhetlig gjennomgang av 

finansieringssystemet med representanter fra sektoren. Det mener vi fortsatt er et fornuftig 

forslag. 

• Unio er positive til en revidering av Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren.  

I den forbindelse vil vi understreke viktigheten av å evaluere erfaringene fra korona-pandemien 

med fullstendig omlegging til digital undervisning, herunder de ansattes kompetanse i pedagogisk 

bruk av digitale løsninger og studentenes læringsutbytte. 

Fagskolene 

• Unio støtter de ulike tiltakene regjeringen foreslår. Det er positivt at det skal legges fram en 

strategi for fagskoleutdanningen i 2021. I den forbindelse forventer vi at det legges til rette for en 

bred innspillsprosses for å sikre en strategi som gjenspeiler behovet for kompetanse. Strategien må 
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blant annet se på muligheten for å øke antallet studieplasser i fagskolen og på rammebetingelsene for 

å kunne gi fagskolestudentene nødvendig og relevant kompetanse.  

• Unio vil påpeke viktigheten av å følge opp arbeidet med en ny utdanningsmodell for brann- og 

redningsvesen gjennom opprettelsen av en fagskoleutdanning for brann, redning og 

samfunnssikkerhet. Dette er et arbeid som skulle vært fulgt opp fra regjeringens side, og Unio ber 

Stortinget ta et særskilt ansvar i videre oppfølging av denne saken. 

Videregående opplæring 

• Unio støtter forslagene fra Lied-utvalget om å utvide rettighetene til videregående opplæring, og 

forventer at regjeringen raskt kommer tilbake med en vurdering av hvordan en utvidet rett kan 

iverksettes. 

• Unio mener at de videregående skolene må gis økt ansvar for opplæring og utdanning av voksne 

basert på kompetansebehov hos lokalt og regionalt arbeids- og næringsliv. Det gjelder for voksne 

som ønsker å fullføre videregående opplæring, skaffe ny formell kompetanse og de som har 

behov for ny kompetanse av kortere varighet. Gjennom regionreformen har fylkeskommunene 

fått et større strategisk ansvar for den regionale kompetansepolitikken. Fylkeskommunene har i 

tillegg fått ansvar for fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, arbeidsmarkedstiltaket 

bedriftsintern opplæring (BIO), samt flere tilskuddsordninger for innvandring og integrering. 

Videregående opplæring er viktig for å sikre en stabil tilknytning til arbeidsmarkedet. 

Kompetansetiltak i regi av Nav skal derfor i større grad rettes inn mot kompetanse på 

videregående opplærings nivå. Det er viktig at slike tiltak tilbys av fylkeskommunene, fordi det er 

de som har kompetanse på feltet. Behovet for å fange opp voksnes opplæringsbehov bør derfor 

bli en viktigere oppgave for videregående opplæring enn det har vært til nå. De videregående 

skolene forvalter både yrkesrettet og studieforberedende kompetanse, og de har de erfaring i 

samarbeid både med lokalt arbeidsliv og med høyere utdanning. 

• I oppbyggingsfasen må en slik satsing finansieres særskilt med øremerkede bevilgninger på 

statsbudsjettet med klare føringer om at fylkeskommunene ikke reduserer sin generelle innsats på 

videregående opplæring. I en driftsfase kan bevilgningene innfases i rammeoverføringene, men 

med en tilpasning av kostnadsnøkkelen for vgo slik at denne også omfatter antall voksne med 

definert behov i de ulike fylkeskommunene. Som et strakstiltak bør det avsettes regionale 

utviklingsmidler for at flere, særskilt voksne, kan ta videregående opplæring allerede i kommende 

skoleår. 

Tiltak for bedre kobling mellom tilbud om og etterspørsel etter kompetanseutvikling 

 

Karriereveiledning 

• Unio støtter de ulike tiltakene knyttet til tilgang til informasjon og karriereveiledning.  

• Unio mener forslaget om en lovfesting av Fylkeskommunenes ansvar for karriereveiledning er 

riktig.  

Godkjenningsordninger for kompetanse fra utlandet  

• Unio støtter vurderingen av at det er behov for bedre informasjon og helhet i systemet for 

godkjenningsordninger, men savner konkrete tiltak. I Riksrevisjonens rapport om godkjenning av 

utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet, reises det kritikk om manglende forutsigbarhet om 

hva som blir godkjent og ikke. Bedre informasjon på NOKUTs nettsider og AltInn er bra, men det 

er ikke nok. Å skape denne forutsigbarheten for studentene krever koordinering og samordning på 

tvers av godkjenningsmyndigheter. Dette er spesielt utfordrende for helseyrker, der det har vært 

mange eksempler på at studenter har tatt lange utdanninger i utlandet som ikke danner grunnlag 
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for autorisasjon. Stortinget bør be regjeringen skape større forutsigbarhet om hvilke utdanninger 

som vil være godkjent som grunnlag for å få jobb i lovregulerte yrker i Norge. 

Trepartssamarbeidet 

• Det er positivt at regjeringen ønsker å videreutvikle samarbeidet med partene i arbeidslivet i 

kompetansepolitikken. En forutsetning er at partene er representert i de fora hvor beslutninger 

tas, eller rådgivende organer for myndighetene. Det gjelder både på nasjonalt og regionalt nivå. 

Det må være tydelig og forutsigbart hvem som er forventet å delta i de ulike foraene og hvorfor. 

Forholdet og grenseflatene mellom de ulike foraene må også være klare, noe det ikke er i dag. 

Denne meldingen bidrar i så måte ikke med noen klargjøring. Arbeidslivets parter har sammen 

med myndighetene et særlig ansvar for å utvikle og følge opp kompetansepolitikken. Da er det 

viktig å ha gode arenaer der myndighetene og partene i arbeidslivet kan diskutere sentrale 

utfordringer og komme fram til omforente løsninger. I dag er kompetansepolitisk råd ikke et rent 

trepartsorgan. Det finnes heller ikke trepartsorgan på regionalt nivå. 

 


