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Nytt direktorat



Samfunnsutfordringer og omstilling må
løses med utdanning og kompetanse

• Grønn omstilling

• Digitalisering

• Globalisering og migrasjon

• Demografiske endringer

• Pandemi og kriser

Se Kompetansebehovsutvalgets rapport, NOU 2020: 2, for nærmere omtale av trendene.
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Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse
Undersøkelsen i 2020 ble gjennomført før nedstengningen

Stor og vedvarende mangel på 
sykepleiere og IKT-utviklere

Mangel på arbeidskraft 
for yrker med 
kompetanse på UH-nivå 



av arbeidstakerne har behov for 
mer digital kompetanse

Kilde: YS arbeidslivsbarometer

70 %



Kilde: SSB tabell 12868
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Andel sysselsatte som deltar i videreutdanning 2010-2020

Universitets- og høgskolenivå, kort

Universitets- og høgskolenivå, lang

Grunnskolenivå

Videregående skolenivå

Deltakelsen i videreutdanning har falt



Utvalgets helhetlige inntrykk er at tilbudet av 
arbeidslivsrettede utdanninger og opplæringstilbud er 
mangelfullt og ikke treffer arbeidslivets behov i tilstrekkelig 
grad. 

Det kan være mangel på tilbud som treffer med det faglige 
innholdet, men det kan også være at undervisningsform (tid, 
fleksibilitet og geografi) ikke er tilpasset arbeidslivets behov. 

Innretningen av finansieringssystemet i UH-sektoren strider 
imot målet om et arbeidslivsrelevant utdanningstilbud

Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning, NOU 2019: 12, s. 156



Kilde: Diku 2021a

Flere deltar i nettbaserte tilbud 

Antall studenter på 
fleksible studietilbud, 
2011–2020





• Reform for desentralisert utdanning over hele 
landet, blant annet gjennom lokale 
utdanningssentre.

• Gjennomføre en bred kompetansereform for 
arbeidslivet og legge fram en langtidsplan for 
livslang læring.

• Utrede rett til etter- og videreutdanning.

• Gjøre det mer attraktivt for U&H å tilby kortere
etter- og videreutdanningstilbud og fjerne 
hindringer i finansieringssystemet.

Regjeringens tiltak



Finansieringsutvalget – videreutdanning må bli 
mer lønnsomt for UH
• Økt finansiering nødvendig
• Nye midler til videreutdanning og fleksibel utdanning bør finansieres gjennom 

nye studieplasser (ikke øremerket?)
• Påslag i satsen for gjennomførte studiepoeng i videreutdanninger
• Vurdere måltall for videreutdanninger og fleksible tilbud for utvalgte utdanninger
• Tilskuddsmidler fra HK-dir må supplere rammebevilgninger. Innrettes mot 

kvalitetsutvikling - ikke faste oppgaver
• Fjerne kandidatindikatoren
• Legge vekt på videreutdanning og fleksible tilbud i styringsdialogen
• Støtter ny egenbetalingsforskrift – fortsatt avkorte resultatbasert uttelling
• Utdanningssentre kan spille en viktig rolle
• Vurdere andre finansieringsordninger som øker etterspørselen



184 millioner til desentralisert og 
fleksibel utdanning lyses ut fra 
HK-dir
• Fleksibel og desentralisert 

utdanning (ca. 144 mill)
• Ny ordning for studie/

utdanningssentre (ca. 40 mill)

• Fagområder der det er nasjonale 
behov skal vektlegges

• Utlysning primo april



Et større, mer åpent 
og fleksibelt  
videreutdanningslandskap?

• Flere trenger påfyll, rekvalifisering og 
kompletterende utdanning

• Behovsdrevet og samarbeidsbasert

• Fleksibelt – tilpasset jobb- og livssituasjon

• Kortere moduler og minikvalifikasjoner

• Digitalisering kombinert med sted- og 
samlingsbasert

• Finansieringssystemet må understøtte



Takk for 
oppmerksomheten!


