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ANSVARSFRASKRIVELSE OG RETTIGHETER 

Denne rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS for Vox, nasjonalt fagorgan for 

kompetansepolitikk i samsvar med avtalen mellom partene. 

Samfunnsøkonomisk analyse kan ikke holdes økonomisk eller på annen måte ansvarlig for beslut-

ninger tatt eller handlinger utført på bakgrunn av innholdet i denne rapporten. Samfunnsøkono-

misk analyse baserer sine analyser på offentlig tilgjengelige data og informasjon, egne data og 

data eller informasjon som blir gjort tilgjengelige for oss i forbindelse med spesifikke oppdrag. Vi 

vurderer alltid om kvaliteten på dataene er god nok til at de kan brukes i våre analyser, men kan 

likevel ikke garantere for kvalitet og sannferdighet i data vi ikke selv eier rettighetene til. Usikker-

het er et element i alle analyser. Som en del av metodedokumentasjonen til våre analyser forsøker 

vi alltid å synliggjøre og drøfte usikkerhetsfaktorene. 

Alle rettigheter til denne rapporten er uttømmende regulert i avtalen mellom Samfunnsøkono-

misk analyse AS og Vox. 
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Forord 

Denne rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS for Vox, nasjonalt fagorgan 

for kompetansepolitikk.  

I arbeidet med rapporten har vi hatt to møter med Vox, utover kontrakts- og oppstartsmøtet for 

prosjektet. Det første møtet var mellom Vox og Samfunnsøkonomisk analyse. I det andre møtet 

var Vox og representanter fra fem ulike prosjekter som har mottatt midler fra tilskuddsord-

ningen for kompetansetillitsvalgte til stede. Vi vil rette en spesiell takk til prosjektets kontaktper-

soner i Vox, Valborg Byholt og Randi Storli, og til alle andre som deltok i det andre møtet. Dere 

har alle bidratt med svært gode faglige innspill.   

Som del av datainnhentingen i prosjektet har vi intervjuet en rekke personer fra prosjektgrup-

pene, tillitsvalgte og ledere og ansatte i ulike virksomheter. Vi har også gjennomført en spørre-

undersøkelse blant personer som har deltatt i opplæring for kompetansetillitsvalgte. Vi vil takke 

alle som har stilt opp til intervju og svart på undersøkelsen. Uten deres bidrag til datainnsam-

lingen, hadde ikke prosjektet latt seg gjennomføre.  

 

6. november 2015 

Sonja L. Berg 

Prosjektleder 

Samfunnsøkonomisk analyse AS 

  



Rapport 22-2015                                                       

4 

 

Sammendrag 

Tilskuddsordningen for kompetansetillitsvalgte 

Vox tildeler et tilskudd som går til opprettelse og gjennomføring av opplæring for kompetansetil-

litsvalgte. En kompetansetillitsvalgt er en tillitsvalgte med et særskilt ansvar for å fremme yrkes-

rettet kompetanseheving på arbeidsplassen sin. Fra intervjuene vet vi at det i hovedsak er ho-

vedtillitsvalgte og tillitsvalgte som deltar i opplæringen, og disse jobber med kompetanseheving 

av ansatte blant mange andre oppgaver som tilfaller tillitsvalgtvervet. Av denne grunn virker det 

å være få av de som deltar i opplæring som benevner seg selv som kompetansetillitsvalgt. Det er 

også slik at begrepet og funksjonen virker å være lite kjent. Vi kjenner også til eksempler på at en 

representant fra virksomhetens ledelse/HR-ansvarlig deltar i opplæringen sammen med den til-

litsvalgte.  

Mål og metode 

Formålet med evalueringen er å vurdere i hvilken grad tilskuddsordningen for opplæring av kom-

petansetillitsvalgte har oppnådd målene med ordningen. Dette er gjort ved å se på tilskuddsord-

ningen relevans, måloppnåelse og effektivitet.  

Målet med tilskuddsordningen kan deles i aktivitetsmål, brukereffekt og samfunnseffekt. Dette 

er illustrert i figuren under.  

 

Relevans 

Når man vurderer et tiltaks relevans, ser man i hovedsak på om det gitte tiltaket kan sies å være 

egnet for å imøtekomme samfunnsutfordringen som det er ment å dekke. Dette er langt på vei 

en prinsipiell diskusjon.   

Samfunnsutfordringen som tilskuddet for opplæring av kompetansetillitsvalgte er ment å imøte-

komme er å sikre at norsk arbeids- og næringsliv har tilgang til relevant kompetanse av høy kvali-

tet. Dette er nødvendig for å ivareta vår framtidige velferd, økonomiske vekst og konkurranse-

Figur A 
Målstruktur  
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evne. Det finner allerede sted en god del yrkesrettet kompetanseheving i norsk arbeidsliv. Samti-

dig er det slik at kompetansehevingen i størst grad tilfaller de som allerede har utdanning og 

kompetanse, og i lavest grad de som trenger det mest.  

Det er flere forhold som tilsier at tilskuddsordningen for opplæring av kompetansetillitsvalgte er 

et relevant virkemiddel for å imøtekomme samfunnsutfordringen. Ordningen er for det første 

med på å underbygge satsingen på livslang læring og sentrale myndigheters arbeid med å mot-

virke «utenforskap» fra arbeids- og samfunnsliv. Videre viser bl.a. forskning at kompetansetillits-

valgte har en viktig rolle i det å skulle fremme kompetanseheving på arbeidsplassen (Aspøy m.fl. 

2013, Haakestad og Sterri 2015). Det er også holdepunkter som underbygger viktigheten av at de 

kompetansetillitsvalgte får opplæring for å kunne gjøre et best mulig arbeid.  

Det har blitt stilt spørsmål ved om det er statens rolle å bidra med et tilskudd som finansierer 

opplæring av kompetansetillitsvalgte. Legger man til grunn at målet med tilskuddsordningen for 

kompetansetillitsvalgte er å finansiere opplæring for tillitsvalgte, så er det ikke tradisjon i Norge 

for at staten støtter denne type kompetanseheving. Dette er tradisjonelt noe organisasjonene og 

forbundene dekker selv. Velger man derimot å legge vekt på at tilskuddsordningen skal føre til 

mer kompetanse i arbeidslivet, føyer statens innsats seg inn i rekken av flere tilsvarende tiltak 

hvor staten finansierer kompetanseheving i arbeidslivet. Slike tilskudd virker dermed å være 

mindre kontroversielle. Her kan det eksempel vises til den statlige ordningen Basiskompetanse i 

arbeidslivet (BKA).  

Måloppnåelse 

Når vi i dette prosjektet har vurdert måloppnåelsen, har vi sett på i hvilken grad aktivitetsmålene 

og de ulike effektmålene i figur A kan sies å være oppnådd. Kort oppsummert tyder funnen fra 

prosjektet på følgende: 

o Aktivitetsmålet om at tilskuddet fra Vox skal føre til opplæring for kompetansetillits-

valgte er alt i alt oppfylt. Der tilskudd tildeles, fører dette i all hovedsak frem til tilbud og 

gjennomføring av opplæring for kompetansetillitsvalgte. Intervjuene vi har gjennomført 

tyder på at tilskuddet har betydning for at opplæring etableres i det omfanget og med 

det innholdet som man ser i dag. Hadde tilskuddet falt bort, sier mange at opplæring 

fortsatt hadde blitt tilbudt, men i mindre skala. Den største utfordringen for om opplæ-

ringen gjennomføres knytter seg til rekrutteringen og oppslutningen om kursene. Dette 

er en utfordring som er godt kjent for alle prosjektene vi har intervjuet. Utfordringen har 

ulike aspekter ved seg. For det første kan det være slik at mange tillitsvalgte melder seg 

på kursene, men melder avbud rett før kursene skal starte. Dette forklares ofte med at 

det ikke legges tilstrekkelig til rette på den enkelte arbeidsplass for at de tillitsvalgte skal 

få tid til å gå på kurs. For det andre påvirker aktørsammensetningen i prosjektgruppene 

rekrutteringsgrunnlaget. AOF og LO er de aktørene som oftest er representert i prosjekt-



Rapport 22-2015                                                       

6 

 

gruppene, og det fremgår av datainnhentingen at de først og fremst rekrutterer tillits-

valgte under LO-paraplyen. Dette er med på å begrense rekrutteringsgrunnlaget. Det fø-

rer også til at tilskuddsordningen i praksis ikke fremstår som et tiltak for hele arbeids- og 

næringslivet. Til slutt kan det også pekes på at rekrutteringen i hovedsak retter seg mot 

virksomheter som allerede har en form for satsing på yrkesrettet kompetanseheving 

blant ansatte. Man kan derfor stille spørsmål ved om tilskuddsordningen treffer der be-

hovet er størst. At de satses på kompetanseheving før kompetansetillitsvalgte har fått 

opplæring, kan også tyde på at opplæringen for de kompetansetillitsvalgte ikke er avgjø-

rende for at kompetanseheving finner sted. Vi kjenner imidlertid ikke til omfanget av sat-

singene i virksomhetene det rekrutteres fra, og det kan hende at virksomhetene trenger 

tillitsvalgte med relevant kompetanse for å få til et tilstrekkelig godt og hensiktsmessig 

kompetanseløft. Blant annet tyder intervjuene på at de kompetansetillitsvalgte er en vik-

tig bidragsyter i satsingene på kompetanseheving som finner sted, og at betydningen av-

henger av at de kompetansetillitsvalgte har opplæring.  

o Aktivitetsmålet om at relevante aktører skal samarbeide i prosjektene er også på mange 

måter oppfylt. Samtidig ser vi at samarbeidet som finner sted ofte bygger videre på sam-

arbeid som har blitt etablert i andre sammenhenger, eksempelvis partnerskapene for 

karriereveiledning. De fylkesvise karrieresentrene er med i de fleste prosjektene, og kar-

rieresentrenes deltakelse er en styrke for prosjektene. Dette bidrar positivt til å sikre et 

bredest mulig rekrutteringsgrunnlag til kursene. Det bidrar også til å styrke relevansen og 

kvaliteten av innholdet i opplæringen for kompetansetillitsvalgte. Den største utford-

ringen med målet om å få til samarbeid mellom relevante aktører, er å få med represen-

tanter fra arbeidsgiversiden i prosjektene. Dette undergraver tilskuddsordningens legiti-

mitet og forankring. 

o Når det kommer til å vurdere brukereffekten, ser det ut til at tilskuddsordningen bidrar 

til å fremme samarbeid mellom kompetansetillitsvalgte og ledelsen innad i virksomhet-

ene. Samtidig er det kritisk at samarbeidet er av en slik art at det etableres tett dialog 

mellom den kompetansetillitsvalgte og ledelsen etter at opplæringen er avsluttet («et-

terlivet»). Datafunnene er mer usikre når det kommer til målene om økt motivasjon og 

informasjon blant ansatte. Det er likevel mye som tyder på at tilskuddsordningen er med 

på å fremme kompetanseheving på arbeidsplassene, blant annet ved å sette temaet på 

dagsorden. Og i dette har både de kompetansetillitsvalgte og opplæringen av de kompe-

tansetillitsvalgte en sentral rolle.  

o Det er for tidlig å si noe om samfunnseffekten. Samtidig fremgår det av intervjuene at 

tilskuddsordningen sees på som et kjernetiltak for å fremme livslang læring. Mange av de 

vi har intervjuet, både ledere og andre, ser også tiltaket som viktig for å sikre norske virk-

somheters framtidige konkurranseevne.      
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Effektivitet 

I spørsmålet om et tiltaks effektivitet, tas det en vurdering av om tiltaket er organisert og innret-

tet på en mest mulig hensiktsmessig måte for å oppnå størst mulig kostnadseffektivitet. Effektivi-

teten er i prinsippet uavhengig av om et tiltak gir måloppnåelse eller ikke. Vi peker i denne rapp-

orten på tre forhold som kan bedre effektiviteten i tilskuddsordningen for kompetansetillits-

valgte: 

o Det er viktig å sikre at opplæring av kompetansetillitsvalgte faktisk gjennomføres i tilfel-

lene hvor tilskudd fra Vox tildeles. På denne måten materialiseres ressursene som brukes 

i forbindelse med søknadsprosessen og planleggingen av opplæring i gjennomføring av 

kurs.  

o Tilskuddsmidlene vil kunne anvendes mer effektivt dersom man legger til rette for at kar-

rieresentrene tas i bruk i prosjektene på en hensiktsmessig måte. En slik deltakelse kan 

både bidra til bedre rekrutteringsprosesser og sterkere legitimitet og forankring. Det kan 

også gi et mer relevant innhold i opplæringen av de kompetansetillitsvalgte. Å utnytte 

karrieresentrenes potensiale, kan også føre til at man får mer igjen for tilskuddet som 

Vox tildeler fylkeskommunene for å fremme karriereveiledningsarbeid i fylkene, og som 

fylkeskommunene ofte anvender til karrieresentrene.  

o For å sikre størst mulig nytte av tilskuddet som gis til opplæring for kompetansetillits-

valgte, er det sentralt å sikre at de med lavest kompetanse og utdanning i arbeidslivet 

nås. Slik økes potensialet for å få mest mulig igjen for tilskuddsmidlene.    

Forslag til tiltak 

Det er flere forhold som tyder på at ønskede resultater er oppnådd.  Samtidig er det særlig to 

momenter som tilsier at merverdien/addisjonaliteten av tilskuddsordningen er liten eller usikker. 

For det første er ikke tilskuddet avgjørende for at opplæring av kompetansetillitsvalgte tilbys. For 

det andre er det usikkerhet knyttet til hvor stor betydning opplæringen av de kompetanestillits-

valgte har for at de kompetansetillitsvalgte skal kunne fremme kompetanseheving på den en-

kelte arbeidsplass.  

Intervjuene tyder imidlertid på at tilskuddet har betydning for opplæringens omfang, både med 

tanke på antall opplæringsopplegg som tilbys og den innholdsmessige bredde i opplæringen. Og 

selv om vi vet at opplæring av ansatte finner sted uten at kompetansetillitsvalgte har opplæring, 

tyder intervjuene på at de tillitsvalgte har en viktig rolle i å fremme kompetanseheving på ar-

beidsplassen, og opplæringen for de kompetanestillitsvalgte påvirker hvor stor gjennomslags-

kraft den kompetanetillitsvalgte har. Ønsker staten å bidra til at det tilbys opplæring av et visst 

omfang, både i utbredelse og innhold, og at satsingen på kompetanseheving på den enkelte ar-

beidsplass skal prioriteres tilstrekkelig, er det derfor grunn til å videreføre tilskuddsordningen i 

en eller annen form. Funnen i prosjektet tilsier imidlertid at tilskuddsordningens organisering og 

innretning bør justeres for å oppnå ønskede resultater i større grad enn i dag. Under beskriver vi 
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de mest sentrale tiltaksforslagene. En fullstendig gjennomgang av de foreslåtte tiltakene fremgår 

av avsvnitt 6.2.  

A. Tilskuddsordningens innretning bør justeres slik at den sikrer sterkere legitimitet og opp-

slutning fra arbeidsgiversiden i arbeidslivet. 

o Ordningen bør innrettes slik at det er tydelig at tilskuddet skal bidra til yrkesrettet kom-

petanseheving for ansatte, i stedet for at ordningen fremstår som et tilskudd til opplæ-

ring av kompetansetillitsvalgte.   

o Ordningen kan fortsatt bestå av et opplæringsopplegg, men det bør være tydelig at kur-

set skal tilføre både ledere og tillitsvalgte kompetanse om å fremme yrkesrettet kompe-

tanseheving på arbeidsplassen. 

o Målgruppen for opplæringen bør både være tillitsvalgte og representanter fra ledelsen.  

o Betegnelsen på tilskuddsordningen og opplæringen bør endres slik at den gjenspeiler 

målsetningen og målgruppen. 

 

B. For å underbygge de foreslåtte endringene over, og for å sikre en bredest mulig rekrutte-

ring til kursene, bør det legges sterkere føringer for prosjektgruppesammensetningen, 

samt hva de ulike aktørene skal bidra med.    

o I kriteriene for tildeling av tilskudd bør det stilles krav til at karrieresentrene skal ha en 

sentral posisjon i prosjektgruppene. Karrieresentrene er en partipolitisk og arbeidslivs-

messig nøytral aktør som jobber inn mot hele arbeidslivet, både ansatte og ledelse. Kar-

rieresentrene bør derfor ha en sentral rolle i arbeidet med å informere om og rekruttere 

deltakere til kursene. Dette kan sikre en bred oppslutning om tilskuddsordningen og 

kursdeltakelse fra et bredt lag av arbeidslivet, samt deltakelse fra både tillitsvalgte og le-

dere. Karrieresentrene bør også ha i oppgave å kontakte virksomheter med særlig behov 

for bistand til å fremme kompetanseheving blant ansatte.    

o Det bør stilles krav til at opplæringsaktørene skal være nøytrale aktører, og at de skal 

jobbe like bredt inn mot arbeidslivet som vi skisserer for de fylkesvise karrieresentrene. 

Dette vil være særlig viktig der karrieresentre ikke er etablert.    

o For å motvirke at påmeldte deltakere melder avbud rett før kursstart, kan det vurderes 

om det skal innføres en påmeldingsavgift. Dette må veies opp mot risikoen for at færre 

melder seg på kurs i utgangspunktet, som også trolig vil ha sammenheng med hvem som 

betaler avgiften. Ved en innføring av påmeldingsavgift, vil det også måtte vurderes om 

tilskuddet fra Vox skal avkortes mot inntektene fra påmeldingsavgiften.  

 

C. Kursdeltakere (ledere og tillitsvalgte) bør følges opp etter at opplæringen er fullført for å 

imøtekomme utfordringer relatert til «etterlivet». Oppfølgingen bør være en integrert 

del av opplæringsopplegget, og dermed gjøres kjent for kursdeltakerne ved påmelding til 

kurs. Dette vil legge til rette for at opplæringen fører frem til ønskede resultater, da 
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mange peker på at et avgjørende punkt for tilskuddsordningens suksess er det som skjer 

på arbeidsplassen etter endt opplæring.  

o Det bør stilles krav til at søker av tilskudd skal redegjøre for hvordan prosjektene skal 

følge opp arbeidet etter at kursene er avsluttet.  

Vi anbefaler at Kunnskapsdepartementet og Vox vurderer om anbefalingene som her fremmes 

er av en slik art at det lar seg gjøre å videreføre dagens ordning med noen justeringer, eller om 

det er mest hensiktsmessig å avvikle dagens tilskudd og i stedet opprette en ny ordning.  
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1. Innledning 

Samfunnsøkonomisk analyse har evaluert tilskuddsordningen for opplæring av kompetansetillits-

valgte. Kompetansetillitsvalgte er tillitsvalgte som har et særlig ansvar for å fremme yrkesrettet 

kompetanseheving på arbeidsplassen. Opplæringen skal sette de kompetansetillitsvalgte i stand 

til å gjøre en god jobb i dette arbeidet. Tilskuddsordningen er ment å være en ordning for hele 

arbeids- og næringslivet, men skal særlig bidra til innsats for ansatte med lav utdanning og kom-

petanse. 

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk er ansvarlig for tilskuddsordningen og oppdrags-

giver for evalueringen. 

1.1 Metode 

Rammeverket for evalueringen tar utgangspunkt i OECDs evalueringsmodell, i kombinasjon med 

en analyse av tilskuddsordningens målstruktur og informasjon innhentet gjennom forskjellige 

metoder og fra ulike datakilder.  

1.1.1 Evalueringskriterier 

Evalueringen struktureres etter tre hovedkriterier: relevans, måloppnåelse og effektivitet (figur 

1.1). Kriteriene springer ut fra OECD evalueringsrammeverk. 1 

o Relevans henspiller til om et tiltak er relevant for å løse utfordringen som tiltaket er 

ment å imøtekomme. Kan tiltakets relevans underbygges av eksisterende litteratur og 

empiri? I hvilken grad bygger tiltakets innretning opp under målene i tiltaket? Plasserer 

tiltaket seg i en relevant politisk kontekst? 

o Måloppnåelse dreier seg om å måle resultater og effekter av et tiltak. Har ønskede resul-

tater og effekter blitt nådd, og kan dette tilskrives tiltaket? Hadde resultatene og effek-

tene blitt nådd uten ordningen (addisjonalitet)? Har tiltaket ført til uintenderte resultater 

og effekter? 

o Effektivitet handler om å vurdere om begrensede ressurser anvendes på en kostnadsef-

fektiv og hensiktsmessig måte. Kunne man ha nådd målet med mindre ressurser? Har 

man anvendt tilgjengelige ressurser mest mulig optimalt?     

 

                                                        
1 http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm 
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Figur 1 .1 
Evalueringskriterier  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse, basert på OECDs evalueringsrammeverk 

 

1.1.2 Tilskuddsordningens målstruktur 

For å kunne evaluere tilskuddsordningen for kompetansetillitsvalgte på en strukturert måte, er 

det avgjørende å forstå hvordan tiltaket er ment å virke, og hvordan aktiviteter og resultater for-

ventes å følge av hverandre. Figur 1.2 illustrerer hvordan tilskuddsordningen for kompetansetil-

litsvalgte er tenkt å virke frem mot ønsket måloppnåelse.  

Tilskuddsordningen for kompetansetillitsvalgte kan deles opp i aktiviteter, brukereffekter og 

samfunnseffekter: 

Aktiviteter: Vox tildeler tilskudd til kvalifiserte prosjekter som søker om midler. Tilskuddet skal 

gå til å dekke utgifter forbundet med opplæringskurs for kompetansetillitsvalgte. I tildelingen av 

midler ligger det klare føringer om at prosjektet skal forankres i et samarbeid mellom flere rele-

vante aktører, og de fylkesvise karrieresentrene skal bidra i prosjektene.2 Tilskuddet skal med 

andre ord bidra til at opplæring og samarbeid mellom relevante aktører finner sted.  

Brukereffekter: Opplæringen av kompetansetillitsvalgte og samarbeidet mellom relevante aktø-

rer skal tilrettelegge for at de kompetansetillitsvalgte bidrar til en sterkere satsing på kompetan-

seheving av ansatte på norske arbeidsplasser. Konkret skal de kompetansetillitsvalgte bidra til:3 

o … samarbeid i virksomheten mellom ansatte og ledelsen om kompetanseutvikling. 

o … mer informasjon til ansatte om muligheter, rettigheter og plikter i tilknytning til å delta 

i yrkesrelatert kompetanseheving.    

o … mer motivasjon blant ansatte til å delta i kompetansehevende tiltak. 

                                                        
2 http://www.vox.no/Tilskudd/Midler-til-opplaring-av-kompetansetillitsvalgte/ 
3 http://www.vox.no/Tilskudd/Midler-til-opplaring-av-kompetansetillitsvalgte/ 
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Samfunnseffekt: Satsingen som skjer i arbeidslivet på yrkesrettet kompetanseheving, skal i en 

større sammenheng bygge opp om ivaretagelsen av livslang læring og gi positive effekter i form 

av et kunnskapsbasert, omstillingsdyktig og konkurransedyktig arbeidsliv.  

Figur 1.2  
Målstruktur  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse, basert på litteratur om tiltaket og tilbakemeldinger fra Vox og andre interessenter  

 

1.1.3 Datagrunnlag 

Datagrunnlaget i evalueringen baserer seg i hovedsak på en litteraturgjennomgang, intervjuer og 

en spørreundersøkelse. På denne måten vil vi bruke flere metoder og datakilder til å belyse 

problemstillingene vi skal se nærmere på i evalueringen (triangulering), noe som bidrar til å 

styrke datagrunnlaget.     

Gjennomgang av relevant litteratur 

Vi har gjennomgått relevant litteratur som belyser kompetansetillitsvalgtordningen og tilskuddet 

til opplæring av kompetansetillitsvalgte. Hensikten har vært å få en forståelse av hvordan det er 

tenkt rundt kompetansetillitsvalgtes rolle og funksjon. Vi har også ønsket å forstå bakgrunnen 

for og målet med å etablere et statlig tilskudd til opplæring av kompetansetillitsvalgte. Som et 

tredje punkt har litteraturgjennomgangen vært sentral for å kunne si noe om tiltakets relevans.  

Intervjuer 

Vi har hatt tett dialog med oppdragsgiver i prosjektet. Dialogen er brukt til å forankre veivalg i 

prosjektet, eksempelvis med tanke på hvilke aktører vi skal intervjue. Dialogen har også vært av 

eksplorativ og faglig karakter, ved at oppdragsgiver har gitt innspill som belyser tilskuddsordning-

ens bakgrunn, formål, organisering mv.  

Om lag midtveis i prosjektet gjennomførte vi et gruppeintervju med seks representanter fra ulike 

prosjekter. Her var både prosjekteiere, opplæringsaktører og karrieresentre representert. Målet 

med gruppeintervjuet var todelt. For det første fikk vi innspill på de foreløpige funnene i prosjek-

tet. For det andre brukte vi intervjuet til å stille eksplorative spørsmål som ga oss ytterligere 

grunnleggende kunnskap om tilskuddsordningen og opplæringen for kompetansetillitsvalgte.   

Vi har også gjennomført 19 individuelle intervjuer med personer fra prosjektgruppene, tillits-

valgte, ledere/HR-ansvarlige og ansatte fra ulike virksomheter. For å sikre at vi har intervjuet 
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personer som har erfaring fra ulike prosjekter, har vi valgt ut fem prosjekter som utgangspunkt 

for intervjuene. Disse er Østfold, Nordland, Nord-Trøndelag, Hordaland og et nasjonalt prosjekt.  

Fra prosjektene har vi intervjuet representanter for prosjektgruppene, eksempelvis personer fra 

LO, AOF og karrieresentrene. Innenfor hvert prosjekt har vi også henvendt oss til en virksomhet 

som har hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte som har deltatt i opplæring for kompetansetillitsvalgte. 

Disse har gitt informasjon i kraft av tillitsvalgtvervet sitt, men har også gitt informasjon som be-

lyse ansattes ståsted. I tillegg har vi intervjuet noen ansatte. Til slutt har vi intervjuet ledere/HR-

ansvarlige. 

Hensikten med intervjuene har vært å få kunnskap om hvilke forhold som er sentrale for å oppnå 

målene i tiltaket og hva som utfordrer måloppnåelsen. Vi har også stilt spørsmål om tiltaket vur-

deres å ha gitt måloppnåelse eller ikke.  

I intervjuene har vi benyttet intervjuguider som legger opp til semistrukturerte intervjuer. Dette 

innebærer at vi har stilt spørsmål på en slik måte at respondentene har kunnet svare fritt innen-

for det gitte temaet spørsmålet dreier seg om. På denne måten har respondentene kunnet svare 

ut fra det som oppleves som mest relevant og viktig for dem, og den som intervjuer vil kunne 

stille oppfølgingsspørsmål. På denne måten vil alle intervjuene omhandle de samme temaene, 

men de vil ikke nødvendigvis utvikle seg likt, eller omhandle nøyaktig det samme. Der vi har øns-

ket å få informasjon om et helt konkret forhold, har vi naturligvis stille direkte spørsmål om 

dette.  

Spørreundersøkelse 

Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant de som tidligere har deltatt i opplæring for 

kompetansetillitsvalgte (2011-2014). Hensikten med undersøkelsen har vært å få mer kunnskap 

om hvor hensiktsmessig opplæringen vurderes å være for at de kompetansetillitsvalgte skal 

kunne utføre rollen sin på en god måte.  

Spørreundersøkelsen er gjennomført elektronisk4 ved utsendelse per e-post. E-postinformasjo-

nen baserer seg på deltakerlistene for avholdte kurs i perioden 2011-2014. Listene har vært noe 

mangelfulle, ved at noen deltakere ikke er oppført med e-postadresse eller ved at e-postadres-

sene ikke er i bruk lenger.  

Deltakerlistene innehold til sammen 248 deltakere. 184 var oppført med e-postadresser. Av de 

184 som spørreundersøkelsen ble sendt til, har 66 personer avgitt svar. Dette tilsvarer en svar-

prosent på i underkant av 36 prosent. 

 

                                                        
4 Surveyprogrammet som er brukt heter Enalyzer. 
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1.2 Rapportens disposisjon 

Rapporten har følgende struktur: 

o Kapittel 2: En presentasjon av tilskuddsordningens bakgrunn og organisering. 

o Kapittel 3: En vurdering av tilskuddsordningens relevans. 

o Kapittel 4: En vurdering av tilskuddsordningens måloppnåelse. 

o Kapittel 5: En vurdering av tilskuddsordningens effektivitet. 

o Kapittel 6: Anbefalinger til tiltak. 
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2. Om tilskuddsordningen for kompetansetillitsvalgte 

I dette avsnittet vil vi presentere bakgrunnen for og organiseringen av tilskuddsordningen for 

kompetansetillitsvalgte. Som del av bakgrunnsforståelsen, vil vi se nærmere på hva en kompe-

tansetillitsvalgt er. 

2.1 Hva er en kompetansetillitsvalgt 

En kompetansetillitsvalgt er en tillitsvalgt som tillegges et ekstra ansvar for å jobbe med kompe-

tanseheving blant ansatte på arbeidsplassen, og skal rådføres før kompetansehevingstiltak for 

ansatte iverksettes.  

Det varierer imidlertid fra arbeidsplass til arbeidsplass om man anvender begrepet «kompetan-

setillitsvalgt». Dette kan ha å gjøre med at begrepet er relativt nylig innført i gjeldende hovedav-

taler mellom partene i arbeidslivet. Per oktober 2015 er kompetansetillitsvalgtfunksjonen ned-

felt i i hovedavtalen mellom LO og NHO og mellom LO og Virke. I hovedavtalen mellom LO og 

NHO for perioden 2014-2017 står følgende: 

 «Blant de tillitsvalgte kan enkelte velges til spesielle oppgaver, f.eks. kompetansetillitsvalgt (…). 

Dette skal ikke medføre at antall tillitsvalgte økes. (…) Før opplæringstiltak settes i gang, skal 

kompetansetillitsvalgte tas med på råd.»  

I LOs hefte Kompetansetillitsvalgt beskrives en kompetansetillitsvalgt til å være: «En spesialist 

med oppgave å fremme yrkesrettet utdanning og kompetanseutvikling på arbeidsplassen i sam-

arbeid med ansatte og ledelse» (LO 2010). 

I henhold til hovedavtalen mellom LO og NHO skal en kompetansetillitsvalgt oppnevnes etter be-

stemmelsene om «valg av tillitsvalgte til spesielle oppgaver» eller etter tariffavtaler som hjemler 

utdanningsutvalg eller lignende.  

Det at den kompetansetillitsvalgte skal bidra til yrkesrettet kompetanseheving skiller funksjonen 

fra studietillitsvalgte, som i større grad jobber med intern organisasjons-/tillitsvalgtopplæring. 

Ser vi på hvordan en kompetansetillitsvalgts funksjoner er beskrevet i AOFs og LOs informasjons-

hefte om kompetansetillitsvalgte, skal den kompetansetillitsvalgte både informere om og moti-

vere til etter- og videreutdanning på arbeidsplassen sin.5 Den kompetansetillitsvalgte skal også 

identifisere behov for kompetansehevende tiltak på arbeidsplassen, og dette skal den kompe-

tansetillitsvalgte ta opp med sin ledelse.  

                                                        
5 https://www.minorg.no/minorg/nnn3/web.nsf/(ntr)/4427B2FC2399DA93C1257DDB0060678F/$File/Kompe-
tansetillitsvalgt%20brosjyre%20opplag2.pdf 
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2.2 LO har vært en pådriver for etableringen av kompetansetillits-
valgtfunksjonen 

I statsbudsjettet for 2011 ble det for første gang satt av penger til opplæring for kompetansetil-

litsvalgte (Prop. 1 S. (2010-2011)). Tilskuddet kom som følger av Kirke-, utdannings- og forsk-

ningskomiteens innstilling året før, om å avsette midler i statsbudsjettet til etablering av til-

skuddsordningen (Innst. I 1 S (2010-2011)). Vox har forvaltet tilskuddsordningen siden 2011. 

Forut for opprettingen av tilskuddsordningen fant det sted en prosess der tillitsvalgtes rolle ble 

tettere knyttet til arbeidet med kompetanseheving i arbeidslivet. Dette så man blant annet i for-

bindelse med etableringen av Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) som Kunnskaps-

departementet iverksatte i 2006 og i St.meld. nr. 16 (2006-2007)...og ingen stod igjen, der det 

ble lagt vekt på at tillitsvalgte skulle være delaktig i arbeidet med å fremme kompetanse blant 

ansatte på norske arbeidsplasser. 

Føringene i omtalen av de tillitsvalgte ble fulgt opp i Karlsenutvalget (NOU 2008: 18), hvor det 

ble fremmet forslag om å utarbeides en egen lovhjemmel for å sikre egne tillitsvalgte som jobber 

med motivering og tilrettelegging av opplæring for ansatte. Karlsenutvalgets utredning ble fulgt 

opp i St.meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja, hvor det vises til at «LO og flere arbeidstaker-

organisasjoner har (…) trukket fram kompetansetillitsvalgte som et svært positivt tiltak for å mo-

tivere flere arbeidstakere til å delta i opplæring». I meldingen konkluderes det med at det skal 

iverksettes en utredning av muligheten for å etablere en ordning med kompetansetillitsvalgte 

eller tilsvarende.   

I samme periode ble det fattet et vedtak i LO-kongressen som ga støtte til strategien Ny kompe-

tansepolitikk – livslang læring. Her ble det gitt signaler om en forsterket innsats på etter- og vide-

reutdanning, som innebar å fremme informasjon, motivasjon og tilgang til kompetanseutvikling. 

Kompetansetillitsvalgte var en viktig del av arbeidet.  

2.3 Tilskuddsordningens organisering og innretning 

Tilskuddsordningen for opplæring av kompetansetillitsvalgte inkluderer i hovedsak tre aktør-

grupper. I figur 2.1 er disse fremstilt som følgende: Vox (rød boks), prosjektgruppene (blå bok-

ser) og virksomhetene (grønn boks). Innenfor hver av de tre gruppene finnes det flere aktører.  

Vox mottar og behandler søknadene om tilskudd til opplæring av kompetansetillitsvalgte, og for-

valter midlene på vegne av Kunnskapsdepartementet.  

Prosjektgruppene er sammensatt av prosjektansvarlig/søker av tilskudd, samarbeidspartnere og 

opplæringsansvarlig. Prosjektansvarlig kan eksempelvis være LO og kursholder kan eksempelvis 

være studieforbundet AOF. I tillegg kan det være andre samarbeidspartnere med i prosjektgrup-

pen, eksempelvis de fylkesvise karrieresentrene. Prosjektgruppen er ansvarlig for å etablere opp-

læringen for kompetansetillitsvalgte. De har også ansvar for å rekruttere deltakere til kursene.  
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Målgruppen for opplæringen er kompetansetillitsvalgte (tillitsvalgte med et særlig ansvar for å 

fremme yrkesrettet kompetanseheving på arbeidsplassen). Fra intervjuene i prosjekt virker det å 

være slik at de er tillitsvalgte eller hovedtillitsvalgte som deltar i opplæringen, og disse jobber 

med kompetanseheving på arbeidsplassen, i tillegg til mange andre tillitsvalgtsoppgaver.  Inter-

vjuene viser også at personer fra virksomhetenes ledelse/HR deltar i opplæringen noen steder. 

Kompetansen de kompetansetillitsvalgte og ev. ledelsen får, skal bidra til å fremme samarbeidet 

mellom kompetansetillitsvalgt og ledelse på den enkelte arbeidsplass, samt til at ansatte får mer 

informasjon om og motivasjon til å delta i yrkesrettet kompetanseheving.   

Figur 2.1  
Aktører i tilskuddsordningen for kompetansetillitsvalgte 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse i dialog med Vox  

 

2.4 Kriterier for tildeling av tilskudd 

Vox tildeler midler etter fastsatte kriterier for kvalifisering. Kravene er knyttet til organisering av 

opplæringsprosjektene og til innretningen av opplæringen.  

2.4.1 Kriterier til organisering 

Følgende kriterier stilles til organiseringen av prosjektene6: 

o Prosjektene bør forankres i et samarbeid mellom flere relevante aktører 

o Opplæringen skal gjennomføres av, eller i samarbeid med en opplæringstilbyder eller et 

karrieresenter 

                                                        
6 http://www.vox.no/Tilskudd/Midler-til-opplaring-av-kompetansetillitsvalgte/ 
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o Det er en fordel at virksomhetsledelsen involveres for å styrke samarbeidet om kompe-

tanseutvikling 

o Et av de fylkesvise karrieresentrene bør være bidragsyter i prosjektet 

Ser vi på aktørsammensetningen i prosjektgruppene i perioden 2011 til 2014, oppfyller prosjek-

tene kriteriene som her settes (figur 2.2).  

Studieforbundet AOF og LO er oftest representert som prosjektansvarlig. Det forekommer også 

at de fylkesvise karrieresentrene er ansvarlig for prosjektene. I tillegg er AOF opplæringsaktøren 

som anvendes desidert oftest, men det finnes også eksempler på prosjekter der de fylkesvise 

karrieresentrene eller andre aktører er ansvarlig for opplæringen. Til slutt inngår LO oftest som 

samarbeidspart fra arbeidstakersiden i arbeidslivet, med unntak av i to prosjekter hvor Delta7 

har vært med som samarbeidspart.  Arbeidsgiversiden er langt mindre representert, men både 

NHO og KS inngår som samarbeidspartnere i noen av prosjektene.  

Årsaken til at LO er sterkt representert må sees i sammenheng med at LO var initiativtaker til 

opprettelsen av kompetansetillitsvalgtfunksjonen, og dette gjenspeiler seg i engasjementet 

rundt tilskuddsordningen for opplæring av kompetansetillitsvalgte.  

AOF kan også sies å ha en særlig tilknytning til tilskuddsordningen, gjennom deres tradisjonelt 

tette bånd til LO og historikk med å drive med yrkesrettet opplæring. AOF var opprinnelig en po-

litisk organisasjon som ble grunnlagt av Haakon Lie i 1931, og skolering av tillitsvalgte har vært 

hovedrollen til organisasjonen. Historisk har derfor AOF sterke bånd til Arbeiderpartiet og LO.  I 

dag gir AOF opplæring på en rekke områder, og de omtaler seg selv som «arbeidslivets kompe-

tansepartner». 8 I intervjuene med representanter fra AOF legges det vekt på at AOF i dag er et 

politisk uavhengig studieforbund som retter seg mot hele arbeidslivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Delta er tilsluttet hovedorganisasjonen YS – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. 
8 http://www.aof.no/Om_AOF 
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2.4.2 Kriterier til innretningen av opplæringen 

I tildeling av midler, stiller Vox krav til innretningen av opplæringen.9 Opplæringen skal omfatte 

følgende tema: 

o Motivasjon – hva hemmer og hva fremmer deltakelse i kompetanseutvikling? 

o Grunnleggende prinsipper for informasjon, rådgivning og veiledning, og anvendelse av 

disse 

o Voksnes rett til grunnopplæring, og muligheter til etter og videreutdanning 

o Tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) 

o Karriereveiledning 

o Plan for oppfølging av kompetansearbeid i virksomheten 

o Opplæringen kan ta utgangspunkt i LOs læringsmål for kompetansetillitsvalgte10 

Dette prosjektet har ikke hatt som formål å evaluere innholdet i opplæringen som gis til de kom-

petansetillitsvalgte. Intervjuene som er gjennomført blant prosjektgruppeaktørene og kompe-

tansetillitsvalgte som har deltatt i opplæring bekrefter imidlertid at de ovennevnte temaene er 

ivaretatt i opplæringen som tilbys.  

                                                        
9 http://www.vox.no/Tilskudd/Midler-til-opplaring-av-kompetansetillitsvalgte/ 
10 http://www.arbeidslivet.no/Documents/Velferd/kompetansetillitsvalgte_sept10.pdf 

Figur 2.2 
Tildeling av tilskudd til opplæring av kompetansetillitsvalgte, 2011-2014 

 
Note: *Kun i 2014 

Note: SYR = Senter for yrkesrettleiing og VIA = Veiledningstjenesten i Akershus 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse, basert på statistikk fra Vox  

2014 2013 2012 2011 Arbeidstakerorg. Karrieresenter Arbeidsgiverorg. Andre

AOF Drammen og Buskerud x AOF x

AOF Haugaland x x x AOF LO x NHO*

AOF Hordaland og Sogn og Fjordane x AOF LO SYR NHO

AOF Oslo & Akershus x AOF LO VIA

AOF Østfold x x AOF LO x x

Delta og Folkeuniversitetet x Folkeuniversitetet Delta SYR NHO

EL & IT Forbundet Telemark og Vestfold x AOF LO

LO Oslo og Akershus x AOF LO VIA

LO Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag x AOF x

LO Troms og Finnmark x AOF LO x

Nordland fylkeskommune x
Karrieres. og 

partene i arbeidslivet
LO x KS, NHO x

Nordland 

v/partnerskap for karriereveiledning
x Karrieres. LO x KS, NHO x

Nord-Trønderlag 

v/partnerskap for karriereveiledning
x x x Karrieres. LO x KS, NHO x

Norsk Nærings- 

og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
x AOF Delta x NHO

Mottatt tilskudd Samarbeidspartnere
OpplæringsansvarligProsjektansvarlig/søker av tilskudd
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3. Tilskuddsordningens relevans 

I dette kapittelet vil vi se på relevansen av og rasjonale bak tilskuddsordningen for kompetanse-

tillitsvalgte. Er tilskuddsordningen et relevant virkemiddel for å nå ønskede resultater? For å 

kunne ta en slik vurdering, må vi først forstå hvilken samfunnsutfordring tilskuddsordningen er 

ment å skulle imøtekomme.  

Skal vi ivareta vår framtidige velferd og økonomiske vekst, må vi sikre at vi har et konkurranse-

dyktig arbeids- og næringsliv. Et viktig tiltak i så måte er å sikre at ansatte har relevant kompe-

tanse av høy kvalitet. Det er flere forhold som tilsier at tilskuddsordningen for opplæring av kom-

petansetillitsvalgte er et egnet tiltak for å fremme kompetanseheving i arbeidslivet.  

3.1 Behov for kompetanseheving i arbeidslivet 

Tilskuddsordningen for kompetansetillitsvalgte skal føre til at ansatte i norske bedrifter får mer 

kompetanse. Viktigheten av at ansatte har den kompetansen de trenger for å utføre arbeidsopp-

gavene sine på en god måte har flere sider ved seg. For det første er det lite tilfredsstillende for 

den enkelte å føle at de ikke strekker til i egen arbeidshverdag på grunn av manglende kompe-

tanse. Dette har betydning for den enkeltes selvfølelse og trivsel på arbeidsplassen. For det 

andre er ansattes kompetanse helt avgjørende for at norsk arbeids- og næringsliv skal kunne 

være omstillings- og konkurransedyktige, og for at vi skal kunne ivareta vår fremtidige velferd.  

Behovet for å sikre ansattes kompetanse vil trolig bli sterkere fremover, og kompetanseetter-

spørselen vil endre seg i et stadig raskere tempo (Samfunnsøkonomisk analyse og DAMVAD 

2015, NOU 2015: 8, Kunnskapsdepartementet 2015, Meld. St. 12 (2012-2013)). Dette har sam-

menheng med at den globale konkurransen blir hardere og at vi står overfor gjennomgripende 

og komplekse samfunnsutfordringer som skal løses, som klima- og miljøutfordringer, utford-

ringer knyttet til demografiske endringer, nedgang i petroleumssektoren mv.  

I Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens innstilling fra 2010, om å opprette et tilskudd for 

kompetansetillitsvalgte, begrunnes statens finansiering med at det er ønskelig med mer etter- og 

videreutdanning av ansatte i arbeidslivet. Det pekes også på at arbeidslivets evne og vilje til å in-

vestere i ansattes kompetanse er ulikt fordelt.  

Dersom det er slik at arbeidslivet selv ikke investerer i ansattes kompetanseheving, vil det i et 

samfunnsøkonomisk perspektiv defineres som en markedssvikt. Når slike markedssvikter opp-

står, sees det på som rasjonelt at staten korrigerer for svikten, og i dette tilfellet gjøres dette ved 

å opprette et tilskudd til opplæring av kompetansetillitsvalgte.  

Er så markedssvikten som her beskrives reell? Er det slik at arbeidslivet ikke bruker tilstrekkelig 

ressurser til kompetanseheving av egne ansatte? Og er det slik at innsatsen er ulikt fordelt? 



Rapport 22-2015                                                       

23 

 

Ser vi på hvordan kompetansehevingstiltak fordeler seg på ansatte i arbeidslivet, vet vi at det fin-

ner sted relativt mye etter- og videreutdanning i norsk arbeidsliv sammenlignet med andre land 

(OECD 2011). Samtidig viser forskning at kompetansehevingsinnsatsen fordeler seg ulikt mellom 

sektorer og bransjer. Det er mest kompetanseheving på arbeidsplasser der ansatte har høy ut-

danning, og også internt på en arbeidsplass får de med høyest utdanning mest (Haakestad og 

Sterri 2015, Nyen 2004 og 2005, Bråthen m.fl. 2006, Dæhlen og Nyen 2009a og 2009b, Wiborg 

m.fl. 2011).  

Samtidig finnes det arbeidsplasser der ansatte har gjennomgående lav utdanning og hvor ar-

beidsgiver investerer i kompetanseheving.  Dette ser vi for eksempel i handelsbransjen, hvor det 

finner sted mye opplæring av ansatte, særlig utenfor det formelle utdanningssystemet (Bore 

m.fl. 2012, DAMVAD 2013, DAMVAD 2015).  

Forholdene som vi her beskrives, støtter opp om at det er behov for å iverksette tiltak som leg-

ger til rette for at de med lavest utdanning i arbeidslivet får mer kompetanse.  

3.2 Er tilskuddsordningen for kompetansetillitsvalgte et relevant til-
tak? 

Kompetanseheving i arbeidslivet er i tråd med satsingen på livslang læring 

Regjeringen har over flere år lagt vekt på å tilrettelegge for opplæring og utdanning gjennom 

hele livsløpet, og satsingen er en del av EUs arbeid på området.11  Livslang læring er viktig for å 

sikre at arbeidslivet har den kompetansen de trenger, og for at enkeltindividet skal kunne opp-

leve personlig utvikling. En annen side ved dette er at kompetanseheving gjennom hele livet 

motvirker det å falle utenfor samfunnet og arbeidslivet. Dette er også utgangspunktet for mel-

dingen til Storingen, Livslang læring og utenforskap, som kommer i løpet av 2015.12 

Tilskuddsordningen for kompetansetillitsvalgte kan sees på som et sentralt tiltak for å under-

bygge prinsippet om livslang læring, da ordningen skal bidra til større vektlegging av yrkesrettet 

kompetanseheving i arbeidslivet. Koplingen mellom livslang læring og tilskuddsordningen for 

kompetansetillitsvalgte ligger også til grunn i den tidligere omtalte innstillingen til Kirke-, utdan-

nings- og forskningskomiteens fra 2010 og i flere av LOs dokumenter som omtaler kompetanse-

tillitsvalgtordningen (Innst. I 1 S (2010-2011), LO 2010).  

Kompetansetillitsvalgte kan føre til mer kompetanseheving i arbeidslivet 

Det er flere forhold som underbygger at kompetansetillitsvalgte kan bidra til en sterkere priorite-

ring av yrkesrettet kompetanseheving på arbeidsplassen. En suksessfaktor for at ansatte skal 

delta i kompetansehevende aktivitet i jobbsammenheng er at det finnes noen på arbeidsplassen 

som er pådriver for å etablere gode tilbud og ordninger, og for å få de ansatte til å bruke dem 

                                                        
11 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/livslang-laring/id105912/ 
12 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Livslang-laring-og-utenforskap/id757397/ 
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(Aspøy m.fl. 2013). Slike pådrivere kan være ledere, men også andre. Tillitsvalgte som pådrivere 

for å fremme etter- og videreutdanning på arbeidsplassen, kan dermed ha stor betydning. Ek-

sempelvis vil de kunne spille en avgjørende rolle i å avdekke behov for kompetanseutvikling 

(Haakestad og Sterri 2015). Videre kan tillitsvalgte ha en sentral rolle dersom de bidrar til å 

fremme ønske om opplæring overfor ledelsen.  

Sannsynlighet for at kompetansetillitsvalgtes arbeids får betydning, øker dersom det finnes kol-

lektive forhandlinger om kompetanseheving (ibid). Dette har sammenheng med at kollektive for-

handlinger gir tillitsvalgte en sterkere forhandlingsposisjon overfor arbeidsgiver enn dersom slike 

forhandlinger ikke finnes. Det er grunn til å tro at kompetansetillitsvalgte har gode muligheter til 

å få betydning, da kompetanseutvikling av ansatte er forankret i egne bestemmelser i hovedav-

talene mellom partene i arbeidslivet. 

Det er også slik at tillitsvalgtes grad av involvering i kompetansespørsmål på arbeidsplassen sam-

varierer med i hvilken grad arbeidsgiver finansiere kompetanseutvikling (ibid). Jo mer penger ar-

beidsgiver bruker på kompetanseheving, jo mer involvert er tillitsvalgte i arbeidet, og jo større 

betydning kan den kompetansetillitsvalgte få. I Norge bruker arbeidsgivere mye ressurser på 

kompetanseheving av ansatte (Nyen 2004, Bore m.fl. 2012, DAMVAD 2013). Grunnlaget for at 

kompetansetillitsvalgte skal inkluderes, er derfor i utgangspunktet til stede. 

Til slutt er det relevant å vise til at også andre land, som England og Finland, har positive erfa-

ringer med å satse på kompetansetillitsvalgte for å fremme kompetanseheving på arbeidsplas-

sen (Nordplus Adult 2013).   

Det er relevant å gi kompetansetillitsvalgte opplæring 

I en studie fra 2000 slås det fast at skolering av tillitsvalgte på alle nivåer er avgjørende for at en 

arbeidstakerorganisasjon skal kunne ivareta egne medlemmers interesser (Nergaard og Papa 

2000). I forlengelsen av dette kan det antas at opplæringen av kompetansetillitsvalgte er med på 

å sette dem i stand til å ivareta oppgaven sine på en bedre måte enn uten opplæring.  

Det finnes også empiri som underbygger at opplæring av kompetansetillitsvalgte har betydning i 

arbeidet med å fremme kompetanse på arbeidsplassen. Østfold fylkeskommune gjennomførte i 

perioden 2011-2012 prosjektet Sammen bedre på kompetanseutvikling på arbeidsplassen. Pro-

sjektets formål var å gi tillitsvalgte opplæring, slik at de i rollen som kompetansetillitsvalgt kunne 

informere om og fremme deltakelse i kompetanseutvikling på arbeidsplassen. I evalueringsrapp-

orten konkluderes det med at opplæringen har vært avgjørende for at opplæringstiltak har kom-

met i gangen i bedriftene som deltok i prosjektet (Oxford Research 2014).    

Et annet relevant eksempel er det nå avsluttede FEED-prosjektet som var eid av NHO Mat og 

Drikke, NHO Mat og Landbruk og Norsk Nærings-  og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.13 Målet 

med prosjektet var å styrke matindustriens konkurransekraft og rekrutteringsgrunnlag gjennom 

                                                        
13 http://jobbimatbransjen.no/om-prosjektet/ 
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kompetanseutvikling og profilering av industrien. Som del av FEED ble prosjektet Kompetansetil-

litsvalgt i matindustrien gjennomført, og herunder fikk kompetansetillitsvalgte opplæring. Erfa-

ringene viser at kompetansetillitsvalgte og opplæringen av disse utgjør et sentralt ledd i å styrke 

kompetansehevingen på arbeidsplassen (FEED 2013).  

Også i et resultathefte som er utgitt av LO, knyttes opplæring av kompetansetillitsvalgte til i hvil-

ken grad de skal utføre oppgavene sine på en god måte. I heftet pekes det på at opplæringen av 

kompetansetillitsvalgte og opplæringens innhold og læringsmål, er et resultat av «en analyse av 

hvilke oppgaver du har som kompetansetillitsvalgt, og hva du kan trenge av kompetanse/opplæ-

ring for å fungere godt i denne rollen» (LO 2010).  

Det er forhold som taler for at staten bør finansiere opplæringen for 

kompetansetillitsvalgte 

I henhold til hovedavtalen mellom NHO og LO og mellom Virke og LO, har ordningen med kom-

petansetillitsvalgte oppslutning fra begge sidene i arbeidslivet. Fra intervjuene kjenner vi samti-

dig til at arbeidsgiversiden i norsk arbeidsliv i hovedsak ikke har ønsket å støtte opp om til-

skuddsordningen for opplæring av kompetansetillitsvalgte. Slik intervjuobjektene oppfatter det, 

springer motstanden ut fra at ordningen sees på som en statlig finansiering av kurs til tillits-

valgte. I Norge har det imidlertid vært tradisjon for at organisasjonene selv finansiere opplæring 

av egne tillitsvalgte og medlemmer. Et annet moment er at staten oppfattes å gripe inn i kompe-

tansehevingen som finner sted på den enkelte arbeidsplass, noe som tradisjonelt har vært ar-

beidsgivers ansvar.  

Opplæringen av tillitsvalgte er i hovedsak avtaleregulert, og med eksempel fra hovedavtalen 

mellom LO og NHO, er denne type aktivitet regulert i § 5-6 «De tillitsvalgtes arbeidsforhold». Fi-

nansieringen av opplæringen for tillitsvalgte finansieres av organisasjonene selv, og de bruker 

betydelig økonomiske og menneskelige ressurser på dette (Nergaard og Papa 2000). Videre er 

det tradisjon for at man gjennom partssamarbeidet er enige om at arbeidsgiver skal ivareta an-

sattes kompetanseutvikling. Forholdene som det her pekes på er med på å forklare hvorfor ar-

beidsgiversiden i arbeidslivet ikke har støttet opp om en ordning der staten finansierer opplæ-

ring av tillitsvalgte, og som skal føre til økt kompetanseheving på arbeidsplassen. 

Motstanden må også sees i sammenheng med at samarbeidet og rollefordelingen mellom par-

tene og staten er fundert på lange tradisjoner. Samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og sta-

ten har vært institusjonalisert siden 1960-årene14, og trepartssamarbeidet er en grunnpilar i 

norsk politikk og samfunnsliv. Regjeringen samarbeider med partene i arbeidslivet for å løse en 

rekke samfunnsutfordringer. Samtidig er det forhold som kun avgjøres gjennom topartssamar-

beid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i arbeidslivet. Eksempelvis gjelder dette lønns- 

                                                        
14 https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/arbeidsmiljo-og-sikkerhet/innsikt/trepartssamar-
beid/id2396817/ 
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og inntektsoppgjørene og rammene for arbeidstakeres etter- og videreutdanning. For at tre-

parts- og topartssamarbeidet skal fungere, bygger dette på gjensidig tillit og respekt for hverand-

res ansvars- og interesseområde, rolle og mandata. Det at staten nå gir tilskudd til opplæring av 

kompetansetillitsvalgte som skal føre til mer opplæring av ansatte på arbeidsplassen, kan opp-

fattes som at staten beveger seg inn på områder som normalt har vært forbeholdt topartssamar-

beidet.  

Det som likevel kan tale for at staten finansierer opplæring av kompetansetillitsvalgte, med mål 

om å heve kompetansen i arbeidslivet, er at statlig støtte til kompetansehevingstiltak også skjer i 

andre sammenhenger. Et eksempel er tilskuddet som arbeidsgivere i offentlig og privat sektor 

kan søke på gjennom Basiskompetanse for arbeidslivet (BKA).15 Et annet eksempel kan være sta-

tens medfinansiering av etter- og videreutdanning av skolepersonale i forbindelse med satsingen 

Kompetanse for kvalitet. Dette er riktignok et tiltak som er rettet mot ansatte i offentlig god-

kjente skoler i grunnopplæringen. Det at det allerede finnes statlige ordninger som skal fremme 

kompetanseheving i arbeidslivet er ikke et argument som støtter opp om tilskuddsordningen for 

kompetansetillitsvalgte i seg selv. Det viser likevel at det ikke er uvanlig at slike tiltak iverksettes. 

Det tyder også på at det er mindre kontroversielt at slike tiltak etableres. Det at det anses for å 

være lite problematisk kan både sees i sammenheng med dialogen som finner sted i treparts-

samarbeidet. Det kan også sees i sammenheng med at det normalt anses for å være akseptert at 

staten iverksetter tiltak der man ser utfordringer som faller inn under det vi tidligere omtalte 

som en «markedssvikt».  

Oppsummert kan man si at dersom man velger å legge til grunn at tilskuddsordningen for kom-

petansetillitsvalgte er en finansiering av opplæring for tillitsvalgte, så er det ikke tradisjon i 

Norge for at staten finansierer slik opplæring. Velger man derimot å legge vekt på at tilskuddet 

skal føre til mer kompetanse i arbeidslivet, føyer statens innsats seg i rekken av flere tilsvarende 

tiltak.  

Som vi kommer nærmere inn på senere i rapporten, er det imidlertid grunn til å vurdere om til-

skuddsordningen bør innrettes slik at den først og fremst er et tiltak for å fremme kompetanse-

heving i arbeidslivet, og ikke et opplæringstiltak for tillitsvalgte (se avsnitt 6.1.2).  

                                                        
15 http://www.udir.no/globalassets/upload/skoleutvikling/videreutdanning/f_4269b_kompetanse_for_kvali-
tet.pdf og http://www.vox.no/Basiskompetanse-i-arbeidslivet-BKA/ 
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4. Måloppnåelsen av tilskuddsordningen 

I dette kapittelet ser vi nærmere på i hvilken grad man kan si at tilskuddsordningen gir ønskede 

resultater. Vi vil vurdere i hvilken grad aktivitetsmålene, brukereffekten og samfunnseffekten er 

nådd, slik de er beskrevet i avsnitt 1.1.2. 

Målet om at opplæring for kompetansetillitsvalgte skal finne sted er alt i alt oppfylt, og tilskud-

det fra Vox har betydning for at opplæring etableres. Den største utfordringen for om opplæ-

ringen gjennomføres, er forhold som knytter seg til oppslutningen om kursene.  

Målet om at relevante aktører skal samarbeide i prosjektene er også på mange måter oppfylt. De 

fylkesvise karrieresentrene er med i de fleste prosjektene, og dette er en styrke for prosjektene. 

Samtidig er det utfordringer knyttet til å få med representanter fra arbeidsgiversiden i prosjek-

tene. Dette svekker prosjektene på flere måter. 

Tilskuddsordningen bidrar til samarbeid mellom kompetansetillitsvalgte og ledelsen innad i virk-

somhetene. Samtidig er det utfordringer ved samarbeidet som er viktig å ta tak i for at tilskudds-

ordningen skal gi ønskede resultater. Datafunnene er mer usikre når det kommer til målene om 

økt motivasjon og informasjon blant ansatte. Det er likevel mye som tyder på at tilskuddsord-

ningen er med på å fremme kompetanseheving på arbeidsplassene, og her har både de kompe-

tansetillitsvalgte og opplæringen av de kompetansetillitsvalgte viktig. Tilskuddsordningen kan 

også sees på som et sentralt tiltak i satsingen på livslang læring, og mange ser tiltaket som viktig 

for å sikre norske virksomheters framtidige konkurranseevne.      

4.1 Aktivitet I: Etablering og gjennomføring av opplæring  

I dette avsnittet vil se på hvilke forhold som påvirker om opplæring for kompetansetillitsvalgte 

opprettes og gjennomføres eller ikke.  

4.1.1 Tilskuddet fra Vox har betydning for at opplæring finner sted 

I en evaluering av et statlig tilskudd er det relevant å stille seg spørsmål om ønskede resultater 

hadde funnet sted uten at tilskuddet ble gitt. I denne sammenheng snakkes det ofte om merver-

dien eller addisjonaliteten av tilskuddet. Viser det seg at oppnåelse av ønskede resultater av-

henger av tilskuddet, så har tilskuddet høy merverdi. Merverdien er tilsvarende lav dersom opp-

nåelse av ønskede resultatene hadde blitt oppnådd uten tilskuddet. Dersom sistnevnte situasjon 

foreligger, er det vanskelige å argumenter for at statlige midler skal anvendes til det gitte tilta-

ket.  

På den ene siden tilsier intervjuene at tilskuddet fra Vox ikke er avgjørende for at opplæring for 

kompetansetillitsvalgte finner sted. Det pekes her på at fagforeningene og forbundene selv ville 
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ha etablert et tilsvarende opplæringstilbud dersom tilskuddet ikke hadde eksistert. Dette under-

bygges av at man har flere eksempler på at tilsvarende opplæringsopplegg har blitt gjennomført 

tidligere uten støtte fra Vox.  

På den andre siden er det likevel en del momenter fra intervjuene som tilsier at tilskuddet er vik-

tig. For det første er det flere som viser til at dersom tilskuddet hadde falt bort, ville utbredelsen 

av opplæringen ha blitt mindre. Vi har allerede pekt på at rekrutteringsgrunnlaget til ordningen 

er relativt begrenset på grunn av aktørsammensetningen i prosjektgruppene, og det vil være 

uheldig om enda mindre deler av arbeidslivet får mulighet til å utvikle sine kompetansetillits-

valgte.  

For det andre virker det å være stor enighet blant representantene fra prosjektene som vi har 

intervjuet om at et bortfall av tilskuddet trolig ville ha ført til at opplæringens innhold hadde blitt 

smalere. Grunnlaget for denne antakelsen er kjennskap til eksempler fra opplæringsopplegg for 

kompetansetillitsvalgte som har blitt tilbudt uten støtte fra Vox. I den grad et bortfall av tilskud-

det vil gå ut over opplæringens innhold, vil dette trolig også føre til at kompetansen de kompe-

tansetillitsvalgte tilegner seg blir dårligere. De ville dermed ikke være i stand til å gjøre en like 

god jobb som de ellers hadde kunnet, og dermed vil de heller ikke bli like mye verdsatt av ledel-

sen på arbeidsplassen. En viktig begrunnelse for dette er at opplæringen vil bli smalere og mer 

lik «tradisjonell» opplæring av tillitsvalgte. Et annet sentralt argument er at inkluderingen av de 

fylkesvise karrieresentrene vil falle bort, noe som vil gå ut over vektleggingen av karriereveiled-

ningsdelen av opplæringen.  

I hvilken grad man vurderer om tilskuddet fra Vox er nødvendig eller ikke, avhenger dermed i 

første omgang av om man ser det som en statlig oppgave å legge til rette for at tillitsvalgte på 

tvers av arbeidsplasser skal få opplæring av en viss standard.  

Et eget poeng er at Vox-tilskudd bidrar til at opplæringen oppfattes å være et nøytralt tiltak, 

sammenlignet med dersom arbeidstakersiden selv skulle finansiere opplæringen. Nøytraliteten 

legger grunnlag for samarbeid mellom ulike aktører, inkludert de fylkesvise karrieresentrene, 

partene i arbeidslivet og ledelsen i virksomhetene. Nøytraliteten kan også bidra til at innholdet i 

opplæringen rommer et vidt spekter av relevante temaer.  

4.1.2 Tilfang av kursdeltakere er avgjørende for at opplæringen gjen-
nomføres 

Der Vox har tildelt tilskudd til opplæring av kompetansetillitsvalgte, har opplæring i all hovedsak 

blitt gjennomført. Vi vet imidlertid om eksempler på at opplæringen har måttet avlyses eller blitt 

tilbudt i mindre skala enn først planlagt. Problemet har da på ulike måter vært knyttet til for dår-

lig oppslutning om kursene. Problematikken virker imidlertid å være en gjennomgående utford-

ring for mange av prosjektene; også der kurs har blitt gjennomført.    
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Prioritering  

Svak oppslutning om kursene kan dreie seg om at det i utgangspunktet er mange påmeldte delt-

akere, men at mange melder avbud rett før kursstart. Fra intervjuene fremkommer det at den 

bakenforliggende årsaken er manglende prioritering og støtte fra arbeidsgiver, slik at det ikke 

har blitt lagt til rette for at de påmeldte kan delta.  

Manglende forankringen hos ledelsen kan relateres til den prinsipielle motstanden arbeidsgiver-

siden har vist til tilskuddsordningen, og som vi tidligere har omtalt. Svak forankring kan også 

være et uttrykk for at kompetanseheving som sådan ikke er prioritert på den enkelte arbeids-

plass det dreier seg om.  

I spørreundersøkelsen som vi har gjennomført blant kompetansetillitsvalgte som har deltatt i 

opplæring, svarer over 39 pst. at de ble oppmuntret av ledelsen på arbeidsplassen til å delta i 

opplæring for kompetansetillitsvalgte i stor eller i noen grad. Samtidig svarer rundt 41 pst. at de i 

liten grad ble oppmuntret. 

I noen av intervjuene pekes det på at dårlig tilrettelegging på arbeidsplassen for at påmeldte ikke 

får tid til å delta på kurs, ikke trenger å avhenge av arbeidsgivers prioriteringer. Det kan også 

henge sammen med at kompetanseheving blant ansatte er lite prioritert i egen organisasjon el-

ler i eget forbund. I den grad det er svak forankring på arbeidstakersiden må dette først og 

fremst knyttes til at kompetanseheving av ansatte ikke er et prioritert område i tillitsvalgtarbei-

det på den enkelte arbeidsplass, da tilskuddsordningen i utgangspunktet har støtte sentralt. I 

noen tilfeller er det også slik at tillitsvalgtes arbeid med kompetanseheving oppleves å konkur-

rere med andre oppgaver som tillitsvalgte også skal ivareta.     

Spørreundersøkelsen støtter imidlertid opp om hovedinntrykket av at de tillitsvalgte får støtte 

fra egne rekker til å delta i opplæring for kompetansetillitsvalgte. Rundt 71,5 pst. svarer at de i 

stor eller i noen grad har blitt oppmuntret av egen fagforening til å ta opplæring for kompetan-

setillitsvalgte.  
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Fra intervjuene kjenner vi til at ett av prosjektene har jobbet særlig aktivt med å holde de på-

meldte deltakerne varme frem mot kursstart slik at de ikke skal falle ifra. Eksempelvis er det på 

forhånd avklart at deltakerne har anledning til å delta i tidsrommet opplæringen skal finne sted. 

Det gis også regelmessig informasjon og påminnelser om den kommende opplæringen frem mot 

kursstart.  

Rekruttering 

Svak oppslutning om opplæringskursene for kompetansetillitsvalgte kan ha å gjøre med rekrutte-

ringsprosessen til kursene. Det er prosjektgruppeaktørene som rekrutterer deltakere, og fra in-

tervjuene virker det som at ansvaret særlig ligger på opplæringsansvarlig og arbeidstakerorgani-

sasjonene.  

Som vi har omtalt tidligere, er LO og AOF ofte representert i prosjektgruppene. Fra intervjuene 

fremkommer det at LO primært rekrutterer tillitsvalgte fra egne rekker.  Tilsvarende implikasjo-

ner ser vi av at AOF ofte har ansvaret for opplæringen. Selv om AOF i prinsippet er et uavhengig 

studieforbund, viser intervjuene at de tenderer til å henvende seg til de samme gruppene som 

LO. Den mest nærliggende forklaringen til dette er at AOF har tradisjonelt tette bånd til Arbei-

derpartiet og LO. På denne måten kan man si at prosjektgruppesammensetningen er med på å 

begrense rekrutteringen, og det fører til at robustheten i rekrutteringsgrunnlaget og sjansene for 

å få tilstrekkelig med deltakere til kursene svekkes. Det bidrar også til at ordningen i praksis ikke 

er et tiltak for hele arbeidslivet.  

Figur 4.1 
«I hvilken grad ble du oppmuntret av fagforeningen din til å delta i opplæring for kompetansetillits-
valgte?» (Svar i pst.) 

 
Note: N = 56 
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Prosjektgruppesammensetningen kan tilsvarende legge begrensninger for hvem som oppsøker 

ordningen av eget initiativ. Selv om AOF offisielt er et uavhengig studieforbund, støtter intervju-

ene opp om at det er en gjengs oppfatning at AOF er nært knyttet til LO og arbeidersiden i norsk 

politikk. Hvis dette stemmer, vil det trolig føre til at tillitsvalgte utenom LO-organisasjonen opp-

fatter opplæringen av kompetansetillitsvalgte til å være forbehold LO-tillitsvalgte, gitt den sterke 

representasjonen av AOF og LO. Tillitsvalgte i andre organisasjoner vil da ikke oppsøke opplæ-

ringen, selv om de kunne være interessert.  

Et siste moment som også er med på å avgrense rekrutteringsgrunnlaget er at rekrutteringen 

først og fremst virker å skje fra virksomheter som allerede satser på kompetanseheving blant an-

satte. Fra intervjuene fremkommer det ingen klar grunn til hvorfor det er slik. At rekrutteringen i 

størst grad skjer der kompetanseheving allerede er på agendaen, støttes av resultatene fra spør-

reundersøkelsen som vi har gjennomført. Denne viser at de fleste kompetansetillitsvalgte som 

har deltatt i opplæring er ansatt i virksomheter med mer enn 250 ansatte. Vi vet samtidig at virk-

somhetenes satsing på kompetanseheving og virksomhetsstørrelse samkorrelerer (DAMVAD 

2013). Konsekvensene av en slik praksis er at målet om at tilskuddsordningen skal nå ut til dem 

med størst behov undergraves.  

At det rekrutteres fra virksomheter der kompetanseheving av ansatte allerede er på agendaen, 

kan tyde på at opplæringen av kompetansetillitsvalgte ikke har avgjørende betydning for at kom-

petanseheving finner sted. Samtidig kjenner vi ikke til omfanget av satsingen på kompetansehe-

vingen i virksomhetene det her er snakk om, og heller ikke om de har behov for et ekstra løft for 

å komme videre med satsingene sine. Som vi vil komme nærmere inn på senere, viser intervju-

ene at de kompetansetillitsvalgtes innsats antas å ha betydning for kompetansehevingen av de 

ansatte, og kompetansetillitsvalgtes betydning i dette arbeidet øker dersom de har opplæring.  

4.2 Aktivitet II: Samarbeid mellom ulike relevante aktører 

I dette avsnittet vil vi se nærmere på samarbeidet som finner sted innad i prosjektgruppene mel-

lom relevante aktører. Som vi har omtalt tidligere, legges det i tildelingen av tilskudd særlig vekt 

på at prosjektgruppene skal bestå av flere relevante aktører, og de fylkesvise karrieresentrene 

nevnes især. Av figur 2.2 fremgår det at prosjektgruppene særlig består av AOF, LO og de fylkes-

vise karrieresentrene.  

4.2.1 Prosjektenes samarbeid med de fylkesvise karrieresentrene 

Det at karrieresentrene ofte er representert i prosjektene må sees i sammenheng med at dette 

er et sentralt kriterium for at tilskudd skal tildeles. Samtidig viser intervjuene i all hovedsak at 

det er en positiv innstilling til at karrieresentrene skal være involvert i prosjektene.  

Samarbeidet mellom karrieresentrene og øvrige prosjektgruppeaktører virker ofte å springe ut 

fra eksisterende samarbeid fra andre prosjekter hvor man har sett at samarbeidet har vært 

fruktbart. Eksempelvis er partnerskap for karriereveiledning et samarbeid som også danner 
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grunnlag for samarbeid om opplæring av kompetansetillitsvalgte. Vi har også eksempel fra ett av 

prosjektene på at opplæringen av kompetansetillitsvalgte var det som alene ført til samarbeid 

mellom en karriereaktør og øvrige prosjektgruppedeltakere, uten at tidligere samarbeid forelå.   

Der karrieresentrene inngår i prosjektene, bidrar de ofte i undervisningen ved å gi opplæring om 

veiledningsmetodikk og hvordan man kan skape rammene for en god dialog med de ansatte. I 

flere av intervjuene blir karrieresentrenes kompetanse innen veiledningsfeltet trukket frem som 

et svært viktig bidrag til opplæringsopplegget, siden den ansvarlige opplæringsaktørene ikke har 

denne kompetansen i like stor grad som karrieresentrene. Karrieresentrene tilfører dermed et 

ekstra element til kursene som man ellers ville ha mistet dersom karrieresentrene hadde uteblitt 

fra samarbeidet.  

I den grad de vi har intervjuet ikke ser relevansen eller verdien av at karrieresentrene skal være 

med i prosjektene, virker dette å springe ut fra to forhold. For det første har det sammenheng 

med at det ikke finnes tradisjon for eller erfaringer med å samarbeide med karrieresentrene. 

Dette kan eksempelvis ha å gjøre med at det ikke er opprettet karrieresentre i alle regioner. For 

det andre gis det i noen sammenhenger uttrykk for en «vi mot dem-holdning». Til grunn for 

holdningen virker det ligge en oppfatning av at AOF «alltid» har drevet med opplæring av 

voksne, og de er derfor de best egnede aktørene å bruke i opplæringen av kompetansetillits-

valgte.  

Det kan også nevnes at i ett av prosjektene vi har intervjuet representanter fra, vises det til at 

karrieresenteret i den respektive regionen ble ført opp som formell samarbeidspart i tilskudds-

søknaden, uten at karrieresenteret var informert eller faktisk involvert. Det etterlyses derfor at 

Vox i framtidige søknadsprosesser ber om en signert intensjonsavtale mellom prosjektgruppeak-

tørene.  

4.2.2 Prosjektenes samarbeid med arbeidsgiversiden i arbeidslivet  

Så å si alle som vi har intervjuet fremhever samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden 

som et helt avgjørende punkt for å nå målene med kompetansetillitsvalgtordningen. Dette er 

viktig for forankringen av ordningen, men også for satsingen på kompetanseheving blant ansatte 

som sådan. Samtidig har mange av prosjektene erfart at det er utfordrende å få med arbeidsgi-

versiden i prosjektene. Hovedårsaken til dette virker å være forholdet som vi allerede har vært 

inne på i avsnitt 3.2, der bl.a. arbeidsgiversiden ser det som prinsipielt utfordrende å støtte opp 

om en tilskuddsordning som støtter opp om kompetanseheving av tillitsvalgte.  

Hvilke holdninger arbeidsgiversiden på sentralt nivå har til tilskuddsordningen av kompetansetil-

litsvalgte har en sterk symbolsk betydning og sender signaler til regionale og lokale organisasjo-

ner og forbund om hvordan de skal forholde seg til tilskuddsordningen for kompetansetillits-

valgte, til en ev. deltakelse i prosjektgruppene og til opplæringen som finner sted av de kompe-

tansetillitsvalgte. Dersom en sentral forankring av tilskuddsordningen ikke finnes, kan dette gå ut 

over hvorvidt kompetanseheving i arbeidslivet anses for å være et prioritert område, hvorvidt 
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kompetansetillitsvalgte oppfattes å være et viktig virkemiddel for å heve kompetansen i arbeids-

livet, og hvorvidt opplæringen av kompetansetillitsvalgte sees på som nødvendig som del av sat-

singen.  

I intervjuene fremkommer det eksempler på at arbeidsgiverorganisasjonene lokalt først har stilt 

seg positive til å delta i prosjektene, for deretter å plutselig trekke seg fra samarbeidet.  I inter-

vjuene forklares dette med at det har kommet sentrale signaler om at ordningen ikke skal støt-

tes opp om. Videre fremkommer det eksempler på at arbeidsgiverorganisasjonene lokalt gir 

muntlig støtte til ordningen, men uten at de ønsker å inngå som prosjektpart formelt. I ett av 

prosjektene som ligger til grunn for intervjuene i dette prosjektet, har de ønsket å få med repre-

sentanter fra arbeidsgiversiden i prosjektets styringsgruppe, men uten hell. De har derfor hen-

vendt seg direkte til enkeltvirksomheter, og på denne måten fått med HR-sjefer eller lignende. 

Samtidig kjenner vi til eksempler der arbeidsgiversiden lokalt velger å delta i prosjektene, til tross 

for at dette ikke samsvarer med holdningene sentralt. Sånn sett kan vi si at arbeidsgiversidens 

sentrale holdninger i og for seg har mindre betydning, med mindre regionale og lokale organisa-

sjoner føler seg bundet av signalene, og dermed unnlater å delta i prosjektene tilknyttet til-

skuddsordningen for kompetansetillitsvalgte.  

At arbeidsgiversiden er med i prosjektene øker sjansen for dialog mellom prosjektet og med le-

delsessiden på hver enkelt arbeidsplass. For det første kan dette bidra til prioritering av kompe-

tanseheving på arbeidsplassen. Videre kan dette føre til at ledelsen inkluderer de kompetansetil-

litsvalgte i arbeidet, og ledelsen vil trolig se nytten av opplæringen for de kompetansetillits-

valgte.  

At arbeidsgiversiden er med i prosjektene kan for det andre virke positivt inn på rekrutteringen 

av kursdeltakere, ved at flere fra ledelsen i virksomhetene deltar i opplæringen for kompetanse-

tillitsvalgte. Det varierer i hvilken grad det foreligger praksis om å åpne opplæringen for virksom-

hetsledelsen, men intervjuene viser at det sees det på som positivt at ledelsen deltar. Dette bi-

drar til en sterkere forankring av satsingen på kompetanseheving, og et bedre grunnlag for sam-

arbeid mellom kompetansetillitsvalgte og ledelsen etter endt opplæring.  

4.3 Brukereffekt: Samarbeid i virksomhetene, informasjon og motiva-
sjon  

I dette avsnittet vil vi se nærmere på i hvilken grad tilskuddsordningen for kompetansetillits-

valgte har gitt resultater i form av mer samarbeid om kompetanseheving innad i virksomhetene, 

og mer informasjon om og motivasjon til å delta i kompetansehevende tiltak blant ansatte.  
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4.3.1 Samarbeid innad på arbeidsplassene 

I forrige avsnitt diskuterte vi betydningen av samarbeid i prosjektgruppene mellom relevante ak-

tører, herunder arbeidsgiverorganisasjoner. Her vil vi se nærmere på samarbeidet som finner 

sted i virksomhetene mellom den kompetansetillitsvalgte og ledelsen.   

I intervjuene pekes det på at det er viktig at dialogen mellom ledelsen og den kompetansetillits-

valgte kommer i stand før den kompetansetillitsvalgte skal delta i opplæring. Dette er med på å 

styrke forankringen av det videre arbeidet med kompetanseheving, og for hva som skjer på ar-

beidsplassen etter at den kompetansetillitsvalgte har vært på kurs. Samtidig pekes det på at 

mange av de kompetansetillitsvalgte trenger kunnskap om hvordan de kan gå frem for å etablere 

en slik dialog, og dette er noe av det de lærer i opplæringen for kompetansetillitsvalgte. Man 

står dermed overfor en «høna og egget-problemstilling».  

Det som her beskrives, underbygges av spørreundersøkelsen vi har gjennomført blant kompe-

tansetillitsvalgte som har deltatt i opplæring. Her svarer 55 pst. at de har fått til en god dialog 

om kompetanseheving med ledelsen. Videre svarer 45 pst. at det de lærte i opplæringen for 

kompetansetillitsvalgte har vært avgjørende for at dialogen har blitt til. 

Flere av intervjuene peker på at hva som skjer på arbeidsplassen når den kompetansetillitsvalgte 

kommer tilbake fra opplæring, har stor betydning for om man oppnår de resultatene man vil 

med tilskuddsordningen for kompetansetillitsvalgte. I ett av prosjektene som har kurs i 2015, 

vurderes det derfor om de skal etablere et oppfølgingsopplegg der de inviterer tidligere kursdelt-

akere og eventuelt representanter fra ledelsen til dagsseminar for å snakke om det som refere-

res til som «etterlivet». Samtidig som «etterlivet» sees på som en kritisk fase, er gjengangstonen 

i intervjuene at ledelsen har støtte opp om de kompetansetillitsvalgtes arbeid.   
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4.3.2 Usikkerhet knyttet til informasjon og motivasjon 

De ansatte vi har intervjuet har i løpet av de senere årene deltatt i kompetansehevende opplæ-

ring. De synes imidlertid det er vanskelig å si om motivasjonene til dette og informasjonen de har 

fått kan relateres til den kompetansetillitsvalgte, og om den kompetansetillitsvalgte har deltatt i 

opplæring eller ikke. Når det kommer til motivasjon, så pekes det også på at mekanismer som 

omstillings- og oppsigelsesprosesser og konkurranse fra yngre kolleger har fremtvunget ønske 

om å delta i kompetanseheving. 

Samtidig viser intervjuene med både prosjektgruppeaktørene, kompetansetillitsvalgte, arbeidsgi-

vere og ansatte at de har en klar oppfatning om at de kompetansetillitsvalgte og opplæring av de 

kompetansetillitsvalgte har ført til økt vektlegging av kompetanseheving på arbeidsplassen. 

Dette kan dreie seg om flere ting, men eksempelvis viser noen helt konkret til at antallet som har 

tatt fagbrev har økt som følge av satsingen. 

Intervjuobjektene har imidlertid synes det har vært vanskelig å svare på hvor viktig de kompe-

tansetillitsvalgtes rolle har vært i den økte satsingen. Noe av grunnen til dette er at det er for tid-

lig å si noe om virkningen. Andre peker på at det er flere tiltaks som er iverksatt samtidig, og der-

for vanskelig å svare på hva som har ført til hva. Som følge av dette har det også vært vanskelig 

for respondentene å si noe om hvilken betydning opplæringen av de kompetansetillitsvalgte har 

hatt.  

 Figur 4.2 
«Opplever du at ledelsen på arbeidsplassen din har lagt til rette for at du har skullet kunne utføre 
oppgaven som kompetansetillitsvalgt?» (Svar i pst.) 

 
Note: N = 22 
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Spørreundersøkelsen viser imidlertid at 86 pst. av de kompetansetillitsvalgte som har deltatt i 

opplæring, helt eller delvis er enig i påstanden om at kompetansetillitsvalgtes arbeid bidrar til 

økt bevissthet om etter- og videreutdanning på arbeidsplassen (figur 4.4). 81 pst. svarer at arbei-

det gir de ansatte mer motivasjon og 73 pst. svarer at kompetansetillitsvalgtes arbeid fører til at 

ansatte faktisk deltar i etter- og videreutdanning.  

Videre viser svarene at 55 pst. er delvis eller helt uenig i påstanden om at de ansatte alt i alt ville 

hatt den samme bevisstheten og motivasjonen til å ta etter- og videreutdanning uten arbeidet 

de kompetansetillitsvalgte gjør. Og til slutt svarer 59 pst. at de er delvis eller helt uenig i at an-

satte ville ha deltatt like mye i etter- og videreutdanning uten de kompetansetillitsvalgtes arbeid.  

Resultatene tyder på at de kompetansetillitsvalgte selv mener at deres funksjon som kompetan-

setillitsvalgt er viktig for å nå målene i tilskuddsordningen. De vurderer det også slik at de kom-

petansetillitsvalgtes arbeidet har stor addisjonalitet eller merverdi, siden de samme resultatene 

hadde uteblitt uten de kompetansetillitsvalgte.    

Resultatene fra spørreundersøkelsen gir videre en pekepinn på hvordan de kompetansetillits-

valgte som har tatt opplæring vurderer betydningen av denne for arbeidet de utfører. På spørs-

mål om hvor viktig opplæringen har vært for at de skal gjøre en god jobb som kompetansetillits-

valgt, har over 77 pst. svart at opplæringen var svært nyttig, og ytterligere 18 pst. har svart at 

den var delvis nyttig.  

En av de hovedtillitsvalgte som vi har intervjuet, legger imidlertid vekt på at utnevnelse av egne 

kompetansetillitsvalgte og egne opplæringskurs for kompetansetillitsvalgte først og fremst er 

viktig i bedrifter som mangler en kultur for kompetanseheving. Med erfaring fra egen arbeids-

plass, vises det til at alle tillitsvalgte jobber med kompetanseutvikling, uten at noen er utpekt til 

å være kompetansetillitsvalgt. Det er også en ukjent problemstilling at ansatte ikke ønsker å 

delta i opplæring. Dette er med på å understreke viktigheten av at tilskuddsordningen for kom-

petansetillitsvalgte rettes mot de delene av arbeidslivet hvor det er lavest satsing på kompetan-

seheving blant ansatte.   

Figur 4.3 
Svar på påstander angitt under (svar i pst.) 

 
Note: N = 22 

 

Påstand Helt enig Delvis enig Både og Delvis uenig Helt uenig Total

Kompetansetillitsvalgtes arbeid bidrar til økt bevissthet

om etter- og videreutdanning på arbeidsplassen 59 27 14 0 0 100

Kompetansetillitsvalgtes arbeid bidrar til at ansatte 

blir mer motiverte til å delta i etter- og videreutdanning 45 36 18 0 0 100

Kompetansetillitsvalgtes arbeid fører til økt deltakelse 

i etter- og videreutdanning blant ansatte 41 32 27 0 0 100

Alt i alt ville de ansatte hatt den samme bevisstheten om og motivasjonen 

til å ta etter- og videreutdanning uten kompetansetillitsvalgte 0 14 32 41 14 100

Alt i alt ville de ansatte deltatt like mye i 

etter- og videreutdanning uten kompetansetillitsvalgte 9 14 18 32 27 100
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Noen av intervjuene som vi har gjennomført med ledere, er også med på å belyse viktigheten av 

de kompetansetillitsvalgtes arbeid og opplæringen de får. Her sier noen at de kompetansetillits-

valgte er helt avgjørende for å få til virksomhetens satsing på kompetanseheving. I arbeidet opp-

leves de kompetansetillitsvalgte å være en ressurs for ledelsen. Det er flere styrker ved de kom-

petansetillitsvalgte som trekkes frem.  

For det første legges det vekt på at de kompetansetillitsvalgtes styrker først og fremst henger 

sammen med opplæringen som de får i opplæringen for kompetansetillitsvalgte. Eksempelvis vi-

ses det til at de kompetansetillitsvalgte kan bidra i kartleggingen av ansattes kompetanse, og de 

har også lært seg hvordan de kan ha en god dialog med de ansatte. For det andre har de ansatte 

et helt annet tillitsforhold til de kompetansetillitsvalgte enn til ledelsen. Tillitsforholdet pekes på 

som svært viktig, da mange ansatte som har behov for kompetanseheving blir sårbare i en pro-

sess der man skal kartlegge den enkeltes kompetanse, og der mange har et svært anstrengt for-

hold til skolegang.  

Et annet forhold som viser at de kompetansetillitsvalgte sees på som en ressurs og at opplæ-

ringen de får er verdifull, er at det er relativt vanlig at de kompetansetillitsvalgte går over til en 

lederstilling etter å ha deltatt i opplæring for kompetansetillitsvalgte. Resultatene fra spørre-

undersøkelsen indikerer en forskyvning i den totale kursdeltakermassen fra å være tillits-

valgt/hovedtillitsvalgt på kurstidspunktet, til i dag å være ansatt i ledelsen/HR. Dette illustreres i 

figuren under (figur 4.4). Andelen som var hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt da de tok kurs og frem til i 

dag har minket. Tilsvarende har andelen som var ansatt i ledelsen/HR da de tok opplæring frem 

til i dag økt.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16 Opplæring har funnet sted en gang i tidsrommet 2011-2014. Svartidspunktet var høst 2015. 
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4.4 Samfunnseffekt: Livslang læring og konkurransedyktig arbeids- og 
næringsliv 

Å måle samfunnseffektene av et tiltak, vil normalt ikke la seg gjøre før tiår etter at tiltaket er 

iverksatt. Ergo er det for tidlig å si noe om disse forholdene per i dag. Vi vil likevel belyse temaet 

ved å vise til noen momenter som har fremkommet i intervjuene.  

I ett av intervjuene vi har gjennomført fremmes tilskuddsordningen som et kjernetiltak innenfor 

satsingen på livslang læring. Dette begrunnes med at yrkesrettet opplæring er et svært sentralt 

element i tilretteleggingen for læring gjennom hele live. I lys av dette, utfordrer tilskuddsord-

ningen et av de største suksesskriteriene for å få til en skikkelig satsing på kompetanseheving i 

arbeidslivet. Suksesskriteriene som det vises til er å få til godt samarbeid og god dialog om kom-

petanseheving mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i arbeidslivet, og mellom ansatte og 

ledelsen i virksomhetene. 

En annen ønsket effekt av tiltaket er at man skal styrke norsk arbeids- og næringslivs konkurran-

seevne og produktivitet gjennom å heve ansattes kompetanse. Intervjuene med hovedtillits-

valgte, tillitsvalgte og ledelse tydeliggjør at arbeidsplassens investering i kompetanse av ansatte 

sees på som en av den viktigste faktoren for å sikre virksomhetenes fremtidige eksistens. I noen 

av intervjuene vises det samtidig til at arbeidsplasser der kompetanseheving ennå ikke priorite-

res i tilstrekkelig grad, og hvor kompetanseheving sees på som en utgift.  

Figur 4.4 
Hva var din rolle på arbeidsplassen da du deltok i opplæring, og hvilken rolle har du i dag? (Svar i pst.) 

 
Note: 10,7 pst. svarer «Annet» 

Note: N = 56 
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Dette viser at arbeidsplassene som ser på kompetanseheving som en investering, og ikke en ut-

gift, også ser nytten av tilskuddsordningen for kompetansetillitsvalgte. Virksomhetene som plas-

serer seg i andre enden av skalaen, ser verken nytten av å satse på kompetanse eller av de kom-

petansetillitsvalgte. Dette styrker argumentet om at man bør jobbe for at tilskuddsordningen for 

kompetansetillitsvalgte i større grad når ut til virksomheter som ikke prioriterer kompetansehe-

ving.   
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5. Effektiviteten av tilskuddsordningen 

I dette kapittelet vil vi vi se nærmere på tre forhold som kan bidra til å bedre kostnadseffektivite-

ten i tilskuddsordningen for kompetansetillitsvalgte.  

For det første må man sikre at opplæringen gjennomføres, og i det omfanget som man ønsker. 

På denne måten legger man til rette for at ressurser som brukes i søknadsprosessene og planleg-

gingen av opplæring faktisk materialiserer seg i gjennomføring av kurs. For det andre viser data-

innhentingen at karrieresentrenes deltakelse i prosjektgruppene kan virke positivt både for legi-

timiteten og forankringen av tilskuddsordningen og for rekrutteringen til kursene og opplæ-

ringens innhold. Klarer man å dra nytte av karrieresentrenes styrker inn i prosjektene vil man 

dermed kunne utnytte tilskuddet til opplæring av kompetansetillitsvalgte mer optimalt. I tillegg 

vil man kunne få mer ut av tilskuddet som Vox gir til fylkeskommunene for å fremme karrierevei-

ledningsarbeid, og som ofte anvendes til å finansiere karrieresentrene. For det tredje vil man 

kunne utnytte tilskuddet til opplæring av kompetansetillitsvalgte bedre ved å sikre at de med la-

vest kompetanse i arbeidslivet får dra nytte av tilskuddsordningen.  

5.1 Må sikre et tilstrekkelig tilfang av kursdeltakere fra hele arbeidsli-
vet 

Som vi har omtalt tidligere i rapporten, er prosjektgruppene ansvarlig for å rekruttere deltakere 

til kursene for kompetansetillitsvalgte, og ansvaret virker særlig å ligge på opplæringsansvarlig 

og de involverte arbeidslivsorganisasjonene.  

Vi vet at det kan være utfordrende å sikre deltakelse i kursene, og dette er en av hovedårsakene 

til at kurs avlyses eller til at kurs avvikles i mindre skala enn først planlagt. Noe av utfordringen 

kan tilskrives at organiseringsformen i prosjektene ikke er hensiktsmessig innrettet. Noe av ut-

fordringen er samtidig knyttet til hvorvidt kompetanseheving er et prioritert område på den en-

kelte arbeidsplass. Dette påvirker kostnadseffektiviteten på følgende måte:  

o Prosjektgruppeaktørene bruker ressurser på å søke om tilskudd fra Vox, og Vox bruker 

ressurser på å behandle søknadene og ev. tildele tilskudd.  

o Prosjektgruppeaktørene som har fått tilskudd, bruker deler av tilskuddet til rekrutte-

ringsarbeid og tilrettelegging av opplæringsopplegget. 

o Både i tilfeller der opplæringen avlyses og der opplæringen gjennomføres i begrenset 

omfang, har man bruk ressurser uten at det har ført til optimal opplæring for kompe-

tansetillitsvalgte.  

For å heve effektiviteten må man derfor iverksette justeringer av tilskuddsordningen slik at man 

styrker robusthetene i tilfanget av kursdeltakere. Vi vil komme nærmere inn på forslag til tiltak i 

kapittel 6.     
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5.2 Må sikre karrieresentrenes deltakelse  

I mange av prosjektene som har fått tilskudd fra Vox, er de fylkesvise karrieresentrene represen-

tert. Som vi tidligere har omtalt bidrar dette etter vår vurdering til at tilskuddet benyttes mer ef-

fektivt enn dersom karrieresentrene ikke var inkludert.  

For det første styrker karrieresentrene rekrutteringsgrunnlaget, og dermed øker også sjansene 

for at ressurser som anvendes i forbindelse med søknadsprosessene av tilskudd og til å planlegge 

opplæring, faktisk fører til gjennomføring av kurs.    

For det andre er det slik at det i de aller fleste fylker er opprettet fylkesvise karrieresentre, og 

disse er underlagt fylkeskommunene. Karrieresentrene finansieres av fylkeskommunale midler, 

og noe av dette finansieres av et særskilt tilskudd som fylkeskommunene kan motta fra Vox, og 

som skal gå til å fremme karriereveiledningsrelaterte tiltak i fylkene (DAMVAD 2012, Proba sam-

funnsanalyse og DAMVAD 2014). Også dette tilskuddet vil bli anvendt mer effektivt, dersom man 

utnytter karrieresentrene på en hensiktsmessig måte i tilskuddsordningen for kompetansetillits-

valgte. Effektiviteten ligger i at karrieresentrenes kompetanse anvendes på flere områder enn 

den ellers ville ha blitt brukt, og man får med andre ord mer ut av pengene.  

I tillegg er det relevant å vise til vår tidligere omtale av at partnerskapene for karriereveiledning 

danner grunnlaget for noen av samarbeidene som prosjektene bygger på.  Der prosjektene 

springer ut fra allerede eksisterende samarbeidsplattformer, fører dette til at det blir lavere 

kostnader forbundet med å etablere samarbeidskonstellasjoner som kreves for å kunne søke Vox 

om tilskudd.    

Det er derfor flere forhold som tilsier at man må ivareta karrieresentrenes deltakelse i prosjek-

tene. Vi viser til kapittel 6 for nærmere omtale av forslag til tiltak. 

5.3 Må sikre at man når de som trenger det mest 

Innledningsvis i rapporten viste vi til at noe av opphavet til tilskuddsordningen for kompetanse-

tillitsvalgte har vært å fremme kompetanseheving blant de gruppene i arbeidslivet som trenger 

det mest – altså de med lavest kompetanse. Hovedinntrykket fra intervjuene er imidlertid at pro-

sjektgruppeaktørene først og fremst henvender seg til arbeidsplasser der de allerede kjenner til 

at kompetanseheving er et mer eller mindre prioritert område.  

I lys av effektivitetsspørsmålet, er de negative følgene av dette at man ikke når ut til virksomhe-

ter som samlet sett har mest behov for et kompetansehevingsløft blant de ansatte. Tilskudds-

ordningen får dermed ikke virkningen der midlene kan tenkes å få størst betydning.  

Utfordringen kan imøtekommes ved å tilrettelegge tilskuddsordningen for kompetansetillits-

valgte slik at rekrutteringen i større grad dreies mot virksomheter med størst behov. Vi vil 

komme nærmere inn på forslag til tiltak i kapittel 6.  
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6. Oppsummering og anbefalinger 

I dette kapittelet vil vi gi en oppsummering av de mest sentrale funnene i rapporten og fremme 

forslag til tiltak for å gjøre ordningen mer målrettet.   

6.1 Oppsummerende betraktninger 

Oppsummerer vi funnene i dette prosjektet, er det flere forhold som tyder på at ønskede resul-

tater alt i alt er oppnådd.  Samtidig er det mange forhold som tilsier at tilskuddsordningens orga-

nisering og innretning bør justeres for å oppnå ønskede resultater i enda større grad enn i dag.  

Hvis vi først oppsummere forholdene som tilsier at måloppnåelse foreligger, kan vi si at til-

skuddsordningen for kompetansetillitsvalgte oppfyller aktivitetsmålene som er satt for ord-

ningen. For det første opprettes som oftest opplæring for kompetansetillitsvalgte der tilskudd 

tildeles. For det andre ser vi at prosjektgruppene består av flere aktører som søker om tilskudd 

sammen, og som sammen står for opplæringstilbudet for de kompetansetillitsvalgte.  

Det er også flere forhold som tyder på at brukereffektene er oppnådd. For det første sees kom-

petansetillitsvalgte på som en viktig ressurs i arbeidet med å fremme kompetanseheving av an-

satte, og opplæringen som de kompetansetillitsvalgte får er sentral for at de skal kunne gjøre en 

god jobb. At de tillitsvalgte deltar i opplæring for kompetansetillitsvalgte er for det andre med på 

å fremme samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelsen på en arbeidsplass om kompetanseheving 

for ansatte. Deltakelse i opplæring fremmer også dialog mellom kompetansetillitsvalgt og an-

satte. For det tredje tyder funnene i prosjektet på at satsingen på opplæring av kompetansetil-

litsvalgte bidrar til en generell økt vektlegging av kompetanseheving av ansatte på arbeidsplas-

sene. I noen tilfeller knyttes ansattes økte deltakelse i kompetansehevingstiltak direkte til sat-

singen. Til slutt er det forhold som tyder på at tilskuddsordningen er med på å fremme de øns-

kede samfunnseffektene, da ordningen både sees på som et sentralt tiltak innunder satsingen på 

livslang læring og for å heve kompetansen i arbeidslivet.  

Ser vi videre på utfordringene som taler for at tilskuddsordningen bør justeres, kan disse opp-

summeres i følgende kulepunkter: 

o I dag fremstår ordningen primært som et statlig tilskudd som finansierer opplæring for 

tillitsvalgte, mens målet om at opplæringen i neste steg skal føre til økt kompetansehe-

ving i arbeidslivet blir sekundært.  

o At dagens ordning fremstår som en finansiering av opplæring for tillitsvalgte utfordrer 

tilskuddsordningens legitimitet og oppslutning blant arbeidsgiverorganisasjonene og le-

delsen i virksomheter. Dette gjør at arbeidsgiversiden ikke er med i prosjektene, og kan 

også påvirke mulighetene de kompetansetillitsvalgte får til å delta i opplæring og til å 

fremme kompetanseheving på arbeidsplassen.   
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o Tilskuddsordningen sees på som en ordning for tillitsvalgte, og særlig for tillitsvalgte inn-

under LO-organisasjonen. Dette har sammenheng med at LO og AOF er gjennomgående 

sterkt representert i prosjektene. Dette gir følgende konsekvenser: 

o Rekrutteringen av deltakere til opplæring for kompetansetillitsvalgte skjer pri-

mært fra arbeidsplasser der tillitsvalgte tilknyttet LO er sterkt representert.  

o Tillitsvalgte fra andre organisasjoner oppsøker ikke opplæringstilbudet av eget 

initiativ. 

o Tilskuddsordningen fremstår ikke som et tiltak for hele arbeidslivet.    

o Det viser seg at rekrutteringen skjer fra virksomheter som allerede har en eller annen 

form for satsing på kompetanseheving blant ansatte. Dette gjør at ordningen ikke treffer 

der behovet for kompetanseheving er størst. Dette viser også at tilskuddsordningen og 

opplæringen av kompetansetillitsvalgte ikke er avgjørende for at kompetanseheving fin-

ner sted. 

o Det er forhold som tyder på at opplæring for kompetansetillitsvalgte hadde funnet sted, 

uavhengig av tilskuddet som i dag tildeles. 

o Samarbeidet som finner sted mellom aktørene som inngår i prosjektgruppene ser i all ho-

vedsak ut til å ha funnet sted uavhengig av tilskuddsordningen, da prosjektgruppesam-

mensetningen ofte bygger på etablerte samarbeid. 

Det er to sentrale forhold som viser at merverdien/addisjonaliteten av tilskuddsordningen er li-

ten eller usikker. For det første ser vi at tilskuddsordningen ikke er avgjørende for at opplæring 

av kompetansetillitsvalgte tilbys. Intervjuene tyder samtidig på at tilskuddet har betydning for 

opplæringens omfang, både med tanke på antall opplæringsopplegg som tilbys og den innholds-

messige bredden i opplæringen. For det andre er det usikkerhet knyttet til hvor stor betydning 

opplæringen av de kompetanestillitsvalgte har for at de kompetansetillitsvalgte skal ha påvirk-

ning på kompetansehevingen på den enkelte arbeidsplass. Intervjuene tyder likevel på at opplæ-

ringen for kompetansetillitsvalgte påvirker hvor stor gjennomslagskraft den kompetanetillits-

valgte har. Ønsker staten å bidra til at opplæringen er av et visst omfang, både i utbredelse og 

innhold, og at satsingen på kompetanseheving på den enkelte arbeidsplass er av et visst omfang, 

er det derfor grunn til å videreføre en eller annen form for tilskudd. Funnen i prosjektet tilsier 

imidlertid at tilskuddsordningens organisering og innretning bør justeres for å oppnå ønskede 

resultater i større grad enn i dag, og det er dette som er utgangspunktet for tiltaksforslagene 

som fremmes i neste avsnitt.  

6.2 Forslag til tiltak 

Vi foreslår følgende tiltak for å målrette anvendelsen av midlene som i dag inngår i tilskuddsord-

ningen for kompetansetillitsvalgte: 

D. Tilskuddsordningens innretning bør justeres slik at den sikrer sterkere legitimitet og opp-

slutning fra arbeidsgiversiden i arbeidslivet. 
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o Ordningen bør innrettes slik at det er tydelig at tilskuddet skal bidra til yrkesrettet kom-

petanseheving for ansatte, i stedet for at ordningen fremstår som et tilskudd til opplæ-

ring av kompetansetillitsvalgte.   

o Ordningen kan fortsatt bestå av et opplæringsopplegg, men det bør være tydelig at kur-

set skal tilføre både ledere og tillitsvalgte kompetanse om å fremme yrkesrettet kompe-

tanseheving på arbeidsplassen. 

o Målgruppen for opplæringen bør både være tillitsvalgte og representanter fra ledelsen.  

o Det bør vurderes om det trenger å være tillitsvalgte som deltar i opplæringen 

som representant for de ansatte. Et forhold som taler imot dette er at mange til-

litsvalgte har utfordringer med å avsette tid til å ivareta oppgaven som kompe-

tansetillitsvalgt. Det kan være andre enn tillitsvalgte som er egnet til å ivareta an-

sattes interesser i kompetansespørsmål. Egnethet kan dreie seg om personlige 

egenskaper og interesse for å jobbe med kompetanseheving, evnen til å etablere 

god dialog med og tillit hos ledelsen og ansatte, kjennskap til arbeidstakeres be-

hov for kompetanseheving mv. Det kan for eksempel være snakk om personer 

som tidligere har hatt et tillitsvalgtverv, med særlig interesse for å jobbe med 

kompetanseheving, med en sterk posisjon blant de ansatte og ledelsen mv. 

o Betegnelsen på tilskuddsordningen og opplæringen bør endres slik at den gjenspeiler 

målsetningen og målgruppen. 

 

E. For å underbygge de foreslåtte endringene over, og for å sikre en bredest mulig rekrutte-

ring til kursene, bør det legges sterkere føringer for prosjektgruppesammensetningen, 

samt hva de ulike aktørene skal bidra med.    

o I kriteriene for tildeling av tilskudd bør det stilles krav til at karrieresentrene skal ha en 

sentral posisjon i prosjektgruppene. Karrieresentrene er en partipolitisk og arbeidslivs-

messig nøytral aktør som jobber inn mot hele arbeidslivet, både ansatte og ledelse. Kar-

rieresentrene bør derfor ha en sentral rolle i arbeidet med å informere om og rekruttere 

deltakere til kursene. Dette kan sikre en bred oppslutning om tilskuddsordningen og 

kursdeltakelse fra et bredt lag av arbeidslivet, samt deltakelse fra både tillitsvalgte og le-

dere. Karrieresentrene bør også ha i oppgave å kontakte virksomheter med særlig behov 

for bistand til å fremme kompetanseheving blant ansatte.    

o Det bør vurderes om det er behov for å øke tilskuddsrammen for å dekke karrieresentre-

nes arbeid.   

o Det bør stilles krav til at opplæringsaktørene skal være nøytrale aktører, og at de skal 

jobbe like bredt inn mot arbeidslivet som vi skisserer for de fylkesvise karrieresentrene. 

Dette vil være særlig viktig der karrieresentre ikke er etablert.    

o For å motvirke at påmeldte deltakere melder avbud rett før kursstart, kan det vurderes 

om det skal innføres en påmeldingsavgift. Dette må veies opp mot risikoen for at færre 

melder seg på kurs i utgangspunktet, som også trolig vil ha sammenheng med hvem som 
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betaler avgiften. Ved en innføring av påmeldingsavgift, vil det også måtte vurderes om 

tilskuddet fra Vox skal avkortes mot inntektene fra påmeldingsavgiften.  

 

F. Kursdeltakere (ledere og tillitsvalgte) bør følges opp etter at opplæringen er fullført for å 

imøtekomme utfordringer relatert til «etterlivet». Oppfølgingen bør være en integrert 

del av opplæringsopplegget, og dermed gjøres kjent for kursdeltakerne ved påmelding til 

kurs. Dette vil legge til rette for at opplæringen fører frem til ønskede resultater, da 

mange peker på at et avgjørende punkt for tilskuddsordningens suksess er det som skjer 

på arbeidsplassen etter endt opplæring.  

o  Det bør stilles krav til at søker av tilskudd skal redegjøre for hvordan prosjektene skal 

følge opp arbeidet etter at kursene er avsluttet.  

o Det bør vurderes om tilskuddsrammen bør økes for å dekke oppfølgingsarbeidet.  

Vi anbefaler at Kunnskapsdepartementet og Vox vurderer om anbefalingene som her fremmes 

er av en slik art at det lar seg gjøre å videreføre dagens ordning med noen justeringer, eller om 

det er mest hensiktsmessig å avvikle dagens tilskudd og i stedet opprette en ny ordning. Et sterkt 

argumentet for at man avvikler dagens ordning er at det vil legge til rette for at arbeidsgiversi-

den i arbeidslivet får eierskap til den nye tilskuddsordning. Dette er et argument som bør veie 

tungt, gitt at manglende forankring fra arbeidsgiversiden er et sentralt punkt for at dagens til-

skuddsordning ikke fungerer optimalt. Tilsvarende er et sterkest argument for å viderefører da-

gens ordning, at man beholder oppslutningen fra arbeidstakersiden i arbeidslivet. Avvikler man 

dagens ordning kan man risikere at arbeidstakerorganisasjonene i stedet etablerer egne opplæ-

ringsopplegg gjennom det etablerte tillitsvalgtsystemet.   
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Vedlegg I: Respondenter   

Representert i gruppeintervjuet 

o AOF Møre og Romsdal 

o AOF Østfold 

o Folkeuniversitetet Vestlandet 

o Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 

o Karrieresenter Østfold 

o Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 

 

Representert i individuelle intervjuer 

Prosjektene 

o AOF Østfold 

o LO Østfold 

o Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 

o Nordland fylkeskommune 

o NHO Nordland 

o Nord-Trøndelag fylkeskommune/Nord-Trøndelag karrieresenter  

o LO Nord-Trøndelag 

o Folkeuniversitetet Vestlandet 

o Delta Hordaland 

o Senter for yrkesrettleiing/Karriere Stord 

Virksomhetene 

o Kronos Titan AS v/tillitsvalgt, personalsjef og ansatt 

o Bakers v/HR-ansvarlig, tillitsvalgt og ansatt 

o Kværner Verdalen v/tillitsvalgt 

o Os kommune v/HR-ansvarlig og tillitsvalgt 
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Samfunnsøkonomisk analyse har særskilt fokus på sam-

funnsøkonomiske problemstillinger i skjæringspunktet 

mellom næringers og samfunnets interesser, mel-

lom makroøkonomiske utviklingstrekk og markeders 

respons, mellom individ og samfunn og i tilknytning til 

samfunnets institusjoner. 
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