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Utfordringer i kompetansepolitikken
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• Å skape et relevant utdanningstilbud

• Å lage incitamenter for arbeidstakeren 

• Å sikre at utdanningen er relevant for bedrift / 
samfunn / arbeidstaker

• Å lage en god finansieringsordning



Tariffavtalen som instrument
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• Tariffavtalen regulerer arbeidslivet

• Omfatter mange aspekter ved arbeidsforholdet

• Balanserer interesser – kan gi fellesløsninger 
(løse kollektive handlingsproblemer)

• Tariffavtaledekning er høy i Norge
• Offentlig sektor 100 %

• Privat sektor ca 57 % (men stor variasjon)



Etter- og videreutdanning i tariffavtalene i 
offentlig sektor
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• Staten

• Kommunene og fylkeskommunene/KS

• Oslo kommune

• Spekter Helse (Helseforetakene)



Kobling mellom kompetanse og lønn
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• Særlig sterk i staten og i offentlig sektor
• Formalkompetanse ofte avgjørende for avlønning

• Tariffavtaler i offentlig sektor har lønnsinndeling 
etter kompetanse

• Tariffavtaler i privat sektor har også ofte 
kompetanseelementer i lønnsfastsettingen



Formalkompetansens betydning svekket?
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• Utvikling mot mer individuell lønnsfastsetting
• Lønnsgrupper etter utdanning har fått mindre 

betydning

• Arbeidsgiver ønsker større innflytelse over lønn



Kompetansens betydning for 
virksomhetene
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• Generelle formuleringer i tariffavtalene

• Understreker at kompetanse har betydning

• En intensjonserklæring 

• Binder partene til å legge vekt på kompetanse



Ansvaret for å finansiere EVU
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• Mulige interessemotsetninger

• Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver et 
begrenset ansvar

• Bedriftens behov er viktigst for arbeidsgiver

• Arbeidstaker kan ha andre interesser (søke andre 
jobber, egenutvikling, få høyere lønn)



Kompetansekartlegging
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• Tariffavtalene slår fast at arbeidsgiver har 
ansvar for å kartlegge kompetanse
• de ansattes kompetanse

• bedriftens (framtidige) kompetansebehov



Rett til å ta etter- og videreutdanning
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• Tariffavtaler gir sjelden rett til EVU
• Tariffavtalen til legene og lærerne er et unntak

• Plikt til å ta etter- og videreutdanning kan være 
lovregulert (revisorer, yrkessjåfører, veterinær-
og psykologspesialister)



Permisjonsrettigheter i tariffavtalene
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• Noen yrkesgrupper har rett til EVU-permisjon
• Rett til eksamensfri, lesedager 

• Videreutdanning for leger

• Tariffavtaler åpner vanligvis for en mulighet:
• Kan gi permisjon

• Vanligvis arbeidsgiver som avgjør



Dekning av studieavgifter
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• Tariffavtalene omtaler av og til stipendordninger
• Dekning av studieutgift, bøker, materiell m.v.

• Reise og opphold ved etatsskoler (staten)



Støtte til livsopphold
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• Permisjon med lønn 
• Gis vanligvis bare der arbeidsgiver har et stort behov 

eller er lovpålagt å gi ansatte opplæring

• Da dekkes vanligvis også studiekostnader

• Kombineres av og til med bindingstid
• Staten og KS: kan inngås avtale om bindingstid

• Oslo kommune: skal inngås avtale om bindingstid



Finnes det støtteordninger for EVU?
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• Tariffbaserte ordninger – begge parter bidrar

• Profesjonsbaserte ordninger
• Gjerne finansiert over folketrygden

• Bidrag fra arbeidsgiver og arbeidstaker

• Kan være regulert i forhandlinger med 
arbeidstakerorganisasjonene

• Arbeidstakerorganisasjonenes egen stipend



Tariffbaserte stipendordninger
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• OU-fond (opplærings- og utviklingsfond)
• Begge parter bidrar – skal fremme opplysning og 

utdanning

• Opplæring av tillitsvalgte og ledere

• I Oslo kommune går 20 % til EVU

• Staten: tariffavsatte kompetansemidler
• Til kompetanseutvikling og omstilling



Profesjonsbaserte ordninger
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• Flere utdanningsfond for leger
• Etablert 1960-70-tallet. Forhandlingsbasert  fra 1974

• EVU støttet av lønnsincentiver

• Tariffestet rett til permisjon med full lønn under EVU

• 185 mill. for 2018-2019 – finansiert over folketrygden

• Psykologer (1,9 mill.)

• Fysioterapeuter (34 mill.)

• Kiropraktorer (7,5 mill.)



Profesjonsbaserte ordninger
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• Videreutdanning av lærere
• «Kompetanse for kvalitet» – særskilt ordning

• Avtale mellom myndigheter og partene (ikke 
tariffavtale)

• Staten, arbeidsgiver og arbeidstaker bidrar

• Ca. 1 mrd. per år 



Arbeidstakerorganisajonenens
stipendordninger
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• Mange organisasjoner har egne 
stipendordninger

• Stort sett mindre beløp som fordeles

• Lite egnet til å støtte omfattende utdanningsløp

• Finansiert av medlemmene viser at 
utdanning er viktig for arbeidstakerne



Hvordan løse utfordringene?
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• Sikre relevant kompetanse

• Skape incitamenter til å ta EVU

• Lage finansieringsordninger



Hva er relevant kompetanse?

20

Samfunnsbehov

Virksomhetens behov Arbeidstakers behov



Finansiering - Frivillige tilskuddsordninger 
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• F. eks. støtte fra arbeidsgiver

• Stor relevans for virksomheten

• Passer ikke alle virksomheter – når ikke alle 
arbeidstakere

• Støtte fra andre kilder (f. eks. arbeistaker-
organisasjoner) gir vanligvis bare små bidrag



Finansiering - Skattefinansierte ordninger 
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• F. eks. helseprofesjoner og lærere

• Kommer gjerne i stand gjennom avtaler 
(trepartsavtaler)

• Kan administreres av organisasjonene/partene

• Relevant for samfunnet (mer enn den enkelte 
virksomhet)

• Betydelig finansieringspotensial



Finansiering – tariffavtalte ordninger
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• Sikrer samarbeid og rom for ulike interesser

• Relevans også utover bedrift – f. eks. bransje

• Stort finansieringspotensial – mange bidrar

• Kan kombineres med offentlig finansiering 
(trepartsordninger)

• Partene kan administrere ordningen

• Noen kan falle utenfor (ikke dekket av tariffavtale)



Samarbeid kan gi flere fellesinteresser
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Samfunnsbehov

Virksomhetens behov Arbeidstakers behov
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