
YS mener - Livslang læring 
 

1. Hvorfor livslang læring 
 
Samfunn og arbeidsliv er i endring.  Omstilling preger hverdagen til ansatte i alle sektorer og bransjer. 
Vi står overfor store utfordringer knyttet til miljø og klima, globalisering, verdiskaping, 
befolkningsutvikling, press på velferdstjenester, endringer i næringsstruktur og inkludering. Vi 
opplever også en teknologisk utvikling som endrer måten vi lever, arbeider og forholder oss til 
hverandre på.  
 
Den enkelte arbeidstaker, virksomhetene og samfunnet vil derfor ha behov for kontinuerlig 
kompetanseutvikling gjennom et helt arbeidsliv. Livslang læring vil være sentralt for den enkeltes 
mulighet til å utvikle sine evner, sin livskvalitet og samfunnsdeltakelse, for å ha mulighet til å omstille 
seg i et omskiftelig arbeidsliv, være attraktiv arbeidskraft og for å delta i arbeidslivet fram til 
pensjonsalder. Det er også en forutsetning for å gi levedyktige arbeidsplasser, for utvikling av nye 
arbeidsplasser, og dermed også for å trygge den økonomiske plattformen og bærekraften i 
samfunnet.  
 
Det meste av kompetanseutviklingen skjer i arbeidslivet. Det er på jobb du lærer gjennom erfaring, 
repetisjon, prøving og feiling, samarbeid med andre og får nye utfordringer.  Dette gjelder på alle, 
selv om noen arbeidsplasser er mer læringsintensive enn andre. Livslang læring handler ikke bare om 
den kompetanse og utdanning du har når du begynner i arbeidslivet. Det handler også om hvordan 
og hva du lærer gjennom arbeidserfaring, og om hvordan du fyller på med formell og uformell 
kompetanse i løpet av arbeidslivet.  
 
Betydningen av den læring som skjer i arbeidslivet har vært kjent lenge. Kompetansereformen på 
1990-tallet hadde som mål å skape et helhetlig kompetansesystem der det også var stort fokus på 
læring i arbeidslivet. Siden den gang har den teknologiske utviklingen, arbeidslivets generelle 
kompetansenivå og omstillingsbehovet blitt av en slik art at mulighetene er betydelig større for mer 
effektivt å målrettet arbeidet med å koble mennesker, kompetanse og jobber bedre. Det må 
etableres et system som effektivt klarer å matche og allokere arbeidstakere, kompetanse og 
arbeidsgivere.  
 
Tilstrekkelig livslang læring for arbeidstakerne vil ikke skje av seg selv. Siden arbeidsforhold ikke er 
garantert varige kan ikke virksomheten regne med å få full nytte av investeringer i den ansattes 
kompetanse. Andre virksomheter kan få gleden av den kompetanseinvesteringen. Dette trekker i 
retning av underinvesteringer i ansattes kompetanse. Videre kan den enkelte arbeidstaker mangle 
informasjon og motivasjon til å oppdatere eller skaffe seg ny kompetanse. Derfor trengs politikk for 
etter- og videreutdanning. Fagbevegelsen har en viktig rolle i å mobilisere myndighetene og 
arbeidsgiversiden til felles innsats. Kompetanseheving vil trygge arbeidstakerne, men også øke 
verdiskapningen i samfunnet og for næringslivet som helhet.  
 
Norsk arbeidsliv står generelt godt rustet til å møte fremtidige endringer, og har gode forutsetninger 
for å utnytte de muligheter som blant annet teknologiutviklingen gir oss. Selv om arbeidslivet i all 
hovedsak er robust, er det spørsmål om vi har de verktøyene vi trenger for å omstille våre 
medlemmer og arbeidstakere mer generelt.  
 
 

2. En nasjonal politikk for livslang læring 
 



YS mener at tilrettelegging for livslang læring er en grunnleggende forutsetning i vårt 
kunnskapsbaserte samfunn, og en felles utfordring for oss alle for å skape god integrasjon mellom 
privatliv, arbeidsliv og læring. Livslang læring vil støtte opp under arbeidslinja ved at flere kan arbeide 
heltid og flere kan stå lenger i arbeidslivet. Dette er igjen en forutsetning for å bevare velferdsstaten. 
Myndighetene må ta ansvar for å sikre at alle får del i kompetanseutvikling. Vi trenger derfor et 
overordnet politisk rammeverk for livslang læring. Det er viktig at dette utvikles av myndighetene i 
samarbeid med partene i arbeidslivet for å definere en retning og mål for politikken. Den nasjonale 
kompetansepolitiske strategien 2017 – 2021 som ble utarbeidet av myndighetene og partene i 
arbeidslivet, er en god start på dette. Dette er også fulgt opp gjennom arbeidet med 
kompetansereformen "Lære hele livet". Målet med reformen er at ingen skal gå ut på dato og at flere 
skal kunne stå i jobb lenger. Erkjennelsen er at flere må stå lenger i jobb, samtidig som endringer i 
arbeidslivet gjør at vi trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Reformen skal blant annet bidra til 
utvikling av mer fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse, bransjeprogram for særlig 
utsatte bransjer og utvidelse av forsøk med modulbasert opplæring for voksne.  
 
En nasjonal politikk for livslang læring bør inneholde klare mål for å sikre at alle har rett og mulighet 
til å tilegne seg tilstrekkelig kompetanse gjennom et helt arbeidsliv. Et sentralt spørsmål er om 
regelverket i dag er innrettet slik at det sikrer at vi klarer å realisere visjonen om et system for 
kompetanseutvikling for alle. Kompetansereformen som ble initiert på 1990-tallet har gitt voksne en 
lovfestet rett til grunnskole og videregående skole. Videre har alle arbeidstakere som har vært i 
arbeidslivet i minst tre år rett til hel- eller delvis permisjon for å delta i organisert opplæring. Det er 
nødvendig å se på behovet for å etablere flere rettigheter for å ivareta og dekke behovet for 
tilstrekkelig etter- og videreutdanning.  
 
For å stimulere til mer etter- og videreutdanning, må de utdanningstilbud som finnes gjøres kjent og 
tilgjengelig for alle. Det må legges spesiell vekt på å nå de gruppene som er mest utsatte for å falle ut 
av arbeidslivet, og de som til nå i minst utstrekning har deltatt i etter- og videreutdanning. 
 
YS mener:  

- Alle skal ha mulighet og rett til å utvikle sin kompetanse. 
- Det bør etableres en digital plattform som gir en samlet oversikt over etter- og 

videreutdanningstilbud, både formelle og ikke-formelle, private og offentlige.  
- Insentiver bør stimulere de med svakest forutsetninger og muligheter for 

kompetanseutvikling. 
- At oppgaven med å få den teknologiske utviklingen til å bidra til et godt samfunns- og 

arbeidsliv løses gjennom trepartssamarbeidet.  
- Det må legges til rette for at alle får være med i den digitale omstillingen som finner sted.  

 
 
2.1 Finansiering av livslang læring 
 
Finansiering av etter- og videreutdanning har vært på dagsorden helt siden kompetansereformen på 
1990-tallet. Det har vært en av de store utfordringene og hindrene for å få gjennomført en målrettet 
og helhetlig kompetansereform. Diskusjonen har intensivert seg de siste åra i møte med teknologiske 
endringer og omstilling i norsk økonomi. Det er i dag viktigere enn noen sinne å få på plass et system 
som sikrer at arbeidstakere og virksomheter til enhver tid kan tilegne seg riktig kompetanse i møte 
med endringer og omstilling. Det er særlig to ting som må hensynstas når vi skal vurdere dette. For 
det første må vi sørge for at endringer eller nye forslag ikke får negative konsekvenser for allerede 
etablerte ordninger som er velfungerende. For det andre må vi se på hvilke ordninger og insentiver 
som treffer våre medlemmer på en god måte. I dag er Statens Lånekasse blitt noe bedre tilpasset 
voksnes behov, og det er skattefradragsordninger for arbeidsgiverfinansiert utdanning og opplæring. 



Men vi har fortsatt en lang vei å gå før vi har et helhetlig system som gjør det mulig for den enkelte 
arbeidstaker og virksomhet å få finansiert kompetanseutvikling der det er behov. Det må derfor ses 
på ulike finansielle virkemidler hvorav regjeringen må komme inn med bidrag.  
 
YS mener: 

- Det bør etableres gode og tilpassede finansieringsordninger for livslang læring.  
- Flere offentlig trygde- og tilskuddsordninger bør rettes inn mot å underbygge målsettingen 

om livslang kompetanseutvikling og læring. 
- Det bør etableres en digital plattform som gir en samlet oversikt ulike private og offentlige 

finansieringsordninger. 
- Det offentlige virkemiddelapparatet skal underbygge og hjelpe frem finansieringsløsninger i 

forhandlinger mellom parten. 
- Lånekassens regelverk bør endres og tilpasses voksnes behov slik at støtte kan mottas også 

for kortere etter- og videreutdanningsløp og uavhengig av stillingsbrøk. Aldersgrenser for å 
være berettiget til lån og stipend må utvides.  

 
 
2.2 Realkompetanse må vurderes og dokumenteres 
  
Læring og kompetanse handler om mer enn formell utdanning. Det handler også om det vi tilegner 
oss av ferdigheter, kunnskap og holdninger gjennom deltakelse i arbeidslivet, deltakelse i ikke-formell 
opplæring som kurs og seminarer både i arbeidslivet og på fritida, og gjennom deltakelse i frivillige 
organisasjoner og samfunnsengasjement. Realkompetanse er all den kompetansen et individ har, 
uavhengig av hvilken arena kompetansen er tilegnet på. 
 
Opplæringsloven rommer mulighet for de som tidligere ikke har fullført videregående opplæring, å bli 
realkompetansevurdert opp mot læreplaner i videregående opplæring for å få dokumentasjon på sin 
kompetanse eller få tilpasset opplæring fram mot en sluttkompetanse. Universitets- og 
høyskoleloven gir voksne over 25 år rett til å søke om inntak til høyere utdanning på bakgrunn av 
realkompetanse.  
 
Mange kan ha lang og variert yrkeserfaring, men lite dokumentasjon på kompetansen de har bygget 
opp. Både i omstillingsprosesser og for videre jobbkarriere vil det være betydningsfylt for den enkelte 
å få synliggjort den kompetansen som er tilegnet i arbeidslivet, frivillig sektor og annet 
samfunnsengasjement.  
 
For virksomhetene kan en metode for å dokumentere kompetanse gjøre det enklere å skaffe oversikt 
over virksomhetens kompetanseprofil og utviklingsmuligheter, for dermed å forbedre 
tjenesteproduksjon eller produktivitet. 
 
For bedre å kunne utnytte kompetansen ervervet i et læringsintensivt arbeidsliv, er det viktig å 
videreutvikle og forbedre systemet for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse. 
 
YS mener: 

- Det må utvikles metode og modell for vurdering av kompetanse ervervet i arbeidslivet. En 
digital plattform bør være en naturlig del i en slik modell. 

- Det må gjøres enklere å få dokumentert kompetanse ervervet i arbeidslivet. Alle som trenger 
det skal kunne få sin realkompetanse vurdert og dokumentert. 

- Alle skal sikres mulighet til å bygge på sin kompetanse gjennom modulbaserte EVU-løsninger 
 
 



2.3 En langtidsplan for livslang læring  
 
En nasjonal politikk for livslang læring med mål om å etablere et system for livslang læring for hele 
arbeidslivet bør underbygges av en nasjonal langtidsplan. Langtidsplanen skal inneholde mål som skal 
nås i en fire-års periode, og hvilke politiske initiativer/tiltak som skal gjennomføres og virkemidler 
som skal benyttes for nå disse målene. Planverket skal underbygges av forpliktende finansering av 
tiltak gjennom de årlige statsbudsjettene. En nasjonal plan bør forankres i flere departementer slik at 
alle relevante aktører inkluderer det å se kompetanse i et livsløpsperspektiv i sine planer og sin 
politikk. Like viktig som å få utdanningsinstitusjoner og privat aktører på banen, er det å innrette 
velferdssystemet og inntektssikringsordninger på en slik måte at de bidrar til å holde eller få folk i 
arbeid blant annet gjennom kompetanseutvikling. Fokus bør være på virkemidler som stimulerer til 
omstilling og kompetanseutvikling i bedrifter og blant individer.  
 
YS mener: 

- Det skal utarbeides en langtidsplan for livslang læring som revideres av partene hvert fjerde 
år og følges opp i de årlige statsbudsjettene. 

- Kompetansepolitisk råd gis ansvar for å følge opp langtidsplanen løpende gjennom året. 
 
 

3. Trepartssamarbeid for livslang læring 
 
For å realisere ambisjonene knyttet til livslang læring, kreves det et nasjonalt løft der regjeringen 
sammen med relevante aktører utvikler løsninger, tiltak og virkemidler som skaper et helhetlig 
system for kartlegging, vurdering og dokumentasjon av realkompetanse. Den norske modellen for 
samarbeid er det viktigste virkemiddelet for utvikling og gjennomføring av en nasjonal politikk på 
livslang læring. Gjennom den norske arbeidslivsmodellen har vi sikret at arbeidstakerne sitter ved 
bordet der endringer besluttes. Det krever at vi er en aktiv bidragsyter og påvirker i alle ledd, alt fra 
deltakelse i politiske drøftinger til konkrete tiltak på den enkelte arbeidsplass slik at vi sikrer at våre 
nåværende og fremtidige medlemmer finner sin naturlige plass også i morgensdagens arbeidsliv.  
 
En kompetansereform for arbeidslivet bør ha et overordnet perspektiv når det gjelder målgrupper 
gitt de store endringer og utfordringer vi står overfor. Selv om man fortsatt skal vie utsatte grupper 
spesiell oppmerksomhet, så bør hele befolkningen være ivaretatt når det skal utvikles en strategi for 
vår kompetansepolitikk. En politikk og en strategi for livslang læring skal gi oss virkemidler som setter 
oss i stand til løpende å dimensjonere tilfanget av relevant arbeidskraft i lys av endrede 
kompetansebehov. Her snakker vi om virkemidler som er egnet til å løse mer umiddelbare behov og 
etterspørselsutfordringer.  
 
Både behovet for mer kompetanse for alle og behovet for at kompetansetilbudet tas i bruk av de som 
trenger det mest, taler for at partene i arbeidslivet melder seg på med en kompetansereform for 
arbeidslivet. Kompetanse er i utgangspunktet arbeidsgivers ansvar, men også den enkelte 
arbeidstaker har et selvstendig ansvar. Arbeidsgivere må legge til rette for å utvikle nødvendig 
kompetanse slik at det ikke er nødvendig å bytte ut kompetanse.  Det må jobbes systematisk med 
kompetanse på både bedrifts- og individnivå. De tillitsvalgte må mobiliseres i dette arbeidet. 
 
YS vil derfor ta initiativ til at kompetanse blir en viktig sak i forhandlingene mellom arbeidstakerne og 
arbeidsgiverne både sentralt og lokalt. I dag er det allerede bestemmelser i hovedavtalene om 
kompetansekartlegging. I tillegg må det lages kompetanseplaner på virksomhetsnivå. Det må bli 
obligatorisk for alle arbeidsgivere å ha en individuell plan for læring og utvikling for alle sine ansatte.  
 



Den individuelle planen skal inngå i virksomhetens plan for fremtidig kompetansebehov og 
kompetanseutvikling, og planen skal rulleres jevnlig. Innholdet i planen utvikles mellom den ansatte 
og leder. Målet for planen er å sikre at den ansatte fortsatt vil ha kompetanse som er verdifull for 
virksomheten eller sikre at overgang til virksomhet der den ansatte har bedre utviklingsmuligheter 
skjer på en sosial ansvarlig måte. Virksomhetsplanen skal jevnlig drøftes mellom tillitsvalgte og 
ledelsen. På lang sikt skal det avtales et årlig beløp som settes av til kompetanseheving for hver 
enkelt. 
 
YS mener: 
 

- At tillitsvalgte skal ha drøftingsrett på kompetanse. 
- YS skal ta en rolle som forvalter og utvikler av våre medlemmers kompetanse. 
- Det bør iverksettes bransjeprogram for kompetanse i bransjer som er særlig utsatt for 

omstilling. 
- Det bør reises et krav om å inkludere kompetansereform i hovedoppgjøret 2020.  

 
 
 


