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Utvalget
Bredt sammensatt

Næringsliv, utdanningssektoren, NAV, forskere

Omfattende mandat
Utrede behov, kunnskapsgrunnlag
Avgrensning mot Livsoppholdsutvalget
Vurdere underinvestering
Foreslå tiltak

Levering: 1.juni 2019
Åpenhet underveis
Prosess som også involverer partene i arbeidslivet

• Møter, deltakelse på seminarer m.m.



Tidligere prosesser
Stor oppmerksomhet om EVU fra 1996-2000
Buer-utvalget 1997: Utrede nasjonal handlingsplan for EVU
Kompetansereformen (St.mld.): Rett til utdanningspermisjon og 
grunnskoleopplæring for voksne, oppstart system for 
realkompetansevurdering
Flere utvalg så ulike aspekter ved finansiering – uten å lykkes med å 
finne løsninger

Johnsen utvalget 2000: Partssammensatt utvalg som skulle vurdere ordninger 
for livsopphold, ble ikke enige

• Sentralisert og desentralisert finansiering, individuelle spareordninger



Hvorfor nå (igjen)?
Teknologiutvikling

Stort behov for digital kompetanse
Utskifting vs. Oppgradering
Store omstillingsbehov

Økt levealder – lengre arbeidskarrierer
Gevinster av investeringer kan høstes over flere år
Økt behov for karrierebytter



Deltakelse EVU siste 12 mnd., sysselsatte, 
etter kjønn
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Presentation Notes
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Deltakelse i EVU sysselsatte siste 12 mnd., 
sysselsatte, etter alder, 2017 
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Deltakelse i EVU siste 12 mnd., sysselsatte, 
etter utdanningsnivå, 2017
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Deltakelse i EVU siste 12 mnd., 2017

Presenter
Presentation Notes
Vi ser at Norge er et av landene hvor det tas mye EVUTallene er fra Eurostat og er ikke direkte sammenlignbare med SSB-tallene vi har sett på så langt. For at SSB skal regne deg som deltaker i EVU må du ha hatt tre års pause siden forrige gang du tok opplæring. For Eurostat holder det at du er mellom 25 og 64 år. Dermed blir Eurostats tall trolig høyere. 



Ordner ikke arbeidslivet dette selv?
Ikke alle gode formål skal betales av det offentlige. 

At EVU er viktig er ikke noe argument i seg selv.
- «Dersom det er så viktig vil jo arbeidstaker og arbeidsgiver 
betale selv»

Mulig begrunnelse: Markedssvikt – underinvestering i EVU



Årsaker til markedssvikt
• Arbeidsgiver kan investere for lite fordi

• Kunnskapsinvesteringer kan ikke låses inne – de sitter i hodene på folk
• Andre kan «stjele» kompetanseinvesteringen ved å ansette de man investerer i

• Arbeidstaker (og kanskje arbeidsgiver) kan investere for lite fordi
• han er kredittrasjonert – ikke har tilgang til pengene som kreves
• han er nærsynt – tenker for kortsiktig til å investere nå og høste i fremtiden
• han skyr risiko – ikke villig til å satse «sikre penger» på en usikker investering
• inntektssikringsordningene våre reduserer ulempen ved å «gå ut på dato» 

• Begge parter kan også innvende at tilbudet ikke finnes eller er for dårlig
• har tilbyderne nok egeninteresse og/eller muligheter til å tilby det arbeidslivet etterspør?



Hva gjør de andre steder?
• Gjennomgang av EVU tiltak i Europa/OECD

• Dokumentasjon av kompetanse
• Styrket etterspørsel
• Tilbud av EVU

• Vidt forskjellige systemer og prinsipper, selv i våre naboland 
• Danmark trekkes ofte fram som et foregangsland hva gjelder EVU

• Fondsbasert system der både individer og virksomheter kan søke om støtte til EVU, 
både til direkte kostnader, lønn og vikar

• Nederland: Skattefradrag for individuelle kostnader til EVU
• Frankrike: Personlig utdanningskonto (opptj. 20 timer pr år, max 150 timer)



Hva er effektene?
• Systematisk litteraturgjennomgang av effektforskning på EVU i 

mange land (internasjonalt publisert forskning)
• Som et utgangspunkt: Avkastningen av ett år ekstra 

fulltidsutdanning på inntekt er ca. 10-11% 
• Mye tyder på at utdanning har økende betydning, kanskje spesielt 

fullføring av vgs. 



Utdanning viktigere enn før?
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Fallende sysselsetting: Personer 
uten utdanning har alltid vært på 
bunnen av den økonomiske 
rangstigen, men nå er det også 
forbundet med å ikke være i jobb

Seleksjon: Personer uten utdanning 
utgjør en mindre gruppe enn før og 
er mer negativt selektert

Avkastning: Gevinsten av å ta 
utdanning har økt i et mer 
komplisert arbeidsliv



Hva er effektene? (2)
• Mange studier av EVU finner ikke-plausibelt store effekter, f.eks. 3% 

høyere inntekt av 1 ukes opplæring => Behov for å være kritisk til 
metodebruk og betydningen av seleksjonsproblemer

• Inkluderer: Studier med adekvat metode/strategi for å avdekke 
kausale effekter, og studier av offentlige tiltak (f.eks. 
utdanningsstipender m.m.)
• Utfall: Lønn, produktivitet, sysselsetting



Hva er effektene (3)?
• Produktivitet: 

• Få studier, men positive effekter
• Eksempel: 10 pp. økning i ansattes deltakelse medfører 2-3 % økt 

produktivitet (Konings og Vanormelingen, 2015).

• Lønn
• Mange studier, svake effekter («mellom ingen og litt effekt»)
• At produktiviteten øker mer enn lønna tyder på at arbeidsgiver høster en 

del av gevinsten
• Effektene ser ikke ut til å være vesensforskjellige for ulike 

utdanningsgrupper (etter nivå) – selv om deltakelsen er veldig forskjellig



Fire «søyler» for en mulig reform
1. Regulering

• Eks: Opplæringskontrakter, formalisering/sertifisering av etterutdanning, 
opptaksveier

2. Tilbud
• Eks: Finansiering og regulering av UH / Fagskoler m.m., 

3. Etterspørsel
• Eks: Lånekasse for voksne, skatteordninger, stipender, konto

4. Koordinering
• Eks: Portal,  systemer for å aggregere/kartlegge etterspørsel, klynger, 

meglere m.m.



Hvilke typer læringsaktiviteter bør støttes?

Sertifiserte kurs/aktiviteter
Gir arbeidstaker et 
dokumentasjon som har en verdi 
også for andre arbeidsgivere
Kan evt. inngå som en del av hele 
utdanningsgrader
Kvalitetssikring

Alle mulige aktiviteter
Gjør det lettere å få innholdet 
arbeidslivsrelevant og oppdatert
Betydelig misbrukspotensiale
Gir arbeidsgiver mer av gevinsten



Oppsummering
Omfattende arbeid foran oss for å 
..kartlegge behov
..vurdere muligheter
..foreslå og utrede tiltak

Vi vil gjerne ha innspill! 
https://www.kompetansenorge.no/evu/

https://www.kompetansenorge.no/evu/
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