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Høringssvar Regionreformen – Desentralisering av oppgaver fra 
staten til fylkeskommunene 
 
I forbindelse med regionsreformen er det naturlig at det vurderes hvilke 
oppgaver som skal ligge til hvilket forvaltningsnivå. YS er åpne for at det kan 
være oppgaver som kan flyttes fra staten til fylkeskommunene, men mener 
også at det er flere kriterier som må vurderes enn kun hva som kan være 
mulig. Kvalitet på tjenestetilbudet, effektivitet, kostnader, effekt og 
konsekvenser, samarbeidsrelasjoner er momenter som også må vurderes 
og vektlegges. 
 
Ekspertutvalgets rapport drøfter både overordnede prinsipper for 
oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene og vurderer konkrete statlige 
organer med henblikk på oppgaver som kan overføres fra statlig til 
kommunalt nivå. YS vil gjennom sine sektorer og forbund levere flere 
høringssvar. Dette høringssvaret vil kun omhandle utvalgets forslag om 
avvikling av Kompetanse Norge. 
 
Utvalget henviser til OECD sine kartlegginger og rapporter "Skills Strategy" 
fra 2013/2014 der det pekes på at norsk kompetansepolitikk ikke er 
tilstrekkelig koordinert for å sikre helhetlig og målrettet innsats. De siste par 
årene har Kompetanse Norge etter vårt syn tatt en tydelig rolle for å sikre 
bedre nasjonal koordinering og samhandling mellom de ulike aktører og 
forvaltningsnivåer, og dermed fylt en rolle som OECD etterlyste. Det har 
vært og er en styrke at ansvar og sekretariatsfunksjoner for viktige og 
nasjonale oppgave er blitt samlet på ett sted. Kompetansepolitikken består 
av mange elementer som må ses i sammenheng. Det er behov for et 
nasjonalt fagmiljø som kan sørge for denne sammenhengen slik at effekten 
av beslutninger og tiltak blir best mulig.  
 
Noen av fagområdene innen kompetansefeltet som Kompetanse Norge har i 
sin portefølje, er såpass små at det er vanskelig å se for seg at det vil kunne 
dannes et fagmiljø i hver fylkeskommune. Ved overføring av slike oppgaver 
fra Kompetanse Norge til fylkeskommunene, peker utvalget på at det kan 
etableres samarbeid på tvers av fylkeskommunene. YS tror ikke at en 
koordinering eller et forsøk på å lage gode fagmiljøer og 
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samarbeidsrelasjoner på tvers av fylkeskommunene, verken vil være 
spesielt effektivt, medføre like god eller bedre kvalitet, eller være en god 
utnyttelse av de økonomiske ressursene. Vi tror derimot at dette vil medføre 
mindre tid for fylkeskommunene til å gi innbyggerne den tjenesten de er satt 
til å gjøre, og dermed også dårligere kvalitet. 
 
YS registrerer at det henvises til at det i inneværende periode for 
Samfunnskontrakt for flere læreplasser, er satt spesielt fokus på aktiviteter 
og tiltak på fylkeskommunalt nivå. Videre henvises det til arbeidet som 
gjøres i de fylkeskommunale yrkesopplæringsnemndene. YS ønsker å 
presisere at det overordnede ansvaret for Samfunnskontrakt for flere 
læreplasser fortsatt ligger på nasjonalt nivå. Videre vil vi påpeke at 
partssammensatt samarbeid på fylkeskommunalt nivå er en stor utfordring 
for partene i arbeidslivet, spesielt for de organisasjonene som ikke er de to 
største (LO og NHO). YS har arbeidet i flere år for å bli representert i alle 
yrkesopplæringsnemndene, men opplever at vi bevisst blir holdt utenfor og 
at våre henvendelser og argumenter for deltakelse, blir ignorert. Dette 
gjelder også flere av de andre organisasjonene i arbeidslivet. Det er kun LO, 
NHO og KS som er representert i alle yrkesopplæringsnemndene. Det er 
også disse som har lokale avdelinger over hele landet som kan dekke alle 
fylkeskommunene. Dette medfører at også der hvor fylkeskommunene kan 
være positive overfor alle organisasjonene i arbeidslivet, kan det vise seg at 
vi vil ha utfordringer med å rekruttere representanter til å fylle de ulike 
rollene. Det vil også være svært ressurskrevende for organisasjonene å 
skulle binde opp så mange personer rundt om i landet til å utføre de samme 
oppgavene og fylle de samme rollene på flere steder. Ved å legge alt 
arbeidet innen kompetansefeltet som skal involvere partene i arbeidslivet til 
det fylkeskommunale nivået, vil flere organisasjoner derfor bli satt utenfor. 
Dette kan etter vår oppfatning bli et angrep på den norske modellen som 
innebærer at alle hovedorganisasjonene er inkludert.  
 
Utvalget foreslår å formalisere fylkeskommunenes ansvar for å kartlegge 
regionale kompetansebehov, og for å formidle behovet til tilbyderne av 
utdanning og opplæring, samt å få ansvar for å tilrettelegge for etterspurt 
opplærings- og utdanningstilbud. For de fylkeskommuner som eventuelt ikke 
allerede gjør dette, er det et godt forslag å få formalisert dette. YS kan 
imidlertid ikke se at dette står i noen kontrast til at Kompetanse Norge 
fortsatt skal kunne bestå som et nasjonalt organ og utføre de nasjonale og 
overordnede oppgavene de i dag gjør. 
 
Karriereveiledning på fylkeskommunalt nivå bør definitivt styrkes, og det 
kunne vært spennende å se på hvordan midlene som allerede ligger til dette 
fagfeltet kunne omdisponeres for å samle og rendyrke en frittstående 
karriereveiledningstjeneste. Men siden hoveddelen av disse midlene 
allerede ligger i kommunene (skolene og NAV) vil ikke dette være en 
prosess som involverer et statlig organ. Også innen karriereveiledningsfeltet 
vil det være behov for nasjonal koordinering. De relativt sett beskjedne 
midlene Kompetanse Norge forvalter innen dette fagområdet, bør etter vår 
mening fortsatt forvaltes nasjonalt som et middel til å få fylkeskommunene til 
å trekke i samme retning. 



 
Når det gjelder tilskuddsprogrammet KompetansePluss, er dette 
etterfølgeren av Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) og deretter BKA. 
KUP var et resultat av forhandlingene/lønnsoppgjøret i 1999, og partene 
opplever et sterkt eierforhold til tilskuddsordningen. Det er viktig å 
opprettholde muligheter for nasjonale føringer for hvordan midlene skal 
brukes samt for resultatoppfølging. 
 
Avslutningsvis konkluderer utvalgets forslag med at staten fortsatt bør ha 
ansvar for nasjonale støttefunksjoner og utviklingstiltak, samt spesialiserte 
og standardiserte funksjoner, og vurderer det slik at disse oppgavene ikke er 
tilstrekkelig for å opprettholde et eget direktorat og at dette derfor kan 
overføres til Utdanningsdirektoratet. Etter YS sin kjennskap til Kompetanse 
Norge, er det disse funksjonene som allerede er deres hovedoppgaver. 
Videre er det slik at Utdanningsdirektoratet har ansvaret for det formelle 
utdanningssystemet for grunnopplæringen. Utdanning er kun en bit av 
kompetansepolitikken, og det formelle utdanningssystemet favner i 
hovedsak den yngste delen av befolkningen. Det er Kompetanse Norge som 
har kunnskap og oversikt over hele kompetansefeltet der arbeidsliv og 
voksne er sentralt. YS mener at en nedleggelse av Kompetanse Norge vi vil 
være med på å sette det kompetansepolitiske arbeidet i Norge langt tilbake, 
det vil sterkt redusere partene i arbeidslivet sin mulighet til både aktiv 
delaktighet og mulighet for påvirkning i det viktige arbeidet med 
kompetansepolitikken, og det vil fjerne det viktigste verktøyet for å få en 
helhetlig og samlet kompetansepolitikk for hele landet. Vi mener også at ved 
å overflytte Kompetanse Norges oppgaver til Utdanningsdirektoratet, vil 
oppmerksomheten og satsingen på voksne og livslang læring reduseres og 
komme i skyggen av formell opplæring for unge. 
 
YS vil ut fra det overstående derfor sterkt fraråde å realisere forslaget om å 
avvikle Kompetanse Norge. 
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