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Samfunnsøkonomisk analyse har analysert insenti-

ver og disinsentiver som har betydning for perso-

ners og virksomheters beslutninger om å investere 

i humankapital. 

Prosjektet er utarbeidet for Kunnskapsdepartemen-

tet og har følgende problemstilling:  

▪ Hvilke eksisterende insentiver står den enkelte 

og virksomheter overfor som påvirker beslut-

ninger om investeringer i kompetanse?  

▪ Hvordan virker eksisterende insentiver enkelt-

vis og samlet? 

▪ Hvilke justeringer kan være realiserbare og 

medvirke til å stimulere til optimal investering i 

kompetanse? 

Teknologisk utvikling tilsier et større behov for hu-

mankapitalinvesteringer 

Bakgrunnen for prosjektet er at en rekke samfunns-

messige endringskrefter tyder på et økende behov 

for å tenke gjennom om arbeidslivet klarer å tilpasse 

effektivt til pågående teknologisk utvikling og mar-

kedsendringer. 

De siste hundre års velstandsutvikling lar seg ikke 

forklare uten en god forståelse av hva som fram-

bringer ny kunnskap, innovasjoner og evne til å lære 

av og tilpasse seg stadige endringer i produksjon og 

teknologi. Denne kunnskapskapitalen blir ofte om-

talt som humankapital, og utgjør anslagsvis tre fjer-

dedeler av Norges samlede nasjonalformue. Inves-

teringer i humankapital er derfor essensielt for fram-

tidig økonomisk vekst.  

Som all annen kapital forringes humankapitalen 

over tid. I praksis arter det seg som at deler av tileg-

net kunnskap ikke lenger er anvendelig eller at per-

soner og virksomheter «glemmer» eller ikke vedli-

keholder kunnskapen. 

For å unngå at humankapitalen forringes må sam-

funnet kontinuerlig investere i kunnskap. Det er pri-

mært to årsaker til at den teknologiske utviklingen 

tilsier at investeringene i humankapital bør øke. For 

det første skal stadig mer komplekse og varierende 

oppgaver løses, det er derfor et behov for en større 

mengde humankapital. Store endringer i arbeids-

oppgavene tilsier at flere vil «gå ut på dato» i fravær 

av humankapitalinvesteringer. For det andre bidrar 

ny teknologi til en raskere forvitring av eksisterende 

humankapital. I perioder med særlig store og/eller 

raske endringer i teknologi vil verdiforringelsen av 

eksisterende humankapital skje raskere enn ellers. 

Det kan argumenteres for at verden er inne i en slik 

periode nå, som følge av den teknologiske revolu-

sjonen knyttet til digitalisering, automatisering og ro-

botisering. 

Med økt usikkerhet om implikasjonene av pågående 

teknologi- og markedsendringer er det viktig å forstå 

om norske rammebetingelser legger til rette for at 

personer og virksomheter investerer tilstrekkelig i 

humankapital. At omfanget av etter- og videreutdan-

ning har en fallende trend aktualiserer problemstil-

lingen om hvorvidt de rette insentivene for kompe-

tanseinvesteringer er til stede. 

En konsekvens av den raske teknologiske utvik-

lingen er at samfunnet vil være tjent med å skifte 

noe av opplæringsressursene fra grunnutdanning til 

livslang læring, i form av læring i arbeid, kurs og et-

ter- og videreutdanning. 

Eksisterende rammevilkår og ordninger er viktig for 

humankapitalinvesteringene 

I prosjektet har vi gått gjennom dagens rammebe-

tingelser og ordninger som påvirker insentivene for 

å investeringer i humankapital. Ordningene er både 

rettet mot personer og virksomheter og inkluderer 

Sammendrag 
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blant annet subsidierte studieplasser, støtte fra Lå-

nekassen, tilskudd til bedriftsintern opplæring og 

rett til permisjon ved etter- og videreutdanning.  

Samfunnsmessige rammevilkår trekker insentivene 

i ulik retning. Progressiv beskatning, generøse tryg-

deordninger og et sammenpresset lønnssystem 

svekker personers insentiv til å investere i oppgra-

dering av egen humankapital. Begrunnelsen for ut-

formingen av både skatte- og trygdeordninger og 

systemet for lønnsfastsettelse er imidlertid ikke be-

grunnet ut fra hvordan det påvirker personers insen-

tiv egne kompetanseinvesteringer. Begrunnelsen er 

andre sentrale hensyn knyttet til fordelingspolitikk 

og næringslivets kostnadsbaserte konkurranse-

evne. Vi vurderer ikke de fordelingspolitiske begrun-

nelsene for ulike ordninger, men påpeker at de også 

påvirker personers insentiver til å investere i egen 

humankapital.  

Det sammenpressede lønnssystemet styrker der-

imot virksomhetenes insentiv til å investere i ansat-

tes humankapital. 

Eksisterende ordninger rettet mot å styrke insenti-

vene til å investere i humankapital er hovedsakelig 

begrunnet i at det eksisterer ulike former for svikt i 

markedene for humankapitalinvesteringer. Investe-

ringer i humankapital har positive eksterne virk-

ninger for andre enn den som investerer. Det vil si 

at investeringens gevinster kan høstes av andre 

enn den som bekoster opplæringen. I tillegg gjør 

asymmetrisk informasjon at både virksomheter og 

personer kan oppleve utfordringer knyttet til å finan-

siere humankapitalinvesteringer og vite hvilke in-

vesteringer som bør gjøres.  

Når kunnskapsinvesteringer gjør at det utvikles ny 

kunnskap som skrives ned utvikles det også et kol-

lektivt gode, som kan gi grunnlag for økonomisk 

vekst og komme alle nåværende og framtidige per-

soner til gode. Personer og virksomheter har imid-

lertid få insentiver til å ta hensyn til at egne kunn-

skapsinvesteringer kan bli et kollektivt gode for res-

ten av samfunnet. 

Samlet resulterer markedssviktene i at det investe-

res mindre i humankapital enn hva som er optimalt 

for samfunnet. Offentlig inngripen i markedet kan 

justere denne underinvesteringen. Det er allerede 

innført mange ordninger for å styrke aktørenes in-

sentiver. Spørsmålet er om ordningene som alle-

rede eksisterer er tilstrekkelige, i lys av pågående 

teknologiske og markedsmessige endringer.  

Eventuelle nye ordninger bør innrettes for å gi ad-

disjonelle investeringer 

Vår vurdering er at det er realistisk at vi er inne i en 

periode med raskere forvitring av eksiterende hu-

mankapital. Det tilsier at det bør legges mer vekt på 

å stimulere etter- og videreutdanning i arbeidslivet. 

Det er ingen spesielle disinsentiver for virksomheter 

til å investere i egne ansattes humankapital. Den 

samfunnsmessige avkastningen av virksomhetenes 

investeringer er imidlertid større enn avkastningen 

virksomheten selv får. Når det er behov for å øke 

samfunnets investeringer i etter- og videreutdan-

ning tilsier det isolert sett at virksomhetens insenti-

ver til å investere i ansattes etter- og videreutdan-

ning burde styrkes.  

Overfor arbeidstakerne kan det argumenteres for at 

det i tillegg er behov for å motvirke disinsentiver for 

investeringer i egen humankapital fordi lønnssyste-

met og progressiv beskatning reduserer avkast-

ningen av personers humankapitalinvesteringer. 

Prosjektet drøfter også eventuelle nye ordninger 

(herunder utvidelser av eksisterende), som kan bi-

dra til å styrke insentivene til å investere i humanka-

pital. Det vurderes ikke hvorvidt det er behov for å 
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endre fordelingen av ressurser mellom grunnutdan-

ning og livslang læring, men rendyrker diskusjonen 

av ordninger som forsterker insentivene til etter- og 

videreutdanning i arbeidslivet.  

Målet med å øke investeringene i humankapital er i 

hovedsak økt økonomisk vekst. For at en ordning 

som stryker insentivene til å investere i humankapi-

tal faktisk skal bidra til økonomisk vekst må to vilkår 

oppfylles: 

1. Ordningen må bidra til investeringer som ellers 

ikke ville skjedd, altså ha en addisjonell virk-

ning 

2. De nye investeringene må ha en avkastning 

som overstiger skattefinansieringskostnaden 

Vi analyserer ordningenes egenskaper og ulike inn-

retninger for å anslå virkninger på addisjonalitet og 

proveny.  

I vurderingen av om en ordning er lønnsom for sam-

funnet er det naturlig å vurdere addisjonalitet og 

provenytap i sammenheng. Ordninger som er pro-

venymessig store krever:  

▪ Enten betydelig addisjonalitet og tilstrekkelig 

avkastning av de ekstra investeringene for å 

oppveie skattefinansieringskostnaden 

▪ Eller noe addisjonalitet og betydelig avkastning 

av de ekstra investeringene for å oppveie skat-

tefinansieringskostnaden. 

 

For å begrense provenytapet og rette ordningene 

mot områder med stort potensiale for addisjonelle 

investeringer er det hensiktsmessig å avgrense ord-

ningene på ulike måter. Generelt vil det være mer 

utfordrende å sikre addisjonalitet gjennom ord-

ninger som skal øke investeringer som allerede 

skjer i stort omfang. 

Det er også viktig å vurdere om ordninger bør rettes 

mot virksomheter eller personer. Overordnet gir ek-

sisterende rammebetingelser sterke insentiver for at 

virksomheter skal investere i ansattes kompetanse. 

Dette gjelder i mindre grad for personer. Isolert sett 

taler derfor eksisterende rammevilkår for at tiltak 

bør rettes mot personer. Imidlertid kan det være be-

hov for å fremme raske investeringer i humankapi-

tal. I så fall kan det være rasjonelt å innføre ord-

ninger rettet mot virksomheter.  

Vi har vurdert følgende mulige nye ordninger: 

▪ Utvidet fradragsordning for kostnader til utdan-

ning 

▪ Fradrag på inntekt etter endt videreutdanning 

▪ Utbetalbart skattefradrag etter endt videreut-

danning 

▪ Generell reduksjon i trinnsats ved videreutdan-

ning 

▪ Fradragsrett for avdrag på studielån for videre-

utdanning 

▪ Økt støtte til videreutdanning 

▪ Utvidet rett til dagpenger ved utdanning 

▪ Plikt til kompetanseheving for ledige 

▪ Humankapitalkonto  

▪ KompetanseFUNN  

▪ Overutgiftsføring av kostnader for humankapi-

talinvesteringer 

▪ Utvidet fradragsrett for humankapitalinveste-

ringer for virksomheter utenfor skatteposisjon 

▪ Utvide ordningen med bedriftsintern opplæring 

▪ Fond for investeringer i humankapital 

Rapporten drøfter hvilke virkninger potensielle ord-

ninger kan ha på insentivet til å investere, samt pro-

veny og administrative kostnader. Ordningene be-

skrives kort i de to påfølgende avsnittene. 
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Generelle ordninger rettes mot de store samfunns-

endringene 

For rettighetsbaserte ordninger kan det være hen-

siktsmessig å avgrense ordninger til investeringer i 

videreutdanning. Det forenkler kontrollmekanis-

mene sammenlignet med ordninger som også inklu-

derer humankapitalinvesteringer i bredere forstand 

fordi utdanningen er formell. Det er også færrest 

som deltar i videreutdanning i dag, det øker poten-

sialet for addisjonelle investeringer.  

Av ordningene vi har gått gjennom rettet mot perso-

ner vil fradraget på inntekt etter endt videreutdan-

ning, utbetalbart fradrag og en generell reduksjon i 

trinnsatsen ved videreutdanning alle være avgren-

set til videreutdanning.  

For ordningene rettet mot virksomheter kan det ten-

kes rettighetsbaserte ordninger i form av Kompetan-

seFUNN, overutgiftsføring av kostnader for human-

kapitalinvesteringer og utvidet fradragsrett for hu-

mankapitalinvesteringer.  

Det er imidlertid ikke opplagt at økte investeringer i 

videreutdanning er det som skal til for å løse utford-

ringene i arbeidsmarkedet.  Flere undersøkelser pe-

ker på at det er etterutdanning og annen ikke-for-

mell opplæring som er særlig relevant for å imøte-

komme udekkede kompetansebehov. I så fall kan 

det utformes søknadsbaserte ordninger som inklu-

derer humankapitalinvesteringer i bredere forstand. 

Dette vil for eksempel gjelde en utvidet ordning for 

bedriftsintern opplæring. Denne type ordninger er 

imidlertid mer målrettede mot virksomhetsspesifikk 

humankapital som sannsynligvis har mindre posi-

tive eksterne virkninger. Det svekker isolert sett ar-

gumentet for offentlig støtte av slike investeringer. 

I tillegg til en avgrensing mot ulike typer kompetan-

seinvesteringer, vil det være behov for å avgrense 

ordningene mot en hensiktsmessig målgruppe.  

Dersom utfordringen i arbeidsmarkedet favner bredt 

tilsier det at et generelt virkemiddel vil være hen-

siktsmessig. Av ordningene presentert i rapporten 

er det skatteinsentivene som bærer mest preg av å 

være generelle ordninger. En fordel ved ordninger 

knyttet til skatteinnbetalinger er at de er lite byråkra-

tiske og innebærer lave administrasjonskostnader 

for det offentlige, personer og virksomheter.  

De generelle ordningene er ventet å ha lavest addi-

sjonalitet. Ordningene vil nå ut til mange, men også 

støtte virksomheter og personer som uansett hadde 

gjennomført de ønskede investeringene. Sam-

funnsmessig og sektorovergripende teknologisk ut-

vikling kan imidlertid øke behovet for og virkningen 

av generelle ordninger i framtiden. 

Målrettede ordninger rettes mot identifiserte ut-

fordringer 

Dersom området hvor det underinvesteres i human-

kapital er kjent og avgrenset, vil subsidieordninger 

typisk være mest effektive. Ordningene som gjen-

nomgås i rapporten er innrettet mot ulike målgrup-

per. Eksempelvis vil både utvidet rett til dagpenger 

ved utdanning og plikt til kompetanseheving for le-

dige være rettet mot å forhindre utenforskap ved å 

gi personer som står utenfor arbeidsforhold i en pe-

riode større mulighet til å tilegne seg relevant kom-

petanse for arbeidsmarkedet. Dersom støtten til vi-

dereutdanning målrettes mot for eksempel ufag-

lærte vil også denne ordningen være rettet mot å 

forhindre utenforskap. 

En utvidet ordning for bedriftsintern opplæring er en 

lignende ordning, men som treffer virksomheter. Så-

ledes vil en utvidelse av tilskuddene til bedriftsintern 

opplæring kunne forhindre at personer utstøtes, 

framfor å hjelpe dem inn igjen i arbeidsmarkedet. 

Alle tre ordninger har trolig relativ høy addisjonalitet.  
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Det er også mulig å utforme skatteordningene mer 

målrettet. For eksempel kan skattefradrag være be-

hovsprøvd eller rettet mot investeringer i spesifikke 

fagområder, for eksempel digital kompetanse. 

Tabellen nedenfor oppsummerer ordningenes for-

ventede effekt på addisjonalitet og provenytap for-

delt på tre kategorier (lav, middels og høy). Lav in-

nebærer et beregnet provenytap på under 400 mil-

lioner. Middels brukes for tap mellom 400 millioner 

og 1 milliard. Stor innebærer provenytap på over 

1 milliard. Kategoriseringen for addisjonalitet base-

res på en vurdering av sammenhengen mellom ord-

ningenes egenskaper og sannsynlige virkning.

 
Oversikt over ordninger som påvirker insentivet til å investere i humankapital og ordningenes potensielle 
addisjonalitet og provenyeffekter  
 Ordning Addisjonalitet Provenyeffekter 

P
er

so
n

 

Utvidet fradragsordning for kostnader til 
utdanning (egen fradragspost) 

Lav Middels 

Fradrag på inntekt etter endt videreutdanning Middels Middels 

Utbetalbart skattefradrag etter endt videreut-
danning 

Middels Middels 

Generell reduksjon i trinnsats ved 
videreutdanning 

Lav Liten 

Økt støtte til videreutdanning gjennom lån Høy Liten 

Fradragsrett for avdrag på studielån for 
videreutdanning 

Høy Middels 

Utvidet rett til dagpenger ved utdanning Høy Liten 

Plikt til kompetanseheving for ledige Høy Liten 

Humankapitalkonto  Høy Stor  

V
ir

ks
o

m
h

e
t 

KompetanseFUNN (generell) Lav Stor 

KompetanseFUNN (målrettet) Stor Middels 

Overutgiftsføring av kostnader for 
humankapitalinvesteringer 

Lav Stor 

Utvidet fradragsrett for humankapitalinveste-
ringer for virksomheter utenfor skatteposisjon 

Middels Liten 

Utvide ordningen med bedriftsintern opplæring Stor Liten 

Fond for investeringer i humankapital Lav Liten 
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Samfunnsøkonomisk analyse har analysert insenti-

ver og disinsentiver som har betydning for perso-

ners og virksomheters beslutninger om å investere 

i humankapital. I dette kapittelet gjøres det rede for 

bakgrunnen for og formålet med prosjektet. I tillegg 

inneholder kapittelet en gjennomgang av definisjo-

ner som brukes i rapporten. Avslutningsvis innehol-

der kapittelet også en leseveiledning. 

1.1 Bakgrunn for prosjektet og formål 

Humankapitalen uttrykker arbeidskraftens bidrag til 

verdiskapningen, og spesielt kunnskapen arbeids-

takere til enhver tid besitter, mens produsert kapital 

typisk omfatter maskiner, bygninger og verktøy.  

Prosjektet analyserer hva som påvirker personers 

og virksomheters beslutninger om investeringer i 

humankapital, og om eksisterende tiltak bidrar til et 

samfunnsmessig optimalt nivå på humankapitalin-

vesteringene.  

Det er flere grunner til at det er behov for å analy-

sere insentivene for investering i humankapital, mu-

lighetene for å lære gjennom hele livet og om ram-

mebetingelsene for investering i ny kompetanse er 

tilstrekkelig gode. 

Manglende investeringer i ny kompetanse vil særlig 

gi to negative effekter. For det første vil potensialet 

i teknologi forbli underutnyttet, noe som gir en 

mindre effektiv økonomi enn vi ellers kunne hatt. 

For det andre vil mange arbeidstakere ikke lenger 

være i stand til å fylle jobben de er ansatt for, noe 

som i seg selv er sløsing av ressurser. Generelt vil 

mindre samsvar mellom kompetansen arbeidsta-

kerne har og behovene i arbeidslivet redusere sam-

funnets evne til å løse samfunnets oppgaver. Inves-

teringer i humankapital er derfor avgjørende for 

samfunnets evne til å produsere alle typer goder, nå 

og i framtiden.   

At omfanget av etter- og videreutdanning viser en 

fallende trend aktualiserer problemstillingen om 

hvorvidt de rette insentivene for kompetanseinves-

teringer er til stede. I lys av viktige endringskrefter, 

og særlig den økte usikkerheten om implikasjonene 

av teknologiendringer, er det viktig å vite om ram-

mebetingelsene for personer og virksomheter er til-

strekkelig gode for å sikre nok investeringer i hu-

mankapital. En del av prosjektet er også å skissere 

justeringer eller nye tiltak som er realiserbare og vir-

ker i retning av å stimulere til investering i human-

kapital. 

Utredningen skal være en del av kunnskapsgrunn-

laget for oppfølging av regjeringens politiske platt-

form. Sammen med annet pågående utredningsar-

beid vil denne utredningen danne grunnlag for en 

kompetansereform for at «ingen skal gå ut på dato».  

Rapporten tar først for seg behovet for og insentiver 

til investeringer i humankapital samlet sett. Deretter 

rettes oppmerksomheten mot behovet for økt inn-

sats i etter- og videreutdanning spesielt. Til slutt vur-

deres mulige justeringer av eksisterende ordninger 

eller potensielt nye tiltak som kan bidra til å nå det 

optimale investeringsnivået gjennom livsløpet. 

Ordningene som vurderes i dette prosjektet har ikke 

som målsetting å få personer til å ta førstegangsut-

danning (før karriere), men å bidra til at personer og 

virksomheter øker sine investeringer i kontinuerlig 

kompetanseutvikling. 

1.2 Avgrensinger 

Ordningene som drøftes er rettet mot personer el-
ler virksomheter 

Når mulige justeringer av eksisterende ordninger og 

forslag til potensielle nye ordninger som kan stimu-

lere til investeringer i humankapital skal drøftes vil 

vi skille mellom tiltak rettet mot å føre til beslutnings-

1 Innledning 
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endringer hos personer og mot virksomheter. Sub-

sidiert høyrere utdanning er et eksempel på en ord-

ning som rettes mot personer og tilskudd fra NAV til 

bedriftsintern opplæring er et eksempel på en ord-

ning som rettes mot virksomheter. Gevinstene av 

ordningene vil imidlertid kunne tilfalle både person 

og virksomhet. 

For tiltakene rettet mot personer skiller vi også mel-

lom investeringer i og utenfor arbeidslivet. Ordning-

ene rettet mot personer i arbeid er av hovedinter-

esse, mens ordningene rettet mot de utenfor er 

mindre relevante i denne utredningen. Oppmerk-

somheten rettes altså særskilt mot insentiver som 

fremmer kontinuerlig læring. I tillegg konsentreres 

analysen rundt generelle tiltak, mens særskilte tiltak 

rettet mot ulike profesjoner holdes utenfor. 

I drøftingen av tiltakenes virkning er det primært den 

samfunnsøkonomiske effekten av ordningen som 

vurderes. Det innebærer at vi vurderer ordningenes 

virkning på addisjonelle investeringer i humankapi-

tal, proveny og administrative kostnader. Ordninge-

nes fordelingsmessige virkning er i mindre grad 

drøftet og det er effektivitetshensyn som primært 

brukes som begrunnelse for ordningene.  

Ordningene er ikke rettet mot tilbudssiden 

Når vurderingen av ordninger avgrenses til ord-

ninger som påvirker personers og virksomheters in-

sentiv til å investere i humankapital er det en risiko 

for at de samfunnsutfordringene som følger av ras-

kere forvitring av humankapital også påvirker tilby-

dere av etter- og videreutdanning. 

Dersom utfordringen er at forvitringen av humanka-

pital tiltar samtidig med framvekst av nye teknolo-

gier og nye næringer med høy avkastning på hu-

mankapitalinvesteringer kan det oppstå flaskehals-

problemer i utdanningsinstitusjonene (både offent-

lige og private). På den ene siden kan det tenkes at 

det tilbys det for mye etter- og videreutdanning på 

områder hvor avkastningen av investeringen synker 

som følge av raske endringer i teknologi og sam-

funn. På den annen side kan det tilbys det for lite 

innenfor områder hvor avkastningen er høy og in-

sentivene til å investere i egen humankapital er høy. 

En kan se dette som et problem som følger av et 

insentivene til investeringer i humankapital endrer 

seg raskere enn tilbudet av systematisk etter- og vi-

dereutdanning. 

I en situasjon med økende avvik mellom etterspør-

sel etter og tilbud av etter- og videreutdanning, vil 

det være krevende å forstå virkningen av økede in-

sentiver til etter og videreutdanning. Uansett ord-

ning er det en risiko for at etterspørselen etter kom-

petanseutvikling øker uten at det blir møtt med et 

adekvat tilbud. I så fall vil ordningen enten få meget 

lav addisjonalitet eller investeringen risikerer å gi 

mindre avkastning enn hva den kunne ha vært. 

Det er grunn til å regne med at det er virksomhetene 

som raskest klarer å signalisere hvilke etter- og vi-

dereutdanningsinvesteringer som krever bedre 

opplæringstilbud utenfor virksomheten selv. Årsa-

ken er rett og slett at virksomheter kan diskriminere 

positivt mellom ulike kompetanseinvesteringer det 

er særlig behov for. Det taler for at nye insentiver 

bør innebære en premiering til virksomheter for bruk 

av relevante utdanningstilbud. En ordning som øker 

virksomhetenes insentiv til å investere i humankapi-

tal gjennom bruk av eksterne leverandører kan ten-

kes å bidra til en dynamikk preget av sterkere kon-

kurranse om å tilby virksomheter etter- og videreut-

danning det er etterspørsel etter. Dersom ordningen 

finansieres av midler som i dag finansierer offentlige 

utdanningsinstitusjoner kan konkurranseeffekten bli 

ytterligere forsterket.  

I denne rapporten rettes oppmerksomheten mot 

ordninger som påvirker personers og virksomheters 

insentiver til å investere i humankapital. Analysen 

drøfter derfor ikke ordninger som kan bidra til å 
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lukke eventuelle avstander mellom etterspørselen 

etter og tilbudet av utdanningstjenester. 

1.3 Definisjoner 

Rapporten bruker en del etablerte begreper som er 

definert i tidligere arbeid med kompetanse. Under 

redegjør vi kort for de viktigste begrepene. 

Livslang læring er definert på følgende måte:  

«All organisert læring gjennom livet. Inkluderer for-

mell utdanning så vel som annen organisert læring 

gjennom arbeid og andre aktiviteter.» 

I tråd med Kompetanse Norge og eksisterende 

forskningslitteratur defineres humankapital slik:1 

1. Tidlig anlegg: Medfødte eller tidlig tilegnede fer-

digheter og evner. 

2. Formell utdanning og formelle kvalifikasjoner. 

3. Ferdigheter, kompetanse og ekspertise som ut-

vikles gjennom arbeid og erfaring, herunder 

både ikke-formell og uformell læring. 

Det er i hovedsak de to siste punktene personer og 

virksomheter kan velge å investere i gjennom livs-

løpet, og denne analysen retter særlig oppmerk-

somhetene disse. 

Opparbeidet humankapital kan grovt sett deles inn i 

generell og spesiell humankapital. Den generell hu-

mankapitalen er anvendelig på tvers av mange 

bruksområder. Dette i motsetning til spesiell human-

kapital, som i større grad er oppgave-, virksomhets- 

eller næringsspesifikk kompetanse. I realiteten vil 

de fleste former for opplæring utvikle en blanding av 

generell og spesiell humankapital. 

 

                                                      
1 Klikk her for å se vedlegg 1 til Kompetanse Norges innspill til den nasjo-
nale strategien for kompetansepolitikk og mulige tiltak for læring i arbeids-
livet. 

Investeringer i humankapital inkluderer investe-

ringer i personers grunnutdanning og eventuelle 

førstegangsinvesteringer i høyere utdanning. Vi-

dere investeringer er i stor grad etter- og videreut-

danning hos personer som allerede er delaktig i ar-

beidslivet gjennom, og utvikling av realkompetanse 

gjennom oppgaveløsning. 

Videreutdanning tar sikte på å bygge videre på tidli-

gere grunnutdanning eller skaffe kunnskaper på nye 

områder. Videreutdanning omfatter i denne rappor-

ten all formell utdanning tatt av følgende grupper: 

▪ Personer i alderen 22–34 år som i løpet av det 

siste året har tatt formell utdanning, og som si-

den 19 års alder har hatt minimum 3 års sam-

menhengende opphold/pause i sitt studieløp. 

▪ Personer i alderen 35–59 år som er i gang med 

formell utdanning. 

Hvis ikke annet er konkretisert omfatter videreut-

danning i denne rapporten formell utdanning tatt på 

alle nivåer (grunnskole, videregående, fagskole og 

universitet/høyskole). 

Etterutdanning er kortere kurs som sikter mot forny-

else og ajourføring av en grunnutdanning, uten å gi 

formell kompetanse. Etterutdanning, sammen med 

læring i det daglige arbeidet, er en av hovedkildene 

for utvikling av ny og vedlikehold av gammel hu-

mankapital. 

Kontinuerlig kompetanseheving gjennom karrieren, 

både formell og ikke-formell, har blitt en nødvendig-

het for mange og med rask teknologisk utvikling og 

globalisering er det sannsynlig at det vil komme til å 

bli det for de aller fleste. 

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6f1cd750c0d64ac1bce823d71b0c542e/vedlegg_1_mulighetsstudie_roi.pdf
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1.4 Leserveiledning 

I kapittel 2 gjør vi rede for endringskrefter i arbeids-

livet som bidrar til at det blir stadig viktigere med 

gode muligheter til å lære og utvikle seg gjennom 

hele livet. Kapitlet trekker også fram utviklingen i 

omfanget av investeringer i humankapital. 

Kapittel 3 inneholder et teoretisk rammeverk som 

forklarer hvilke typer insentiver som påvirker kom-

petanseinvesteringene. Vi vil først gå gjennom ulike 

typer insentiver som påvirker investeringer i mer ge-

nerell humankapital, som i stor grad treffer perso-

ner. Deretter vil vi gå gjennom hvilke typer insenti-

ver som påvirker investeringer i mer spesifikk hu-

mankapital, som i hovedsak er knyttet til virksomhe-

ters insentiver. 

I kapittel 4 beskriver reguleringer og inngripen i 

norsk arbeids- og næringsliv som påvirker investe-

ringene i humankapital. Kapittel 5 presenterer konk-

rete tiltak rettet mot å øke investeringene.  

Kapittel 6 gir en oversikt over kompetansehevende 

tiltak i utvalgte sammenlignbare land. 

Mulige justeringer av eksisterende ordninger og for-

slag til potensielle nye ordninger som kan stimulere 

til investeringer i humankapital presenteres i kapittel 

7 og 8. 

Kapittel 9 sammenstiller ordningene som drøftes i 

kapittel 7 og 8. Kapittelet presenterer også viktige 

hensyn som må vurderes ved innføringen av nye 

ordninger. 
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Arbeidslivet er i rask endring og stiller økende krav 

til kompetanse. Flere må stå lenger i jobb, samtidig 

som teknologiske endringer gjør at vi trenger faglig 

påfyll raskere enn tidligere. Stadig flere må ta mer 

utdanning og opplæring i løpet av karrieren.  

Den teknologiske utviklingen gir mange muligheter 

og fordeler, men for å utnytte mulighetene må virk-

somhetene ha tilgang til oppdatert kompetanse. Det 

er behov for mer kompetanse knyttet til det teknolo-

giske mulighetsrommet, for eksempel IKT, robotise-

ring og kunstig intelligens, men også en basiskom-

petanse på et generelt høyere nivå (Bjørnstad, 

Eggen, Røtnes, & Tofteng, 2016). 

Det blir stadig viktigere at det eksisterer gode mu-

ligheter til å lære og utvikle seg. Å sikre at alle er 

kvalifisert for et arbeidsliv i stadig endring er blant 

regjeringens viktigste prosjekter. Investeringer i hu-

mankapital og livslang læring vil være avgjørende 

for å lykkes med regjerningens mål om et mer ink-

luderende arbeidsliv. Det økende behovet for livs-

lang læring gjenspeiles imidlertid ikke i investe-

ringene i humankapital. 

I dette kapittelet vil vi gjøre rede for behovet for in-

vesteringer i humankapital og utviklingen i investe-

ringene i livslang læring. 

2.1 En større andel av samfunnets opplærings-

ressurser bør gå til livslang læring 

De siste hundre års velstandsutvikling lar seg ikke 

forklare uten en god forståelse av hva som fram-

bringer ny kunnskap, innovasjoner og evne til å lære 

av og tilpasse seg stadige endringer i produksjon og 

teknologi.2 Denne kunnskapskapitalen blir ofte om-

talt som humankapital.  I regjeringens perspektiv-

melding fra 2017 ble verdien av henholdsvis fast 
 

                                                      
2 For en omfattende diskusjo, se Stiglitz, Joseph E. and Bruce C. Green-
wald (2014): Creating a Learning Society: a new Approach to Growth, De-

velopment, and Social Progress. Colombia University Press. 

realkapital, finanskapital, naturressurser og landets 

humankapital beregnet. Beregningen viser at hu-

mankapitalen utgjør om lag 75 prosent av landets 

samlede framtidige nasjonalformue.3 

Som all annen kapital forringes humankapitalen 

over tid. I praksis arter det seg som at deler av tileg-

net kunnskap ikke lenger er anvendelig eller at per-

soner eller virksomheter «glemmer» eller ikke ved-

likeholder kunnskap.  

For å unngå at humankapitalen forringes må sam-

funnet kontinuerlig investere i kunnskap. Investe-

ringene sikrer at samfunnet vedlikeholder og utvider 

eksisterende kunnskap, men også utvikler ny kunn-

skap og nye løsninger. 

I perioder med særlig store og/eller raske endringer 

i teknologi vil verdiforringelsen av eksisterende hu-

mankapital skje raskere enn ellers. Det kan argu-

menteres for at verden er inne i en slik periode nå, 

som følge av den teknologiske revolusjonen knyttet 

til digitalisering, automatisering og robotisering 

(OECD, 2017a).  

Argumentet for at digitaliseringen, som skjøt fart fra 

midten av 1990-tallet, er annerledes enn annen tek-

nologi, er at teknologien representerer en ny grunn-

leggende infrastruktur som annen teknologi må og 

vil tilpasse seg. Egenskapen ved digitaliseringen 

kan lettest sammenlignes med elektrifiseringen fra 

slutten av 1800-tallet, som i sin tid endret all produk-

sjon og gradvis introduserte en rekke arbeidsbespa-

rende produkter. En ny samfunnsendrende infra-

struktur vil nødvendigvis endre behovet for kunn-

skap og skape nye kunnskapsbehov.  

3 Se Meld. St. 29 (2016–2017), Perspektivmeldingen 2017. Humankapita-
len ble er anslått som nåverdien av framtidig arbeidsinnsats med uendret 
timeverksproduktivitet og sysselsetting. 

2 Økt behov for livslang læring, men investeringene øker ikke 
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I innfasingsperioden vil verdifallet av eksisterende 

kunnskap være særlig sterk. Når ny teknologi (i vid 

forstand) tas i bruk, oppstår det behov for arbeids-

kraft med andre kvalifikasjoner. Uten tilgang på 

nødvendig kompetanse, vil investeringer i ny tekno-

logi bli begrenset av mangel på kvalifisert arbeids-

kraft.  

I teorier for strukturendringer er det vanlig å tenke 

seg at ny teknologi erstatter gammel, som ikke 

lenger er lønnsom. Bortfall av gammel teknologi fri-

gjør arbeidskraft med de kvalifikasjonene gammel 

teknologi krevde. I tillegg til investeringsutgiften 

knyttet til ny teknologi, når dette skal anskaffes, vil 

virksomheter som investerer også måtte investere i 

ny eller mer teknologirelevant humankapital til å be-

tjene teknologien. Jo vanskeligere eller dyrere det 

er å få nødvendig kvalifisert arbeidskraft til å betjene 

den nye teknologien, desto senere vil den teknolo-

giske utviklingen gå siden lønnsomheten av nyin-

vesteringen blir tilsvarende svekket. 

Det er grunn til å regne med at verden fremdeles er 

i en periode preget av innfasing av ny teknologi, 

hvor eksisterende kunnskap foreldes raskere enn 

før. 

Andre samfunnsendrende drivkrefter kan også 

medvirke til at økt verdiforringelse av eksisterende 

humankapital. Store endringer i globale markeder 

bidrar til at internasjonale prisforhold endres og det 

blir rasjonelt for mange virksomheter å endre inn-

kjøp og lokalisering av produksjon. Økende behov 

for å håndtere klimaendringene påvirker lokalise-

ringsbetingelser for både produksjon og bosetting, 

samt gir grunnlag for endret politikk.  

 

                                                      
4 I Norge beregnes det at 6 prosent av arbeidsoppgavene har stor risiko 
for å forsvinne som følge av automatisering, mens om lag 25 prosent av 
dagens jobber har risiko for betydelig endring i oppgavene. For OECD er 

Risikoen for at arbeidsoppgaver skal forsvinne som 

følge av teknologiske løsninger varierer mye på 

tvers av land. Nedelkoska og Quintini (2018) finner 

at det i Norge er relativt få arbeidsoppgaver som har 

en høy risiko for å forsvinne som følge av automati-

sering, sammenlignet med i andre land.4 Dette kan 

i stor grad forklares av det sammenpressede lønns-

systemet som gir et relativt høyt lønnsnivå for ar-

beidstakere med lite formell utdanning og dermed 

store gevinster ved å ta i bruk arbeidsbesparende 

teknologi. I Norge er altså store deler av potensialet 

for å automatisere oppgaver allerede har tatt ut. 

På lenger sikt er det også sannsynlig at teknolo-

giske løsninger vil kunne ta over arbeidsoppgaver 

som i dag gjennomføres av personer med høyere 

utdanning (Acemoglu & Restrepo, 2018). Per i dag 

har imidlertid teknologien i liten grad overtatt oppga-

vene til de med høy utdanning, men heller økt be-

hovet for personer med høy utdanning da denne ar-

beidskraften er komplementær med de teknologiske 

løsning. 

Dersom, eller snarere fordi, eksisterende humanka-

pital forvitrer hurtigere enn før er det nødvendig å 

avsette mer ressurser til vedlikeholdsinvesteringer 

for å opprettholde nivået på eksisterende humanka-

pital. I praksis betyr det at det er behov for mer kon-

tinuerlig læring hos personer og virksomheter enn 

før. Det kan arte seg som læring gjennom arbeid, 

kurs eller etter- og videreutdanning i en periode.  

Norske virksomheter bekrefter at med innføring av 

ny teknologi er det flere arbeidsoppgaver oppstår og 

som forsvinner, noe som fører til at arbeidstakere 

får nye oppgaver og har behov for ny kompetanse 

(Bjønness, 2018). Virksomhetsbarometeret 2018 

avdekker at om lag 60 prosent av virksomhetene 

andelene til sammenligning henholdsvis om lag 15 prosent og i overkant 
av 30 prosent. 
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har tatt i bruk ny teknologi i løpet av de siste to 

årene.5 Dette er en økning på 10 prosentpoeng fra 

2016. 70 prosent av virksomhetene hadde opplevd 

en endring i arbeidsoppgaver som følge av teknolo-

gien. Behovet for kontinuerlig læring er klart høyere 

i 2018, sammenlignet med for 10-20 år siden 

(Eggen, Gyene, Steen, & Røtnes, 2018). 

Det kan også vises at tiltakende forvitring innebærer 

lavere realavkastning av investeringer i humankapi-

tal. Realavkastningen vil fremdeles være positiv og 

følgelig vil det lønne seg å øke den samlede behold-

ningen av humankapital, men ikke i samme takt. 

En konsekvens av ovenstående er også at samfun-

net vil være tjent med å skifte noe av opplærings-

ressursene fra en situasjon hvor det meste av ut-

danningen skjer før inntreden til arbeidslivet til en 

situasjon hvor en større andel av samfunnets opp-

læringsressurser knyttes til livslang læring, i form av 

læring i arbeid, kurs og etter- og videreutdanning. 

2.2 En aldrende befolkning tilsier et økt behov 

for etter- og videreutdanning 

Det faktum at Norge, som mange andre land, får en 

gradvis aldrende befolkning tilsier at humankapita-

len i arbeidslivet er knyttet til en minkende andel av 

befolkningen. Alderssammensetningen i arbeids-

styrken er således viktig for investeringene i human-

kapital. Flere studier finner også at eldre typisk har 

et lavere insentiv til å investere i egen humankapital 

fordi de har kortere gjenstående tid til å høste ge-

vinstene (Kaloudis, Næss, & Sandven, 2008). 

 

                                                      
5 Virksomhetsbarometeret er en årlig undersøkelse rettet mot det norske 
næringslivet. Undersøkelsen er representativ for næringslivet og har 3 000 

respondenter. 
6 Beregningen er gjort basert på en forutsetning om at arbeidstakeren kan 
tjene 25 prosent av inntekten (før endt etter- og videreutdanning) mens 
personen er i utdanning og at personen i tillegg før et stipend. 

OECD (2017) gjennomfører en beregning av hvil-

ken lønnsøkning som må til i etterkant for at opplæ-

ring ikke skal være et økonomisk tapsprosjekt. An-

takelsen er at gevinsten fra investeringer er økt 

netto-inntekt. Studien viser at for at en gjennom-

snittlig arbeidstaker på 50 år i Norge skal gjennom-

føre et videreutdanningsløp på ett år må inntekten 

øke med i overkant av 6 prosent, sammenlignet 

med inntekten før utdanningen.6 Fordi eldre ar-

beidstakere har mindre tid igjen i arbeidslivet er kra-

vet for årlig inntektsvekst etter en investering i hu-

mankapital langt høyere enn for yngre arbeidsta-

kere. Kravet til inntektsvekst for å begynne på høy-

ere utdanning for en person i 20-årene er til sam-

menligning om lag 10 prosent i Norge. Disse 10 pro-

sentene vil da bli fordelt ut over en lengre periode 

enn de 6 prosentene som en 50 åring krever for å 

gjennomføre investeringen.7 For en 32-åring er kra-

vet til lønnsvekst ved videreutdanning kun 4,3 pro-

sent. For en 40-åring må lønnsveksten være nær-

mere 5 prosent. 

Dersom humankapitalens forvitres raskere enn før 

reduseres imidlertid aldringseffekten. Grunnen er at 

personers insentiv til å ta etter- og videreutdanning 

i mindre grad vil reduseres med alderen ettersom 

raskere endringer i kompetansebehovet tilsier at in-

vesteringene i humankapital uansett har kortere le-

vetid. Kortere levetid på kunnskap fører til at også 

eldre arbeidstakere vil ha behov for kontinuerlig 

kompetanseutvikling.  

7 Det er verdt å merke seg at kravet til inntektsvekst for å investere i egen 
humankapital generelt er langt lavere i Norge, og Skandinavia, enn i andre 

land.   



 

 

8 INSENTIVER FOR INVESTERING I HUMANKAPITAL | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 

2.3 Gode læringsmuligheter i norsk arbeidsliv, 

men ikke alle deltar 

Etter- og videreutdanningstilbud ved fagskoler, vi-

deregående opplæring rettet mot arbeidstakere, 

kurs og opplæring som gir sertifisering eller annen 

dokumenterbar kompetanse (inkludert fra lovgod-

kjente utdanningsinstitusjoner og sertifiseringstilby-

dere), høyere utdanning gjennomført av personer i 

jobb, nærings-phd, kurs og opplæring som ikke gir 

dokumenterbar kompetanse og læring i det daglige 

arbeidet, er alle eksempler på læring som skjer i ar-

beidslivet.  

I 2018 oppgir 4 av 5 sysselsatte i alderen 22 til 66 

år at de har gode eller svært gode læringsmulighe-

ter i det daglige arbeidet. Omkring halvparten av 

sysselsatte deltok i ikke-formell opplæring og 7 pro-

sent deltok i formell utdanning i løpet av de siste 12 

månedene.8  

2.3.1 Deltakelse i etter- og videreutdanning av-

henger av flere forhold 

Andelen sysselsatte som deltar i videreutdanning 

har vært svakt fallende over de siste ti årene.9 Del-

takelsen falt med 30 prosent mellom 2008 og 2018 

(fra 10 til 7 prosent). Fallet var størst for sysselsatte 

i privat sektor, jf. figur 2.1. I privat sektor falt andelen 

som deltok i videreutdanning med nærmere 40 pro-

sent (fra 8 til 5 prosent), mens i offentlig sektor var 

fallet om lag 20 prosent (fra 14 til 11 prosent). 

Fordelingen av deltakelse i formell videreutdanning 

på tvers av utdanningsnivå og yrkesgrupper har blitt 

jevnere de siste årene. 

 

                                                      
8 Formell utdanning omfatter all offentlig godkjent utdanning som leder 
til formell kompetanse. Dette inkluderer grunnskole, moduler, årskurs, fag-
brev eller studiekompetanse på videregående skolenivå (inkludert lær-
lingepraksis og praksiskandidatkurs), offentlig godkjent fagskoleutdan-
ning, utdanning som gir studiepoeng ved høgskole eller universitet og god-
kjent videreutdanning som gir spesialisering for profesjoner (for eksempel 
spesialisering innen medisin). Ikke-formell opplæring omfatter kurs, se-
minarer og konferanser der opplæring er hovedformålet med deltagelse, 

Figur 2.1 Andel sysselsatte (22-66 år) som deltok i 
formell videreutdanning 

 
Kilde: SSB, Lærevilkårsmonitoren 

Figur 2.2 Andel sysselsatte som har deltatt i formell 
videreutdanning, etter høyeste fullførte utdan-
ningsnivå. 2008-2017. 

 
Kilde: Keute og Drahus (2017) 

samt privattimer og forelesninger/foredrag som ikke inngår i en formell ut-
danning. 
9 Videreutdanning defineres som personer i alderen 22–34 år som i løpet 
av det siste året har tatt formell utdanning, og som siden 19 års alder har 
hatt minimum 3 års sammenhengende opphold/pause i sitt studieløp og 
personer i alderen 35–59 år som er i gang med formell utdanning. 
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Figur 2.2 viser at deltakelsen fordelt på høyeste full-

førte utdanningsnivå er jevnere fordi andelen delta-

kere med høyere utdanning er redusert, ikke at flere 

med mindre formell utdanning deltar i større grad. 

Trenden gjenspeiles også i en utjevning på tvers av 

ulike yrkesgrupper. Deltakelsen i formell videreut-

danning blant sysselsatte i kontoryrker, salg og ser-

vice, renhold, hjelpearbeidere og lignende har vært 

relativt stabil de siste årene, andelen blant ledere og 

sysselsatte i akademiske og høyskoleyrker er imid-

lertid redusert. 

Sysselsattes deltakelse i etterutdanning er langt 

høyre enn deltakelsen i videreutdanning, men har 

også falt over de siste 10 årene. Totalt sett har an-

delen sysselsatte som deltok i etterutdanning falt 

med 9 prosent mellom 2008 og 2018 (fra 47 til 43 

prosent). Fallet er noe lavere for sysselsatte i privat 

sektor, men ikke vesentlig. Imidlertid er andelen 

som deltar etterutdanning vesentlig høyere i offent-

lig sektor. I 2018 deltok nærmere 60 prosent av sys-

selsatte i offentlig sektor i etterutdanning. I privat 

sektor gjorde kun 43 prosent det samme, jf. figur 

2.3. 

I 2018 hadde nesten halvparten av de sysselsatte 

deltatt i kurs, seminarer og annen organisert aktivi-

tet der hovedformålet er læring. Jobbrelatert opplæ-

ring er klart mest utbredt da over 90 prosent av de 

som deltar i ikke-formell opplæring har deltatt i 

denne typen. 

Figur 2.4 viser at forskjellene i deltakelse i ikke-for-

mell opplæring er større på tvers av utdanningsnivå. 

Sysselsatte med høyere formell utdanning deltar i 

større grad enn personer med mindre formell utdan-

ning. Fordelt på yrker er det også et klart skille. I 

akademiske yrker og lederyrker deltar mer enn 55 

prosent av de sysselsatte. For kontoryrker, salg og 

service, håndverkere, renholdere hjelpearbeidere 

mv. er andelen rundt 30 prosent. 

Figur 2.3 Andel sysselsatte (22-66 år) som deltok i 
ikke-formell etterutdanning. 

 
Kilde: SSB, Lærvilkårsmonitoren 

Figur 2.4 Andel sysselsatte som har deltatt i ikke-for-
mell opplæring, etter høyeste fullførte utdannings-
nivå. 

 
Kilde: Keute og Drahus (2017) 

I europeisk sammenheng er andelen som deltar i 

kompetansehevende tiltak på arbeidsplassen i 

Norge høy. Ifølge Europakommisjonens undersø-

kelse av livslang læring (AES) fra 2016 deltok i over-

kant av 40 prosent av sysselsatte i EU i ikke-formell 

opplæring, mens i Norge og de nordiske landene, 

var andelen på om lag 55 prosent. Samlet for etter- 

og videreutdanning er andelen som deltar i Norge 

60 prosent og andelen i EU 45 prosent.  
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Undersøkelsen viser imidlertid at det gjennomsnitt-

lige antallet timer brukt til opplæring er langt lavere 

i Norge enn i EU. I Norge deltok en sysselsatt i gjen-

nomsnitt i 50 timer ikke-formell opplæring, sammen-

lignet med nesten 80 timer for EU samlet sett. I for-

mell opplæring var det norske gjennomsnittet 224 

timer per sysselsatt, mot 398 i EU. Det er altså rela-

tivt flere som gjennomfører etter- og videreutdan-

ning i Norge, men færre timer per deltaker. 

Behovet for investeringer i kompetanseutvikling og 

mulighetene på arbeidsmarkedet avhenger av per-

sonens utdanningsnivå i utgangspunktet. Personer 

med allerede høyere formell utdanning deltar i 

størst grad deltar i etter- og videreutdanning, i tillegg 

til å lære mest i daglig arbeid  (Næss, Støren, & 

Kaloudis, 2009). Likevel er behovet for kontinuerlige 

kompetanseinvesteringer sannsynligvis større for 

dem med lite formell utdanning. På tross av at den 

samfunnsmessige produktivitetsveksten som følger 

av investering i humankapital sannsynligvis ikke er 

avtakende, kan det likevel være aller viktigst å sikre 

at ingen faller utenfor  (Mincer, 1958). I tillegg vil hu-

mankapitalen til personer som har relativt lite formell 

utdanning og er spesialisert innenfor konkrete opp-

gaver depresieres raskere. 

Hvilke insentiver virksomheter har til å investere i 

medarbeidernes humankapital varierer mellom næ-

ringer, størrelse, organisasjonskultur og annen ka-

rakteristikk ved virksomheten. Noen virksomheter er 

for eksempel problemløsere (eksempelvis virksom-

heter innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjeneste-

yting), mens andre er servicetilbydere som leverer 

tjenester (for eksempel overnatting- og servering). 

Andre igjen arbeider med å effektivisere samfun-

nets transaksjoner (eksempelvis transport, lagring 

 

                                                      
10 Klikk her for å lese mer om undersøkelsen. 

og bank og finans) eller produksjon av varer (indu-

strien). 

For problemløsere er arbeidet normalt læringsinten-

sivt og innebærer typisk en kontinuerlig kompetan-

seheving gjennom det daglige arbeidet. Dette er en 

form for kompetanseheving som er svært utbredt i 

Norge og andre nordiske land. Ifølge den siste Eu-

ropeiske arbeidsvilkårsundersøkelsen fra 2015 sva-

rer om lag 90 prosent i Norge og de andre nordiske 

landene at arbeidet deres involverer å lære nye 

ting.10 Til sammenligning svarer i overkant av 70 

prosent i EU samlet sett at de lærer nye ting på jobb.  

Servicevirksomhetene har typisk relativt lave for-

melle utdanningskrav til ansatte, men stiller store 

krav til medmenneskelige egenskaper. I denne type 

bedrift er det typisk et mindre innslag av kontinuerlig 

læring i hverdagen, men behov for kompetansepå-

fyll gjennom kursing. For varehandelen er det grunn 

til å regne med at betydningen av produktkunnskap 

og personlig service blir relativt viktigere, mens lo-

gistikk funksjonen løses separat. Varehandelen er 

slik sett et eksempel på at kompetansebehovet skif-

ter karakter som følge av endret relativ betydning av 

oppgavene som skal utføres. 

For virksomheter som arbeider med å effektivisere 

transaksjoner er arbeidet typisk rutinebasert og det 

er relativt lite kontinuerlig læring i hverdagen. Imid-

lertid øker behovet for å forstå systemet arbeids-

oppgavene er en del av og for å forstå hvordan sys-

temproblemer kan løses. I slike virksomheter er det 

ofte et stort behov for målrettede kompetansehe-

vende tiltak. Kompetansepåfyllet for ansatte i denne 

type virksomhet er typisk kurs av ulik art hvor sys-

temforståelse er viktig.  

https://www.eurofound.europa.eu/data/european-working-conditions-survey
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Innenfor vareproduserende sektor består kompe-

tansebehovene av produktutvikling, prosesskunn-

skap og teknologisk innsikt. Sammensetningen kan 

variere, men i økende grad er det en utvikling i ret-

ning av samhandling mellom fagarbeidernivå og 

ingeniørnivåer, hvor kunnskap om både kundebe-

hov og teknologiske muligheter samordnes. Kom-

petansepåfyll vil særlig rette seg mot at alle deler av 

virksomheten er oppdatert teknologisk og hånd-

verksmessig. Både interne kurs og videreutdanning 

er relevante tiltak.  

Hvorvidt arbeidstakere deltar i etter- og videreut-

danning varierer på tvers av næringer og andre ka-

rakteristikker ved virksomhetene. I en del næringer 

er det, selv om kravene til omstilling øker, en syn-

kende andel av de sysselsatte som deltar i videre-

utdanning. 

Generelt deltar ansatte i privat sektor mindre enn 

ansatte i offentlig sektor i både opplæring og i vide-

reutdanning, jf. figur 2.1 og 2.2. Dette gjelder særlig 

innen næringene overnatting- og serveringsvirk-

somhet, bygg- og anlegg, transport og lagring, indu-

strien. Sannsynligheten for å delta i etter- og videre-

utdanning er betydelig lavere blant arbeidstakere i 

yrker som risikerer å automatiseres (Nedelkoska & 

Quintini, 2018). 

Samtidig viser forskning at det er nettopp innen 

disse næringene, med relativt mange sysselsatte 

med lite formell utdanning, at risikoen for at arbeids-

oppgavene skal forsvinne som en følge av automa-

tisering og digitalisering på kort sikt er størst 

(Ekeland, Rouvinen, & Pajarinen, 2015). Nedel-

koska og Quintini (2018) finner at en nedgang i au-

tomatiseringsrisikoen som en funksjon av oppnådd 

utdanning og timelønn.  

 

                                                      
11 Opplæringskostnader omfatter i SSBs statistikk arbeidsgivers kostnader 
for ansattes deltakelse på eksterne kurs, videreutdanning, kostnader ved 

2.3.2 Virksomhetene finansierer store deler av den 

ikke formelle utdanningen 

Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen 

(EWCS) fra 2015 finner at 40 prosent av arbeidsta-

kere i EU har gjennomført opplæring finansiert av 

arbeidsgiver i løpet av året. I Norge er denne ande-

len 50 prosent. Det er i hovedsak etterutdanning 

som finansieres av arbeidsgiver. I følge Børing og 

Skule (2013) ble nærmere 90 prosent av kostna-

dene ved kurs og opplæring finansiert av virksom-

heten, mens dette gjaldt kun om lag 15 prosent av 

videreutdanningen. 

Det er imidlertid en næringsmessig variasjon i finan-

sieringen av kompetanseinvesteringer gjennom ar-

beidslivet. Innen offentlig administrasjon og finan-

sierings- og forsikringsvirksomhet ble over 25 pro-

sent av kostnadene ved videreutdanning finansiert 

av arbeidsgiver (Børing & Skule, 2013). Innen vare-

handel og overnattings- og serveringsvirksomhet 

var andelen videreutdanning finansiert av arbeids-

giver kun 5 prosent.  

Virksomhetenes faktiske opplæringskostnader er 

også varierende.11 Den gjennomsnittlige opplæ-

ringskostnaden per årsverk, målt som andel av de 

totale arbeidskraftkostnadene, i næringslivet samlet 

var 1,4 prosent i 2016. Andelen varierer imidlertid 

med 2,1 prosentpoeng. Fra 2,9 prosent av de totale 

arbeidskraftkostnadene i bygge- og anleggsvirk-

somhet og 2,7 prosent i vann, avløp og renovasjon, 

til 0,7 prosent i forretningsmessig tjenesteyting. Fel-

les for både bygg og anlegg og vann mv. er at det 

er en rekke både tekniske og sikkerhetsmessige 

krav som forutsetter jevnlige kurs og sertifiseringer. 

I tillegg skyldes sannsynligvis den høye andelen i 

bygg og andel særlig et høyt innslag av lærlinger. 

drift av egen skole og interne kurs, lærlinger og kostnader knyttet til opp-
læring av nyansatte. 
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I dette kapitlet vil vi gå gjennom noen teoretiske as-

pekter knyttet til investering i humankapital. For det 

første vil spørsmålet om hva som kan menes med 

«optimal» humankapital og hva som påvirker det 

optimale nivået i en tid der en forventer store end-

ringer i arbeidsmarkedet drøftes.  

For det andre drøfter vi insentivene som kan ligge 

bak personers og virksomheters valg om å inves-

tere i humankapital. Vi går gjennom ulike forhold 

som påvirker investeringer i både generell og spesi-

fikk humankapital.  

I kapittel 4 gjennomgås konkrete forhold, ordninger 

og tiltak i Norge som påvirker investeringsnivået.  

3.1 Humankapitalinvesteringer i en periode med 

rask teknologisk utvikling 

Investeringer i og vedlikehold av humankapital på-

går gjennom hele livsløpet. Det er imidlertid normalt 

noen forskjeller i når investeringene blir gjort, og 

hvem som finansierer dem.  

Valg av type og lengde på formell utdanning gjøres 

i hovedsak av personene selv, ofte i ung voksen al-

der. Investeringer i formell utdanning er normalt den 

største enkeltinvesteringen i humankapital, fordi ut-

danningen tar mye tid som alternativt kunne blitt 

brukt til å inntektsbringende arbeid. Det kan være 

en rekke faktorer som forklarer personers valg av 

utdanningsnivå, -lengde og fagfelt, blant annet øko-

nomiske eller selvrealiserende insentiver. Det er i 

hovedsak personene selv, støttet av det offentlige, 

som finansierer investeringer i formell utdanning. 

Livslang læring omhandler utvikling av ferdigheter, 

kompetanse og ekspertise gjennom arbeid og andre 

aktiviteter. Investeringer i denne type humankapital 

 

                                                      
12 Risiko virker i en investeringskalkyle på samme måte som en kostnad 
gitt at vi forutsetter at personen eller virksomheten er risikoavers.  

kan gjøres av personene selv, men er ofte knyttet til 

personenes samhandling med andre samfunnsak-

tører, for eksempel i arbeidslivet eller organisa-

sjonsarbeid. 

Vår analyse av insentiver som påvirker virksomhe-

ters og personers valg om å investere i humankapi-

tal er forankret i økonomiske modeller for investe-

ringer i humankapital. Med modellene som utgangs-

punkt vurderer vi hvordan de økonomiske insenti-

vene til å investere i humankapital påvirker den fak-

tiske tilpasningen i økonomien, enkeltvis og samlet 

sett. 

La oss anta at en andel, 𝛾, av personers eller virk-

somheters inntekt, 𝑖, benyttes til å investere i hu-

mankapital, ℎ𝑘. Andelen som investeres er en funk-

sjon av forventningene om investeringens avkast-

ning, 𝑒, og kostnad, 𝑘, 𝛾(𝑒(𝛿,  𝜏), 𝑘(𝑟, 𝑐)).  

Investeringens forventede avkastning er avhengig 

av teknologisk utvikling, 𝜏, og hastigheten på inves-

teringens forvitring, 𝛿. Kostnaden ved investeringen 

er avhengig av de faktiske kostnadene investe-

ringen innebærer, 𝑐 og risikoen knyttet til investe-

ringen, 𝑟.12 

En andel av humankapitalen vil forvitre hvert år, 𝛿. 

Eksempelvis ved at deler av samfunnets samlede 

kompetanse ikke lenger er relevant som følge av 

endringer i teknologi eller behov, eller at deler av 

kompetansen ikke vedlikeholdes og dermed «glem-

mes».  

Hvor mye som hvert år forvitrer vil avhenge av den 

teknologiske utviklingen, 𝜏. Ved raskere teknologisk 

utvikling, vil humankapitalen foreldes raskere, og 

kravet til oppdatering vil tilta. 

3 Teoretisk gjennomgang av markedet for humankapital 
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Med bakgrunn i nyklassisk vekstteori, kan en vise at 

det finnes en stasjonærløsning (når alt har falt til ro) 

for humankapitalen, der nettoinvesteringen er lik 

null. I stasjonærløsningen vil mengden som inves-

teres i humankapital være identisk med mengden 

humankapital som forvitrer. 

Figur 3.1 illustrerer hvordan vi kan tenke oss perso-

ners eller virksomheters tilpasning til investeringsra-

ten og forvitringsraten. En kan tenke seg at vi har 

vært i en situasjon på vei mot den stabile likevekten. 

Altså en situasjon hvor bruttoinvesteringene har 

oversteget forvitringen slik at humankapitalnivået til 

personen eller virksomheten har vært økende, til en 

gitt hastighet på investeringens forvitring, 𝛿1. Aktø-

ren kan derfor antas å ha befunnet seg i punkt 

𝛾1𝑖1, ℎ𝑘1. På vei mot den stabile likevekten 𝛾1𝑖∗, ℎ𝑘∗. 

Helningen på kurven for personens eller virksomhe-

tens inntekt er positiv, men avtakende. Denne for-

men hviler på en antakelse om avtakende marginal-

produkt, som innebærer at den siste enheten med 

humankapital gir en mindre gevinst for personen el-

ler virksomheten enn den nest siste.  

Raskere teknologisk utvikling vil øke avkastningen 

på investeringer i humankapital slik at insentivet til 

å investere i humankapital øker fra 𝛾1 til 𝛾2. Investe-

ringskurven vil dermed skifte opp fra 𝛾1𝑖1 til 𝛾2𝑖1. 

Konsekvensen er at aktøren nå er på vei mot en ny 

høyere likevekt, ℎ𝑘2.  

Det er som nevnt i forrige kapittel også en rekke ar-

gumenter for at humankapital forvitrer raskere enn 

tidligere. Dette er i hovedsak den teknologiske revo-

lusjonen knyttet til IKT som gjør at kompetanseut-

viklingen i større grad må skje gjennom hele livet. I 

modellen kan dette illustreres som en brattere hel-

ning på depresieringskurven som følge av et høyere 

stigningstall når 𝛿 øker, fra 𝛿1 til 𝛿2. 

En sterkere grad av forvitring gjør at vi til en kon-

stant investeringsrate får en lavere stasjonærbe-

holdning av humankapital. Det vil si at investerings-

nivået nå trekkes mot den nye likevekten i punktet 

𝛾2𝑖2, ℎ𝑘3, gitt at andelen 𝛾2 investeres i ny human-

kapital.  

Punktet 𝛾2𝑖3, ℎ𝑘3 er en stabil likevekt fordi det ved 

dette punktet ikke vil være rasjonelt å gjennomføre 

ytterligere investeringer i humankapital når alle 

punkter til høyre for likevekten vil være tilfeller hvor 

forvitringen av humankapitalen overstiger investe-

ringene.  

Den sterke teknologiske utviklingen har altså to virk-

ninger på mengden humankapital som investeres. 

For det første vil ny teknologi, ↑ 𝜏, direkte bidra til 

økt forventet avkastning. Denne effekten vil, alt an-

net likt, gi høyere stasjonærtilstand for nivået på hu-

mankapitalinvesteringer. Dersom ytterligere inves-

teringer er en forutsetning for å komme inn i arbeids-

markedet (eller produktmarkedet for virksomheter) 

eller beholde sin plass, gir det isolert sett et insentiv 

til å øke andelen som brukes på investeringer i hu-

mankapital, 𝛾 ↑.  

På den annen side vil raskere teknologiutvikling føre 

til at investeringen forvitrer raskere, 𝛿 ↑. En raskere 

forvitring gir isolert sett en mindre mengde human-

kapital.  

En raskere forvitring vil trekke i retning av lavere sta-

sjonærtilstand, mens virkningen via forventet av-

kastning vil trekke i retning av høyere. I figur 3.1 vil 

den samlede effekten av raskere teknologisk utvik-

ling, ↑ 𝜏, bli en redusert mengde humankapital i 

samfunnet, drevet av raskere forvitring 𝛿. Figur 3.1 

illustrerer at det samlede insentivet til å investere i 

humankapital reduseres dersom humankapitalen 

forvitrer raskere. Dette fordi avkastningen på inves-

teringen reduseres.  
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Resonnement over hviler på en antagelse om avta-

kende marginalavkastning på investeringer i hu-

mankapital. Det er rimelig for enkeltpersoner og 

virksomheter. Men ikke nødvendigvis tilfelle for et 

samfunn. Deler av kunnskapen som erverves gjen-

nom investeringer i humankapital vil bli kodifisert 

(«skrevet ned») og slik bli fritt tilgjengelig. Dermed 

synker kostnaden forbundet med nye investeringer, 

samt at nye kunnskapsmuligheter åpner seg via in-

novasjoner.  

Økonomen Paul Romer (1990) viste at økonomisk 

vekst også er en funksjon av mengden humankapi-

tal i samfunnet. Slik vil investeringer i humankapital 

over tid gi grunnlag for tiltakende eller vedvarende 

vekst. Reduserte insentiver til humankapitalinveste-

ringer hos personer og virksomheter som følge av 

raskere forvitring av egen humankapital kan dermed 

lede til svakere økonomisk vekst i framtiden.  

Det er viktig å ha oversikt over faktorene som påvir-

ker insentivet når en skal drøfte hvordan ulike of-

fentlige virkemidler treffer personer og virksomhe-

ter. Under vil vi først gå gjennom ulike faktorer som 

påvirker personers insentiv til å investere i egen 

kompetanse. Deretter vil virksomhetenes insentiv 

drøftes.

 
Figur 3.1 Illustrasjon av hvordan raskere teknologisk utvikling fører til en redusert mengde humankapital, 
som følge av raskere forvitring av humankapital, 𝛿 ↑.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse

3.2 Personers investeringer i humankapital 

For personer vil i særlig grad forventninger om in-

vesteringens avkastning, herunder muligheter på 

arbeidsmarkedet og ønske om selvrealisering, sam-

menlignet med kostnaden, påvirke valget om å in-

vestere i egen humankapital. Se appendiks A for yt-

terligere teoretisk drøfting. 

3.2.1 Forventet avkastning på humankapitalinves-

teringen 

Hva en person forventer å få ut av investeringen vil 

ha en stor innvirkning på hvorvidt investeringen 

gjennomføres, jf. figur 3.1. Avkastningen kan være 

av både økonomisk og ikke-økonomisk art, for ek-

sempel muligheter for selvrealisering. 
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Forskjeller i forventet lønn mellom utdanningsret-

ninger og -lengder og etter- og videreutdanning gir 

utslag i økonomiske insentiver.13 Enn rekke studier 

finner at investeringer humankapital bidrar til økt 

inntekt, hvilket skaper et insentiv til å investere i hu-

mankapital. Avkastningen på utdanning er typisk 

høyere enn den gjennomsnittlige avkastningen på 

de fleste andre investeringsobjekter, herunder in-

vesteringer i aksjemarkedet.14 

Hva en person kan forvente av avkastning vil særlig 

avhenge av hvilke muligheter som vil åpnes på ar-

beidsmarkedet etter endt utdanning. Å kunne sikre 

seg et bredt spekter av muligheter gir personer et 

insentiv til å investere i relativt generell kompetanse, 

som kan benyttes i flere virksomheter. Omvendt, å 

investere i mer virksomhetsspesifikk kompetanse 

kan gjøre arbeidstakeren avhengig av mer spesiali-

serte muligheter i arbeidsmarkedet, og dermed mer 

sårbar.  

Som nevnt stilles det stadig høyere krav til kompe-

tanse som inngangsbillett til arbeidsmarkedet, i til-

legg til jevnlig oppdatering av kompetanse gjennom 

karrieren. Uten kunnskap og ferdigheter som ar-

beidslivet etterspør, er det lett å falle utenfor. For-

ventningene om framtidige muligheter på arbeids-

markedet skaper et viktig insentiv for personer til å 

tilegne seg kompetanse nødvendig for morgenda-

gens arbeidsliv. 

Teknologisk framgang medføre en usikkerhet knyt-

tet til fremtidig verdi av nåværende kompetanse. 

Hvis personene tar innover seg at investeringen i 

egen kunnskap kan forvitre raskere enn tidligere, 

skapes som nevnt et disinsentiv til å investere. I til-

legg til at raskere forvitring av egen kompetanse kan 
 

                                                      
13 Forskjellen i gjennomsnittlig månedslønnlønn mellom videregående og 
kort høyere utdanning var i overkant av 7 000 kroner i 2017. Gjennom-
snittlig forskjell i månedslønn mellom kort høyere utdanning og lang høy-
ere utdanning er nærmere 12 500 kroner. SSB kildetabell 11420. 

usikkerhet knyttet til avkastningen av ytterligere ut-

danning også reduserte investeringsinsentivet, jf. 

modellen i kapittel 3.1. Forutsetningen er at det er 

viss mengde personer som opplever risiko som noe 

negativt (risikoaversjon). 

Ordninger og mer strukturelle forhold som reduserer 

risikoen knyttet til fremtidig inntekt vil kunne bidra til 

å øke personers humankapitalinvesteringer. 

På den annen side kan det teknologisk endring 

også gi nye inntektsmuligheter. Det er grunn til å 

regne med at vellykkede innovasjoner av ulike slag 

gir grunnlag for framvekst av nye næringer med 

høyt inntektspotensial, f.eks. som følge av at de pro-

duserer nye ettertraktede varer eller tjenester. Når 

slike næringer etterspør arbeidskraft med spesifikk 

kompetanse, f.eks. i form av nye eller høyere for-

malkrav til utdanning, vil personer som ønsker å ar-

beide i slike næringer ha insentiv til å investere i hu-

mankapital som er relevant i slike næringer. Slik kan 

strukturelle endringer i næringslivet gi personer 

økede insentiver til å investere i humankapital.  

Det kan også være at det generelt stilles stadig høy-

ere krav til kompetanse som inngangsbillett til ar-

beidsmarkedet, i tillegg til jevnlig oppdatering av 

kompetanse gjennom karrieren. Årsaken kan være 

at virksomheter trenger å signalisere til omverden at 

de har kompetente medarbeidere eller rett og slett 

at det forenkler utvelgelsen av arbeidssøkere ved at 

formell utdanning signaliserer et minstenivå av hu-

mankapital.  Sett f ra arbeidstakernes side vil 

mangel på kunnskap og ferdigheter som arbeidsli-

vet etterspør, gjør at de risikerer å falle utenfor. For-

ventningene om framtidige muligheter på arbeids-

markedet skaper et viktig insentiv for personer til å 

14 Bhuller, Mogstad, & Salvanes (2017) er et eksempel på forskningslitte-
ratur som finner at økt utdanning resulterer i høyere inntekt over livsforlø-
pet. De finner en avkastning på 11 prosent av å ta et år ekstra med utdan-
ning. 
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tilegne seg kompetanse nødvendig for morgenda-

gens arbeidsliv. 

Dersom det eksisterer ordninger i samfunnet som 

reduserer avkastningen av kompetanseinveste-

ringer for å tilpasse seg nye inntektsmuligheter eller 

risiko for å stå uten arbeid, reduseres insentivene til 

å investere i egen humankapital. I norsk sammen-

heng kan det være verdt å nevne et par slike mulig-

heter. 

Dersom det er lite forskjell på lønn mellom yrker og 

utdanning vil ikke positive investeringsinsentiver 

som følge av nye næringer spille så stor rolle. Øns-

ket til å videre- eller etterutdanne seg til «noe nytt» 

vil i så fall ikke være motivert av inntektsmuligheter. 

Et relativt sammenpresset lønnsnivå trekker i den 

retning. Det samme gjelder progressiv beskatning 

av lønn, ved at lønnsforskjellene etter skatt blir enda 

lavere enn lønnsforskjellene før skatt (som reflekte-

rer produktivitetsforskjellene mellom næringer). 

Dersom samfunnet er innrettet slik at personer som 

står uten arbeid har om lag like høy inntekt som per-

soner i arbeid, reduseres insentivene til å ta arbeid. 

Av samme grunn reduseres insentivene for å inves-

tere i egen humankapital ut fra et ønske om å sikre 

seg arbeid. 

Vi kommer tilbake til disse mulige disinsentivene til 

å investere i egen humankapital i kapittel 4. 

3.2.2 Kostnader ved kompetanseinvesteringer 

Forskjeller i utdanningskostnader mellom utdan-

ningsretninger og -lengder vil påvirke insentivet til å 

investere i egen humankapital. Sosiale, kulturelle og 

personlige kostnader vil imidlertid også påvirke valg 

av utdanningsretning og -lengde. I hvilken retning 

og grad disse elementene spiller inn på personenes 

valg er imidlertid vanskelig å fastslå og vil sannsyn-

ligvis variere betydelig fra person til person. 

Den største kostnaden for å investere i etter- og vi-

dereutdanning er i de fleste tilfeller tiden som brukes 

på investeringen. Dette kan både være tid i form av 

tapt inntekt som følge av at personer går ned i stil-

lingsprosent (helt ned til ingen stilling) og som følge 

av forsakelse av fritid.  

Den direkte kostnaden for deltakelse i kurs og for-

mell utdanning tas også hensyn til når personer vur-

derer å investere i humankapital. 

3.3 Virksomheters investeringer i humankapital 

Hvilke insentiver virksomheter har til å investere i 

medarbeidernes humankapital varierer mellom næ-

ringer, størrelse, organisasjonskultur og annen ka-

rakteristikk ved virksomheten. Selv om virksomhet-

ene i næringslivet er ulike er det noen gjennomgå-

ende insentiver som er felles for deres avgjørelser 

knyttet til investeringer i humankapital. Under gjør vi 

kort rede for forholdene som påvirker virksomhete-

nes investeringer i humankapital. Se appendiks A.2 

for ytterligere teoretisk drøfting. 

3.3.1 Forventet avkastning på investeringen 

Det viktigste insentivet for at en virksomhet skal 

velge å investere i humankapital er en forventning 

om økt produktivitet, og derigjennom en økt framti-

dig profitt. Produktiviteten øker direkte gjennom 

tilegning av ny kunnskap, men også gjennom et 

bedre arbeidsmiljø og lavere turnover av ansatte, 

som også kan følge av investeringer i ansattes kom-

petanse.  

Næringslivet står ovenfor en rekke utfordringer som 

tilsier et stadig økende behov for kompetansehe-

ving for å kunne holde seg konkurransedyktig. Dette 

dreier seg særlig om den teknologiske utviklingen, 

𝜏, som fører til et økt behov for arbeidstakere med 

høy kompetanse, og behov for økte investeringer i 

humankapital, effekten motvirkes imidlertid av ras-

kere forvitring av humankapitalen, 𝛿, som isolert sett 
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reduserer gevinsten av investeringene. I tillegg er 

andre forhold som for eksempel globalisering og det 

grønne skiftet viktige for virksomhetenes insentiv til 

å investere i humankapital. Videre globalisering vil 

bidra til styrket konkurranse, mens det grønne skif-

tet vil bidra til at nye krav stilles. 

Virksomhetens insentiv til å investere i humankapi-

tal vil imidlertid avhenge av ulik karakteristikk, her-

under virksomhetens størrelse, geografisk plasse-

ring, finansielle muligheter og næring (Stiglitz & 

Greenwald, 2016). Hvorvidt virksomheten befinner 

seg i en markedsposisjon med de nødvendige 

komplementære egenskaper til effektivt å ta de an-

sattes kunnskap i bruk vil være med på å avgjøre 

gevinstene av investeringene. Desto bedre forutset-

ninger virksomheten har for å ta i bruk kunnskap, for 

eksempel i form av komplementær teknologi og an-

nen realkapital, desto høyere er og den samlede ge-

vinsten av å investere i de ansattes kompetanse. 

Generelt fører det sammenpressede lønnsnivået i 

Norge til at gevinsten ved investeringer i ansattes 

kompetanse er høyere, da lønnsforskjellen mellom 

personer med lite og mye utdanning er relativt liten. 

3.3.2 Kostnader ved kompetanseinvesteringer 

Som illustrert i modellen i kapittel 3.1, inngår også 

kostnadene virksomhetene har ved kompetanse-

investeringer i 𝛾. Kostnaden ved kompetanseinves-

teringer knytter seg særskilt til risikoen ved at den 

ansatte slutter etter at investeringen er gjennomført 

eller til å gjennomføre feilinvesteringer. 

Virksomhetene har et disinsentiv til å investere i 

kompetanseutvikling fordi det kan skje en kompe-

tanselekkasje ved at ansatte bytter jobb eller at in-

vesteringen de gjennomfører viser seg å ikke være 

relevant, jf. 𝑟 i Figur 3.1. Risikoen knyttet til å gjøre 

feilinvesteringer i kompetanse, som ikke treffer be-

hovene, er en større utfordring for små enn for store 

virksomheter, rett og slett fordi den relative kostna-

den av feilinvesteringer er større (OECD, 2017a). 

Samfunnsøkonomisk er nettopp kompetanseflyt og 

arbeidskraftmobilitet mellom bedrifter en meget vik-

tig kilde til kunnskaps- og erfaringsoverføring, læ-

ring og innovasjon. Mao vil de eksterne effektene av 

en virksomhets kompetanseinvesteringer innebære 

vekst i humankapital i flere enn virksomheten som 

investerer.   

Sammenlignet med personers investeringsinsenti-

ver, innebærer ikke små forskjeller i arbeidstaker-

nes inntekt noe disinsentiv, snarer tvert imot. Der-

som det ikke er forbundet med noen vesentlig øk-

ning i lønnskostnader av å investere i ansattes kom-

petanse, gir et sammenpresset lønnsnivå insentiv til 

produktivitetsøkende kompetanseinvesteringer 

(Acemoglu & Pischke, 1998; Acemoglu & Pischke, 

1999; Acemoglu & Pischke, 2000). 

Derimot kan usikkerhet om hvem som får den ende-

lige gevinsten av kompetanseinvesteringer gi virk-

somhetene et svakere insentiv til å investere i etter- 

og videreutdanning. En vedvarende utfordring med 

investeringer i både kunnskap og innovasjon er at 

de som gjør investeringene, ikke alltid høster ge-

vinstene. Betydelige positive eksterne virkninger gir 

for lave investeringer på virksomhetsnivå. 

Risikoen for at arbeidstakere kan flytte til en annen 

arbeidsgiver etter at de har deltatt i kompetansehe-

vende tiltak, gjelder i særlig grad om investeringene 

er i en mer generell kompetanseheving (Becker, 

1962). Med generell kompetanseheving menes hu-

mankapital som kan benyttes i mange ulike virk-

somheter. Når det investeres i ansattes kompe-

tanse, er det de ansatte som i utgangspunktet eier 

kompetansen og bidrar med en produktivitetsge-

vinst i virksomheten. De ta med seg kompetansen 

til konkurrentene. 
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I motsetning til generell humankapital, foregår in-

vestering i spesifikk humankapital normalt i den en-

kelte virksomhet, typisk som bedriftsintern opplæ-

ring eller ved erfaringslæring. Slik opplæring øker 

produktiviteten til de ansatte i virksomheten, men 

ikke nødvendigvis i andre virksomheter. Er opplæ-

ringen tilstrekkelig virksomhetsspesifikk vil det ikke 

være noen eksterne effekter og heller ikke noe dis-

insentiv for virksomheten til å investere. 

Dersom virksomheten har behov for å øke egen til-

gang på mer generell humankapital oppstår forplik-

telsesproblemet. Forpliktelsesproblemet mellom ar-

beidsgiver og arbeidstaker gjør det vanskelig å fi-

nansiere investeringer i humankapital. På tross av 

at det eksisterer store gevinster både for virksom-

heter, personer og samfunnet knyttet til investe-

ringer i humankapital finnes det ikke nok insentiver 

for virksomheter til at det optimale investeringsni-

vået realiseres, i hovedsak fordi gevinstene så lett 

tilflyter andre.  

En måte å løse forpliktelsesproblemet ved investe-

ringer i humankapital som flere kan nyte godt av, er 

at virksomheten og arbeidstakeren deler på både 

kostnadene og gevinstene knyttet til investeringen. 

Det innebærer at arbeidstakeren må godta å få be-

talt mindre enn sin marginale produktivitet dersom 

virksomheten finansierer investeringen. 

Problemet med at virksomheters investeringer i hu-

mankapital også gir gevinster for andre virksomhe-

ter (positive eksterne effekter) gjenstår imidlertid. 

Det problemet lar seg ikke løse uten at samfunnet 

på en eller annen måte kompenserer virksomhetens 

investeringsbidrag til andre virksomheters produkti-

vitetsutvikling 

Det er noe overraskende at flesteparten av de som 

deltar i etterutdanning svarer at arbeidsgiver finan-

sierte hele opplæringen, på tross av at opplæringen 

var generell nok til å være nyttig for arbeidstakerne 

i andre virksomheter (Kaloudis, Næss, & Sandven, 

2008; Børing & Skule, 2013). At arbeidsgiver dekker 

hoveddelen av kostnadene knyttet til læring i ar-

beidslivet er også vanlig internasjonalt (OECD, 

2017a).  

Det er flere grunner til at virkeligheten kan avvike fra 

enkle teoretiske sammenhenger beskrevet over. I 

realiteten er det for eksempel knyttet kostnader til 

bytte av jobb, både med tanke på å finne relevante 

arbeidsgivere og egeninnsats for å framstå som en 

attraktiv arbeidstaker. På tross av at ferdighetene er 

generelle, og derfor vil kunne overføres til andre 

virksomheter, er det ikke nødvendigvis slik at denne 

informasjonen er synlig for potensielle arbeidsgi-

vere. 

Markedssvikten knyttet til positive eksternaliteter 

ved mobilitet i arbeidsmarkedet, som reduserer virk-

somhetens insentiv til å gjennomføre generelle in-

vesteringer, er således delvis motvirket av en infor-

masjonsasymmetri som gjør det vanskelig for ar-

beidstaker å signalisere sin generelle kompetanse 

til nye arbeidsgivere. Dette gjelder særlig dersom 

den generelle kompetanseinvesteringen ikke inne-

bærer anerkjente vitnemål. 

Det kan også tenkes at arbeidstakere i virkeligheten 

har sterkere tilknytning til nåværende arbeidsgiver 

og arbeidsmiljø, og ikke kun handler basert på øko-

nomiske insentiver. 

På tross av at det eksisterer grunner til at virksom-

heter har et insentiv til å investere også i generell 

humankapital vil investeringene bli lavere enn sam-

funnsmessig optimalt som følge av de positive eks-

terne effektene (Saraf, 2018).  

I tillegg til kostnaden knyttet til økt risiko, vil virksom-

heters investeringsinsentiv påvirkes av de faktiske 

kostnadene ved å tilby kompetanseheving. En sen-

tral kostnad er verdien av de timene som brukes i 
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forbindelse med videreutdanning og formelle kurs 

og annen ikke-formell opplæring, målt som lønns-

kostnader og tapt produksjon for de timene som 

medgår for å delta, jf. 𝑐 i Figur 3.1. I tillegg påløpes 

kostnader knyttet til kursutgifter, reisekostnader, 

kostnader til læremateriell og lignende. 

En utfordring for en virksomhet som skal ta på seg 

kostnader for å investere i humankapital er at det 

kan ta lang tid fra investeringen gjennomføres til 

den forventede avkastningen realiseres. I Eggen, 

Gyene, Steen og Røtnes (2018) trekkes dette fram 

som en av virksomhetenes største disinsentiver til å 

investere i humankapital, sammen med mangel på 

tid til å gjennomføre investeringen. Når vi tar hensyn 

til eksterne effekter (som kommer senere) er også 

vurderingen av tid forskjellig mellom samfunnet og 

en investerende virksomhet.  Utfordringen med lang 

tid til forventet avkastning tilsier at bedrifter handler 

mer kortsiktig enn det som er lønnsomt for samfun-

net. 

Offentlige myndigheter kan subsidiere kompetanse-

investeringene enten ved å dekke deler av direkte-

utgiftene knyttet til utdanning eller opplæring eller 

den ansattes lønnskostnader. 

3.4 Uten offentlig inngripen vil investeringene i 

humankapital være for lave 

Figur 3.1 illustrerte at personer og virksomheter be-

veger seg mot en likevekt hvor det ikke lenger er 

ønskelig å investere ytterligere i humankapital. Det 

er imidlertid flere markedssvikter som fører til at det 

samfunnsmessige optimale investeringsnivået er 

høyere enn det private.  

Det er bred enighet om at kunnskap er et kollektivt 

gode og at investeringer i humankapital har positive 

eksterne virkninger for samfunnet som helhet 

(Rauch, 1993; Moretti, 2004; OECD, 2017a; Stiglitz 

& Greenwald, 2016). De positive eksternalitetene 

inkluderer for eksempel at oppgaver kan løses mer 

effektivt (mer innovasjon og økt produktivitet), la-

vere kriminalitet og bedre helsetilstand. Produktivi-

tetsargumentet retter seg både mot at hver enkelt 

virksomhet (private så vel som offentlige) kan løse 

sine oppgaver mer effektivt og at innsatsfaktorene 

blir bedre eller billigere (Lange & Topel, 2006).  

Konsekvensen av de positive eksternalitetene er 

altså at gevinstene kan høstes av andre enn den 

som påkoster opplæringen, herunder kunder, kon-

kurrenter, leverandører eller samfunnet for øvrig. 

Imidlertid tar personer og virksomheter ikke inn over 

seg alle samfunnsmessige gevinster av egne kom-

petanseinvesteringer.  

I tillegg gjør asymmetrisk informasjon til at både 

virksomheter og personer kan oppleve utfordringer 

knyttet til å finansiere humankapitalinvesteringene 

og vite hvilke investeringer som bør gjøres. 

For det første er det en skjevhet i informasjonsde-

lingen mellom arbeidstakere og -givere, som gjør at 

andre arbeidsgivere ikke klarer å observere ar-

beidstakerens faktiske humankapital. I en analyse 

gjennomført på oppdrag for Kompetanse Norge 

konkluderes det med at det er vanskelig å signali-

sere humankapital tilegnet utenfor det formelle ut-

danningssystemet til potensielle arbeidsgivere 

(Damvad, 2013). Mangelen på mulighet til å synlig-

gjøre egen kompetanse for framtidige arbeidsgivere 

vil redusere personers insentiv til å investere i hu-

mankapital som ikke leder frem til anerkjente vitne-

mål. 

For det andre eksisterer det en skjevhet i informa-

sjon mellom kredittmarkedet og virksomheter eller 

personer som ønsker å investere i humankapital. 

Muligheten til å få lån til å finansiere utdanning i et 

privat kredittmarked er vanskelig. Grunnen er at ut-

fallet er svært usikkert, samtidig som långiver kan 
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tro at det er svake insentiver til å fullføre, dels som 

følge av «moral hazard» og dels som følge av skjevt 

fordelt informasjon.15 Forventet framtidig humanka-

pital, ikke kan benyttes som sikkerhet (eller pant) for 

å ta opp lån til kompetanseinvesteringer (OECD, 

2017; Torres, 2012). Dette innebærer også at det 

blir en skjevhet i hvem som har muligheten til å in-

vestere.  

Usikkerhet om avkastningen på slike investeringer, 

samt fravær av et privat finansieringsmarked, kan 

lede til et lavere enn optimalt nivå på investeringer i 

humankapital. Makroøkonomiske forhold som fram-

tidens kompetansebehov og arbeidsmarked er 

usikre. I tillegg er det på forhånd usikkerhet knyttet 

til en persons evne til å lykkes i å gjennomføre en 

kompetanseinvestering. For virksomheten er det 

særlig risikoen for at en ansatt skal slutte etter mot-

tatt opplæring som er sentral. Avkastningen på hu-

mankapitalinvesteringer er blant annet vanskelig å 

måle fordi gevinsten kan komme etter at den an-

satte har byttet jobb. I så fall vil ikke gevinsten nød-

vendigvis tilfalle virksomheten som gjorde investe-

ringen. 

Samlet skaper disse formene for markedssvikt en 

underinvestering i humankapital og dermed et argu-

ment for offentlig inngripen i markedet. I Norge ek-

sisterer det en rekke ordninger som har som mål å 

motvirke disse markedssviktene. Viktigheten av of-

fentlig inngripen forsterkes imidlertid av den tekno-

logiske utviklingen, jf. kapittel 2. 

Under presenteres en teoretisk modell for human-

kapitalmarkedet gjennom livsløpet. Figur 3.2 illus-

trerer det optimale nivået for investeringer i human-

kapital for private aktører og for samfunnet. 

 

                                                      
15 Moral hazard kan relateres til at utfallet av en handling kan dels avhenge 
av egen innsats, men også av ytre usikre forhold. Derfor kan en få et uhel-
dig utfall, på tross av stor innsats som normalt ikke kan verifiseres. Normalt 

Som beskrevet i kapittel 3.1, så er insentivene til å 

investere i humankapital knyttet til forventet avkast-

ning og kostnader (inkludert risiko). MK i figuren er 

marginalkostnaden ved å investere i en ny enhet 

humankapital. MBV1 er den marginale privatøkono-

miske betalingsvilligheten for én ekstra enhet hu-

mankapital. MBV er fallende fordi mer tid brukt på å 

investere i humankapital reduserer den tilgjengelige 

tiden til å høste gevinsten av investeringen (Becker, 

1962). MBV1 gjenspeiler kun de gevinstene perso-

nen selv får. For personer og virksomheter er det 

optimalt å investere i HK1 enheter humankapital. 

Figur 3.2 Optimal tilpasning i personers marked for 
humankapital 

 
MBV symboliserer marginal betalingsvillighet for en ekstra enhet 

humankapital. MK står for marginalkostand ved å erverve én ekstra 
enhet humankapital. Kilde: Samfunnsøkonomis analyse 

Becker (1962) var tidlig ute med å argumentere for 

at det eksisterer en markedssvikt i markedet for hu-

mankapital og at myndighetene derfor burde finan-

siere eller på andre måter skape insentiver for kunn-

skapsutvikling og innovasjon. 

er det slik at innsats skal belønnes; ikke nødvendigvis rent hell. Dårlig ef-
fekt av utdanning kan skyldes ytre forhold (dårlige lærere?) som den ut-
danningssøkende ikke har kontroll over. 
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Samfunnets marginale betalingsvillighet for human-

kapital er dermed høyere enn den private betalings-

villigheten. Samfunnets marginale betalingsvillighet 

er illustrert ved MBV*. Den samfunnsmessige opti-

male mengden investeringer i humankapital er HK*. 

Uten tiltak fra det offentlige vil dermed de private in-

vesteringene i humankapital bli lavere enn det sam-

funnsøkonomisk optimale nivået.  

Den dominerende ordningen for å motvirke under-

investeringen i humankapital generelt har vært of-

fentlig finansierte utdanningsinstitusjoner og studie-

støtte til studentene. Graden av offentlig finansie-

ring av utdanning og studiestøtte varierer mellom 

land og er særlig høy i Norge.  

Figur 3.3 Privat og samfunnsøkonomisk optimal til-
pasning i markedet for humankapital 

 
MBV symboliserer marginal betalingsvillighet for en ekstra enhet 

humankapital. MK står for marginalkostand ved å erverve én ekstra 
enhet humankapital. Kilde: Samfunnsøkonomis analyse 

 

 

                                                      
16 Er effekten av de virkemidlene det offentlige innfører for sterke ser vi 
imidlertid at det kan medføre overinvestering i humankapital, ved at per-
sonene tilpasser seg med HK1>HK*. 

Offentlig finansiering av utdanningstilbudet og støtte 

til å ta utdanning, bidrar til å redusere marginalkost-

naden knyttet til investeringer i humankapital. I figur 

3.3 vil tiltak som reduserer personers eller virksom-

heters kostnader materialisere seg i at MK-kurven 

skifter nedover, fra MK1 til MK2. Tilpasningen HK1 vil 

dermed bevege seg mot HK*.16  

Figur 3.3 illustrerer derfor hvordan tiltak som redu-

serer kostnaden knyttet til investeringer i humanka-

pital kan føre til at det optimale investeringsnivået 

blir realisert.  

Virkningen av ordninger som støtter investeringene 

i humankapital kan også illustreres som et skift opp 

i 𝛾. Årsaken er at ordningene bidrar til å styrke in-

sentivet til å gjennomføre humankapitalinveste-

ringer. I figur 3.4 illustreres effekten av støtteord-

ninger som en økning fra 𝛾2 til 𝛾3. Nivået for human-

kapital flyttes i figuren mot den stabile likevekten 

𝛾3𝑖∗∗, ℎ𝑘∗. Merk at en konsekvens av økt forvitring er 

at investeringene i humankapital jevnt over må 

være høyere for kunne holde på det samme nivået 

for humankapital (𝛾3𝑖∗∗ > 𝛾1𝑖∗, selv om ℎ𝑘∗ er lik). 

I neste kapittel beskrives ulike forhold, ordninger og 

tiltak i Norge som påvirker insentivene til å investere 

i humankapital. 

I tillegg til ovennevnte er det et åpent spørsmål om 

hvordan usikkerheten om hvilken kompetanse sam-

funnet vil trenge i en framtid preget av raskere tek-

nologisk endring vil påvirke behovet for offentlig inn-

gripen. I Appendiks A drøftes denne usikkerhet teo-

retisk.  
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I Appendiks A presenteres et modellresonnement 

der humankapitalen kan foreldes, men at denne 

«begivenheten» inntreffer på et ukjent fremtidig tids-

punkt. Modellen skisserer en tenkt planlegger som 

tar valg med hensyn til løpende investeringer i hu-

mankapital. Disse kan påvirkes positivt av fremtidig 

usikkerhet siden en kan velge å gardere seg mot en 

sterk foreldelse av humankapitalen gjennom å satse 

«stort». På den annen side, vil bortfall av kompe-

tanse kunne lede til noe mer tilbakehold eller forsik-

tighet med å satse på mye utdanning. 

 
Figur 3.4 Illustrasjon av hvordan ordninger rettet mot å styrke insentivet til å investere i humankapital fører 
til et økt nivå for humankapital, ↑ 𝛾. 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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I dette kapittelet beskriver vi kort hvordan generelle 

rammebetingelser i norsk arbeids- og næringsliv 

kan påvirke insentivene til å investere i humankapi-

tal. I dette kapittelet presenteres altså mer struktu-

relle forhold som ikke har som mål å påvirke inves-

teringene, men som påvirker dem indirekte i positiv 

eller negativ retning. Ordninger og tiltak rettet mot å 

påvirke humankapitalinvesteringene direkte gjen-

nomgås og drøftes i kapittel 5. 

Noen av rammevilkårene, som organisering og re-

gelverk, vil bidra til å øke investeringene, mens 

andre kan hindre et samfunnsmessig optimalt nivå. 

For personer avhenger insentivet til å gjennomføre 

kompetanseinvesteringer blant annet av organise-

ring av lønnsdannelsen, skattlegging av inntekt og 

trygdesystemet. Lønnsdannelsen, arbeidsgiverav-

gift og beskatning av kapital er forhold som i særlig 

grad påvirker virksomhetenes etterspørsel etter hu-

mankapital. Ingen av disse rammevilkårene er rettet 

mot å påvirke humankapitalinvesteringene, men på-

virker insentivene indirekte. 

Også samfunnsmessige reguleringer som autorisa-

sjon/kompetansekrav for yrkesutøvelse, lovpålegg 

om opplæring vil klart påvirke samlede kompetan-

seinvesteringer. Vi begrenser oss imidlertid her til å 

vurdere rammebetingelser som påvirker gevinsten 

personer og virksomheter har av investeringer i 

egen humankapital.  

4.1 Et sammenpresset lønnssystem påvirker in-

sentivene til personer og virksomheter ulikt 

Flere studier peker på at den nordiske modellen, 

forstått som en samfunnsmodell som generelt vekt-

legger og stimulerer utviklingstiltak av sysselsatte 

på mikronivå, har betydelige positive effekter på 
 

                                                      
17 I Norge bygger forhandlingssystemet på et premiss om at konkurranse-
utsatt industri setter rammen forvirksomhetenes lønnsevne.  Se utdyping 
i NOU 2018: 8 Grunnlaget for inntektsoppgjørene. 

virksomhetenes investeringer i kompetanse (Berg, 

Bjørnstad, & Mark, 2016). Organisering av arbeid i 

retning av mer autonomi, muligheter for karriereut-

vikling, samarbeidsutvalg og jobbrotasjon er alle 

ledd i en moderne virksomhetsfilosofi innenfor den 

nordiske modellen. 

I Norge har den nordiske modellen blitt utviklet over 

tid i partnerskap mellom arbeidslivets parter (ar-

beidstakere og arbeidsgivere) og staten. Formålet 

har overordnet vært å ivareta jobbsikkerhet, sikre at 

arbeidstakernes lønn står i et rimelig forhold til be-

driftens verdiskaping17 og unngå store forskjeller i 

lønninger mellom personer (sammenpresset lønns-

system). Sammenlignet med andre land har Norge 

som et resultat relativt høye lønninger for arbeid 

med få formalkrav til utdanning, men relativt lave 

lønninger for arbeid som krever høy formell utdan-

ning (OECD, 2017b). 

I den norske modellen er det også tradisjon for å 

sikre de med svak tilknytning til arbeidslivet levedyk-

tig inntekt. Hærnes, Markussen og Røed (2016) 

sammenligner nettoinntekten ulike grupper som står 

utenfor arbeidslivet kunne hatt ved å gå inn i fulltids-

jobb. Analysen finner at personer som er helt uføre 

eller går på arbeidsavklaringspenger får kompen-

sert 70 prosent av sin potensielle arbeidsinntekt, 

mens de på sosialhjelp får kompensert om lag halv-

parten.  

Høy kompensasjonsgrad er ønskelig av menneske-

lige og fordelingsmessige hensyn. Isolert sett øker 

de imidlertid personers alternative inntekt og svek-

ker dermed insentivene til å investere i humankapi-

tal for å delta i arbeidsmarkedet. 

4 Rammevilkår i norsk arbeids- og næringsliv som påvirker investe-
ringene i humankapital 
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Et sammenpresset lønnssystem og høye minste-

lønninger vil imidlertid påvirke investeringsinsenti-

vet til virksomheter og personer ulikt. Ansatte med 

relativt høy kompetanse vil være relativt billig i 

Norge. Isolert sett innebærer det sammenpressede 

lønnssystemet at personer i Norge har mindre in-

sentiv til å investere i humankapital enn i andre land.  

Årsaken er at høyt utdannende på marginen får lite 

kompensasjon for en ekstra enhet humankapital og 

de lavt utdannende har fortsatt muligheter til å finne 

arbeid med akseptabel lønn.18 Sammenlignet med 

andre land påvirkes nordmenns forventede inntekt i 

relativt liten grad av at ny kompetanse tilegnes. 

Ovenstående er en isolert betraktning knyttet til in-

sentivene til å ta høyere utdanning for å realisere 

høyere inntekt. Personer kan ha flere motiver for å 

investere i egen humankapital, som å sikre seg ar-

beid i tråd med egne interesser. Vi ser her bort fra 

andre utdanningsmotiver enn at mer utdanning gir 

mulighet for høyere inntekt. 

I motsetning til personer, vil virksomheter ha et in-

sentiv til å tilby etter- og videreutdanning til egne an-

satte når lønnsnivået er sammenpresset. Generelt 

kan det antas at arbeidstakere med relativ høy ut-

danning bidrar mer til virksomhetenes produktivitet 

enn arbeidstakere med lavere utdanning.  

Situasjoner hvor lønnssystemet ikke reflekterer hver 

persons bidrag til virksomhetens produktivitet kalles 

sammenpresset. Det vil si at personer med relativt 

høy produktivitet ikke kan hente ut hele sitt produk-

tivitetsbidrag i form av lønn.  

Virksomheter som investerer i ansattes kompetanse 

vil i gjennomsnitt oppnå produktivitetsgevinster. Når 
 

                                                      
18 For enkelte arbeidstakere i yrker med lav lønn vil overgang til trygdeord-
ninger også være et alternativ. Uføretrygd kan for enkelte gi akseptabel 
livsinntekt, gitt at den enkelte er kvalifisert til slik støtte. 

disse gevinstene ikke i sin helhet kan hentes ut av 

de ansatte i form av lønn, vil dette i seg selv i et 

insentiv til kompetanseinvesteringer. 

En annen konsekvens av et sammenpresset lønns-

nivå er at lønnssystemet kan påvirke virksomhete-

nes valg mellom bruk av kapital (maskiner og tek-

nologi) og arbeidskraft. Dersom arbeidsoppgaver 

reelt kan erstattes av maskiner og teknologi blir val-

get avgjort av hva som (over tid) er mest kostnads-

effektivt.  

Det er rimelig å anta at det er arbeidstakere med 

rutinebaserte oppgaver som lettest kan erstattes av 

teknologi. Oftest vil slike oppgaver bli utført av ar-

beidstakere med relativt lite formell utdanning. Når 

et sammenpresset lønnsnivå innebærer at slikt ar-

beid er relativt dyrt, vil det være sterke insentiver for 

å erstatte arbeidskraft med ny teknologi eller annen 

kapital. 

Bruk av ny teknologi har imidlertid også en kompe-

tansekonsekvens ved at det trengs annen kompe-

tanse for å ta i bruk ny teknologi. Investeringer i ny 

teknologi vil normalt ledsages av investeringer også 

i kompetanse. Med andre ord kan et sammenpres-

set lønnssystem gi virksomheter insentiver til økte 

kompetanseinvesteringer via endringer i virksomhe-

tens teknologi.  

Sammenhengen mellom det sammenpressede 

lønnssystemet vi har i Norge og faktiske investe-

ringsvalg i næringslivet er ikke fullt ut analysert. For-

klaringen stemmer imidlertid med observerte trekk 

som høye kapitalinvesteringer og høyt opplærings-

nivå for lavutdannet arbeidskraft (Berg, Bjørnstad, & 

Mark, 2016). 
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Den norske arbeidslivsmodellen har bred politisk 

oppslutning. Realistisk sett er det rimelig å anta at 

nye insentivordninger tar utgangspunkt i dagens 

lønnssystem, men kan ha som siktemål å justere for 

ikke-intenderte utslag av et relativt sammenpresset 

lønnssystem.  

4.2 Skattlegging av inntekt påvirker kompetanse-

investeringer 

Skatter er nødvendig for å skape realøkonomisk 

rom for offentlig konsum og investeringer. I Norge 

er dette hovedformålet med skattesystemet. Hvor-

dan offentlig sektor benytter skatteinntekter vil igjen 

ha betydning både for produksjon av fellesgoder, 

sikre livsopphold til mennesker uten egen inntekt og 

til omfordeling av ressurser.19 

Innrettingen av skattesystemet (hva som skattleg-

ges og hvor mye) påvirker fordelingen av inntekt et-

ter skatt, insentiver til investeringer av ulike type og 

prisforholdene i markedet. Sammensetningen av 

skattearter påvirker dermed også samlet ressursan-

vendelse i samfunnet og grunnlaget for økonomisk 

vekst.  

Skattlegging av inntekt vil bl.a. påvirke insentivene 

til å investere i humankapital, fordi det påvirker per-

soners og virksomheters avkastning av egne kom-

petanseinvesteringer.  

Nedenfor gir vi en generell beskrivelse av det 

norske skattesystemet, herunder relevante særs-

kilte regler, før vi drøfter hvordan skattesystemet 

påvirker personers og virksomheters insentiv til å in-

vestere i humankapital. Gjennomgangen løfter fram 

hovedpunkter og går ikke inn i skattesystemets de-

taljer. 

 

                                                      
19 I henhold til nasjonalregnskapet 2017 ble 47 prosent av samlede skatte-
inntekter tilbakeført husholdningen i form av ulike overføringer. 
20 Vi ser bort fra stioender her, men omtales senere 

4.2.1 Generelt om skattesystemet 

Utover å finansiere offentlig utgifter, har innrettingen 

av skattesystemet også en viktig fordelingsmessig 

rolle, ved å jevne ut husholdningenes inntekt etter 

skatt gjennom progressiv beskatning av inntekt og 

formue. 

Progressiviteten i beskatningen av personinntekt 

(bruttskattene) er trolig den delen av skattesystemet 

som påvirker kompetanseinvesteringene mest. Pro-

gressiv inntektsskatt betyr at skatteprosenten blir 

høyere når inntekten øker.  

Det er en klar sammenheng mellom investeringer i 

egen kompetanse og mulighetene for økt inntekt se-

nere. For en person som ønsker å øke egen kom-

petanse gjennom utdanning, vil progressiv inntekts-

skatt innebære at personen får relativt mindre igjen 

for lønnsveksten som skyldes utdanningen enn lønn 

personen oppnår uten utdanning.  

Alt annet likt vil derfor progressive skattesatser in-

nenfor personbeskatningen redusere avkastningen 

på investeringer i egen utdanning. Progressiviteten 

skaper altså et disinsentiv til å investere i humanka-

pital. I tillegg må personer ta hensyn til at utdanning 

normalt innebærer lav eller ingen inntekt i løpet av 

utdanningsperioden.20   

En flat bruttobeskatning ville fjernet dette disinsen-

tivet til å investere i egen utdanning, uten at skatte-

provenyet trenger å bli endret. Med uendret proveny 

vil marginalskattesatsen også bli lavere, noe som vil 

redusere skattekostnadene som systemet genere-

rer.21 

21 Skattekostnadene følger av at skattene vrir personenes valg, for eksem-
pel mellom fritid og arbeid 
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Flat bruttoskatt vil imidlertid med uendret proveny 

øke skatten for personer med lav inntekt. Progresjo-

nen i personbeskatningen har meget bred oppslut-

ning i samfunnet og må forstås som en bevisst pre-

feranse for å begrense ulikheter mellom ulike per-

soners inntekt etter skatt.  

I forlengelsen av en slik preferanse kan det legges 

til grunn at det (over tid) er foretatt en avveiing mot 

effektivitetsvirkninger av progresjonen i skattesyste-

met. Skattereformen av 1992, som la grunnlaget for 

dagens skattesystem, innebar også en reduksjon i 

høyeste marginalskatt for personer nettopp ut fra en 

slik avveiing. Derfor er en flat personbeskatning (el-

ler med lavere progresjon) lite realistisk.  

Like fullt er det verdt å legge merke til at økt progre-

sjon vil øke disinsentivene for å investere i inntekt-

søkende utdanning, og omvendt. 

De fleste skatter skaper samfunnsøkonomiske kost-

nader ved at de vrir ressursbruk på en slik måte at 

effektivitetsbetingelser (sammensetningseffektivitet 

produksjonseffektivitet og konsumeffektivitet) ikke 

er oppfylt. I en markedsøkonomi vil skatter eller av-

gifter skape en kile mellom marginal betalingsvilje 

og marginalkostnad. Kun skatter som skatteyter 

selv ikke kan påvirke eller effektivitetsfremmende 

(«grønne») skatter, unngår å skape uheldige vrid-

ninger. 

For å forstå skattenes vridningseffekter, kan det 

være nyttig å oppsummere kort hvilke skattearter vi 

har og hvilke prisforhold som påvirkes:  

▪ Skatt på avkastning av arbeid (lønnsbeskatning 

og arbeidsgiveravgift) reduserer avkastning på 

arbeid og øker verdien av fritid 

▪ Skatt på forbruk (merverdiavgift og produktav-

gifter) reduserer verdien av inntekt og øker ver-

dien av ikke-skattlagt konsum (f.eks. i utlandet)  

▪ Skatt på sparing (skatt på kapitalinntekt og for-

muesskatt) øker verdien av konsum i dag 

▪ Skatt på investeringer i Norge (skatt på over-

skudd i virksomheter) reduserer verdi av framti-

dig inntekt 

▪ Skatt på ekstraavkastning i bruk av knappe na-

turressurser (grunnrenteskatt som i petroleum 

og kraftproduksjon). Endrer ingen tilpasning og 

øker skatteinntektene 

▪ Skatt på forurensning (som enkelte produktav-

gifter) øker kostnadene ved utslipp 

Som andel av samlet skatteproveny dominerer skat-

teratene skatt på avkastning av arbeid og forbruk, jf. 

figur 4.1. 

I Meld. St. 4 (2015-2016) argumenteres det for at 

skatter skal gi så lave effektivitetstap som mulig: 

▪ Høyere skattesatser i markedene der tilbud el-

ler etterspørsel er lite elastisk 

▪ Et bredt skattegrunnlag som gir grunnlag for 

lave satser på hvert enkelt skatteobjekt 

▪ Så liten påvirkning på produksjonsbeslut-

ningene som mulig 

Utover disse grunnleggende retningslinjene kan 

skattesystemet også tilpasses for å bygge opp un-

der ulike samfunnshensyn, for eksempel av hensyn 

til miljø og klima eller økonomisk vekst. Det er i ho-

vedsak hensynet til økonomisk vekst som kan be-

grunne skatteordninger som favoriserer investe-

ringer i humankapital. 

Vi diskuterer i det følgende primært på skatt på inn-

tekt hos personer og virksomheter, men drøfter 

også enkelte forhold knyttet til merverdiavgiftssys-

temet. 
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Figur 4.1 Skattearter fordelt på bidrag til samlet skatteproveny 

 
Kilde: Prop. 1 LS (2018–2019) - Skatter, avgifter og toll.  Tabell 1.7   Fordeling gjort av SØA. Næringsinntekt fra personlignæringsdrivende er 

gruppert som en del av skatt på husholdningens arbeid.  
Merk: Den norske staten mottar også betydelige inntekter som ikke er skatt, spesielt inntekter fra direkte eierandeler i petroleumssektoren i 

Nordsjøen, og utbytte fra statseide selskaper.  I 2016 utgjorde skatt 72 prosent av statlige inntekter 
 

4.2.2 Inntektsbeskatningen skal være nøytral, men 

har unntak  

Et grunnleggende prinsipp i det norske skattesyste-

met er at både personers og virksomheters inntekt 

skattes likt, uavhengig av inntektskilde (nøytralitets-

prinsippet). Nøytralitetsprinsippet kan begrunnes 

ved at dersom skatt varierer med inntektskilde vil in-

vesteringer vris i retning av inntektskilder med lav 

skatt selv om slike investeringer reelt har lavere av-

kastning. Resultatet blir ineffektiv bruk av samfun-

nets ressurser.  

 

                                                      
22 Virksomheter innen petroleumssektoren og kraftsektoren ilegges grunn-
renteskatt som gir marginalskattesatser på henholdsvis 78 prosent og 48,7 
prosent 

Det er imidlertid et skille mellom hvorvidt inntekts-

mottakeren er en person eller juridisk person. Juri-

diske enheter som virksomheter, skattlegges lavere 

enn personer.  

Skattleggingen av juridiske personer er en netto-

skatt, som innebærer at skatten ilegges overskud-

det etter at fradrag for inntekts ervervelse er trukket 

fra. Skattesatsen i 2018 er 23 prosent.22 

Alle personers inntekt skal som nevnt skattlegges 

likt uavhengig av inntektskilde for å unngå skatte-

 

35%

13%
21%

8%

2%

6%

11%

1%

1%

Skatt på husholdningens arbeid

Skatt på bedriftenes bruk av arbeid

Skatt på forbruk (særavgifter)

Skatt på forbruk (mva)

Skatt på sparing

Skatt på investeringer

Skattpå grunnrente

Skatt på nordmenns formue

Skatt på eiendom i Norge



 

 

28 INSENTIVER FOR INVESTERING I HUMANKAPITAL | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 

messige tilpasninger for eksempel i form av å klas-

sifisere inntekt som kapitalinntekt heller enn lønns-

inntekt (hvis det lønner seg). 

Personer ilegges også i utgangspunkt en nettoskatt 

på det som kalles alminnelig inntekt. Skattegrunnla-

get er all inntekt minus utgifter som kan trekkes fra 

etter nærmere bestemte regler.23 I praksis forenkles 

fradragsmulighetene til fradrag for gjeldsrenter, rei-

sefradrag og enkelte standardiserte fradrag som 

personfradrag og minstefradrag.24 Skattesatsen på 

alminnelig inntekt er den samme som skatt på sel-

skapsoverskudd, 23 prosent. 

I tillegg til skatt på alminnelig inntekt, betaler per-

sonlige skattytere trygdeavgift og trinnskatter av 

personinntekt. Personinntekt består av brutto ar-

beids- og pensjonsinntekt, uten fradrag av noen art. 

Personer med høy inntekt betaler en større andel av 

inntekten i skatt enn personer med lav inntekt (høy-

ere trinnskatter). Høyeste marginalskatt på lønn 

uten arbeidsgiveravgift er 46,6 prosent. Dersom ar-

beidsgiveravgiften inkluderes, øker høyeste margi-

nalskatt til 53,2 prosent. 

For å sikre at beskatningen i minst mulig grad påvir-

ker personer til å søke en inntektsform framfor en 

annen, skattlegges kapitalinntekter slik at marginal-

skatten blir om lag den samme. Utbytte og gevinster 

fra aksjeselskap, allmennaksjeselskap og likestilt 

selskap og sammenslutning skattlegges slik at mar-

ginalskatten blir 46,6 prosent.25 

Skatt på næringsinntekt fra enkeltpersonsforetak og 

deltagerlignende selskaper skattlegges slik at høy-

este marginalskatt er 49,8 prosent. Dette er høyere 

enn marginalskatten på lønnsinntekt og må sees i 

 

                                                      
23 Minstefradraget gis i lønns- og pensjonsinntekt og er sjablonmessig satt 
for å fange opp definerte utgifter som pådras ved inntektsgivende arbeid. 
I skattelovens hovedregel om fradrag (§6-1) heter det bl.a.: «Det gis fra-
drag for kostnad som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skat-
tepliktig inntekt. (…)» 

sammenheng med at det ikke betales arbeidsgiver-

avgift på disse inntektene. Personlig næringsdri-

vende har også noen færre sosiale rettigheter.   

Prinsippet om skattemessig nøytralitet er en helt 

sentral egenskap ved det norske skattesystemet og 

sikres altså ved at alle inntekter skattlegges med om 

lag samme marginalskatt. Den forskjellen som er 

mellom skatt på personers inntekt og virksomheters 

nettoinntekt må sees i sammenheng med at perso-

ner har rettigheter til offentlige goder juridiske enhe-

ter ikke har. Bruttoskattene muliggjør også ivareta-

kelse av fordelingshensyn ved at skattesatsene er 

progressive. 

De siste årene er skattesatsen på virksomheters 

overskudd blitt redusert (og dermed også skattesat-

sen på alminnelig inntekt til personer). Satsreduk-

sjonen i skatt på virksomheter har skjedd gradvis i 

mange land og må sees i sammenheng med at 

skattlegging av virksomheter påvirker lønnsomhe-

ten av å investere i et land og dermed lokaliseringer 

av virksomheter mellom land.  

4.2.1 Symmetrisk behandling av inntekter og utgif-

ter i skatt på nettoinntekt 

Et annet viktig hensyn i det norske skattesystemet 

er symmetrisk behandling av inntekter og utgifter i 

nettoskattene, selv om det finnes unntak. Viktigste 

unntak innenfor personbeskatningen er fradrag for 

gjeldsrenter i alminnelig inntekt. Bare enkelte låne-

opptak – som studielån – er koblet til framtidig inn-

tekt. De fleste gjeldsrenter er knyttet til boligkjøp og 

det blir ikke lenger beregnet noen avkastning av lø-

pende boligtjenester i personers inntekt.   

24 Det er også regler om foreldrefradrag, bidrag til frivillige organisasjoner 
og fagforeningskontingent, særskilt fradrag for bosatte i Finnmark og 
Nord-Troms, og andre særfradrag. 
25 Utbytteskatt på 23 prosent oppjusteringsfaktor og korrigert for skjerm-
ingsfradrag. 
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Over tid har antall fradrag blitt redusert og muliggjort 

en bevegelse mot brede skattegrunnlag og lave sat-

ser i skatt på selskapsoverskudd og på personers 

alminnelige inntekt. Dette er en utvikling vi ser i de 

fleste OECD-lands skattesystemer (OECD, 2018). 

Etterhvert som skattesatsen på selskapsoverskudd 

og alminnelig inntekt har blitt satt ned, har også 

skatteverdien av fradrag blitt redusert. Alt annet likt 

betyr det at risikoen ved investeringer i større grad 

må bæres av investoren selv (samtidig som staten 

får en mindre andel hvis investeringen går godt).  

Også verdien av fradrag som ikke er knyttet til inn-

tekts ervervelse vil bli redusert ved lavere skattesats 

på nettoinntekt. For personer er det verdt å merke 

seg at verdien av fradrag over tid har blitt mindre 

verdt fordi skattleggingen gradvis er flyttet fra almin-

nelig inntekt (nettoinntekt) til bruttoinntekten (per-

soninntekt). 

Det eksisterer også ordninger som gir fradrag i 

skatt, og ikke i inntekt, slik som i SkatteFUNN. Skat-

teFUNN er en indirekte støtteordning som er hjem-

let i skatteloven. Støtten framkommer som fradrag i 

skatt på inntil 20 prosent av kostnader knyttet til 

gjennomførte forsknings- og utviklingsaktiviteter. 

Kostnadene må være dokumenterbare og må 

kunne gjenfinnes i et prosjektregnskap. Hensikten 

er å bidra til vekst i norsk verdiskaping gjennom å 

fremme FoU i virksomheter. Ordningen påvirker 

imidlertid ikke symmetrireglene fordi fradraget gis 

som et fradrag i skatt og ikke i inntekt. For virksom-

heter som ikke er i skatteposisjon gis støtten som et 

regulært tilskudd.  

Det er bred internasjonal enighet om at dokumen-

terbare kostnader som er direkte knyttet til virksom-

heters og personers investeringer i humankapital 

bør være fradragsberettiget i grunnlaget for netto-

skatter, se for eksempel Bovenberg og Jacobs 

(2005) og OECD (2017). 31 OECD land hadde i 

2012 fradragsordning for personers kostnader knyt-

tet til kompetanseutvikling generelt, og 16 land 

hadde skattefradrag for kostnader knyttet til etter- 

og videreutdanning spesifikt (Torres, 2012). I tilfelle 

slike ordninger ikke finnes, vil systemet innebære et 

disinsentiv til å investere i humankapital.  

Hvordan dagens skattesystem påvirker investe-

ringene i humankapital vil variere noe av hvorvidt 

skatteyter er en person eller virksomhet. Dette drøf-

tes i kapittel 5. 

4.3 Næringsrettede virkemidler kan bidra til å 

styrke humankapitalinvesteringene 

I tillegg til de mer generelle rammevilkårene, eksis-

terer det også en rekke offentlige ordninger som 

styrker insentivet til å investere i humankapital, uten 

at dette er ordningens mål. Dette gjelder særlig ord-

ninger som stimulerer forskning og utvikling. 

Norge har et bredt spekter av virkemidler for å sti-

mulere til forskning og innovasjon i norsk nærings-

liv. Figur 4.3 oppsummerer de viktigste ordningene.  

Tiltakene bidrar til at investeringen i både forskning 

og innovasjon blir høyere enn hva det ellers ville ha 

blitt (Benedictow, et al., 2018). Økt forskning og in-

novasjon vil normalt også forutsette behov for en 

høyere andel arbeidstakere med spisskompetanse 

og evne til å absorbere ny kunnskap enn ellers. Slik 

sett øker tilgangen til forsknings- og innovasjonssti-

mulerende virkemidler virksomhetenes insentiv til å 

investere i ansattes kompetanseutvikling. 

Deltagelse i forsknings- og innovasjonsprosjekter vil 

også i seg selv bidra til kompetanseutvikling i virk-

somhetene. Benedictow et al. (2018) finner at over 

halvparten av SkatteFUNN-brukerne opplever at 

ordningen bidrar til kunnskapsspredning på tvers av 

virksomheter. 
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I tillegg til innovasjons- og forskningsrettede virke-

midler har de samme aktørene også noen ordninger 

direkte rettet mot kompetanseinvesteringer (Thune, 

Brandt, Kaloudis, & Spilling, 2009). Et eksempel er 

Innovasjon Norges ordning FRAM Strategisk le-

delse. Ordningen gir ledere mulighet til å tilegne seg 

økt kunnskap om strategi og ledelse. 

Vurderinger av nye insentivordninger for kompetan-

seutvikling i virksomheter bør derfor sees i sam-

menheng med de ordningene som finnes for å sti-

mulere kunnskapsutvikling gjennom forskning og in-

novasjon.  

 

Figur 4.2 Oversikt over de viktigste tilskuddsordningene som er rettet direkte mot innovasjons- og forsk-
ningsfremme i næringslivet. Millioner kroner i 2016 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse AS, Samspillsdatabasen
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Læring skjer på mange arenaer og kompetansepo-

litikken favner derfor bredt. Kompetanseutvikling 

dreier seg om ulike former for oppdatering eller er-

vervelse av kompetanse. Som nevnt innledningsvis 

kan kompetanseheving skje på mange måter, fra or-

ganisert læring gjennom arbeid og andre aktiviteter 

til avansert og omfattende faglig fordypning.  

Livslang læring har vært et politisk mål i Norge gjen-

nom mange år. På tross av at læring i arbeidslivet 

er et politisk mål i Norge, og i en rekke andre land, 

er det langt mindre statlig finansiering av slike tiltak 

sammenlignet med resten av utdanningssystemet. 

Det er altså potensiale for å styrke tiltakssiden som 

skal bidra til å øke etterspørselen etter humankapi-

tal. Blant annet kan skatteinsentiver, subsidier og 

krav fra myndighetene bidra til å styrke de private 

aktørenes insentiver til å investere i humankapital. 

Dersom norske virksomheter ikke klarer å omstille 

seg i takt med endringene i samfunnet, kan det gi 

økt arbeidsledighet og svekket konkurranseevne, 

og derigjennom sviktende finansiering av velferds-

staten. Det er derfor svært viktig å stimulere til at 

virksomheter beslutter å investere i humankapital. 

Tiltakene som retter seg mot å øke personers og 

virksomheters insentiver til å investere i humanka-

pital, dreier seg både om å øke gevinsten av kom-

petanseutvikling og å redusere kostnadene til per-

soner og virksomheter. 

Vi skiller mellom tiltak som i hovedsak er rettet mot 

å føre til beslutningsendringer hos personer, for ek-

sempel subsidiert høyrere utdanning, og tiltak som 

er rettet mot næringslivet, for eksempel tilskudd fra 

NAV til bedriftsintern opplæring.  

 

                                                      
26 Dette gjelder det meste av opplæringen i regi av NAV. 
27 Tabell A.1 i appendiks A gir en oversikt over de ulike tiltakene med mål 
om å øke investeringene i etter- og videreutdanning i Norge. I tillegg til å 

For tiltakene rettet mot personer skiller vi også mel-

lom investeringer i og utenfor arbeidslivet. Ordning-

ene rettet mot personer i arbeid eller med utdan-

ningsavbrudd er av hovedinteresse i dette prosjek-

tet. Ordningene rettet mot personer utenfor arbeids-

livet er mindre relevante i denne utredningen.26 

Oppmerksomheten rettes altså særskilt mot insenti-

ver som fremmer kontinuerlig læring. I tillegg kon-

sentreres analysen rundt ordninger som ikke er av-

grenset til spesifikke profesjoner eller næringer.  

Under går vi gjennom ordningene som påvirker per-

soners og virksomheters insentiv til å investere i hu-

mankapital.27  

5.1 Ordninger som reduserer personers kostna-

der 

Overordnet vil forventninger om framtidig inntekt, 

muligheter på arbeidsmarkedet, kostnader ved 

kompetanseheving og ønske om selvrealisering på-

virke en persons insentiv til å investere i egen hu-

mankapital.  

Under vil vi gå gjennom ordninger som styrker per-

soners insentiv til å investere i kompetanse gjen-

nom reduserte utdanningskostnader. Følgende ord-

ninger vil gjennomgås: 

▪ Kompetanseutvikling betalt av arbeidsgiver an-

ses ikke som naturalinntekt 

▪ Utdanningsrelaterte produkter er fritatt mva. 

▪ Støtte fra lånekassen  

▪ Ikke skatteplikt på stipendinntekt  

▪ Fradrag for kostnader knyttet til etter- og vide-

reutdanning  

▪ Fradrag ved gjeldsrenter (også til utdanning) 

▪ Rett til permisjon ved etter- og videreutdanning 

forklare hva tiltakene er og hvordan ordningen er ment å påvirke insenti-
vene til å investere i humankapital, vil tabellen gi en oversikt over tiltake-
nes nedslagsfelt. 

5 Sammenstilling av norske ordninger som påvirker insentivene til in-
vesteringer i humankapital 
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5.1.1 Subsidierte studieplasser 

Studieplasser i etter- og videreutdanning finansie-

res i større grad av private aktører enn tilbudet i det 

øvrige utdanningssystemet. Offentlige tilskudd ut-

gjør imidlertid allikevel en betydelig andel av finan-

sieringen av disse tilbudene. 

Tømte et al. (2015) kartlegger etter- og videreutdan-

ningstilbudet i Norge. Tilbudet finansieres på ulike 

måter gjennom studieavgifter, ekstern finansering, 

intern finansering og studiepoeng. Hvor stor andel 

av utdanningen som finansieres med offentlige mid-

ler varierer i stor grad, på tvers av både institusjoner 

og studieprogrammer. I undersøkelsen ble det ikke 

kartlagt hvor stor andel av tilbudet som er finansiert 

av ulike aktører, men de fleste bruker en kombina-

sjon av intern og ekstern finansiering. 

Tømte et al. (2015) finner at studieavgiftene varierer 

fra 1 000 kroner for et enkeltemne til 370 000 kroner 

for en «Master of Business and Administration i 

strategisk ledelse». Trekker vi ut noen tilfeldig 

valgte studietilbud fra offentlige institusjoner finner 

vi følgende priser:  

■ 180 000 kroner for et erfaringsbasert master-

program i eiendomsutvikling og -forvaltning (90 

studiepoeng) ved NTNU. 

■ 20 900 kroner for et semester undervisning i 

personaladministrasjon (15 studiepoeng) ved 

Høgskolen i Østfold. 

■ 24 900 kroner for kortere lederkurs i digitalise-

ring for vekst og innovasjon (uten studiepoeng) 

ved BI. 

Priseksemplene over indikerer at personer eller 

virksomheter som ønsker å investere i etter- og vi-

dereutdanning i mange tilfeller kan stå ovenfor be-

tydelige direkte investeringskostnader. 

FiBS og DIE (FiBS & DIE, 2013) anslår i en tidligere 

analyse at det i Norge ble brukt om lag 1,2 prosent 

av BNP på etter- og videreutdanning. Det ble bereg-

net at det offentlige finansierte 55 prosent, mens 

virksomheter og personer stod for henholdsvis 22 

og 23 prosent av finansieringen. Den offentlige an-

delen er relativt høy sammenlignet med de andre 

landene i analysen. 

Den relativt høye andelen statlig finansiering gjør at 

tid til opplæring samlet sett sannsynligvis er den 

største kostnaden, både for personer og virksomhe-

ter. 

5.1.2 Kompetanseutvikling betalt av arbeidsgiver 

anses ikke som naturalinntekt 

I utgangspunktet er det slik at frynsegoder eller na-

turalytelser mottatt fra arbeidsgiver er skattepliktig. 

Imidlertid fritas arbeidstaker for beskatning av ge-

vinsten som følger av at arbeidsgiver finansierer de-

res utdanning.  

Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatte-

loven av 26. mars 1999 nr. 14 (FSFIN), § 5-15-11 

regulerer skattefrie ytelser til utdanning. FSFIN, §5-

15-12 begrenser skattefritaket til å gjelde utdanning 

som: a) enten gir kompetanse som kan benyttes i 

nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende 

arbeidsgiver, eller; b) dekkes i forbindelse med opp-

hør av arbeidsforhold og gir kompetanse som kan 

nyttiggjøres ved søking av nytt arbeid hos annen ar-

beidsgiver. Skattefritaket under punkt b begrenses 

til 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).  

For ekstern utdanning forutsetter skattefritaket at ut-

danningen er beregnet å gjennomføres på inntil fire 

semestre ved fulltidsstudium. For lengre studier er 
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fritaket begrenset til de første 20 månedene.28 Ved 

opphør av arbeidsforhold kan arbeidstaker få skat-

tefri støtte til videreutdanning, for eksempel gjen-

nom en sluttpakke.  

Skattefritaket gjør arbeidsgiverfinansiert videreut-

danning relativt mer attraktivt for arbeidstaker, sam-

menlignet med andre naturalytelser som er skatte-

pliktige. Dette styrker insentivet til å investere i hu-

mankapital som styrker arbeidstakerens posisjon i 

arbeidsmarkedet. Dette er særlig relevant for sys-

selsatte i næringer med større omstillingsutford-

ringer (OECD, 2017a). 

Om investeringen gir grunnlag for høyere inntekt se-

nere, vil den økte inntekten bli beskattet på vanlig 

måte. At personen slipper utgifter til egen kompe-

tanseutvikling styrker insentivet til å gjennomføre 

kompetansutviklingsløp betalt av arbeidsgiver.  

Denne måten å behandle fordelen en arbeidstaker 

har av at arbeidsgivere helt eller delvis betaler for 

kompetansehevende tiltak, er vanlig i mange 

OECD-land.  

5.1.3 Undervisningstjenester og relaterte produk-

ter ilegges ikke merverdiavgift  

Merverdiavgiften legges i prinsippet på alle varer og 

tjenester som en verdiøkning i hvert ledd. I utgangs-

punktet er den personer som er endelige betaler av 

avgiften.29  

Enkelte varer og tjenester er imidlertid holdt utenfor 

merverdiavgiftssystemet. Slike varer og tjenester 

blir derfor rimeligere enn andre varer og tjenester, 

 

                                                      
28 Arbeidsgivers dekning av flere, kortere, uavhengige kurs anses som 
skattefri, selv om disse til sammen har en varighet på over 20 måneder.  
29 VI ser her bort fra at ulike deler av offentlig sektor betaler og mottar mva. 
For eksempelbetaler kommuner og statlige etater mva. I noen tilfeller blir 
det tatt hensyn til i overføringer fra staten i andre tilfeller ikke. Dette er 
interne oppgjør innenfor offentlig sektor so mvi her ser bort fra.   

og gir personer et insentiv til å bruke mer av egen 

inntekt på slike varer og tjenester enn andre. 

Enkelte varer har også lavere sats enn andre varer. 

I slike tilfeller er den implisitte kostnadsreduksjonen 

særlig sterk ved at produsentene av slike varer og 

tjenester med lav sats får fradrag for inngående 

merverdiavgift i sin produksjon. Virkningen for per-

soner er uansett at personer ønsker å bruke mer av 

inntekten på slike produkter framfor produkter som 

ilegges full avgift. 

Undervisningstjenester er fritatt merverdiavgift. Der-

med innebærer merverdiavgiftssystemet at perso-

ners utdanningskostnader blir lavere enn hva de el-

lers ville ha vært. Insentivet for å velge å kjøpe un-

dervisningstjenester har, isolert sett, økt i takt med 

at den generelle merverdiavgiftssatsen har økt.30  

Unntaket gjelder imidlertid kun lærer-elev-opplegg, 

hvor det er lagt opp til direkte kontakt mellom elev 

og lærer gjennom opplæringsprogrammet. Nettba-

serte kurs og opplæringstjenester er ofte ikke fritatt 

merverdiavgift, fordi disse ikke har den nødvendige 

sammenkoblingen mellom lærer og elev som be-

skrevet over. At nettbaserte kurs og opplæringstje-

nester ikke er fritatt merverdiavgift, samtidig som 

stadig flere velger denne formen for humankapital-

investeringer, innebærer at insentivene for human-

kapitalinvesteringer som ligger i merverdiavgiftssys-

temet gradvis svekkes. 

Merverdiavgiftssatsen for kjøp av bøker, tidsskrifter 

og aviser er 0 prosent.31 Produsentene er imidlertid 

merverdiavgiftspliktige. Det betyr at selv om bøker, 

tidsskrifter og aviser ikke ilegges merverdiavgift, får 

produsentene fradrag for inngående merverdiavgift, 

30 Siste økning var i 2006 hvor merverdiavgiften gikk fra en sats på 24 til 
25 prosent. I et lengre tidsperspektiv har den imidlertid økt på 20 prosent 
på 1990-tallet. 
31 Momsfritaket gjelder per november 2018 ikke elektroniske bøker og tids-
skrifter. I forslag til statsbudsjett 2019 (Prop. 1 LS (2018-2019)) er det 
imidlertid forslag om at også disse skal omfattes av fritaket. 
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noe som i seg selv også gir grunnlag for reduserte 

priser på sluttproduktet (gitt at det ikke tas ut som 

overskudd hos produsentene). En merverdiavgifts-

sats på 0, reduserer dermed personers utdannings-

kostnader og virker også som et insentiv til å tilegne 

seg økt kompetanse.  

Det er imidlertid viktig å merke seg at en 0-sats er 

et mye sterkere insentiv enn å være fritatt merverdi-

avgiftsloven. Grunnen til det er at 0-sats også fritar 

for merverdiavgift av verdiskapning i tidligere ledd. 

For eksempel så vil en undervisningstilbyders kost-

nader for kjøp av blant annet IT-tjenester, møbler og 

lokaler faktureres med merverdiavgift fra selger. 

Denne kostnaden må nødvendigvis faktureres vi-

dere til personene som benytter undervisningstilbu-

det. Hvis det derimot er 0-sats, får virksomheten fra-

drag for inngående merverdiavgift, og denne behø-

ver ikke viderefaktureres. 

Kompensasjonen for kostnadene knyttet til kompe-

tanseutvikling gjennom merverdiavgiftssystemet 

treffer befolkningen bredt og vil bidra til et relativt 

stort provenytap. Imidlertid vil kun deler av varene 

som selges med 0-sats ikke ha som formål å styrke 

en persons humankapital. Uten informasjon om 

hvor mye som faktisk brukers om investeringer i hu-

mankapital kan vi ikke si noe om provenytapet som 

følger av at denne ordningen brukes til kompetan-

seutvikling. 

5.1.4 Støtte fra Lånekassen 

Lånekassen gir støtte til fagskoleutdanning og høy-

ere utdanning som er godkjent av NOKUT, og vide-

regående opplæring og enkelte andre utdanninger 

og kan i noen tilfeller gi økonomisk støtte til perso-

ner som ønsker videreutdanning. 

 

                                                      
32 Stipendet forsvinner gradvis dersom inntekten overstiger 177 257 kro-
ner per år i 2018 for personer som mottar støtte hele året. Dersom stipend-
delen legges om til å premiere gradsavleggelse, så vil dette svekke insen-
tivene for videreutdanning ytterligere. 

Støtten fra lånekassen inkluderer både lån og sti-

pend. Mens stipendet er behovsprøvd og reduseres 

ettersom studentens inntekt øker, tilbys lånet uav-

hengig av inntekt. Stipenddelen av støtten er altså i 

hovedsak rettet mot de som ikke arbeider ved siden 

av studiene, hvilket ikke bidrar til å styrke insentivet 

for videreutdanning i arbeidslivet.32 

I tillegg begrenses muligheten til å få støtte i form av 

lån og stipend ved at en person ikke kan få støtte i 

mer enn åtte år, ha minst 50 studiebelastning og et 

minimums varighetskrav til utdanningen.33 Dermed 

vil det være flere som ønsker etter- og videreutdan-

ning, som ikke har mulighet til å motta støtte da de 

allerede har brukt opp den åtteårige støtten eller 

ønsker å ta kortere kurs ved siden av jobb. Dette 

skaper et disinsentiv. 

Vi vet ikke nøyaktig hvor mange som mottar lån for 

videreutdanning, men vi vet at om lag 25 000, av 

215 000 mottakere av støtte fra lånekassen, ikke 

studerer fulltid. Hvilket er en indikasjon på at de ar-

beider ved siden av studiene. I tillegg vet vi at 5 500 

i aldersgruppen mellom 45 og 65 fikk støtte av Lå-

nekassen.34 

Oppsummert er støtte fra lånekassen i form av sti-

pend og lån generelt et svært viktig virkemiddel for 

å øke investeringene i humankapital, men per i dag 

ikke spesielt godt egent for å øke investeringene i 

etter- og videreutdanning. Vi anslår dermed at støtte 

fra lånekassen for etter- og videreutdanning har et 

middels omfang, både i form av provenytap og an-

tall mottakere. 

33 En person må avlegge minst 15 studiepoeng per semester for å ha rett 
til støtte. Ved 15 avlagte poeng er støtten 50 prosent. 
34 Personer over 35 i formell utdanning er definert som deltakere i videre-
utdanning. 
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5.1.5 Fradrag i grunnlaget for alminnelig inntekt 

styrker utdanningsinsentiver 

Fradragsretten for kostnader til utdanning er av-

hengig av om det gjelder kostnader til å oppnå en 

bestemt grad/kompetanse eller om det gjelder kost-

nader til å vedlikeholde en allerede oppnådd 

grad/kompetanse. Kostnader til å oppnå en bestemt 

kompetanse eller grad, dvs. grunnutdanning, vide-

reutdanning, spesialisering osv. er som utgangs-

punkt ikke fradragsberettigede. Det er ikke fradrags-

rett selv om denne typen utdanning tas som flere 

korte kurs, kveldskurs ved siden av arbeidet 

mv.  Med andre ord, kostnader knyttet til å motvirke 

depresiering av humankapital er fradragsberetti-

gede, men ikke kostnader til å oppgradere/bygge 

opp ny humankapital.35  

Fradraget inngår i minstefradraget, som gjelder alle 

med lønnsinntekt, som sjablongmessig omfatter de 

fleste godkjente utgifter som kan fradras alminnelig 

inntekt, jf. kapittel 4.2. Minstefradraget er for 2018 

på om lag 95 000 kroner og det er først når summen 

av alle fradrag overstiger denne summen at det in-

nebærer ekstra fradrag i grunnlaget for skatt på al-

minnelig inntekt. Fradragsmuligheten for utgifter til 

egen etter- og videreutdanning vil dermed først bli 

et reelt insentiv når utgiftene er så høye at de sam-

lede inntektsfradragene overstiger minstefradraget. 

Fradrag i skattegrunnlaget for personer som har 

kostnader knyttet til videreutdanning forutsetter at 

personen er i et arbeidsforhold hvor utdanningen er 

relevant.36 Kostnadene skal være relatert til å vedli-

keholde en utdanning for å kunne holde seg a jour 

med faget. Det vil si at utdanningen skal gi kompe-

tanse som kreves for å fortsette i nåværende stilling.  

 

                                                      
35 Dersom skattyter på grunn av utdanningen må bo utenfor hjemmet, om-
fatter skattefritaket også reisekostnader til undervisningsstedet og mer-
kostnader til opphold utenfor hjemmet. 

Fordi denne ordningen ikke har som mål å heve per-

soners kompetanseinvesteringer, men er en konse-

kvens av et nøytralt og symmetrisk skattesystem, vil 

det ikke være et provenytap knyttet til denne ord-

ningen. En sammenligning med en situasjon hvor 

investeringer i humankapital ikke ble ansett som 

kostnader til inntektservervelse ville gitt en indika-

sjon på ordningens provenyeffekt. Denne proveny-

effekten har sannsynligvis et stort omfang. En be-

regning av provenytapet krever imidlertid en over-

sikt over personers kostnader til kompetanseutvik-

ling. Uten denne oversikten er beregningen ikke er 

gjennomførbar. 

5.1.6 Rentefradrag for studielån 

Det norske skattesystemet tillater at alle gjeldsren-

ter, herunder renter på studielån, trekkes fra almin-

nelig inntekt. Verdien av rentefradraget er dermed 

lik omfanget av rentebetalinger gjennom året multi-

plisert med skattesatsen på alminnelig inntekt, som 

for tiden er 23 prosent.  

Fordi store deler av personers lånefinansierte inves-

teringer retter seg mot objekter som det ikke bereg-

nes eller skattlegges gevinst fra, er det ikke et opp-

lagt insentiv til humankapitalinvestering at det er 

mulighet til å trekke studierenter fra grunnlaget for 

skatt på alminnelig inntekt. Det vill imidlertid vært et 

disinsentiv om denne muligheten ikke var der.  

5.1.7 Stipendinntekt er ikke skattepliktig 

Stipendinntekt er skattepliktig dersom det er nær 

sammenheng mellom utbetalingen av stipendet og 

utført arbeid eller oppdrag. Utdanningsstipender 

som dekker kostnader til å investere i humankapital 

36 Dersom et studium ikke oppfyller kravet om tilegnelse av relevant kom-
petanse i nåværende eller fremtidig arbeid hos den samme arbeidsgive-
ren, vil alle tilskudd til utdanningen regnes som lønn og utløse normal skat-
teplikt. 
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utenfor arbeidsforhold er derfor som regel skatte-

frie.37 Det er først og fremst Lånekassen som gir sti-

pend til investeringer i utdanning, men det finnes 

også stipend tilbudt av andre personer eller organi-

sasjoner.  

Stipendinntekten i seg selv er et direkte tilskudd 

som reduserer investeringskostnaden for personen. 

Skattefrie utdanningsstipend har en forsterket ef-

fekt, siden inntekten er skattemessig favorisert sam-

menlignet med annen inntekt.  

I Lånekassen er imidlertid stipendinntekten ofte be-

grenset for personer som investerer i etter- og vide-

reutdanning, årsaken er at de flest av disse er sys-

selsatt. Fordi stipendinntekten er behovsprøvd vil 

verdien falle med personens inntekt. Fordi selve sti-

pendet fra Lånekassen er mindre aktuelt for etter- 

og videreutdanning vil også betydningen av skatte-

fritaket være liten. 

Skattefritaket på stipend skaper et provenytap, ut-

over det som er knyttet til finansieringen av selve 

stipendet.  

5.1.8 Rett til permisjon ved etter- og videreutdan-

ning 

For at arbeidstakeren skal ha rett til utdanningsper-

misjon, må arbeidstakeren ha vært i arbeidslivet i 

minst tre år, og ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i 

minst to år.38  

I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:  

▪ Arbeidstakeren må delta i et organisert utdan-

ningstilbud 

▪ Utdanningen må være yrkesrelatert. Det er 

imidlertid tilstrekkelig at utdanningen har rele-

vans til yrkeslivet generelt. 
 

                                                      
37 Tilskudd i arbeidsforhold kan også være skattefrie under visse vilkår, jf. 
kapittel 5.1.2. 
38 Retten til utdanningspermisjon er hjemlet i arbeidsmiljøloven §12-11. 

▪ Arbeidstakeren kan ikke ta utdanningspermi-

sjon hvis dette er et hinder for arbeidsgivers drift 

og personaldisponering. 

Utdanningspermisjonen kan tas ut som heltids- eller 

deltidspermisjon, og kan kreves for inntil tre år. 

Både hel- og deltidsansatte, fast og midlertidige an-

satte har rett til utdanningspermisjon. Loven gir 

imidlertid ingen rett til lønn i løpet av utdanningsper-

misjonen, slik at finansiering av studiet er opp til den 

enkelte arbeidstaker. 

Fordi loven ikke innebærer en rett til lønn i utdan-

ningsperioden vil ikke denne ordningen gi noe øko-

nomisk insentiv til personen, og vil heller ikke ha 

noen provenyeffekt. 

5.2 Ordninger som reduserer virksomhetens 

kostnader 

Nedenfor går vi gjennom ordninger som øker virk-

somheters insentiv til å investere i etter- og videre-

utdanning. For virksomheter vil relevante ordninger 

arte seg som at kostnadene ved å investere i ansat-

tes humankapital reduseres i forhold til hva de ellers 

ville ha vært. 

Følgende ordninger vil gjennomgås:  

▪ Fradrag for kostnader knyttet til ansattes opp-

læring 

▪ Ingen arbeidsgiveravgift for ansatte i utdanning 

▪ Tilskudd til bedriftsintern opplæring 

▪ Kompetansepluss 

▪ Nærings-phd 

▪ Tilskuddsordning for kompetansetillittsvalgte 
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5.2.1 Fradrag for opplæringskostnader39 

Virksomheter har krav på fradrag for kostnader 

knyttet til kompetanseinvesteringer for sine ansatte. 

Kostnader knyttet til skolepenger, bøker, reise og 

opphold o.l., kan arbeidsgiver dekke uten at dette 

blir skattepliktig inntekt for arbeidstakeren (jf. kapit-

tel 5.1.2) eller innrapporteringspliktig, skattetrekk-

pliktig eller arbeidsgiveravgiftpliktig for arbeidsgive-

ren (se kapittel 5.2.2). 

Fradragene for kostnadene behandles dermed på 

samme måte som alle godkjente fradrag for kostna-

der til inntektservervelse. Forutsetningen er at ut-

danningen gir kompetanse som kan benyttes i nå-

værende eller fremtidig arbeid hos nåværende ar-

beidsgiver. 

For å redusere virksomhetens risiko knyttet til den 

ansatte kan slutte (og dermed at virksomheten går 

glipp av inntekts- eller produktivitetsgevinsten av in-

vesteringen i den ansattes kompetanse) kan en for-

utsetning for støtte til en ansatts utdanning være at 

det avtales en viss bindingstid i virksomheten. Der-

som en ansatt da likevel skulle velge å slutte i virk-

somheten etter at investeringen er gjennomført, 

men før bindingstiden har utløpt, er det da normalt 

at den ansatte må betale tilbake hele eller deler av 

beløpet opplæringen har kostet. 

Ved at inntekter og kostnader skal behandles likt i 

nettobeskattet inntekt, har virksomheter mulighet til 

å trekke fra utgifter selv om gevinsten av utdan-

ningen først kommer senere enn året utgiften på-

dras. Fullt fradrag for investeringer i humankapital 

hos ansatte avviker dermed fra hvordan andre in-

vesteringer behandles. Normalt gis det fradrag bare 
 

                                                      
39 Opplæringskostnader omfatter arbeidsgivers kostnader for ansattes 
deltakelse på eksterne kurs, videreutdanning, kostnader ved drift av egen 
skole og interne kurs, lærlinger og kostnader knyttet til opplæring av ny-
ansatte. 
40 At investeringer i kompetanse er unntatt aktiveringsplikt og avskriving 
innebærer også verdien av denne investeringen ikke føres i regnskapets 

for godkjente nedskrivninger som skal være noen-

lunde i samsvar med slitasjen av kapitalen det in-

vesteres i. Når kompetanseinvesteringer er unntatt 

aktiveringsplikt og avskrivning, er dette en fordelak-

tig skattemessig behandling av humaninvesteringer 

sammenlignet med investering i alle andre typer 

driftsmidler av noen størrelse og omfang.40 Årsaken 

er at virksomheten får hele fradraget i investerings-

året, framfor å få det fordelt over flere år. 

Hvis en virksomhet har underskudd ett år, kan un-

derskuddet framføres og trekkes fra i et senere inn-

tektsår, jf. skatteloven § 14-6. Dersom kostnadene 

til kompetansesøkende utgifter gjør at virksomhe-

tens resultat går fra overskudd til underskudd, vil 

dermed kompetanseutgiftene komme til fradrag i år 

med overskudd. 

Fordi denne ordningen ikke har som mål å heve 

kompetanseinvesteringene til virksomhetene, men 

er en konsekvens av et nøytralt og symmetrisk skat-

tesystem, vil det ikke være et provenytap knyttet til 

denne ordningen. En kunne imidlertid tenkt seg en 

situasjon hvor investeringer i humankapital ikke ble 

anerkjent som kostnader til inntektservervelse, slik 

at virksomheter ikke kunne føre kostnader til opplæ-

ring som kostnad for inntektservervelse. Forskjellen 

mellom denne situasjonen og den vi faktisk er i 

kunne blitt ansett som et provenytap. Dette prove-

nytapet har sannsynligvis et stort omfang.  

En beregning av provenytapet krever imidlertid en 

oversikt over omfanget av virksomhetenes kompe-

tanseinvesteringer, som i utgangspunktet ikke er 

gjennomførbart da opplæringskostnader ikke er en 

regnskapspost. Vi vet imidlertid fra SSBs statistikk 

balanse, men kun som en driftsutgift. At investeringene ikke akkumuleres 
som en eiendel i balansen vil imidlertid ha minimale effekter på virksom-
hetens økonomi og det vil ikke være mulig å verdsette denne type eiendel 
nøyaktig. 
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for arbeidskraftkostnader at 1,4 prosent av de totale 

arbeidskraftkostnadene er definert som opplærings-

kostnader.41 Gitt nærmere 1,2 millioner årsverk i un-

dersøkelsen med en gjennomsnittlig total arbeids-

kraftkostnad på 761 000 får vi 12,76 milliarder kro-

ner i opplæringskostnader.42 Gitt en skattesats lik 

23 prosent blir fradraget på nærmere 3 milliarder.43 

5.2.2 Ingen arbeidsgiveravgift for ansatte under 

opplæring 

Dersom arbeidsgiver finansierer et kurs eller en 

lengre utdanning på inntil fire semestre ved fulltids-

studium, er ikke dette bare skattefritt for den an-

satte. Virksomheten har i tillegg krav på fradrag for 

kostnaden og slipper arbeidsgiveravgift på beløpet. 

Forutsetningen er at utdanningen gir kompetanse 

som kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid 

hos nåværende arbeidsgiver. 

At det ikke ilegges arbeidsgiveravgift i studieperio-

den, reduserer virksomhetens kostnader ved å 

holde arbeidstakeren i virksomheten. Dermed bidrar 

denne ordningen til et provenytap. 

Omfanget av dette provenytapet kan ikke beregnes 

uten informasjon om hvor mange som deltar i rele-

vant etter- og videreutdanning og som får lønn. 

5.2.3 Tilskudd til bedriftsintern opplæring 

Tilskudd til bedriftsintern opplæring er en tilskudds-

ordning som skal bidra til å motvirke utstøting fra ar-

beidslivet ved å styrke kompetansen til ansatte i be-

drifter som har alvorlige omstillingsproblemer. 

Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av 

bedriftens produksjon eller etablere seg på nye mar-

keder, kan søke NAV om tilskudd til bedriftsintern 

opplæring. Tilskuddet gis til arbeidsgivere som tilbyr 

 

                                                      
41 1,8 prosent av de direkte arbeidskostnadene. 
42 1 197 287 * 761 000 * 0,014 = 12 755 895 698. 

kompetanseheving til de ansatte som et alternativ til 

permittering, eller for å forebygge oppsigelse.  

Rasjonale for å ha en ordning rettet mot virksomhe-

ter med store omstillingsbehov, er at disse i mindre 

grad har likviditet eller tilgang ekstern kapital, og vil 

dermed ha vansker med å finansiere kompetanse-

investeringer. Dette på tross av at virksomheten for 

egen del kan vurderer investeringen som lønn-

somme i et langsiktig perspektiv. 

Selv om tilskuddet til bedriftsintern opplæring ikke 

rettes mot enkelte næringer, er det er klar overvekt 

av virksomheter fra industrien som bruker ord-

ningen. Etterfulgt av virksomheter innen bygg og 

anlegg. 

Selve opplæringen det gis tilskudd til kan både være 

av mer generell art, eller spesifikk for virksomhetens 

aktivitet. Tilskuddet blir i størst grad brukt til opplæ-

ring rettet mot effektivisering av produksjon. Deret-

ter til utvikling av nye produkter og opplæring i nye 

produksjonsmuligheter. En vesentlig andel, om lag 

25 prosent, benyttes til å gi arbeidstakerne formelle 

kvalifikasjoner som fagbrev. 

Ordningen påvirker således også andre virksomhe-

ter ved at mange av kompetanseinvesteringene har 

potensielt positive virkninger for andre virksomheter 

dersom ansatte senere slutter eller samarbeider 

med andre (positive eksternaliteter).  

Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opp-

rettholde og styrke kompetansen til virksomhetens 

ansatte. Ordningen reduserer altså virksomhetenes 

kostnader knyttet til å tilby etter- og videreutdan-

ning, og øker dermed investeringsinsentivet. Det gis 

midlertid kun tilskudd til opplæring ut over bedriftens 

ordinære opplæring. Tilskudd til lønnskostnader kan 

43 12 755 895 698 * 0,23 = 2 933 856 011 
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ikke utgjøre mer enn to tredeler av tilskuddet. Til-

skuddet kan heller ikke overstige 70 prosent av virk-

somhetens kostnader til opplæringen. I tillegg skal 

ikke opplæringstiden for hver deltaker vare i mer 

enn 26 uker. 

I 2010 ble ordningen evaluert av Rambøll. I evalue-

ringen pekes det på at opplæringstiden på inntil 26 

uker er begrensende.44 Begrensingen er i hovedsak 

knyttet til muligheten for å gi ansatte fagbrev eller 

annen formell utdanning, fordi denne type kurs ty-

pisk har en varighet på mer enn 26 uker. Konse-

kvensen er at ordningen er mindre egnet til å støtte 

investeringer i generell humankapital, som er inves-

teringene med de største positive eksternalitetene. 

En annen ulempe ved begrensingen på 26 uker er 

mangel på fleksibilitet for virksomheten når det gjel-

der å tilpasse opplæringen med produksjon. Der-

som en arbeidstaker avbryter opplæringen for å bi-

dra i produksjon er det vanskelig å utsette støtten 

slik at antall uker med støtte forblir lik. 

Et annet funn i Rambøll (2010) var at ordningen ikke 

treffer små virksomheter særlig godt fordi søknads-

prosessen er for ressurskrevende. Slik ordningen er 

utformet må virksomhetene blant annet kunne be-

skrive opplæringens formål, forslag til nye produkt-

områder, markedsinformasjon og forventinger om 

framtidig markedssituasjon, i tillegg til opplærings-

budsjett og regnskapsinformasjon. 

Tilskuddet til bedriftsintern opplæring er en del av 

rammebevilgning for arbeidsmarkedstiltak i fylkene. 

Dette kan videre innebære at bedrifter i ulike fylker, 

men med tilnærmet like utfordringer internt, kan ha 

ulik mulighet for innvilgelse av støtte, som en følge 

 

                                                      
44 I utgangspunktet var tilskuddet begrenset til 13 uker, men økt i forbin-
delse med finanskrisen i 2009. 
45 1,4%*7,721 milliarder = 110 millioner.  

av at situasjonen på arbeidsmarkedet i hvert av fyl-

kene kan være forskjellig. 

Omfanget av ordninger var i 2017 1,4 prosent av 

den totale bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak 

(Røyset & Wik, 2018). Dette tilsvarer en sum på 

nærmere 110 millioner kroner.45 Omfanget har hatt 

en sterk vekst de siste årene og har generelt fulgt 

konjunkturutviklingen. I Røyset og Wik (2018) pekes 

det på at årsaken til at en så liten andel av bevil-

lingen til arbeidsmarkedstiltak gikk til bedriftsintern 

opplæring var mangel på kvalifiserte søkere. 

5.2.4 Kompetansepluss 

Kompetansepluss arbeid en tilskuddsordning for 

opplæring i grunnleggende ferdigheter. Virksomhe-

ter kan søke om tilskudd til opplæring i grunnleg-

gende ferdigheter i lesing, skriving, regning, munt-

lig, ikt og norsk eller samisk.46 Ordningen skal bidra 

til at voksne tilegner kompetanse som er nødvendig 

for å mestre omstilling og krav i arbeidslivet. 

Nesten 15 000 personer deltok på ulike kurs i regi 

av kompetansepluss arbeid i 2016. Kusene med 

flest deltakere omhandler digitale ferdigheter og 

norskopplæring. 

Sønnesyn (2014) har oppsummert ordningens do-

kumenterte effekter og konkluderte med at ord-

ningen fører til færre feil, bedre rapportering og mo-

tiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å 

ta fagbrev. Virksomhetene som har arrangert opp-

læring trekker særlig fram effekter som bedre kom-

munikasjon og samarbeid mellom ansatte, og nye 

produksjonsløsninger. For de fleste virksomhetene 

har ordningen vært avgjørende for at opplæring har 

blitt gjennomført. I en undersøkelse gjennomført av 

Proba samfunnsanalyse (2012) svarer 60 prosent 

46 Tidligere kalt Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA/BKF). 
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av virksomhetene at opplæringen ikke ville vært 

gjennomført uten støtte gjennom ordningen. Ord-

ningens addisjonalitet kan derfor ansees å være 

høy. 

I 2017 var ordningens omfang i overkant av 180 mil-

lioner kroner, målt i beløp for innvilgede prosjek-

ter.47 En økning fra 14,5 millioner i 2006. I 2017 ble 

i overkant av 700 prosjektsøknader innvilget og i un-

derkant av 900 virksomheter var tilknyttet søkna-

dene da flere samarbeider om opplæring. 

5.2.5 Nærings-PhD 

Nærings-PhD. er en ordinær doktorgradsutdan-

nelse som gjennomføres mens kandidaten er ansatt 

i en virksomhet som drar nytte av forskningen. Virk-

somheter som inngår avtale om Nærings-ph.d. får 

et årlig tilskudd som tilsvarer 50 prosent av stipen-

diatsatsen i tre år.48 

Ordningen kompenserer virksomheten for investe-

ringer som bidrar til positive samfunnsmessige virk-

ninger, utover virksomhetens egen potensielle øko-

nomiske gevinst. I tillegg kompenserer ordningen 

personen ved at personen kan fortsette å være i ar-

beidsforholdet under utdanning, og således er sikret 

arbeid etter endt utdanning. 

Omfanget av ordningen er begrenset, både målt i 

proveny og antall mottakere. Per år er det om lag 45 

prosjekter som mottar støtte fra Forskningsrådet til 

å gjennomføre en Nærings-PhD. Støtten var på i 

gjennomsnitt 533 500, hvilket gir en samlet kostnad 

på 24 millioner.49 

 

                                                      
47 Klikk her for å se flere opplysninger om Kompetansepluss i statistikk-
banken. 

5.2.6 Tilskuddsordning for kompetansetillitsvalgte 

Kompetanse Norge har en tilskuddsordning for opp-

rettelse og gjennomføring av opplæring for kompe-

tansetillitsvalgte. En kompetansetillitsvalgt er en til-

litsvalgt med et særskilt ansvar for å fremme yrkes-

rettet kompetanseheving på arbeidsplassen sin. 

Ordningens omfang er svært liten. Under 2 millioner 

brukes årlig for å gi tillitsvalgte kurs ved karrieres-

entre. Hvor mange som nyter godt av ordningen er 

imidlertid usikkert.  

5.3 Er det behov for nye virkemidler for å styrke 

insentivet til å investere i humankapital? 

Dette kapittelet viser at det allerede er mange ord-

ninger rettet mot å øke investeringene i humankapi-

tal. Ordningene retter seg både mot personer som 

tar utdanning utenfor arbeidsforhold og mot sams-

pillet mellom virksomheter og arbeidstakere i ar-

beidslivet. 

De dominerende tiltakene for å motvirke underin-

vesteringer i humankapital har vært å redusere in-

vesteringskostnadene personer og virksomheter 

står ovenfor.  

Noen ordninger er av generell art, som subsidierte 

studieplasser, studiestøtte til personer, fradrag for 

opplæringskostnader og fritak fra arbeidsgiverav-

gift. Andre ordninger er rettet mot å sikre tilstrekke-

lige investeringer i spesielle tilfeller, som bedriftsin-

tern opplæring og Kompetansepluss. 

Tross de mange ordningene viser undersøkelser 

(eksempelvis NHOs Kompetansebarometer, Kom-

petanse Norges Virksomhetsbarometer og NAVs 

bedriftsundersøkelse) at det eksisterer udekkede 

48 Det er en forutsetning at kandidaten som ansettes blir tatt opp på et or-
dinært doktorgradsprogram. Stipendiatssatsen per 2018 er 1 067 000 per 
år. 
49 50%*1 067 000*45 = 24 millioner 

http://status.vox.no/webview/?language=no
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kompetansebehov og at disse i særlig grad gjelder 

noen grupper (flest udekkede kompetansebehov in-

nen håndverksfag og teknisk- og ingeniørfaglig 

kompetanse). 

De udekkede kompetansebehovene er en indika-

sjon på at det fortsatt finnes et forbedringspotensial 

slik at tilbud av og etterspørsel etter kompetanse 

treffer hverandre bedre.  

I lys av funn fra undersøkelsene over må det imid-

lertid vurderes om det er hensiktsmessig å iverk-

sette generelle tiltak som treffer personer og/eller 

virksomheter bredt eller om ordninger bør rettes mot 

spesifikke fagretninger, oppgaver eller kunnskap 

hvor det identifiseres store gap mellom tilbud og et-

terspørsel. 

Endringskreftene drøftet i kapittel 2 er imidlertid i 

stor grad sektorovergripende og taler for at mer ge-

nerelle ordninger kan være hensiktsmessige. For å 

sikre at det er tilstrekkelige insentiver til kompetan-

seutvikling i næringslivet er det etter vår vurdering 

derfor behov for ordninger som påvirker insentiver 

for alle typer yrker og næringer. Disse må imidlertid 

kombineres med ordninger som retter seg mot grup-

per hvor det er identifisert særlig store behov for in-

vesteringer i humankapital 

I neste kapittel vil vi gå gjennom internasjonale ord-

ninger som har som formål å styrke investeringene 

i humankapital. Formålet er å få inspirasjon til even-

tuelle nye ordninger som kan innføres i Norge. I ka-

pittel 7 og 8 går vi gjennom hvordan potensielle nye 

ordninger kan tenkes å påvirke personers og virk-

somheters insentiv til å investere i humankapital.  
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Det finnes en rekke direkte og indirekte kompetan-

sepolitiske ordninger i OECD-landene (OECD, 

2004; OECD, 2005; OECD, 2017a). Ordningene va-

rierer fra direkte subsidier og skattefradrag for virk-

somheter, til gunstige studielånsordninger og permi-

sjonsrettigheter for personer. 

Skatte- og tilskuddsordninger stimulerer til økt etter-

spørsel etter utdanning ved å gjøre investeringen 

mindre kostbar. Implementeringen av ordningene vil 

imidlertid på ulike måter variere på tvers av land. For 

det første med tanke på omfanget av brukere og ni-

vået på støtten. For det andre kan ordningen være 

rettet mot spesifikke utdanninger eller annen karak-

teristikk, som personers alder, virksomhetsstørrelse 

og næring. 

Under vil vi gå gjennom ulike ordninger som benyt-

tes i OECD-land for å fremme insentivene til å gjen-

nomføre humankapitalinvesteringer. Ordningene 

som beskrives er enten ordninger som benyttes i en 

rekke land (herunder i mange tilfeller Norge) eller 

ordninger som er mindre utbredt og som ikke eksis-

terer i Norge, men som er relevante i drøftingen av 

eventuelle nye ordninger. Ordningene vil også pri-

mært være finansiert av det offentlige, helt eller del-

vis. Avslutningsvis i dette kapittelet vil vi drøfte ord-

ningenes virkning. 

Drøftingen av internasjonale ordninger vil være 

særlig nyttig i vurderingen av eventuelle justeringer 

av eksisterende ordninger i Norge eller implemen-

tering av helt nye ordninger. Drøftingen av hvordan 

ordningene i Norge kan utformes gjøres i kapittel 7 

og 8, for henholdsvis personer og virksomheter. 

6.1 Ordninger som reduserer personers kostna-

der 

Når det gjelder ordningene rettet mot å øke perso-

ners insentiv til å investere i egen kompetanse ek-

sisterer det en rekke varianter. Under vil vi gå gjen-

nom utvalgte ordninger fordelt på om de fungerer 

som direkte tilskudd, eller om de legges til rette for 

gjennom skattesystemet. 

I gjennomgangen er det nyttig å ha i tankene at et 

hvert lands ordninger er et resultat av landenes his-

toriske utvikling og kompromisser mellom ulike hen-

syn. Eksempelvis vil det være forskjeller mellom 

land i aksept for skattlegging. I land med relativt høy 

beskatning vil det, alt annet likt, være mer rom for 

ulike typer subsidierte tilbud eller støtteordninger. I 

land med mindre beskatning, som USA og Storbri-

tannina, vil det være større innslag av privatiserte 

løsninger. I lavskatteland vil det også være mer na-

turlig å benytte tilpasninger i selve skattesystemet 

for å fremme ulike hensyn, enn gjennom å utvikle 

nye støtteordninger. Det følger av at det ikke er så 

mye skatteinntekter å omfordele. 

6.1.1 Skatteordninger rettet mot personers insen-

tiv til å investere i egen kompetanse 

Som for virksomheter, så legger skattesystemet i de 

fleste land opp til at kostnader knyttet til inntektser-

vervelse kan fradras. De skattemessige insentivene 

for personers investering i etter- og videreutdanning 

gir typisk økonomiske fordeler for kompetanseutvik-

ling i relasjon til arbeidstakers eksisterende stilling. 

Ordningene gir typisk støtte gjennom fradrag på 

skattepliktig inntekt, fradrag på skatt, reduserte 

skattesatser ved inntekt i studietiden (inkludert sti-

pender) og fradrag for avdrag på studielån.  

Eksempelvis trekkes utgifter til etter- og videreut-

danning fra inntekten, som arbeids- eller yrkesrela-

terte utgifter, i Tyskland og Østerrike. For å være 

fullt fradragsberettiget må utdanningen imidlertid 

enten være relatert til nåværende jobb eller som 

hjelp til å forberede bytte av yrke (Cedefop, 2009, s. 

65). 

6 Ordninger i andre land som styrker insentivet til å investere i hu-
mankapital 
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Utdanningsrelaterte produkter og tjenester, tilbudt 

av anerkjente institusjoner og læresteder, er helt el-

ler delvis fritatt merverdiavgift i de fleste OECD-land 

(Torres, 2012). Utdanningsinstitusjoner kvalifisert 

for et slikt fradrag varierer på tvers av landene. I for 

eksempel Tyskland og Østerrike er fradrag på mer-

verdiavgift tilgjengelig for alle virksomheter eller in-

stitusjoner som tilbyr opplæring. I noen land, som i 

Italia, er merverdiavgiften kun gjenstand for fradrag 

hvis utdanningen tilbys av organisasjoner som er of-

fentlig anerkjent, typisk utdanningsinstitusjoner. 

Flere land har innført ytterligere skatteinsentivord-

ninger for å øke investeringene i humankapital rettet 

mot enkeltpersoner. 

I noen OECD-land kan utgifter til kompetanseutvik-

ling trekkes fra gjennom skattefradrag. Dette gjelder 

i Canada, Irland, Israel, Italia, Portugal og USA. 

Skattefradrag blir typisk brukt for å redusere kostna-

der knyttet til formell utdanning, heller enn arbeids-

markedsrettet opplæring og ikke-formell utdanning.  

Ordningenes innretning varierer imidlertid på tvers 

av land. I USA er skattefradragsordningen behovs-

prøvd og skattefradraget reduseres for personer 

med inntekt over et visst nivå. Over det satte nivået 

vil skattefradraget avta, slik at personer med veldig 

høy inntekt ikke får redusert sine kostnader gjen-

nom dette skatteinsentivet (OECD, 2017a). Av for-

delingsmessige hensyn tilbys det også refusjon for 

personer som ikke har nok skattbar inntekt til å 

høste hele verdien av fradraget.  

At det tilbys refusjon for personer er internasjonalt 

uvanlig. Ifølge OECD (2017) har Irland, Israel, Italia 

og Portugal innført skattefradragsordninger for egne 
 

                                                      
50 I noen land eksisterer det imidlertid restriksjoner på hvor mye av stipen-
det som er gjenstand for skattefradrag. Det finnes også andre typer rest-
riksjoner. Et fradragsberettiget stipend vil generelt sett begrense seg til 
stipend som ikke er relatert til studentens nåværende jobb. 

kompetanseinvesteringer, men det er ingen mulig-

het for å få utbetalt fradraget i fravær av inntekt.  

De fleste OECD-land, inkludert Norge, har en form 

for fradrag knyttet til stipendinntekt. Unntakene er 

Danmark og Island, hvor denne inntekten blir regnet 

med som ordinær inntekt.50 I tillegg har fem OECD-

land (Belgia, Danmark, Finland, Norge og USA) mu-

lighet til å trekke fra rentekostnader knyttet til stu-

dielån (OECD, 2017c). 

I tillegg til at mange land behandler stipendinntekt 

som ikke skattepliktig, har Belgia en ordning som gir 

redusert skattebyrde, gjennom redusert trygdeav-

gift, knyttet til arbeidsinntekt under utdanning. I Ung-

arn og Polen tilbys det også reduserte satser for 

trygdeavgift for å fremme humankapitalinveste-

ringer, men disse er i hovedsak knyttet til en per-

sons opprinnelige utdannelse da ordningene er be-

grenset til personer under henholdsvis 25 og 26 år 

(OECD, 2017). Hensikten med tiltakene er å redu-

sere noe av den tapte arbeidsinntekten som må gis 

opp ved deltakelse i utdanning.   

6.1.2 Direkte tilskudd til personer som investerer i 

egen kompetanse 

Det eksisterer en rekke direkte tilskuddsordninger 

som rettes mot å fremme personers insentiv til å in-

vestere i egen kompetanse. Den klart største offent-

lige ordningen er utdanningsstipend og -lån, som 

også eksisterer i Norge. I tillegg har noen land ord-

ninger som individuelle læringskontoer og andre for-

mer for kompetansefond.  
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Utdanningsstipend og -lån er det viktigste tilskud-
det for å øke personers insentiv 

Alle de skandinaviske landene har statlige ord-

ninger som tilbyr lån eller stipend til etter- og videre-

utdanning. Men ordningene er ulike. Den svenske 

ordningen åpner opp for muligheten til å søke om 

tilleggslån til stipendet. Hvilket særlig vil gjøre det 

enklere for dem som allerede er i arbeid ved at de 

umiddelbare likviditetsutfordringene imøtekommes. 

Videre legger ordningen i Sverige til rette for at som 

eldre arbeidstakere kan motta støtte til videreutdan-

ning ved behov selv om personen har brukt opp an-

tall uker en i utgangspunktet kan motta støtte til ut-

danning.  

I Danmark gis et langt større beløp som stipend, 

sammenlignet med de andre skandinaviske lan-

dene, slik at behovet for å ta opp lån reduseres. 

Imidlertid skattlegges stipendinntekten, hvilket gjør 

forskjellen i faktisk støtte mellom land mindre 

(OECD, 2017c). Å gi et større beløp som stipend 

fjerner problemet knyttet til at støtte ikke kan mottas 

etter en viss alder grunnet lånet må kunne tilbake-

betales, slik som er tilfellet i Norge. 

Mange europeiske land har innført egne utdan-

ningsstipend som virkemiddel for å stimulere til økt 

deltakelse i etter- og videreutdanning (Görlitz & 

Tamm, 2016).51 Utdanningsstipend er et tilskudd til 

personer som skal brukes til å finansiere utdan-

ningen.  

Effekten av subsidiering av etter- og videreutdan-

ning gjennom utdanningsstipend har blitt evaluert 

av Schwerdt, Messer, Woessmann og Wolter 
 

                                                      
51 Blant disse finner vi Østerrike, Belgia, Tyskland, Italia og Sveits.  
52 Randomiserte eksperimenter blir ofte omtalt som gullstandarden innen-
for slike effektstudier.  

(2012). Studien involverte et randomisert eksperi-

ment der stipendet ble gitt ut til en tilfeldig utvalgt del 

av befolkningen i Sveits.52  

Schwerdt et al. finner at ordningen har en signifikant 

effekt på deltakelsen i etter- og videreutdanning. De 

finner at personer som i utgangspunktet har høy ut-

danning i større grad benytter seg av ordningen. 

Dette til tross for at gruppen med relativt lavere ut-

danning potensielt kan ha større gevinst av å delta. 

At det i størst grad er de som i utgangspunktet har 

høy utdanning som benytter ordningen gjør at det 

stilles spørsmål ved om ordningen burde ha vært 

behovsprøvd for å treffe de gruppene i samfunnet 

som har størst behov for å investere i egen human-

kapital.  

Hidalgo, Oosterbeek og Webbink (2014) undersø-

ker effekten av en lignende ordning i Nederland.53 

Her er imidlertid 50 prosent finansiert av arbeidsgi-

vere, mens resten finansieres av staten. I tillegg ret-

ter stipendet seg mot sektorer der majoriteten av ar-

beidstakerne er lavt utdannede. Stipendordningen 

fører til en økning på 20 prosentpoeng for deltakelse 

i etter- og videreutdanning.  Imidlertid viser evalue-

ringen at 24 prosent av stipendmottakerne som 

hadde vært tilbøyelig til å finansiere utdanningen, 

velger isteden å benytte seg av tilskuddet. Dette har 

en negativ virkning på ordningens addisjonalitet. 

Støtten til stipendordningen vil også innebære en 

omfordeling som medføre effektivitetstap gjennom 

beskatning fordi det offentlige finansierer opplæring 

som aktørene på markedet ville vært villige til å be-

tale for.  

53 I likhet med den sveitsiske studien bruker de et randomisert eksperi-
ment.  
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Systemer for lønnskompensasjon 

Noen land har innrettet ordninger der myndighetene 

dekker hele eller deler av lønnen til arbeidstakere 

under opplæring.54 Typisk dekkes deler av lønnen 

slik at arbeidstaker eller arbeidsgiver må påta seg 

noe av kostnaden.  

Eksempelvis har Danmark to slike ordninger. En av 

disse ordningene, kalt Statens voksenutdannelses-

støtte, er statlig finansiert. Det andre systemet, Vok-

sen- og efterutdannelsesgodtgjørelse, finansieres 

av arbeidsgivere og midlene er avgrenset til å gjelde 

yrkesutdanning. Felles for disse ordningene er at ut-

betalingen begrenser seg til den danske dagpenge-

satsen på 287 000 NOK. 

I Finnland er arbeidstakere som har minst 8 års er-

faring kvalifisert for lønnskompensasjon ved delta-

kelse i etter- og videreutdanning. Ordningen er fi-

nansiert av et utdanningsfond, der arbeidsgiver og 

arbeidstaker betaler inn til Arbeidsløshetforsikrings-

fonden. Utdanningen behøver ikke være formell, 

men ikke-formell utdanning må være relevant for 

deltakerens nåværende arbeidsplass for å kvalifi-

sere for støtte (Utbildningsfonden, 2018).  

Kauhanen (2018) har evaluert den finske ordningen 

og finner positive effekter på oppnådd utdannings-

nivå og bytte av yrke.55 Effektene varierer imidlertid 

på tvers av grupper. Ordningen fører til at ansatte i 

privat sektor og lavt utdannede oftere bytter fagfelt 

eller yrke. I studien trekkes det fram at ordningen 

burde rettes mot yrkesgruppene som er mest utsatt 

for automatisering, eksempelvis industriarbeidere.  

 

                                                      
54 Norge ikke har et nasjonalt system for dette, men noen yrkesgrupper 
har egne ordninger, for eksempel ansatte på sykehus og lærere (EVU-
utvalget, 2018). 

Individuelle læringskontoer  

Individuelle læringskontoer er sparekontoer som 

bare kan bli brukt til etter- og videreutdanning. Av-

kastningen på denne type sparing er typisk skattefri. 

Flere aktører i økonomien kan bidra til denne kon-

toen. Tanken bak ordningen er at individet deler an-

svaret for kompetanseutvikling, ved at for eksempel 

virksomheter og myndighetene bidrar i finansie-

ringen av utdanningen (OECD, 2017). Denne typen 

spareordning har pågått, eller pågår, blant annet i 

Canada, Nederland, Storbritannia og USA (OECD, 

2005). 

Storbritannia hadde et nasjonalt system for individu-

elle læringskontoer (OECD, 2005). Ordningen ble 

innført med lite uttakskrav, der personer sto fritt til å 

velge hvilken type opplæring de oppsparte midlene 

skulle brukes til. Mange utdanningstilbydere utnyttet 

systemet for å høste gevinsten av subsidien og kva-

liteten på opplæringen var mangelfull (OECD, 

2017). I tillegg viser det seg at over halvparten av 

de som mottok støtte ville ha gjennomført kompe-

tanseinvesteringen uavhengig av støtten (OECD, 

2005).  Ordningen ble avviklet i 2001, bare et år et-

ter implementeringen. 

Senere har England, Skottland og Wales implemen-

tert forskjellige nye varianter av ordningen. Felles 

for disse er at det stilles spesifikke krav til investe-

ringen. I Wales rettes for eksempel ordningen mot 

lavt kvalifiserte personer som ikke ville deltatt i opp-

læring uten ordningen (Cedefop, 2009b).  

En sentral ulempe ved innføringen av individuelle 

læringskontoer er at ordningen i større grad blir 

55 Evalueringen finner også en positiv, men svak negativ effekt på syssel-
setting og lønn. Lønnen til mottakerne av støtten når nivået til referanse-
gruppen fire år etter at støtten ble introdusert. Effekten på sysselsetting er 
svakt negativ gjennom den observerbare perioden.  
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brukt av personer med allerede høy utdanning. 

Dette kan forsterke ulikheten i kompetanseutvikling.  

Canada, Nederland og USA er eksempler på tre 

andre land som har introdusert læringskontorer ret-

tet mot lavt utdannede. Alle ordningene stiller krav 

om utdannings- eller inntektsnivå under gitte tersk-

ler for å få tildelt en konto. De øvrige landene har 

introdusert læringskontorer rettet mot lavt utdan-

nede, hvor kriteriet for å få tildelt en konto avhenger 

av enten utdannings- eller inntektsnivå.  De fleste 

av disse programmene ser ut til å ha en positiv ef-

fekt på deltakelsesnivået i etter- og videreutdanning 

(OECD, 2005). I tillegg ser det ut til at nedsidene har 

mindre effekt. Mer spesifikt rapporteres det færre til-

feller av misbruk av ordningen og mangel på kvali-

tetskontroll enn i Storbritannia. 

I 2015 opprettet Frankrike en ordning der arbeidsta-

kere kan spare tid istedenfor penger, til en lærings-

konto.56 Fordelen med en slik ordning er at arbeids-

takere kan overkomme tidsbegrensinger, samt kost-

naden av bortfall av inntekt (OECD, 2017a). Kon-

toen kan bli brukt til formell utdanning eller ikke-for-

mell utdanning. Det er imidlertid et krav om at ut-

danningen er relevant for arbeidslivet, og at det er 

nyttig for arbeidstakerens posisjon på arbeidsmar-

kedet.57  

6.1.3 Rettigheter som øker investeringsinsentivet 

I tillegg til ordninger som gir fradrag eller tilskudd av 

ulike slag, eksisterer det også regelverk som styrker 

personers insentiv til å investere i etter- og videre-

utdanning. I flere land, som i Norge, har for eksem-

pel ansatte rett til permisjon (ulønnet) ved ønske om 

å investere i egen kompetanse, under visse krite-

rier. 

 

                                                      
56 Ordningen blir kalt Compte personnel d’activité. Den finansieres av kom-
petansefondet omtalt i 6.2.1. Fulltidsansatte kan spare 24 timer per år, 
opptil 150 timer. 

Kriteriene for permisjonsrett varierer på tvers av 

land. For eksempel avhenger regelverket i Danmark 

av om arbeidstakeren er ansatt i offentlig eller privat 

sektor. Ansatte i det private har ikke en hjemlet rett 

til utdanningspermisjon, slik de har i for eksempel 

Norge. Imidlertid er det slik at de aller fleste arbeids-

takere som er medlem i en fagforening i Danmark 

har rett til utdanningspermisjon. Ansatte i det offent-

lige har rett til permisjon så fremt dette ikke strider 

mot arbeidsgivers interesser.  

I Sverige har arbeidstakere som ønsker videreut-

danning rett til permisjon for å gjøre dette, slik som 

i Norge. 

I likhet med i Norge kan arbeidsgiver i disse landene 

også i noen tilfeller kreve at arbeidstaker som gjen-

nomfører etter- og videreutdanning, binder seg til 

virksomheten over en viss periode etter endt utdan-

ning. 

6.2 Ordninger som reduserer virksomheters kost-

nader 

En rekke land har innrettet ordninger med mål om å 

fjerne noe av kostnadsbyrden for virksomheter som 

kjøper eller tilbyr kompetanseheving til sine ansatte. 

Ordningene inkluderer både direkte subsidier og in-

sentiver fremmet gjennom skattesystemet. Under vil 

vi gå gjennom utvalgte ordninger fordelt på om de 

er direkte subsidier, eller om de legges til rette for 

gjennom skattesystemet. 

6.2.1 Skattesystemet påvirker virksomheters insen-

tiv til å investere i humankapital 

Som i Norge, har de fleste land innrettet skattesys-

temet slik at det ikke skapes disinsentiver for hu-

mankapitalinvesteringene. Dette innebærer at utgif-

ter til opplæring av ansatte, som representerer en 

57 Nasjonale og regionale myndigheter har en oversikt over utdanningene 
som møter disse kravene (Eurofound, 2018). 
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kostnad for å oppnå framtidig inntektservervelse 

hos virksomhetene, er gjenstand for fradrag.  

I noen land vil det i tillegg til det generelle fradraget 

for opplæring være slik at det blir gitt ekstra fradrag 

for virksomheter som investerer i humankapital og 

som innehar visse egenskaper (CEDEFOP, 2009, 

s. 106). I Frankrike, Nederland og Østerrike finnes 

det eksempler på mer målrettede ordninger som gir 

fradrag utover det generelle fradraget for kostnader 

til inntektservervelse.  

I Frankrike retter ordningen seg mot små og mel-

lomstore virksomheter (under 50 ansatte) vet at de 

får et høyere skattefradrag enn store.58 Ordningen 

gir små og mellomstore et fradrag på skyldig skatt 

knyttet til kostnadene de har ved kompetanseutvik-

ling. Investeringene må overstige den lovpålagte 1 

prosent av lønnskostnadene som skal betales inn til 

offentlige kompetansefond (Eurofound, 2018).59 

Formålet er å øke insentivene små- og mellomstore 

virksomheter har for å investere i kompetanseutvik-

ling fordi de uten inngripen investerer mindre 

(OECD, 2005; Stone & Braidford, 2010). Stone 

(2010) påpeker at det er et behov for mer generøse 

ordninger for små- og mellomstore virksomheter 

fordi barrieren for å søke om støtte typisk er langt 

høyere for små enn for store virksomheter. 

En liknende ordning er utviklet på Malta, men her er 

fradraget for kostnader ved kompetanseutvikling 

større for små- og mellomstore virksomheter i ut-

valgte næringer. Ordningen favoriserer også gene-

relle kompetanseinvesteringer ved å gi et enda høy-

ere fradrag, sammenlignet med virksomhetsspesi-

fikke investeringer. Formålet med å gi et ytterligere 

fradrag for virksomheter som investerer i generell 

kompetanse er å kompensere for den økte risikoen 
 

                                                      
58 Fradraget for kostnader knyttet til kompetanseutvikling er større for virk-
somheter med færre enn 50 ansatte, 

for at kompetanseinvesteringen er relevant også for 

andre virksomheter. 

I Østerrike får virksomheter et skattefradrag på 20 

prosent for kostnader knyttet til kompetanseutvik-

ling, enten den er gjennomført internt eller eksternt. 

Disse 20 prosentene kommer altså i tillegg til det 

generelle fradraget for kostnader til inntektserver-

velse. Dette innebærer at kostnadene overutgiftsfø-

res slik at inntektsgrunnlaget for skatt blir mindre. 

Virksomheter som ikke har nok overskudd til å 

høste gevinsten av det ekstra skattefradraget, kan 

få utbetalt 6 prosent av kostnaden til ekstern kom-

petanseutvikling (Torres, 2012). Ekstern kompetan-

seutvikling defineres som kurs (formelle eller ufor-

melle) tilbudt av aktører utenfor egen virksomhet. I 

tillegg har Østerrike et system der det er et ekstra 

fradrag knyttet til kostnaden ved å bruke lærlinger 

(CEDEFOP, 2009).  

En annen måte skattesystemet kan benyttes til å gi 

virksomheter insentiv til å investere i etter- og vide-

reutdanning for sine ansatte er ved innføring av en 

såkalt tren-eller-betal ordning. En slik ordning er 

innført i Canada, og innebærer at virksomhetene 

pålegges en skatt hvis de ikke tilbyr eller kjøper et-

ter- og videreutdanning etter et minimumskrav satt 

av myndighetene. I Canada er virksomhetene på-

lagt å bruke minst 1 prosent av lønnskostnadene på 

kompetanseutvikling. Dersom virksomheten ikke 

bruker 1 prosent på kompetanseutvikling, må de be-

tale det samme beløpet i skatt til et felles utdan-

ningsfond (Dostie, 2015).  

6.2.2 Tilskudd for virksomheter som investerer i 

humankapital 

Majoriteten av insentivordningene rettet mot virk-

somheter kommer i form av direkte subsidier 

59 Virksomheter med flere enn 10 ansatte er pålagt å betale inn 1 prosent 
av lønnskostnadene til kompetansefond. Mindre virksomheter er pålagt å 
betale 1 prosent. Klikk her for å lese mer om denne ordningen. 

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm/legislation/france-employers-obligation-to-provide-skill-development-plans-or-training
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(OECD, 2017). Noen av disse ordningene ligner på 

den vi har i Norge med tanke på formål, krav og kri-

terier, mens andre avviker. 

Flere land har i likhet med Norge innført en til-

skuddsordning for bedriftsintern opplæring. To ek-

sempler er ordningene innført i USA og I Irland.  

Ordningen i USA retter seg særskilt mot mindre virk-

somheter i industrien som implementerer nye typer 

teknologi, og tilbyr støtte kun en gang per virksom-

het. Effekten av tilskuddsordningen for virksomheter 

i USA har vært evaluert av Holzer et al. (1993). De 

finner at tilskuddsordningen rettet mot produksjons-

bedrifter i Michigan fører til en betydelig økning i fo-

rekomsten av bedriftsintern opplæring. Den målret-

tede tilskuddsordningen oppnådde det overordnede 

målet om økt addisjonalitet.  

Görg & Strobl (2005) finner også positive effekter i 

sin evaluering av ordningen med subsidiert opplæ-

ring i Irland. De finner at subsidie stimulerer til addi-

sjonelle investeringer i opplæring for innenlands 

eide bedrifter. Den offentlige finansierte opplæ-

ringen er altså ikke bare et substitutt for opplæring 

som ville vært selvfinansiert av virksomhetene i fra-

vær av ordningen.  

I tillegg er kompetansefond viktig for virksomhete-

nes insentiv til å investere i humankapital i en rekke 

land. Særlig i Danmark er bruken av kompetanse-

fond utbredt. Ellers eksisterer det fond for finansie-

ring av etter- og videreutdanning i en rekke land, 

herunder blant annet Frankrike, Tyskland, Irland, 

Italia, Hellas, Nederland, Spania, Storbritannia og 

Belgia (Cedefop, Financing adult learning 

Database, 2014). 

 

                                                      
60 Det eksisterer også tilsvarende ordninger høs arbeidstakerorganisasjo-
ner, men dette behandles ikke her som en støtte for virksomheter. 
61 Med visse unntak og justerte satser. 

Kompetansefondene fungerer slik at næringslivet 

bidrar med løpende finansiering av fondene og ved 

behov blir etter- og videreutdanning i den enkelte 

virksomhet støttet finansielt av fondet. Typisk blir in-

vesteringene medfinansiert av virksomhetene, men 

fondet står for størsteparten av bidraget. Det er det 

enkelte fond som vurderer hvorvidt virksomheten el-

ler den enkelte ansatte skal få tilskudd til kompetan-

seutvikling. Noen fond gir den enkelte mulighet til 

selvvalgt videreutdannelse.  

Fondene er typisk etablert i offentlig regi, hvor virk-

somheter er lovpålagt å betale inn for eksempel en 

viss andel av lønnskostnadene løpende, eller gjen-

nom arbeidsgiverorganisasjoner.60 I for eksempel 

Frankrike er virksomheter pålagt å betale 1 prosent 

av lønnskostnadene sine til et fond.61 I Irland er de 

pålagt å betale inn 0,8 prosent av lønnskostnadene. 

I Norge eksisterer det kun noen ytterst få kompetan-

sefond, alle i frivillig regi.62  

Kompetansefond er imidlertid en ordning som er 

svært utbredt i Danmark. Et ekspertutvalg som har 

sett på etter- og videreutdanning i Danmark finner 

at disse spiller stadig en større rolle som finansie-

ringskilder til etter- og videreutdanning i Danmark 

(Ekspertgruppe for voksen-, efter- og 

videreuddannelse, 2017). 

6.3 Ordningenes virkning 

De ulike ordningene presentert over har ulike mål-

grupper, og dermed ulike effekter på provenytap og 

vil ha ulik addisjonalitet. Under vil vi drøfte hvordan 

ulike innretninger har påvirker dette. 

Det eksisterer imidlertid ikke mye kvantitativ forsk-

ning på effektene av ulike insentivordningene på 

62 Eksempler på fond er FLT/NHOs tariffestede fond, LOs utdanningsfond, 
Handel og kontor utdanningsstøtte, Fagforbundets stipendordning og Ut-
danningsforbundets videreutdanningsfond,  
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deltakelsen i etter- og videreutdanning og deltakel-

senes virkning.  

6.3.1 Provenytapet blir større uten målretning, 

men administrative kostnader blir lavere 

Skatteinsentivordninger som er implementert i 

andre land for å fremme investeringer i humankapi-

tal trekkes fram som viktige av både arbeidstakere 

og – givere. I forhold til andre offentlige virkemidler, 

er det særlig den relativt lite byråkratiske godkjen-

ningsprosessen som trekkes fram som positivt 

(Cedefop, 2009a). Årsaken til at skatteinsentivord-

ninger er lite byråkratiske er at det ikke er krav om 

enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dermed gjel-

der ikke forsvarlighetskravet.  

Ulempene ved generelle ordninger, som blant annet 

trekkes fram i CEDEFOP (2009) og OECD (2017), 

er at ordningene typisk ender opp med å i stor grad 

støtte de som allerede har god tilgang på opplæ-

ringsmuligheter. Eksempelvis finner Schwerdt et al. 

(2012) at en ordning som ga subsidier for kompe-

tanseheving i hovedsak ble brukt av personer med 

høy utdanning og ikke grupper i samfunnet som 

trenger det mest (har høyest resultat addisjonalitet). 

Dette er et argument mot generelle ordninger, og for 

ordninger som favoriserer grupper som i utgangs-

punktet har vanskelig for å investere i humankapital. 

Eksempelvis små virksomheter eller personer med 

lite inntekt eller lite formell utdanning.  

6.3.2 Addisjonalitet er størst med målretting  

En ordnings addisjonalitet avhenger av ordningens 

bidrag til økt deltakelse. Hvis det er slik at ordningen 

viser seg å ha lav addisjonalitet, kan det medføre 

effektivitetstap gjennom økt skattefinansiering. 

Grunnen er at det offentlige finansierer utdanning 

som ville vært realisert av de private aktørene selv 

uten støtte. 

Overordnet er addisjonaliteten typisk høyere for mer 

målrettede ordninger, det vil si ordninger rettet mot 

enkelte grupper personer eller virksomheter. Dette 

er fordi ordningen påvirker adferd ved å målrettes 

mot typer av kompetanseutvikling som ellers ikke 

ville ha skjedd. En ordning som når bredt ut til be-

folkningen vil ikke ha en like stor addisjonalitet fordi 

en stor andel av de som deltar i etter- og videreut-

danning ville gjort det selv uten støtte fra ordningen. 

En kvalitativ vurdering av den generelle skattefra-

dragsordningen rettet mot virksomheter i Østerrike 

konkluderer med at mange virksomheter gjennom-

fører etter- og videreutdanningen uavhengig av 

skatteinsentivet. Altså at addisjonaliteten er lav. 

Provenytapet blir dermed stort i forhold til effekten 

på økt deltakelse. Provenytapet som følge av 

skatteinsentivordningen er estimert til å være på 22 

millioner euro da det ble introdusert i 2000 (Torres, 

2012). Åtte år etter, er tapet estimert til å være på 

omtrent 30 millioner.  

En del OECD-land avgrenser ordninger til kun å 

gjelde utdanning knyttet til individets arbeidsforhold. 

Ved å strengt avgrense ordningen til utdanning re-

latert til nåværende jobb, kan det være at utdanning 

med samfunnsøkonomisk verdi ikke støttes. En del 

ordninger har som krav at opplæringen skal bedre 

personens stilling i arbeidsmarkedet (ikke nødven-

digvis i eksisterende arbeidsforhold). Samtidig bør 

det gjøres en avgrensing der ren fritidsrelatert ut-

danning ikke er gjenstand for støtte. Oppgaven til 

myndighetene blir derfor blant annet å finne en ba-

lansegang med tanke på hvilken type etter- og vide-

reutdanning som er kvalifisert for støtte (Torres, 

2012; OECD, 2017).  

Turner (Turner, 2012) finner at reduserte kostnader 

til utdanning gjennom skattefradrag i USA fører til 

økte semesteravgifter. Med andre ord, vil universi-

tetene høste deler av gevinsten ved å øke semes-

teravgiftene. På den måten kan skattefradraget 

være en form for subsidie til utdanningsinstitusjoner 

gjennom skattesystemet. Denne overføringen av 
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støtte vil sannsynligvis ikke være like sterk i andre 

OECD-land som har en sterkere offentlig støtte av 

utdanningssektoren i større grad, som eksempelvis 

Norge (OECD, 2017). I land hvor kostnadene til ut-

danning er høye kan innføringen av skattefradrag 

som virkemiddel for å redusere kostnaden til stu-

denter være mer effektiv (OECD, 2017).  

Når det kommer til individrettede skatteinsentiv, vi-

ser internasjonale studier at skattefradraget bidrar 

til økt deltakelse. Insentivet for deltakelse blant per-

soner med lav inntekt vil imidlertid i noen grad bli 

dempet av en progressiv skatt. Dette fordi denne 

gruppen ikke betaler like mye i skatt, i kroner, sam-

menlignet med høyere inntektsgrupper. Ulempen 

med lavere virkning av skatteinsentivet for lavinn-

tektsgrupper blir også nevnt i evalueringen for ord-

ningen i Østerrike (Cedefop, 2009a). Andelsmessig 

vil imidlertid fradragsordninger ha et større utslag 

for personer med lavere inntekt fordi fradraget vil ut-

gjøre en større andel av skatten de betaler. 

Berge, Jongen, & Wiel (2017) evaluerer ordningen i 

Nederland der det er fradrag i skattbar inntekt for 

direkte utgifter til videreutdanning. Ved å bruke et 

forskningsdesign som utnytter at personer har ulik 

marginalskatt, finner de at effekten på deltakelse 

varierer på tvers av inntektsgrupper. For personer 

med høy inntekt har skattefradraget ført til mer ut-

danning. De finner derimot ingen økning i deltakel-

sen for personer med lav inntekt.   

Flere land som har innført tilskuddsordninger for 

personer opplever at det i hovedsak benyttes av 

personer som allerede har høy utdanning. Til tross 

for at de med lav utdanning viser seg å ha større 

avkastning av utdanningen, i form av høyere lønn. 

Mangel på finansiering og informasjon gjør at di-

rekte subsidier er mer effektivt som virkemiddel for 

å stimulere til livslang læring blant personer med lav 

utdanning. Spesielt hvis subsidiene kombineres 

med rådgivning fra myndighetene (OECD, 2017). 

Schwerdt et al. (2012) trekker fram målretting mot 

de med lav utdanning som en mulig løsning. Et slikt 

målretten ordning vil være fordelingsmessig positivt, 

spesielt fordi den rettes mot gruppen som typisk be-

sitter yrker særlig utsatt for den hurtige teknologiske 

utviklingen. På en annen side peker OECD (2004) 

på at en mer målrettet ordning må ha klare velover-

veide kriterier for hvem som kan motta støtte. Hvis 

en målrettet ordning ikke treffer grupper der mar-

kedssvikten er stor vil dette kunne føre til store ef-

fektivitetstap for samfunnet (Dohmen, 2014). I til-

legg vil en mer målrettet ordning generelt være 

gjenstand for høyere administrative kostnader. 

Når det gjelder fradraget på alminnelig inntekt ved 

kostnader til utdanning er dette begrenset oppad til 

1,5 G i Norge. I noen andre land, herunder Sverige 

og Danmark, er det ikke noen øvre grense. På 

denne måten fremstår Norges regler på dette områ-

det som noe mindre fleksible enn hva som er tilfellet 

i Sverige og Danmark. Imidlertid er det usikkert 

hvorvidt denne grensen i Norge i praksis virker be-

grensende på deltagelsen i etter- og videreutdan-

ning da fradraget er relativt høyt.  

I tillegg til å rette ordninger mot ulike grupper i sam-

funnet vil også type ordning i seg selv være viktig 

for hvem som treffes av ordningen. En generell 

svakhet ved skatteinsentivordninger er at støtten gis 

etter at investeringen er gjennomført. Derfor vil ikke 

eventuelle likviditetsutfordringer kunne imøtekom-

mes (Page & Scott-Clayton, 2016). Dermed kan det 

antas at skatteinsentiver i hovedsak vil påvirke ad-

ferden til dem som har nok oppsparte midler til å 

gjennomføre investeringen (i situasjoner hvor inves-

teringen krever redusert arbeidsinntekt). 

6.3.3 Målretting vil imidlertid også bidra til vri-

dende effekter 

Selv om et målrettet skattefradrag kan ha stor på-

virkning på deltakelse i opplæring, kan det også 

være gjenstand for økte administrative kostnader 
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for myndigheter og arbeidsgivere og skape negative 

vridende effekter fordi virksomheter vil tilpasse ad-

ferden sin for å kunne motta støtte. I sin tur kan 

dette medføre at virksomheter blir motvillige til å in-

vestere, slik at ordningen likevel ikke påvirker delta-

kernivået i stor grad.  

Høye administrative kostnader var grunnen til at 

ordningen rettet mot små- og mellomstore virksom-

heter, opprettet på 90-tallet i Sør-Korea, ikke hadde 

stor effekt på deltakernivået (Stone, 2010). I tillegg 

vil en ordning rettet mot enkelte grupper kunne 

medføre ineffektiv vridning mellom gruppene. På en 

annen side kan det argumenteres for at et slikt tiltak 

kan være effektivitetsfremmende hvis ordningen 

rettes mot grupper som underinvesterer mer enn 

andre.      

Skattefradragsordningen innført i Nederland i 1998 

er et eksempel på en ordning som ble avviklet på 

grunn av lav addisjonalitet (Leuven & Oosterbeek, 

2004). Ordningen innebar at virksomheter fikk et 

ekstra 40 prosent skattefradrag for kostnadene ved 

opplæring av arbeidstakere over 40 år. Målet med 

ordningen var å stimulere til økt deltakelse i etter- 

og videreutdanning for denne målgruppen. 

 

                                                      
63 Denne konklusjonen bruker antakelsen om at det ikke er asymmetriske 
effekter. Med andre ord, antas det at effekten av fjerningen av ordningen 
er lik effekten da ordningen ble introdusert.   

En empirisk evaluering av Leuven & Oosterbeek 

(2004) viser derimot at ordningen medførte en ut-

settelse av deltakelsen og ikke mer deltakelse. Ar-

beidsgivere valgte å redusere opplæringen for ar-

beidstakerne rett under 40 år. Dette eksempelet vi-

ser at målrettede ordninger kan gi utilsiktede, uhel-

dig effekter, i større eller mindre grad. Derfor er det 

viktig å vurdere potensielle utilsiktede effekter ved 

innføringen av en ordning.  

Dostie (2015) undersøker effekten på deltakelse i 

etter- og videreutdanning av en tren-eller-betal ord-

ningen innført i provinsen Quebec i Canada. De ut-

nytter en endring i ordningen hvor mellomstore virk-

somheter ble fritatt og det pålagte kravet om å tilby 

generell opplæring utgikk. Med andre ord var det 

ikke lenger pålagt å betale skatt dersom det ikke ble 

tilbudt generell opplæring til de ansatte. Resultatet 

av denne endringen var en nedgang i denne formen 

for opplæring. Imidlertid førte endringen med seg en 

kompenserende oppgang i virksomhetsspesifikk 

opplæring. Ordningen hadde derfor ingen effekt på 

totalt deltakernivå. En korrekt vurdering av ordning-

ens effektivitet må derfor ta i betraktning at virksom-

heter ser ut til å erstatte spesifikk opplæring med 

generell opplæring.63 
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Ordninger som skal iverksettes for å styrke insenti-

vene til å investere i humankapital må rettes mot de 

faktorene som påvirker personenes investerings-

valg. Disse er drøftet inngående i kapittel 3. Myn-

dighetene kan bruke to tilnærminger for å påvirke 

personenes insentiver til å investere i humankapital. 

Den ene tilnærmingen er å redusere kostnadene, 

den andre å øke avkastningen. Begge tilnær-

mingene vil bidra til at flere vurderer investeringer i 

humankapital som lønnsomme, og dermed øke det 

samlede investeringsnivået. 

Personenes kostnader og barrierer for investeringer 

i humankapital er i stor grad knyttet til tidsbruk og 

eventuelt tapt arbeidsinntekt under utdanningen. 

Dette kommer i tillegg til kostnaden ved selve utdan-

ningen, som særlig er studieavgifter der disse ikke 

dekkes av det offentlige. Typisk, både i Norge og 

andre land finansieres videreutdanning av personer 

selv, mens virksomheten finansierer etterutdanning 

(OECD, 2017a). 

Etter- og videreutdanningstilbudet er generelt i 

mindre grad lagt til rette for hos de tradisjonelle ut-

danningsinstitusjonene. Offentlige utdanningsinsti-

tusjoner oppgir i en undersøkelse at de mangler 

både tid og finansiering for å tilby etter- og videreut-

danning.  

Motivet for personers investeringer i kompetanse vil 

i stor grad være å sikre eller øke framtidig inntekt. 

Investeringene kan imidlertid også være motivert av 

andre ikke-økonomiske forhold, som selvrealisering 

eller sosial status.  

I dette kapittelet vil vi gå gjennom ulike justeringer 

av skattesystemet og andre ordninger som kan sti-

mulere til investering i humankapital for personer. 

Kapittelet beskriver både mulige justeringer av ek-

sisterende og innretninger på potensielt nye ord-

ninger.  

Overordnet vil det typisk være mer hensiktsmessig 

å benytte søknadsbaserte ordninger ved behov for 

målrettede ordninger. De mer generelle ordningene 

er bedre egnet for å treffe behov som gjelder for en 

større gruppe. 

7.1 Skatteinsentivordninger 

Under vil vi gå gjennom fem potensielle skatteinsen-

tivordninger for å fremme personers investeringer i 

humankapital. De fem ordningene er utvidet fradrag 

for kostnader ved utdanning, fradrag på inntekt etter 

endt utdanning, ubetalbart skattefradrag ved utdan-

ning, en tidsbegrenset reduksjon i trinnskatten etter 

fullført etter- og videreutdanning og fradrag i almin-

nelig inntekt for avdrag på studielån. 

Felles for alle fire skatteinsentivordningene er at de 

ikke håndterer personenes likviditetsutfordringer 

dersom de må redusere arbeidsdeltakelsen for å in-

vestere i humankapital. Ulike skatteinsentivord-

ninger vil derfor ikke redusere behovet for ordninger 

som studielån, som adresserer denne type utford-

ringer. 

7.1.1 Utvide ordningen med fradrag for kostnader 

til utdanning 

Hovedregelen i dagens regelverk er at arbeidsta-

kere får fradrag for kostnader knyttet til å motvirke 

depresiering av humankapital, men ikke kostnader 

til å oppgradere eller bygge opp ny humankapital, jf. 

kapittel 5.1.5. 

For å styrke insentivene til å investere i humankapi-

tal blant arbeidstakere kan ordningen utvides til å 

omfatte kostnader til flere typer utdanning.  

Én måte å utvide ordningen på er å gi fradragsrett 

for kostnader til videreutdanning som ikke er rele-

vant for gjeldende arbeidsforhold, men som kan 

styrke arbeidstakerens posisjon i arbeidsmarkedet 

på sikt.  

7 Hvordan styrke personers insentiv til å investere i humankapital? 
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En annen måte å utvide ordningen på er å lage en 

egen fradragsordning for investeringer i humanka-

pital. Altså å løfte fradraget for investeringer i hu-

mankapital ut av minstefradraget. Dette vil være en 

ordning som ligner dagens pendlerfradrag.64 

Endringen innebærer at ordningen i større grad styr-

ker insentivene til å investere i oppbyggingen av hu-

mankapital. 

Mange videreutdanningsløp finansieres med relativt 

høye studieavgifter. Rett til fradrag for kostnader til 

videreutdanning, i en mer generell forstand, reduse-

rer kostnadene for arbeidstakere som ønsker å in-

vestere i humankapital. Å redusere kostnadene 

gjennom fradrag i alminnelig inntekt styrker også in-

sentivet til å kombinere utdanningen med deltakelse 

i arbeidslivet. 

Dersom ordningen innføres som en utvidelse av 

minstefradraget er den reelle effekten avhengig av 

størrelsen på øvrige kostnader arbeidstakerne har 

som inngår i minstefradraget. Hvis det ikke tas hen-

syn til andre kostnader til inntektservervelse må per-

sonen investere i videreutdanning som koster mer 

enn 94 750 kroner i året for at forslaget skal påvirke 

fradragsbeløpet til en person med mer enn 215 000 

kroner i inntekt. Om ordningen innføres som en 

egen fradragspost for humankapitalinvesteringer 

personen oppnå en gevinst fra første krone. 

Tar vi utgangspunkt i en tilfeldig valgt erfaringsba-

sert mastergrad innen olje- og gassteknologi ved 

NTNU er prisen for studiet 182 500 kroner, fordelt 

på 18 000 kroner per kurs og 38 500 kroner for mas-

teroppgaven.  

 

                                                      
64 Fradraget beregnes etter reiseavstand. Fradrag gis for kostnader som 
overstiger 22 000 kroner og opptil 97 000 kroner før reduksjon med egen-
andel på 22 000. Maksimalt faktisk fradrag blir etter dette 75 000 kroner. 

Dersom ordningen innføres som en utvidelse av 

minstefradraget og arbeidstakeren har andre kost-

nader til inntektservervelse som tilsvarer minstefra-

draget er det maksimale fradraget på kostnaden til 

utdanning 42 000 kroner, som reduserer den totale 

kostnaden til 140 000 kroner. 

Dersom utdanningen skal kombineres med fulltids-

jobb anbefaler NTNU inntil to kurs i semesteret, til-

svarende en årlig kostnad på 72 000 kroner.65 Det 

innebærer at arbeidstaker må ha andre kostnader til 

inntektservervelse på mer enn 22 750 kroner for å 

overstige minstefradraget og at den foreslåtte ord-

ningen skal ha effekt på det samlede fradraget.  

Dersom ordningen innebærer en egen fradrags-

post, uten nedre kostnadsramme og med en øvre 

ramme over 72 000 kroner, vil den fulle summen på 

72 000 kroner kunne fradras. 

Hvor stor innvirkning ordningen vil ha på insentivet 

til å investere i humankapital vil avhenge av hvordan 

ordningen innføres. Dersom ordningen innføres 

som en utvidelse av minstefradraget er det vanske-

lig å se at forslaget vil ha stor innvirkning på de sam-

lede investeringene i humankapital, årsaken er at 

minstefradraget allerede er relativt høyt. Gitt en liten 

endring i adferd anslår vi også at provenytapet vil 

være lite. 

Dersom ordningen innføres som en egen fradrags-

post vil ordningen ha en større effekt på insentivet 

til å investere i humankapital, og dermed også bidra 

til et større provenytap. 

65 Beregningen forutsetter at arbeidstakeren gjennomfører 4 kurs i kalen-
deråret. Med andre ord forutsettes det oppstart i januar. Med oppstart på 
høsten vil kostnaden bli fordelt over flere kalenderår og effekten av forsla-
get redusert. 
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For å ha rett til fradrag må utdanningen uansett 

kombineres med annen inntekt, som i de fleste til-

feller vil føre til at enten arbeidsdeltakelsen eller stu-

dieprogresjonen reduseres.  

7.1.2 Fradrag på inntekt etter endt utdanning 

Etter- og videreutdanning hvor personen ikke blir 

kompensert for tidsbruken innebærer at investe-

ringen motiveres av en økt framtidig inntekt (eller 

inntektstrygghet). Investeringskostnaden (når vi ser 

bort fra direkte studiekostnader) er alternativinntek-

ten personen ville hatt om personen i stedet hadde 

brukt tiden på alminnelig arbeid.   

I dagens skattesystem får personer fradrag i skatten 

for direkte studiekostnader i grunnlaget for alminne-

lig inntekt. Det er imidlertid ikke mulighet for å få fra-

drag for alternativkostnaden knyttet til tidsbruk for å 

investere i kompetanse. For personer som er i ar-

beid innebærer det at gevinsten av investeringen 

må være betydelig for å kompensere for inntekts-

bortfallet av tid brukt på kompetanseutvikling.  

I arbeidsmarkedet kan gevinsten av investeringen 

være positiv, men når personen tar hensyn til egne 

investeringskostnader, kan gevinsten framstå som 

for liten til at det er verdt det. Mangel på symmetrisk 

behandling av investeringskostnader og gevinster 

av etter- og videreutdanning, vil isolert sett redusere 

insentivene til etter- og videreutdanning, noe som 

igjen kan bidra til mindre innslag av etter- og videre-

utdanning enn samfunnet kan være tjent med. 

Innføring av et fradrag for investeringsutgifter i 

skattbar framtidig inntekt er en måte å øke perso-

ners gevinster av å investere i egen humankapital. 

En fradragsordning som øker avkastningen av in-

vesteringen, ved å redusere skattegrunnlaget, gjør 

at investering i humankapital blir økonomisk lønn-

somt for flere. 

En kan tenke seg flere måter å innrette og avgrense 

ordningen på. For å tenke rundt virkninger kan vi ta 

utgangspunkt i en ordning hvor det antas at alle som 

har deltatt i etter- og videreutdanning i et år har for-

saket en standard grunninntekt under utdanningen. 

Den standardiserte grunninntekten kan for eksem-

pel kobles til grunnbeløpet i folketrygden. Forsakel-

sen kan være i form av forsaket fritid eller redusert 

arbeidsdeltakelse for å delta i undervisningen. For 

de som fullfører utdanningen legges den tapte 

grunninntekten inn som et nytt fradrag i alminnelig 

inntekt. Fradraget vil inngå i skattesystemet på 

samme måte som, og i tillegg til, dagens minstefra-

drag. 

Det kan være hensiktsmessig å avgrense ord-

ningen, for eksempel til akkrediterte studietilbud. 

Det er særlig disse mer generelle utdannelsene 

som har store positive eksternaliteter for samfunnet, 

da de overføringsmulighetene av kunnskapen vil 

være stor. 

I praksis foregår store deler av læringen i arbeids-

livet gjennom mer spesifikk etterutdanning og læ-

ring gjennom arbeidsoppgaver.  De positive ekster-

nalitetene er mindre for spesifikk humankapital, 

men det er denne type kompetanseutvikling næ-

ringslivet ofte trekker fram som viktigst. Dermed blir 

det viktig ved implementering av en eventuell ord-

ning at avgrensinger som forenkler og begrenser 

provenytapet, vektes opp mot innretninger som sik-

rer at ordningen i størst mulig grad treffer markeds-

svikten og arbeidsmarkedets behov.  

For at en slik ordningen skal fungere som et insentiv 

for etter- og videreutdanning bør den uansett gjelde 

for både personer som studerer på fulltid og deltid. 

For de som studerer på deltid bør fradragsgrunnla-

get justeres proporsjonalt med studieprogresjonen. 

Slik den er utformet gir ordningen et insentiv til å 

fullføre utdanningen, siden det først er ved fullført 
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utdanning at fradraget slår inn. Det standardiserte 

fradraget behandler imidlertid alle som har fullført 

likt. I utgangspunktet tenker vi også at ordningen 

skal være uavhengig av om personen er i arbeid el-

ler ikke. At fradraget er tilgjengelig for personer i ar-

beid styrker insentivet til å bruke fritiden til å tilegne 

seg kompetanse. 

For personer som ikke har høy nok inntekt til at fra-

draget får noen verdi, kan ordningen utformes slik 

at fradraget framføres over flere år til hele den be-

regnede tapte inntekten er fradratt skattegrunnla-

get, slik at den har medvirket til lavere skatt på al-

minnelig inntekt. 

Ordningen kompenserer i praksis den innsatsen 

personer investerer i kompetanse, enten i form av 

tapt arbeidsinntekt eller forsakelse av fritid, ved å 

redusere framtidig inntjeningskrav knyttet til etter- 

og videreutdanningsinvesteringen. Dette gjelder 

også for ikke-sysselsatte personer i arbeidsstyrken.  

Insentivene kan også være relevante for personer i 

NAV-systemet, som med dagens regelverk ikke har 

mulighet til å ta utdanning mens en person er stø-

nadsmottaker. Ordningen vil redusere tapet de le-

dige står ovenfor ved at de velger å gå over i utdan-

ning, og dermed mister grunnlaget for dagpenger 

fra NAV. 

Fradrag i framtidig skattbar inntekt for fullført etter- 

og videreutdanning slik den er skissert over påvirker 

ikke personers marginalskatt og rokker dermed ikke 

ved skattesystemets nøytralitetsprinsipp. 

 

                                                      
66 I offentlig tilgjengelig statistikk som har vært tilgjengelig i dette prosjektet 
har vi ikke hatt anledning til å trekke ut de som deltar i førstegangsutdan-
ning fra gruppen under 35 år. 
67 900 millioner ≈ 44 566*20 000 

Provenyeffekten av ordningen er usikker fordi det er 

uvisst hvor mange som vil benytte seg av ord-

ningen.  

For å beregne provenyeffekten av ordningen kan vi 

lage et regneeksempel. Anta at ordningen avgren-

ses til å primært skulle fungere som et omstillings-

virkemiddel og kun gjelde for ikke-sysselsatte som 

tar formell utdanning. I tillegg tar vi utgangspunkt i 

personer over 35 år for å ekskludere den store an-

delen av de under 35 år som ikke er sysselsatte og 

deltar i formell utdanning som førstegangsstuden-

ter, og ikke som personer i etter- og videreutdan-

ning.66 

I 2018 var det 20 000 ikke-sysselsatte over 35 år 

som deltok i formell utdanning. Dersom alle disse 

fikk et fradrag på alminnelig inntekt på for eksempel 

2G (193 766 kroner), vil dette gi en reduksjon i skatt 

på alminnelig inntekt på 44 566 kroner per person 

(per år) og et samlet provenytap på nærmere 900 

millioner kroner.67 Dette vil være et helt klart nedre 

anslag for provenytapet da det også er personer un-

der 35 som vil kunne motta støtte for sin videreut-

danning og fordi ordningen må kunne forventes å 

føre til at enda flere velger å delta i videreutdan-

ning.68 Dersom gevinsten av ordningen oppleves 

som betydelig for personene har den derfor er rela-

tivt stort potensiale for å øke deltakelsen. 

Dersom ordningen utvides til alle deltakere i formell 

utdanning, var dette 110 000 personer over 35 år i 

2018. Det er mange argumenter for å også inklu-

dere sysselsatte personer. I så fall vil det nedre an-

slaget for provenytapet øke til 5 milliarder kroner.  

I hvilken grad en slik utdanningsinsentiv faktisk øker 

tilbøyeligheten til å investere er avgjørende for om 

68 Utvides ordningen til å gjelde all etter- og videreutdanning vil proveny-
tapet øke til nærmere 3,35 milliarder kroner. Aldersbegrensningen på 35 
er valgt i regneeksempelet for å ekskludere personer som er i grunnutdan-
ning og ikke ment som et forslag til aldersgrense for ordningen. 
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ordningen bidrar til å øke samfunnets humankapital. 

Dersom ordningen ikke gir addisjonelle investe-

ringer i humankapital, vil ordningen i realiteten bare 

innebære overføring av midler fra personer som 

ikke investerer, til personer som gjør det. Mangel på 

empirisk kunnskap om hvordan et slikt insentiv vil 

slå ut, kan innebære at det er behov for en prøve-

ordning eller prøveperiode før innføring i full skala. 

Et eksempel på en prøveordning vil nettopp være å 

gjennomføre et slikt inntektsfradrag for ikke-syssel-

satte i videreutdanning. 

7.1.3 Utbetalbart skattefradrag ved utdanning 

Alternativt til et inntektsfradrag som nevnte over, 

kan samme utdanningsinsentiv ivaretas ved at ut-

danningskostnadene fradras direkte i skatten. En 

slik skattefradragsordning kan omfatte både bereg-

net inntektstap og faktiske studieutgifter, som i så 

fall ikke lenger kan inngå i grunnlaget for minstefra-

draget. 

En slik ordning kan også kombineres med kontant-

utbetalinger til personer som har lavere skatt enn 

skattefradraget. Lærevilkårsmonitoren finner at sys-

selsatte med høyere utdanning er overrepresentert 

i deltakelsen i formell utdanning de siste 10 årene 

(Keute & Drahus, 2017). For å rette ordningen mot 

den gruppen som har lavest deltakelse og sannsyn-

ligvis størst behov for investeringer i humankapital 

kan eventuelt en slik ordning utformes med kontant-

utbetaling til personer som har lavere skatt enn 

skattefradraget. Denne innretningen gjør at ord-

ningen kan sammenlignes med dagens Skatte-

FUNN-ordning for virksomheter. I realiteten vil fra-

drag i skatt ha samme karakter som en tilskudds-

ordning. 

 

                                                      
69 Ordningen kunne også ha vært utformet slik at beløpet ble utbetalt årlig, 
dette ville imidlertid ha redusert insentivet til å fullføre.  

Verdien av et inntektsfradrag som nevnt over vil 

nødvendigvis være lik skattesatsen på alminnelig 

inntekt. En skattefradragsordning kan benytte andre 

fradragssatser, for eksempel 20 prosent som i da-

gens ordning med SkatteFUNN for virksomheter. 

Dersom vi antar en skattefradragssats på 20 pro-

sent ved kostnader knyttet til investeringer i human-

kapital, så vil 20 prosent av kostnadene trekkes fra 

personens skyldige skatt. Dersom den skyldige 

skatten er mindre enn 20 prosent av kostnadene vil 

mellomlegget bli utbetalt til personen. Dersom den 

skyldige skatten er null vil det fulle beløpet utbeta-

les. Uansett vil skattefradraget først komme etter at 

utdanningsløpet er fullendt.69 Ordningen kan såle-

des gjelde både for sysselsatte og ikke-sysselsatte.  

Kostnadene knyttet til utdanning forutsettes her å 

inkludere tapt arbeidsinntekt slik at fradraget er stort 

nok til å i større grad kunne kompensere for risikoen 

knyttet til kompetanseinvesteringen.  

Denne ordningen vil være særlig viktig for personer 

som opplever høy risiko knyttet til å investere i egen 

humankapital. Særlig for personer med lav inntekt 

kan det være problematisk å vente lenge på gevins-

ter av økte fradrag for tapt arbeidsinntekt av en pe-

riode med investeringer i humankapital. Ordningen 

vil ikke løse likviditetsutfordringene når utdanningen 

begynner, men etterskuddsvis. 

Sammenlignet med ordningen med fradrag på inn-

tekt ved endt utdanning, styrker denne ordningen in-

sentivene til personer som har betydelige direkte 

kostnader knyttet til kompetansehevingstiltak. Høy-

ere direkte kostnader, for eksempel i form av studie-

avgifter, gir høyere nominelle fradrag. 
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Siden fradraget trer i kraft etter at investeringen er 

fullført, retter ordningen seg i like stor grad mot de 

som er sysselsatt som de som står utenfor arbeids-

forhold. Siden ordningen utbetaler eventuell nega-

tive skatteskyld reduserer den også tidsforsinkelsen 

på fradraget, sammenlignet med en ordning med 

fradrag i skattbar inntekt, som nevnt over. Dette vil 

være spesielt relevant for de med lav inntekt, som 

vil få utbetalt penger, framfor å få mindre skattere-

duksjoner over tid. 

Provenytapet ved denne ordningen er like usikker 

som for ordningen med skattefradrag etter endt ut-

danning og de to ordningene vil sannsynligvis gi no-

enlunde det samme provenytapet. I dette tilfellet vil 

alle som investerer i etter- og videreutdanning få 

trukket fra 20 prosent (eller en annen andel) av kost-

nadene sine fra skatten.  

Dersom kostnadene inkluderer en generell verdi for 

tapt arbeidsinntekt (på for eksempel 2G), studieav-

gift og materiell som bøker og lignende, vil 20 pro-

sent bli om lag 45 000 kroner per person per år.70 

Samlet gir dette et minimums provenytap på om lag 

4,5 milliarder kroner dersom vi også her antar at 

ordningen avgrenses til videreutdanning. Minimum 

fordi det i beregningen kun er antatt at de over 35 år 

som i dag deltar i videreutdanning vil benytte ord-

ningen (altså ikke i uformell utdanning). I praksis vil 

ordningen også bidra til at flere personer velger å 

investere i egen kompetanse. 

7.1.4 Reduksjon i trinnsatsen ved fullført etter- og 

videreutdanning 

En alternativ skatteinsentivordning som er rettet mot 

å øke personenes gevinster av investeringer i hu-

 

                                                      
70 Forutsatt en kostnad utenom tapt inntekt på 30 000 kroner. Denne kost-
naden vil imidlertid variere betydelig. En person som gjennomfører kom-
petanseutvikling gjennom private skoler vil for eksempel ha langt høyere 
kostnader enn personer som gjør det i offentlig regi. 

mankapital er å redusere disinsentivet til inntektsø-

kende kompetanseinvesteringer, som følger av 

trinnskatten. En kan tenke seg at fordelingshensy-

nene som begrunner trinnskattene ligger fast, men 

at de justeres i en periode for å sikre tilstrekkelige 

insentiver til kompetanseinvesteringer for personer 

som har gjennomført etter- og videreutdanning.  

En måte å gjøre det på er å redusere trinnsatsen for 

personer som har gjennomført etter- og videreut-

danning, i for eksempel 2 år etter fullført opplæring. 

At ordningen begrenses til gjennomført etter- og vi-

dereutdanning gir også et insentiv til å fullføre. 

Tabell 7.1 illustrerer hvordan vi kan tenke oss å re-

dusere trinnskatten. At trinnskatten justeres med 

samme prosentpoeng for alle trinn vil redusere pro-

gressiviteten i skattesystemet, og dermed øke in-

vesteringsinsentivet.  

Tabell 7.1 Mulig reduksjon i trinnskattesatsen i pe-
riode etter kompetanseinvestering. Antall prosent-
poeng. 

Trinn Sats 2018 
Reduksjon i 
skattesats 

Ny sats inkl. 
reduksjon 

Trinn 1 1,4% 1,4% 0 

Trinn 2 3,3% 1,4% 1,9% 

Trinn 3 12,4% 1,4% 11% 

Trinn 4 15,4% 1,4% 14% 

Kilde: Skatteetaten og Samfunnsøkonomisk analyse 

Den samlede provenyeffekten av ordningen er usik-

ker, og vil avhenge av både samlet deltakelse i et-

ter- og videreutdanning, og den påfølgende inntek-

ten blant de som deltar. Tabell 7.2 gir imidlertid ek-

sempler på hvordan ordningen påvirker total skyldig 

skatt for personer med ulik inntekt. 
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Tabell 7.2 Virkning på skyldig personskatt på ulike 
inntektsnivåer 

Brutto lønns-
inntekt 

 160 000   500 000  
 1 000 
000  

Minstefradrag  72 000   97 610   97 610  

Alminnelig 
inntekt 

 88 000   402 390   902 390  

Personfradrag  54 750   54 750   54 750  

Grunnlag for 
skatt 

 33 250   347 640   847 640  

Trygdeavgift  13 120   41 000   82 000  

Stat, kom-
mune, fylke 
og fellesskatt 

 7 648   79 957   194 957  

Trinnskatt  -     9 614   63 830  

Total skatt  20 768   130 571   340 787  
 

Justert  
trinnskatt 

 -     4 980   52 196  

Justert total 
skatt 

 20 768   125 937   329 153  

Skatten er  
redusert med 

0 % -4 % -3 % 

Kilde: Skatteetaten, bearbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse 

Et alternativ er å også utforme ordningen med ulik-

het i varighet, slik at gruppene nederst i inntektsfor-

delingen får redusert trinnsats over lengre tid. 

En ordning som skissert over vil innebære en klart 

større endring av selve skattesystemet enn de to fo-

regående alternativene. Marginalskattene blir end-

ret og det vil kan oppstå nye problemer knyttet til 

ulike marginalskatt fra ulike typer inntekt (typisk 

mellom kapitalinntekt og arbeidsinntekt). Det må 

derfor legges til grunn at en slik ordning vil stille re-

lativt store krav til utredninger for å kartlegge poten-

sielle vridningseffekter. Imidlertid vil det også være 

 

                                                      
71 Dette vil gjelde alle ordningene som beskrives i kapittel 7 og 8. 

 

mulig å innføre ordningen for en begrenset tidspe-

riode slik at ordningen kan evalueres før den even-

tuelt innføres på en mer permanent basis.71 

Den samlede provenyeffekten av reduksjonen i 

trinnsatsen er usikker. Tar vi utgangspunkt i noen 

forenklende forutsetninger kan vi imidlertid lage et 

anslag for å vurdere størrelsen av ordningen. Som 

følge av ordningen vil trinnskatten bli redusert med 

5 137 kroner ved en gjennomsnittlig lønnsinntekt på 

535 900 kroner. I 2017 var det 90 000 sysselsatte 

over 35 år som har deltatt i formell utdanning. Leg-

ger vi til grunn at alle disse deltok i videreutdanning 

vil ordningen føre til et provenytap på om lag 460 

millioner kroner. 

7.1.5 Fradragsrett for avdrag på studielån i almin-

nelig inntekt 

En tredje ordning for å ta hensyn personers sam-

lede kostnader til utdanningsinvesteringer i skatte-

systemet, kan gjøres ved å utvide fradragsretten i 

grunnlaget for alminnelig inntekt med avdrag på stu-

dielån ved fullført utdanning. I dag er det fradrags-

rett for rentene knyttet til studielånet, men ikke av-

draget, jf. kapittel 5.1.  

En slik ordning vil redusere investeringskostnadene 

for all utdanning og slik styrke utdanningsinsenti-

vene helt generelt.  

De fleste lån i husholdningssektoren er knyttet til bo-

lig og forbruksgjenstander. Avkastningen i form av 

nytte av forbrukskapital skattlegges ikke.  

Studielån skiller seg fra slike lån ved at avkast-

ningen av utdanningen, lønn, blir skattlagt både i 

form av skatt på nettoinntekt (alminnelig inntekt) og 

i form av bruttoskatt. Å åpne for fradrag i alminnelig 

inntekt også for avdrag på studielån, vil i større grad 
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bli symmetrisk behandling av investeringskostnader 

og gevinster av utdanning.  

Fradrag i inntekt for både renter og avdrag på stu-

dielån var en del av skattesystemet i perioden 1955-

1960 med begrunnelse i at utgifter til utdanning 

måtte kunne likestilles skattemessig med utgifter til 

inntekts ervervelse.72 Skattesystemet har imidlertid 

endret seg mye siden da. I dag er det mest naturlig 

å se et eventuelt fradrag for avdrag på studielån 

som en egen fradragsordning i grunnlaget for be-

regning av alminnelig inntekt. 

Omfanget av ordningen vil sannsynligvis være be-

tydelig, men avhenger av hvordan ordningen av-

grenses. Tabell 7.3 presenterer våre anslag på pro-

venyeffekten av å gi alle som har gjeld til lånekas-

sen fradrag for innbetaling av avdrag. Gjennomsnitt-

lig gjeld per låntaker er 258 000 kroner, vi legger til 

grunn at alle har nedbetalingstid på 20 år. Den sam-

lede provenyeffekten er beregnet å utgjøre om lag 

2 milliarder kroner.  

Tabell 7.3 Anslått provenyeffekt av å gi alle fradrag 
på avdrag på studielån 

Utestående portefølje 173 800 000 000 

Antall tilbakebetalere 672 865 

Gjennomsnittlig gjeld 258 298 

Nedbetalingstid (år) 20 

Gjennomsnittlig avdrag 12 915 

Skattesats alminnelig inntekt 23% 

Årlig fradrag 2 970 

Samlet fradrag 1 998 700 000 

Kilde: Lånekassen, bearbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse 

Ordningen kan alternativt tenkes å avgrenses, for 

eksempel til kun å gjelde låneopptak i forbindelse 

med videreutdanning. En slik avgrensning vil be-

grense omfanget av ordningen, men samtidig gi noe 
 

                                                      
72 Se omtale i NOU 1995: 11. Statsbankene under endrede rammevilkår. 
Kapittel 6. 

økte administrative kostnader for å kontrollere 

hvilke lån som kan klassifiseres som lån til videreut-

danning, i motsetning til førstegangsstudenter. 

7.2 Andre ordninger  

Under går vi gjennom fire potensielle insentivord-

ninger for å fremme personers investeringer i hu-

mankapital som ikke er koblet til skattesystemet. De 

fire ordningene er rett til dagpenger ved utdanning, 

økt støtte til etter- og videreutdanning for voksne, 

plikt til kompetanseheving for ledig og etablering av 

en humankapitalkonto. 

7.2.1 Utvidet rett til dagpenger ved utdanning 

Med dagens regelverk legges det opp til at arbeids-

givere kan søke offentlig tilskudd for etterutdanning 

ved fare for at de ansatte må permitteres (herunder 

tilskudd til bedriftsintern opplæring). Det er imidlertid 

få tiltak rettet mot å gi arbeidstakere som står mid-

lertidig uten jobb sterkere insentiver til å investere i 

sin egen kompetanse. 

I dagens regelverk er det allerede en åpning for å 

kombinere dagpenger og utdanning. Unntakene 

gjelder utdanningsløp kortere enn 3 måneder, ut-

danning påbegynt for mer enn 6 måneder siden el-

ler utdanning som er lagt opp til å gjennomføres 

utenom normal arbeidstid.  

En utvidet rett til dagpenger under utdanning vil re-

dusere barrierene for å investere i kompetanse for 

arbeidsledige og permitterte. En slik ordning legger 

opp til at arbeidstakere vil kunne kombinere kompe-

tansehevingstiltak med jobbsøkeraktivitet. Ord-

ningen retter seg på den måten også mot likviditets-

utfordringene som oppstår idet personer velger å gå 

inn i det formelle utdanningssystemet. Dette gjelder 
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spesielt for personer som har fått støtte i alle årene 

de har rett på fra Lånekassen.73 

Dersom ordningen innføres som en generell ord-

ning for alle som er arbeidsledige, har den imidlertid 

noen uheldige vridende effekter. Begrunnelsen for 

at dagpenger ikke skal kombineres med utdanning, 

er at ledige vil være mindre tilbøyelige til å søke ar-

beid og takke ja til jobbtilbud. Å ta utdanning som 

arbeidsledig vil kunne føre til at det brukes færre 

ressurser på å søke jobb. I tillegg vil insentivet til å 

takke ja til den første muligheten til å komme tilbake 

i jobb reduseres, i påvente av å fullføre utdan-

ningen. Begge effektene fører til at personer vil gå 

lenger på dagpenger, og dermed øke ordningens 

kostnad. Imidlertid vil økt utdanning øke sannsynlig-

heten for å holde seg lenger jobb senere slik at ord-

ningen kan virke positivt på langsiktig sysselsetting. 

I tillegg til at personer vil ha et insentiv til å gå lenger 

på dagpenger, vil en generell ordning øke risikoen 

for misbruk, ved at investeringene som gjennomfø-

res ikke er motivert av å tilegne seg relevant kom-

petanse. Ordningen kan således føre til investe-

ringer i den enkeltes kompetanse som er mer enn 

optimalt. 

For personer i arbeid vil også ordningen gi et insen-

tiv til å gå ut av arbeidsforholdet for å kunne motta 

dagpenger og finansiere kompetanseinvesteringer 

med tilskudd framfor lån, for eksempel fra Lånekas-

sen. Dette gir et insentiv til å utsette investeringer i 

humankapital til etter at retten til å motta dagpenger 

er opparbeidet. 

Det kan være hensiktsmessig å utvide unntakene i 

dagens ordning, for å omfatte etter- og videreutdan-
 

                                                      
73 Støtten fra Lånekassen er begrenset til 8 år. 

ning noe bredere. I lys av drøftingen over vil imidler-

tid en slik ordning måtte avgrenses betydelig. For 

eksempel kan det stilles krav om behov for omstil-

ling av kompetanse, når personer blir arbeidsledige 

fordi de besitter en kompetanse som ikke lenger et-

terspørres i arbeidsmarkedet. Et annet alternativ er 

å åpne for at personer kan ta enkeltemner ved ut-

danninger som ikke foregår utenfor normal arbeids-

tid, men med redusert progresjon.  

I Sverige er mulighetene for utdanning ved dag-

penger noe mer generøs enn i Norge. Hovedrege-

len er imidlertid at personer som mottar dagpenger 

ikke skal være i utdanning. Arbeidsledige som stu-

derer på deltid har rett på arbeidsavklaringspenger 

i inntil 20 uker per erstatningsperiode.74 Ved utdan-

nelse som gjør det lettere å få arbeid, har en rett på 

dagpenger i inntil 15 dager per erstatningsperiode. 

Dersom en har studert ved siden av heltidsjobb, for 

så å bli ledig, har en rett på arbeidsavklarings-

penger i inntil 20 uker per erstatningsperiode. Dette 

er også en kombinasjon mellom dagpenger og ut-

danning som kan tenkes fungere i Norge. 

Rett til å kombinere dagpenger med utdanning vil 

isolert sett ikke gi noen provenyeffekter, siden dag-

pengene uansett utbetales. Dersom de vridende ef-

fektene drøftet over fører til at flere blir arbeidsle-

dige, eller at ledigheten varer lenger, vil det imidler-

tid gi negative provenyeffekter. Vi har ikke anslått 

størrelsen på disse, siden de avhenger av hvordan 

aktørene i markedet tilpasser seg. 

7.2.2 Plikt til kompetanseheving for ledige 

Det kan tenkes at mange av de arbeidsledige er le-

dige fordi de ikke oppfyller kompetansebehovet i 

74 En erstatningsperiode i Sverige er 300 dager. I Norge har en person rett 
på arbeidspenger for enten 364 eller 728 dager, avhengig av tidligere inn-
tekt.  
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næringslivet. Dette kan ha ulike årsaker, for eksem-

pel at teknologisk utvikling har redusert etterspørse-

len etter noen typer kompetanse. 

En ordning for å bøte på dette er å kreve at personer 

som er arbeidsledige deltar i kompetansehevende 

tiltak. I dag kan arbeidsledige som mottar dag-

penger kombinere dette med deltakelse i visse typer 

kompetansefremmende tiltak, for eksempel kurs i 

NAVs regi eller undervisning utenfor normal ar-

beidstid med studieprogresjon under 50 prosent. 

Det finnes aktivitetskrav til mottakere av sosialhjelp 

under 30 år og mottakere av arbeidsavklarings-

penger.75 For sosialhjelpsmottakere kan aktiviteten 

bestå av kompetansehevende eller kvalifiserende 

tiltak, eller andre aktiviteter rettet mot å gi motta-

kerne arbeidsmuligheter i framtiden. Hernæs (2017) 

finner at innføringen av aktivitetskrav har redusert 

antall unge sosialhjelpsmottakere. I tillegg har sys-

selsettingsraten og inntekten til de nederst i inn-

tektsfordelingen økt som følge av innføring av kra-

vet. Flere andre studier viser at ulike former for krav 

reduserer både antall ytelsesmottakere og varighe-

ten av ytelsesmottak, i tillegg økes typisk sannsyn-

ligheten for å komme ut i arbeid (Markussen & Røed 

(2016); Blank (2002); Moffitt (2007); Røed (2012)). 

Det kan argumenteres for at forvitringen av arbeids-

lediges humankapital er særlig rask. Årsaken er at 

arbeidsledige ikke deltar i den læringen som ligger i 

å utføre en jobb. tilknytning til arbeidsmarkedet se-

nere i livet. Nilsen og Reiso (2011) finner at arbeids-

takere som har hatt perioder med arbeidsledighet 

også har svakere tilknytning til arbeidsmarkedet se-

nere i livet. Det er derfor i samfunnets interesse å 

begrense både antall og lengde av perioder med ar-
 

                                                      
75 Sosialhjelp er en grunnleggende ytelse i det norske velferdssamfunnet, 
på den måten at den som verken har inntekt eller opparbeidete trygderet-
tigheter, fortsatt kan få sosialhjelp. I 2015 ble aktivitetsplikten for mottakere 

beidsledighet for personene. For å unngå at det stil-

les krav til at personer med tilstrekkelig kompe-

tanse, men som er «mellom jobber» trenger å inves-

tere i humankapital i denne perioden kan ordningen 

også avgrenses til å gjelde personer som er ledige 

lengre enn en viss tid. 

En utfordring med forslaget er at tid til å delta på 

kurs alternativt kunne blitt brukt til å søke jobb. Det 

kan også være at arbeidsledighetsperioden varer 

lenger, dersom arbeidstakeren forventer at å fullføre 

et påbegynt kurs vil gi andre og bedre muligheter i 

arbeidsmarkedet. Dette kan imidlertid igjen gi ge-

vinster i form av bedre «matching» mellom arbeids-

takernes egenskaper og jobben de ansettes til. 

Siden denne ordningen i prinsippet gir arbeidsta-

kerne rett på dagpenger kombinert med utdanning 

eller opplæring, har den også noen av uheldige vrid-

ningseffektene diskutert i underkapittel 7.2.1 der-

som ordningen blir generell. Den vil for eksempel gi 

et insentiv til å bli arbeidsledig for å kunne delta i 

opplæring og motta dagpenger. 

Ordningen retter seg mot alle de arbeidstakerne 

som av ulike grunner står uten arbeidsforhold, i kor-

tere eller lengre tid. 

Å kreve at arbeidsledige som uansett mottar dag-

penger skal bruke en del av tiden sin på kompetan-

sehevende tiltak gir isolert sett marginalt negativ 

provenyeffekt. Staten får økte kostnader for å orga-

nisere og kontrollere deltakelse blant arbeidsledige. 

Dersom kravet fører til at flere går på dagpenger el-

ler forblir ledige over lengre tid, vil imidlertid med-

føre negative provenyeffekter. 

av sosialhjelp lovfestet.  For å få rett til arbeidsavklaringspenger må ar-
beidsevnen være redusert med minst 50 prosent. 
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7.2.3 Økt støtte til videreutdanning  

En betydelig utfordring i arbeidet med å sikre at alle 

har den nødvendige kompetansen i arbeidslivet er 

at det etter hvert som personer blir eldre er rasjonelt 

å investere mindre i kompetansehevende tiltak. År-

saken er at tiden til å høste gevinstene av investe-

ringen faller ettersom alderen øker. 

Figur 7.1 illustrerer at deltakelsen i ikke-formell opp-

læring relativt stabil på tvers av aldersgruppene, 

mens deltakelse i formell utdanning faller betydelig 

med økende alder. 

Figur 7.1 Deltakere i formell utdanning og ikke-for-
mell opplæring, fordelt på alder. 

 
Kilde: Keute og Drahus (2017) 

Drøftingen fra de foregående kapitlene indikerer at 

det er økt behov for at også eldre arbeidstakere del-

tar aktivt i etter- og videreutdanning for å sikre at de 

har relevant kompetanse, jf. kapittel 2. Dette gjelder 

særlig opplæring av digitale ferdigheter. 

Én måte å stimulere til økte investeringer i human-

kapital hos eldre arbeidstakere er å gi utvidet støtte 

 

                                                      
76 I hovedsak fordi det finnes noen unntak. Nylig er for eksempel støtten 
utvidet til å dekke bussjåførutdanning (i regi av trafikkskoler, som ikke er 
en del av det formelle utdanningssystemet). 

til utdanning for personer over en viss alder. Støtten 

kan være både stipend og lån. Fordi støtten gis 

gjennom Lånekassen vil en slik ordning avgrense 

støtten til å gjelde (i hovedsak) deltakelse i formell 

utdanning.76  

Ordningen bør trolig også avgrenses til å gjelde in-

vesteringer som er rettet mot arbeidsmarkedet, for 

ikke å gi støtte til eldre personer som tar utdanning 

som en fritidssyssel, for eksempel i kombinasjon 

med pensjonstilværelsen. 

En måte å gi økt støtte til eldre arbeidstakere som 

investerer i humankapital er å endre reglene for al-

dersgrenser hos Lånekassen. I dag begrenses lå-

neopptaket i Lånekassen fra en person er 45 år, 

fordi studielånet skal være ferdig tilbakebetalt innen 

personen er fylt 65 år. For å stimulere til at flere skal 

stå lenger i jobb, kan det derfor være hensiktsmes-

sig å øke denne aldersgrensen. I tillegg kan perio-

den med rett til støtte utvides til mer enn 8 år. Det 

kan også være hensiktsmessig å åpne opp for at 

støtten kan gjelde mer kortvarig utdanning. 

I Sverige kan arbeidstakere over 40 år få 40 ekstra 

uker med støtte dersom en persons relevans for ar-

beidsmarkedet krever en ny utdannelse eller vide-

reutdanning, jf. kapittel 6. En slik isolert ordning 

myntet på eldre personer i arbeidsstyrken kan bidra 

til å sikre at flere av disse tar videreutdanning ved 

behov, til tross for at de kan ha «brukt» opp antall 

uker med studiestøtte på grunnutdannelsen sin. En 

slik tilpasning vil også være mulig å gjøre i den 

norske studiestøtten. 

Det er flere utfordringer knyttet til å utforme ord-

ningen. 
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For det første er det utfordrende å sette en generell 

aldersgrense for når det er hensiktsmessig at ar-

beidstakere mottar økt støtte til etter- og videreut-

danning. Avhengig av utdanningsnivå vil også tiden 

siden fullført grunnutdanning kunne variere betyde-

lig mellom arbeidstakere på samme alder. Det kan 

også være at noen yrker eller fagfelt har behov for 

hyppigere oppdatering enn andre. Det kan derfor 

være hensiktsmessig å differensiere aldersgrensen. 

For det andre har ordningen noen uheldige vrid-

ningseffekter, først og fremst at det gir et insentiv til 

å utsette investeringer i kompetansetiltak til alders-

grensen har passert og personen er kvalifisert til økt 

støtte. I Nederland fant konkluderte en effektevalu-

ering at en skatteordning (for virksomheter) ikke 

førte til økt deltakelse i opplæring, men at opplæ-

ringen ble utsatt til den ansatte var kvalifisert for den 

gunstigere ordningen, jf. kapittel 6. 

Ordningen slik den er skissert over er rettet mot å 

øke investeringene i formell utdanning for voksne 

arbeidstakere, uavhengig av om disse er sysselsatt 

eller ikke. Den er imidlertid avgrenset til å gjelde in-

vesteringer som er relevante for arbeidsmarkedet. 

At levekostnader dekkes inn gjennom subsidierte 

låneordninger gir imidlertid et relativt sterkt insentiv 

til å gå ut av eller redusere deltakelsen i arbeidsmar-

kedet for å investere i formell kompetanse. 

Fordelingsmessig vil ordningen, slik det er beskre-

vet over, kunne være mer gunstig for de med alle-

rede høy utdanning, da det er denne gruppen har 

en høyere sannsynlighet for å ha brukt opp den opp-

rinnelige støtteperioden.  

Det er imidlertid mulig å målrette ordningen anner-

ledes. En kan for eksempel tenke seg en målretting 

mot utdanningsgrupper hvor behovet for videreut-

danning er særlig stort ved at støtten varierer med 

type videreutdanning. Eksempelvis kan det argu-

menteres for at ufaglærte og fagarbeidere bør få re-

lativt mer støtte da flere studier trekker fram at den 

samfunnsmessige avkastningen på humankapital-

investeringer typisk er størst for personer med rela-

tivt lav utdanning i utgangspunktet. 

Provenyeffekten av ordningen er usikker og vil av-

henge av en rekke faktorer. Først og fremst av-

henger provenytapet av hvordan ordningen innret-

tes. En ren låneordning vil ikke nødvendigvis bidra 

til et provenytap, slik som en ordning som innehol-

der et stipend vil. Derimot vil ordningen bøte på mar-

kedssvikten som gjør det vanskelig for personer å 

finansiere egen utdanning (imperfekte kredittmark-

eder).  

Dersom ordningen er innrettet slik at en del av støt-

ten gis som stipend, vil provenytapet avhenge av 

hvor mye den enkelte kan få i stipend og om ord-

ningen avgrenses til for eksempel å gjelde for konk-

rete former for videreutdanning og/eller personens 

utdanningsnivå, alder eller arbeidsmarkedsstatus. 

7.2.4 Humankapitalkonto 

Tidligere i analysen har vi påpekt at personene står 

ovenfor en likviditetsutfordring når de skal investere 

i etter- og videreutdanning. Denne kan skyldes høye 

studieavgifter eller at arbeidsdeltakelsen må redu-

seres under utdanningen, eller en kombinasjon av 

disse og andre faktorer. 

For å redusere likviditetsutfordringen kan myn-

dighetene gi personene insentiver til å spare opp en 

buffer som kan brukes til utdanningsformål. Formå-

let med sparekontoen er å gi personene en spare-

buffer til de trenger å gjøre nye investeringer i hu-

mankapital. 

Forslaget er inspirert av ordningen med boligspar 

for ungdom (BSU). Tilsvarende BSU-ordningen kan 

det årlige sparebeløpet begrenses, og det kan gis 
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fradrag i skatt ved sparing. Det kan også være hen-

siktsmessig å begrense totalstørrelsen på kontoen. 

Med formål om å fremme livslang læring er det imid-

lertid ikke hensiktsmessig å ha en øvre alders-

grense på kontoen. 

Forslaget kan minne om det som internasjonalt kal-

les «individual learning accounts», jf. kapittel 6.2. I 

Nederland fantes det tidligere en skatteordning for 

sparing over livsløpet (Levensloopregeling) som ga 

fradrag for å spare på en konto beregnet for å gi 

bedre muligheter til å oppnå ønskelig balanse mel-

lom jobb og framtid over livsløpet. Halvparten brukte 

imidlertid de oppsparte midlene til å gå tidligere av 

med pensjon, og ordningen er derfor opphørt 

(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

2011). Andre ordninger med personlige lærekontoer 

har også vært utsatt for misbruk, jf. kapittel 6.1.2.77  

Som vi ser av drøftingen over er det nødvendig å 

avgrense ordningen. Trekker vi koblinger mot BSU-

ordningen ser vi at det er mulig, men det framstår 

som mer utfordrende å skulle avgrense hva som er 

investeringer i humankapital og ikke. Én mulighet, 

som ved de andre ordningene som drøftes, er å be-

grense dette til å gjelde utdanning i det formelle ut-

danningssystemet, eventuelt til opplæring gitt av of-

fentlig godkjente institusjoner.  

For å unngå at pengene brukes til andre formål enn 

etter- og videreutdanning må det avklares hva som 

vil skje med den gjenværende balansen på kontoen 

når arbeidstakeren går over i pensjonisttilværelsen. 

På samme måte som med BSU, vil det innvilgede 

fradraget måtte tilbakebetales dersom midlene ikke 

brukes på humankapitalinvesteringer.  

 

                                                      
77 Misbruket knyttes også til at utdanningstilbydere utnytter ordningen og 
at kvaliteten på utdanningen er mangelfull. 

Dersom det innvilgede fradraget må tilbakebetales 

vil sannsynligvis insentivet til å delta i ordningen re-

duseres betydelig, siden det i forkant er usikkert 

hvor mye den enkelte vil ha behov for å investere i 

egen humankapital. Det er imidlertid viktig at ord-

ningen utformes slik at det er mulig å ta ut deler av 

beløpet ved forskjellige tidspunkt i karrieren, slik at 

ikke hele summen må brukes på samme tidspunkt. 

Ordningen retter seg mot alle som ønsker å inves-

tere i humankapital i løpet av livet. Det er imidlertid 

de med tilstrekkelig inntekt som har best forutset-

ninger og muligheter til å delta, jf. kapittel 6.1.2. Tall 

fra SSB (2017) viser at det for BSU ordningen, ikke 

overraskende, er de som tjener mest som også spa-

rer mest.  

BSU-ordningen har kostet staten rundt 1,2 milliarder 

kroner årlig i perioden 2014 til 2016.78 Dersom vi 

legger til grunn en lignende utforming av denne ord-

ningen, og tilsvarende deltakelse, gir det en indika-

sjon på hvordan statlige finanser påvirkes.  

Sannsynligvis bør imidlertid en humankapitalkonto 

ha et lavere maksimalt innskuddsbeløp da kostna-

den for bolig typisk er høyere enn for etter- og vide-

reutdanning. Likevel taler mangelen på et velfunge-

rende kredittmarked for humankapitalinvesteringer 

for at ordningen ikke bør har et særlig lavere tak enn 

BSU, da ordningen både skal dekke kostnaden ved 

etter- og videreutdanning i form av direkte kostna-

der og eventuelt tapt arbeidsinntekt. BSU har et år-

lig sparetak på 25 000 kroner. 

 

78 Hentet fra SSBs statistikkbank. Tabell 10565. 
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I dette kapittelet vil vi gå gjennom ulike justeringer 

av skattesystemet og andre ordninger som kan sti-

mulere til investering i humankapital for virksomhe-

ter. Kapittelet beskriver både mulige justeringer av 

eksisterende og innretninger på potensielt nye ord-

ninger. 

8.1 Skatteinsentivordninger rettet mot virksom-

heter 

Under vil vi gå gjennom fire potensielle skatteinsen-

tivordninger for å fremme virksomhetenes investe-

ringer i humankapital.  

De fire ordningene treffer ulike behov og vil ha ulike 

virkninger. Alle fire ordninger gir virksomheter fra-

drag knyttet til kostnadene ved investeringer i hu-

mankapital. 

8.1.1 KompetanseFUNN  

KompetanseFUNN-ordningen er en foreslått skatte-

insentivordning som kan styrke virksomheters in-

sentiver til å investere i kompetanse gjennom å gi 

skattefradrag på kostnadene knyttet til opplærings-

tiltak.79 En eventuell ordning som Kompetanse-

FUNN er foreslått å utformes med utgangspunkt i, 

eller som en utvidelse, av modellen for dagens 

SkatteFUNN-ordning.  

Merk at virksomheter i utgangspunktet allerede får 

23 prosent fradrag for kostnadene knyttet til kompe-

tanseinvesteringer, jf. kapittel 5.2.1. Dette får de ved 

at høyere kostnader reduserer grunnlaget for be-

skatning (som for personer). Når det foreslås å inn-

føre en skatteinsentivordning vil denne bidra til et 

ytterligere fradrag. Fradraget vil trekkes fra skatte-

utgiften og kan for eksempel være på 20 prosent av 
 

                                                      
79 Se Representantforslag fra stortingsrepresentantene (Dokument 8:80 S 
(2015–2016)). 

kostnadene knyttet til kompetanseinvesteringene 

(dersom ordningen følger satsen i SkatteFUNN). 

Hvordan en eventuell KompetanseFUNN-ordning 

bør innrettes er per i dag uklart. Eksempelvis er 

SkatteFUNN en relativt lite byråkratisk rettighetsba-

sert ordning som gir alle virksomheter mulighet til 

skattefradrag ved FoU-investeringer (opp til en øvre 

terskel), uavhengig av for eksempel næring, geo-

grafi, størrelse, skatteposisjon eller type prosjekt. 

Det er ikke opplagt at en skatteinsentivordning for 

kompetanseinvesteringer bør favne like bredt. 

KompetanseFUNN-ordningen er i utgangspunktet 

tenkt å inkludere både formell kompetanse og real-

kompetanse.80 Dette er for å ivareta behovet for for-

melle kvalifikasjoner, men også omfatte kursvirk-

somhet og annen kompetansehevende aktivitet. 

En meget stor andel av norske virksomheter inves-

terer allerede i kompetanseutvikling av medarbei-

dere. Nesten halvparten av sysselsatte deltok i ikke-

formell opplæring og 15 prosent deltok i formell ut-

danning i 2018. For alle virksomheter som har slike 

investeringer i dag, vil en ny generell ordning både 

redusere det alminnelige skattetrykket og gi insenti-

ver til ytterlige kompetanseinvesteringer. Antallet 

virksomheter som investerer i kompetanseutvikling 

er trolig vesentlig høyere enn antallet virksomheter 

som gjennomfører FoU-prosjekter innenfor rammen 

av SkatteFUNN. Det er derfor sannsynlig at en helt 

generell ordning kan ha relativt store provenyeffek-

ter. Provenykonsekvenser kan derfor i seg selv 

være et argument for avgrensning av ordningen.  

80 Se Representantforslag 80 S for mer informasjon. 

8 Hvordan styrke virksomheters insentiv til å investere i humankapi-
tal? 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2015-2016/dok8-201516-080/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2015-2016/dok8-201516-080/
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2015-2016/dok8-201516-080.pdf
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At en generell ordning sannsynligvis vil favne svært 

bredt er også et argument for å teste ut en avgren-

set variant av ordningen før den eventuelt utvides til 

å gjelde en større gruppe virksomheter. 

Ifølge Torres (2012) har flere andre land med 

skatteinsentiver for humankapitalinvesteringer av-

grenset ordningen slik at fradraget kun gis når opp-

læring foretas av eksterne tilbydere. Årsaken er i 

hovedsak at kontrollmekanismene forenkles der-

som tilbyderne er eksterne, jf. kapittel 6.  

Et relativt strengt alternativ er at opplæringen som 

skal gi skattefradrag må være studiepoenggivende. 

Det vil også være mulig å avgrense ordningen til ut-

valgte fagområder, eksempelvis fradrag ved kostna-

der knyttet til å gi ansatte fagbrev. Det er imidlertid 

ikke opplagt at det er studiepoenggivende kompe-

tanseinvesteringer som er mest hensiktsmessig for 

å imøtekomme arbeidsmarkedets behov. På den 

annen side vil en avgrensing mot studiepoenggi-

vende fag sikre at kompetansen som tilegnes er av 

mer generell art og dermed har en større overfø-

ringsverdi til andre deler av samfunnet. 

En mulighet for å begrense ordningens kostnad kan 

være å sette ulike satser for virksomheter avhengig 

av om den er i skatteposisjon eller ikke. Dette gjøres 

for eksempel i Østerrike (Torres, 2012). 

For å begrense provenytapet kan ordningen også 

inkludere et kostnadstak.81 Hva kostnadstaket bør 

være må vurderes i lys av addisjonalitet og prove-

nytap. Et kostnadstak på for eksempel 650 000 kro-

ner per år vil bidra til å begrense provenytapet, rette 

ordningen mot SMB-segmentet og falle under ESAs 

 

                                                      
81 Kostnadstaket for SkatteFUNN er 25 millioner for egenutført og 50 mil-
lioner for innkjøpt FoU. Imidlertid viser det seg at median støtten mottatt 

terskel for ikke vridende statsstøtte (de minimis 

aid).82 

Et relativt lavt kostnadstak vil ikke ekskludere større 

virksomheter fra ordningen, men gjøre den relativt 

sett viktigere for små. Argumentet for å rette ord-

ningen mot små virksomheter er at disse sannsyn-

ligvis har størst kostnadsutfordringer når det kom-

mer til humankapitalinvesteringer (Eggen, Gyene, 

Steen, & Røtnes, 2018). Imidlertid kan det tenkes at 

dersom ordningen er langt mer gunstig for små, for 

eksempel gjennom ulike skattesatser, vil det skapes 

et insentiv til å forbli liten eller splitte opp virksom-

heten for å få mest mulig ut av ordningen. Dette vil i 

så fall være en utilsiktet negativ virkning av ord-

ningen. Under antakelsen om at Kompetanse-

FUNNs virkning vil være sammenlignbar med Skat-

teFUNNs, viser evalueringen av SkatteFUNN at det 

ikke er hold for å konkludere med at dette skjer, på 

tross av at ordningen favoriserer små og mellom-

store (Benedictow, et al., 2018). 

Dersom ordningen innrettes slik at en rekke kriterier 

må bli møtt for å kunne motta støtte vil de administ-

rative kostnadene knyttet til ordningen øke. Både for 

virksomhetene som må legge ved ytterligere doku-

mentasjon og for organet som må gå gjennom søk-

naden. For SkatteFUNN er administrasjonen knyttet 

til ordningen fordelt mellom Forskningsrådet og 

Skatteetaten, for en eventuell KompetanseFUNN-

ordning vil det være mer naturlig om Kompetanse 

Norge (eller en annen «kompetanseaktør») har an-

svar for å vurdere om innholdet i investeringene fak-

tisk imøtekommer ordningens kriterier. Etter god-

kjenning av søknad er det også i KompetanseFUNN 

naturlig at Skatteetaten har ansvar for å tildele støt-

ten. 

gjennom SkatteFUNN er under 650 000 NOK per år (Benedictow, et al., 
2018). 
82 Se the Official EN Journal of the European Union for mer informasjon. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_en.pdf
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Endelig avgrensning av en eventuell ordning må 

gjennomføres i en egen utredning. Uten denne av-

grensingen vil det imidlertid ikke være mulig å 

komme med et anslag for provenytapet. Til sam-

menligning var det budsjetterte skattefradraget som 

følge av SkatteFUNN 5,6 milliarder i 2017. Selv om 

KompetanseFUNN høyst sannsynlig vil favne bre-

dere enn SkatteFUNN gjør, er det likevel ikke opp-

lagt at provenytapet vil bli større. Det er for eksem-

pel ikke sannsynlig at et hensiktsmessig tak for hu-

mankapitalinvesteringene i en virksomhet er på 25 

millioner. 

Uansett utforming vil KompetanseFUNN redusere 

virksomhetens investeringskostnad. Ordningen vil 

primært bidra til å styrke produktiviteten i næringsli-

vet ved at virksomhetene får økt tilgang på kompe-

tansen de har behov for, gitt at ordningen gir flere 

kompetanseinvesteringer enn i dag. I tillegg kan 

ordningen gjøre det lettere å gjennomføre omstil-

lingsprosesser. 

For å kunne implementere en provenynøytral gene-

rell skatteinsentivordning for virksomheter med hu-

mankapitalinvesteringer kunne ordningen ha blitt 

innført som et alternativ til ytterligere reduksjon i sel-

skapsskatten. En prosents reduksjon i skatten på 

selskapsoverskudd er anslått til 2,3 mrd. kroner. 

8.1.2 Overutgiftsføring av kostnader for humanka-

pitalinvesteringer 

Dette er også mulig å stimulere virksomhetens in-

vesteringer i ansattes humankapital med å over-

kompensere virksomhetens utgifter. Begrunnelsen 

er i så fall at slike investeringer kommer flere virk-

somheter til gode enn de som investerer.  

En slik overkompensering kan arte seg som at virk-

somheter med utgifter til kompetanseutvikling får 

mulighet til å trekke fra et større beløp enn de reelle 

utgiftene når skatten skal beregnes. Virksomhetens 

kostnader blir ganget opp med en fast sats, for ek-

sempel 120 prosent, slik at førte kostnader blir 

større enn reelle. Satsen må bestemmes ut ifra de 

antatte eksterne gevinstene kompetanseinveste-

ringene vil medføre. Som beskrevet i kapittel 6.21, 

er det i Østerrike innført en ordning hvor satsen er 

120 prosent, dersom en lignende ordning skal inn-

føres i Norge må det gjennomføres en selvstendig 

analyse for å finne rett sats. 

Denne ordningen tilsvarer i prinsippet Kompetanse-

FUNN beskrevet over, men er innrettet på en alter-

nativ måte i skattesystemet. Den alternative innret-

ningen påvirker imidlertid ikke virksomhetene, og 

ordningen vil derfor ha tilsvarende insentiv- og pro-

venyeffekter som beskrevet over. Også for denne 

ordningen er det hensiktsmessig å sette et øvre tak 

på hvilke kostnader som kan overutgiftsføres, for å 

begrense provenytapet. 

Som for KompetanseFUNN må det vurderes hvor-

dan fradrag til virksomheter som ikke er i skattepo-

sisjon, eller hvor fradraget overstiger den skyldige 

skatten, skal håndteres i ordningen. Som for Kom-

petanseFUNN er det også hensiktsmessig at sta-

tens administrasjon av ordningen er fordeles mel-

lom Skatteetaten og en aktør som er har kompe-

tanse til å vurdere innholdet i de ulike ordningene, 

eksempelvis Kompetanse Norge.  

8.1.3 Utvidet fradragsrett for humankapitalinveste-

ringer for virksomheter utenfor skatteposi-

sjon 

Som nevnt i kapittel 2 får virksomheter fradrag for 

kostnader knyttet til opplæring av ansatte. Denne 

fradragsretten kan utvides slik at virksomheter som 

går med underskudd vil ha mulighet til å velge mel-

lom å framføre underskuddet (som er mulig i dag) 

eller å få 23 prosent av underskuddet utbetalt. 

Ordningen vil særlig bidra til å redusere virksomhe-

ters risiko knyttet til humankapitalinvesteringer og 
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gjøre det lettere for virksomheter med lite likviditet å 

investere. Risikoen reduseres ved at utbetaling i 

året etter investeringen er en sikker tilbakebetaling, 

mens det ikke er opplagt når virksomheten kan nyt-

tiggjøre seg det framførbare underskuddet 

Denne ordningen vil være en variant av leterefu-

sjonsordningen for oljeselskaper. Leterefusjonsord-

ningen innebærer at selskaper som går med under-

skudd kan velge mellom å få utbetalt skatteverdien 

av letekostnadene umiddelbart fra ligningsmyn-

dighetene, eller å framføre underskuddet med ren-

tekompensasjon til senere år når selskapet har 

skattbart overskudd. Når skatteverdien av letekost-

nader kreves utbetalt, vil kostnadene ikke være fra-

dragsberettiget ved fremtidig ligning av selskapet. 

Ordningen bidrar dermed til en likebehandling av 

virksomheter i og utenfor skatteposisjon. Argumen-

tet er at det kan ta mange år fra et funn gjøres til det 

bygges ut og settes i produksjon. 10-15 år er ikke 

uvanlig. Hvis selskapene ikke får benyttet fradra-

gene i denne perioden, men kun fremført under-

skudd til senere år, skaper dette finansielle utford-

ringer. Leterefusjonsordningen bedrer derfor likvidi-

teten til selskaper som ikke er i skatteposisjon. 

Ved en eventuell «leterefusjonsordning» for kompe-

tanse, kan virksomheter som investerer i humanka-

pital velge mellom å få utbetalt skatteverdien av 

kostnadene (23 prosent) de har ved kompetanse-

investeringer eller å framføre underskuddet til se-

nere år. Det kan tenkes at det i mange tilfeller også 

tar lang tid mellom investeringen og høsting av ge-

vinster for humankapitalinvesteringer. Dette vil i så 

fall gjøre denne ordningen egnet for å redusere 

kostnadene ved humankapitalinvesteringer.  

Det kan også antas at det er særskilt viktig å fremme 

insentivet til å investere i humankapital for virksom-

heter som ikke er i skatteposisjon rett og slett fordi 

det kan styrke virksomhetens og deres ansattes 

framtidige konkurranseevne. Selv om behovet er-

kjennes kan likviditetsutfordringer begrense inves-

teringen. 

Denne ordningen vil i utgangspunktet være prove-

nynøytral. Årsaken er at ordningen gir virksomhet-

ene utbetalt en fordel de ellers ville framført til se-

nere år. Provenytapet kommer kun dersom virksom-

heten aldri kommer i skatteposisjon. I det tilfelle ville 

virksomheten uten denne ordningen ikke fått utbe-

talt fradraget. 

8.1.4 Flytte utdanning inn i merverdiavgiftsloven 

med null-sats og utvide omfanget til all ut-

danning 

I dagens regelverk er utdanningstjenester fritatt 

merverdiavgift, men fjernundervisning er ikke inklu-

dert i definisjonen utdanningstjenester. Å flytte ut-

danningstjenester fra å være fritatt merverdiavgift til 

å ha 0-avgift vil gi virksomhetene fradrag for avgift 

betalt for varer og tjenester de kjøper inn, og bidra 

til å redusere kostnadene ved utdanning. Insentivet 

til å investere vil styrkes ytterligere dersom fjernun-

dervisning også innlemmes i regelverket. 

Årsaken til at kostnadene for å kjøpe utdanningstje-

nester sannsynligvis vil reduseres ved å flytte tje-

nestene fra fritak til 0-avgift, er at 0-avgift også fritar 

for merverdiavgift av verdiskapning og prisøkning i 

tidligere ledd. I dag må utdanningstilbyder betale 

denne avgiften ved kjøp av varer og tjenester, og 

kostnaden ved dette må nødvendigvis reflekteres i 

sluttprisen.  

Hvis kjøper av tjenesten er næringsdrivende, for ek-

sempel en virksomhet som kjøper inn kurstjenester, 

får denne ikke fradrag for den merverdiavgiften ut-

danningstilbyderen har betalt. Denne formen for ku-

mulering av avgift er uheldig og forsøkt unngått i ho-

vedreglene i merverdiavgiftsregelverket.  
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Den største utgiften for en tilbyder av utdanningstje-

nester vil sannsynligvis ofte være lønn til lærere. 

Denne utgjør verdiskapning i siste ledd, og fører 

dermed ikke til merverdiavgift, uavhengig av om tje-

nesten omfattes av 0-avgift eller er fritatt. Innleie av 

undervisningsressurser fra andre virksomheter vil 

derimot belastes merverdiavgift i dagens løsning. 

Dette kan føre til tilpasninger for å unngå avgift. 

Merverdiavgiften for utstyr og andre innsatsfaktorer 

vil også fjernes ved å flytte undervisningstjenester 

til 0-avgift. 

Å innlemme digitale undervisningstjenester (fjern-

undervisning) vil også være et viktig tiltak for å re-

dusere kostnadene ved humankapitalinvesteringer. 

Dessuten vil en slik endring bidra til større grad av 

likebehandling mellom ulike typer undervisningstje-

nester. Når fjernundervisning ikke er omfattet, fører 

dette til tilpasninger ved at tilbyder vil unngå å ha så 

mye nettundervisning at det fører til at de må faktu-

rere merverdiavgift.  

I motsetning til de andre ordningene som drøftes i 

kapittelet er å flytte utdanning inn i merverdiavgifts-

loven med null-sats og utvide omfanget til all utdan-

ning noe som i hovedsak treffer tilbudssiden. 

8.2 Andre ordninger 

Under vil vi gå gjennom ordninger som kan styrke 

virksomhetenes insentiver til å investere i humanka-

pital utenfor skattesystemet. 

8.2.1 Utvide ordningen med bedriftsintern opplæ-

ring 

Det eksisterer allerede en ordning hvor virksomhe-

ter kan motta støtte til bedriftsintern opplæring, jf. 

kapittel 5.2. I dagens ordning kan virksomheter 

søke om tilskudd til bedriftsintern opplæring ved 

større omstillinger, for eksempel ved vesentlig end-

ring av produksjon eller etablering i nye markeder. 

Det gis kun tilskudd til opplæring ut over bedriftens 

ordinære opplæring. Tilskudd til lønnskostnader kan 

ikke utgjøre mer enn to tredeler av tilskuddet. Til-

skuddet kan heller ikke overstige 70 prosent av virk-

somhetens kostnader til opplæringen. 

Internasjonale evalueringer, jf. kapittel 6, konklude-

rer med at ordninger som ligner tilskuddet NAV gir 

til bedriftsintern opplæring, har en signifikant addi-

sjonell effekt på investeringene i humankapital. 

Også norske studier finner at tilskuddet til bedrifts-

intern opplæring har hatt en positiv effekt på virk-

somheten. Omfanget av NAVs tilskudd til bedriftsin-

tern opplæring kunne imidlertid ha vært større der-

som det hadde vært flere kvalifiserte søkere, jf. ka-

pittel 5.2. 

Det er ingen klar definisjon for hvilke omstillingspro-

sesser som dekkes av ordningen og dermed ikke en 

full likebehandling av søknadene. Avhengig av hva 

som faktisk dekkes av ordningen kan det være hen-

siktsmessig å sørge for at den favner relativt bredt i 

etter- og videreutdanning av arbeidsstyrken. I lys av 

tidligere drøfting av teknologisk utvikling og betyde-

lig digitalisering av mange arbeidsoppgaver kan det 

uansett være relevant å presisere at denne type 

omstruktureringer faller innenfor ordningen. 

Slik tilskuddsordningen er utformet i dag kan virk-

somheten motta støtte i opptil 26 uker per deltaker. 

Dette legger en begrensning på insentivet til å in-

vestere i generell humankapital da denne investe-

ringen i stor grad skjer gjennom videreutdanning i 

det formelle utdanningssystemet og har en varighet 

på over 26 uker. Dette gjør at ordningen begrenser 

de investeringene hvor de positive eksternalitetene 

er størst. En utvidelse av denne ordningen kunne 

derfor innebære en økning i antall uker, slik at støt-

ten gjelder for hele opplæringsperioden også for de 

som tar formell utdanning, eksempelvis fagbrev. 
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Slik ordningen er utformet i dag er det en relativt 

omfattende søknadsprosess knyttet til å motta til-

skudd, jf. kapittel 5.2. Ordningen har dermed relativt 

store administrative kostnader, både for virksomhe-

ten og myndighetene. Søknadskostnadene er sær-

skilt en utfordring for små virksomheter, som også 

er de med størst behov for tilskudd som følge av en 

høyere risiko knyttet til feilinvesteringer, jf. kapittel 

3.3. En ordning som favner bredere vil sannsynlig-

vis føre til flere søknader og dermed økte administ-

rative kostnader for myndighetene. Forenkling av 

søknadsprosessen ved å implementere klarere kri-

terier for støtte ville imidlertid kunne forenklet pro-

sessen. Vi har ikke i dette prosjektet gått inn i hvor-

dan søknadsprosessen kan legges opp. 

Effekten på investeringene av å utvide denne ord-

ningen er usikker. Det gjennomføres allerede i dag 

store investeringer i digitale løsninger, inkludert im-

plementering og nødvendig opplæring. Det kan der-

for stilles spørsmål til hvor stor addisjonalitet en slik 

ordning vil føre til i investeringene.  

En ordning som favner bredere vil naturligvis også 

ha en negativ provenyeffekt på offentlige budsjetter. 

I 2016 var ordningens omfang 110 millioner, jf. ka-

pittel 5.2.3. En slik søknadsbasert ordning med et 

vesentlig større omfang vil være svært kostbare i 

form av administrative kostnader. Det vil derfor ikke 

være hensiktsmessig å øke denne ordningens om-

fang med mange ganger dagens verdi. 

8.2.2 Fond for investeringer i humankapital 

Dersom samfunnet opplever at virksomhetene in-

vesterer for lite i humankapital er det et alternativ å 

innføre pålegg til virksomheter om minimumsinves-

teringer i ansattes kompetanse.  For å oppnå dette 

kan det tenkes en ordning hvor næringslivet blir på-

lagt av myndighetene å bruke en prosentandel av 

omsetningen eller lønnskostnadene til å investere i 

de ansattes kompetanse. 

Begrunnelsen for et pålegg om kompetanseinveste-

ringer er at uten et pålegg om minimumsinveste-

ringer vil ikke virksomheten ta hensyn til de eksterne 

effektene som følger av kompetanseinvesteringen. 

Begrunnelsen for et pålegg heller enn en tilskudds-

ordning er at et tilskudd vil måtte finansieres via 

skattlegging som igjen innebærer et samfunnsøko-

nomisk tap, normalt beregnet til 20 prosent av pro-

venytapet. Motstykket er at virksomhetenes lønns-

kostnader blir høyere med et påbud enn uten. 

For at et pålegg skal gi reell økning i kompetanse-

investeringer utover hva som ellers ville ha skjedd 

(addisjonell effekt) må minimumsprosentsatsen 

være høyere enn det bedriftene selv ville valgt å in-

vestere. Det kan tenkes ulike måter å utforme en slik 

ordning på. I dette underkapittelet vil vi beskrive to 

varianter av måter hentet fra ordninger i henholdsvis 

Frankrike og Quebec i Canada. 

I Frankrike må alle virksomheter innbetale til et fond 

som skal fremme investeringer i arbeidstakernes 

kompetanse. Virksomheter med mer enn 10 ansatte 

må innbetale tilsvarende 1 prosent av sine lønns-

kostnader, satsen for virksomheter med færre enn 

10 ansatte er 0,55 prosent. 

I Quebec i Canada er minimumskravet om investe-

ringer i de ansattes kompetanse avgrenset til å 

gjelde virksomheter med mer enn 2 millioner cana-

diske dollar i lønnskostnader. Kravet er at det inves-

teres minimum 1 prosent av lønnskostnadene i 

kompetansehevende tiltak. Dersom investerings-

kravet ikke oppfylles, må mellomlegget mellom fak-

tiske investeringer og 1 prosentkravet innbetales til 

et offentlig fond. Det stilles tydelige krav til hvilke 

kompetanseinvesteringer som er godkjente i loven. 

Fondet reinvesteres deretter i alternative tiltak som 

fremmer kompetanse i arbeidsmarkedet. 
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Et fond som øremerker innskuddene til kompetan-

sehevende tiltak, kan også ha en omfordelende ef-

fekt (utover å utløse ekstra kompetanseinveste-

ringer). Når midlene samles i fondet kan virksomhe-

ter som har behov for mer kompetanseinvesteringer 

enn minimumskravet søke tilskudd til sine investe-

ringer. Via fondet blir det dermed mulig å styre mid-

lene mot de investeringene som er mest hensikts-

messige for samfunnet eller næringslivet samlet 

sett.  

I utgangspunktet er ordningen utformet slik at virk-

somheter kan søke tilskudd fra fondet, siden det fi-

nansieres med innskudd fra disse. Det er imidlertid 

ingenting i ordningen i seg selv som hindrer at den 

utformes slik at også personer kunne søkt tilskudd. 

En slik søknadsbasert ordning krever imidlertid om-

fattende søknads- og vurderingsprosesser av hvilke 

virksomheter som skal få tilskudd. Mens tilskudd in-

nebærer samfunnsøkonomisk tap som følge av 

skattefinansieringen vil en ordning med pålegg in-

nebære to andre former for samfunnsøkonomisk 

tap. 1) krav til de samlede kompetanseinvesteringer 

kan bli satt for høyt slik at kostnadsøkningen for virk-

somhetene blir høyere enn produktivitetsgevinstene 

kompetanseinvesteringen gir. 2) administrasjonsar-

beidet i virksomhetene og i fondet i forbindelse med 

søknadsbehandlingen vil også være en samfunns-

økonomisk kostnad. 

En annen utfordring med ordningene er imidlertid at 

behovet for å investere innad i en enkelt virksomhet 

ikke nødvendigvis er like stort hvert år. Det kan 

være rasjonelt for bedriften å spare opp kapital over 

en periode for å finansiere større investeringer i 

framtiden. En fondsordning reduserer denne fleksi-

biliteten for virksomhetene. En ordning hvor det sø-

kes om tilskudd tilbake gjør også at virksomheten 

ikke vet om de vil få tilskudd når de selv har behov. 

Ulempen kan imidlertid begrenses ved å sette mini-

mumskravet tilstrekkelig lavt. 

Tabell 8.1 presenterer et anslag på størrelsen på et 

fond utformet etter den franske modellen. Med ut-

gangspunkt i de samlede lønnskostnadene i Norge 

i 2017 ville innbetalingene til fondet vært i størrel-

sesorden av 13,5 milliarder kroner. 

Tabell 8.1 Anslag på bidrag til et tenkt humankapi-
talfond i 2017, i millioner kroner 

 
Antall 

virksomheter 
Krav til 

avsetning 

10 ansatte eller mer 140 088 1% 

Mindre enn 10 ansatte 59 928 0.55% 

Totale lønnskostnader i 
samfunnet 

1 571 224 

Samlet innbetaling med 
vektet snitt 

13 594 

Beregningen legger til grunn at virksomheter med 0 ansatte ikke har 
lønnskostnader. Totale lønnskostnader er hentet fra 

Nasjonalregnskapet. Kilde: SSB, bearbeidet av Samfunnsøkonomisk 
analyse. 

Krav om innbetaling til et fond legger ingen maksi-

mumsbegrensning på virksomhetenes investe-

ringer, men sikrer at investeringene ikke faller under 

et minimumsnivå.  

Om forslaget fører til addisjonelle investeringer er 

usikkert. Norske virksomheter investerer allerede 

betydelig i opplæringstiltak, og mange arbeidsta-

kere deltar i ulike former for opplæring. Virksomhe-

tene kan i utgangspunktet tilpasse seg kravet om 

innbetaling på to måter.  

Den første måten er å fortsette virksomhetsinterne 

investeringer på samme måte som i dag, og innbe-

tale kravet i tillegg. Det vil trolig gi en klar addisjona-

litet i forhold til dagens situasjon, gitt at ikke alle ut-

betalingen fra fondet går tilbake til de samme virk-

somheten som betaler inn og i samme forhold som 

dagens kompetansinvesteringer. 

Den andre tilpasningen er at deler av dagens inves-

teringer i humankapital i stedet brukes til å innbetale 

kravet, som resulterer i at virksomhetsinterne inves-

teringer reduseres. 
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Det kan tenkes at virksomhetene tilpasser seg på 

en måte som kombinerer de to alternativene be-

skrevet over. Desto nærmere den første tilpas-

ningen personen kommer desto større sannsynlig-

het er det for at ordningen reelt øker virksomhetens 

kompetanseinvesteringer. Dette er uavhengig av 

hvor høyt kravet til innbetaling settes. 

Som nevnt gir ikke etablering av et fond for nærings-

livet i seg selv noe offentlig provenytap. Dersom det 

er i samfunnets interesse at de samlede investe-

ringene i humankapital øker kan det imidlertid argu-

menteres med at myndighetene også bør skyte inn 

midler i fondet. Etablering av et kompetansefond for 

næringslivet kan i så fall sees på som spleiselaget, 

i tråd med modellen vi i Norge har for treparts sam-

arbeid mellom myndigheter og arbeidslivets parter. 

Her kan det tenkes at myndighetene skal stille med 

like store bidrag, eller en andel av bidragene fra næ-

ringslivet. Provenyeffekten er da avhengig av hvor 

stor del av fondet myndighetene skal stå for. 
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I dette kapittelet vurderes de mulige ordningene for 

å styrke insentivet til å investere i humankapital vi 

gikk gjennom i kapittel 7 og 8 i sammenheng, se ta-

bell 9.1. Ordningene treffer altså etterspørselssiden. 

Kapittelet oppsummerer vår vurdering av hvilke for-

hold myndighetene må ta stilling til før nye ordninger 

eventuelt innføres. Ved innføring av enhver ny ord-

ning bør det imidlertid gjennomføres en mer detal-

jert analyse av målgruppe og avgrensing, slik at ad-

disjonalitet og provenyeffekter kan anslås mer pre-

sist enn det som gjøres i dette prosjektet.83   

9.1 Ordningens samfunnsøkonomiske lønnsom-

het må vurderes 

Begrunnelsen for alle ordningene er at det er behov 

for å styrke insentivene til livslang læring. Behovet 

for å styrke insentivene til å investere i humankapital 

gjennom livsløpet kan begrunnes teoretisk når for-

vitringen av humankapitalen i samfunnet øker. Vår 

vurdering er at det er realistisk at vi er inne i en slik 

periode nå, jf. kapittel 2.  

Ordningene som tar sikte på å stimulere virksomhe-

ter til å investere i ansattes kompetanse hviler på en 

begrunnelse om økende forvitringshastighet av ek-

sisterende humankapital. Det er ingen spesielle di-

sinsentiver for virksomheter i å investere i egne an-

sattes humankapital, selv om investeringene kan bli 

for små som følge av at samfunnet har større nytte 

av slike investeringer enn virksomhetene selv.  

Ordningene som kan stimulere arbeidstakeres in-

sentiv til å investere i egen kompetanse har imidler-

tid et tilleggsargument ved at både lønnssystem og 

 

                                                      
83 Endelig beregning av addisjonalitet og provenyeffekt må gjøres ex-post.  
84 For en person kan fritid vøre et gode og prisen på fritiden er tapt lønn. 
En skatt gjør at personen ikke får like mye igjen for avståelsen av fritid 
som virksomhetene er villig til å betale. 

progressiv beskatning reduserer personers avkast-

ning av humankapitalinvesteringer. 

Selv om det kan være argumenter for å øke inves-

teringene i humankapital gjennom arbeidslivet, er 

det nødvendig å ta hensyn til at enhver ordning ikke 

bare har en nytte, men også en kostnad.  

Nytten er den avkastningen nye humankapitalinves-

teringer gir. Kostnaden er knyttet til at nye offentlige 

ordninger ofte er forbundet med offentlige utgifter el-

ler tap av inntekter, som igjen medfører samfunns-

økonomiske kostnader. Kostnadene er effektivitets-

tapet knyttet til skattefinansiering av ordninger, og 

kan kalles skattefinansieringskostnaden eller død-

vektstap. Skattefinansieringskostnaden skyldes at 

vridende skatter gjør at prisene ikke lenger reflekte-

rer de samfunnsøkonomiske kostnadene ved å pro-

dusere et gode.84 Effektivitetstapet er dermed vel-

ferden som fortrenges som følge av skattefinansie-

ringskostnaden. Finansdepartementet har i eget 

rundskriv fastsatt at skattefinansieringskostnaden 

skal settes til 20 prosent ved alle beregninger av 

samfunnsøkonomiske virkninger av en ordning.85  

Den samfunnsøkonomiske kostnaden av en ord-

ning vil få relevans dersom det blir aktuelt å innføre 

en ny ordning. Dersom en ordning erstatter en an-

nen med akkurat samme provenyeffekt vil det ikke 

være relevant å legge vekt på at ordningen skaper 

en ny skattefinansieringskostnad. Med lik proveny-

effekt vil avveiningen være hvilken av ordningene 

som bidrar mest til samfunnsøkonomisk lønnsom-

het.  

En samfunnsøkonomisk kalkyle tar innover seg alle 

gevinster og kostnader ved en ordning, men ikke 

85 Se Rundskriv R-109/2014 fra Finansdepartementet 

9 Hvordan stimulere til økte investeringer i humankapital? 
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nødvendigvis fordelingsvirkninger. Fordelingseffek-

ter av en ordning må derfor ofte beregnes separat, 

slik at de kan bli tatt hensyn til når nye ordninger 

skal vurderes innført. 

9.2 Addisjonalitet er nødvendig for suksess 

Flertallet av ordningene som ble gjennomgått i de to 

foregående kapitlene innebærer provenytap eller 

økte utgifter for det offentlige. Provenytapet må dek-

kes inn (i dag eller i framtiden). Inndekningen vil ha 

samfunnsøkonomiske kostnader som overstiger 

provenytapet rett og slett fordi andre vridende skat-

ter må økes eller andre ønskede offentlige utgifter 

må reduseres.  

Begrunnelsen for å fremme insentivene til å inves-

tere i humankapital i arbeidslivet er å styrke grunn-

laget for økonomisk vekst, i tillegg til fordelingshen-

syn  (Bassanini, Booth, Brunello, de Paola, & Leu-

ven, 2007). Forutsetningen for at en insentivordning 

bidrar til økonomisk vekst er at ordningen utløser in-

vesteringer som ellers ikke ville ha skjedd. Når en 

ordning utløser endringer som ellers ikke ville ha 

skjedd brukes begrepet addisjonell virkning. 

For at en ordning som stryker insentivene til å inves-

tere i humankapital, faktisk skal bidra til økonomisk 

vekst må to vilkår oppfylles: 

▪ Ordningen må bidra til investeringer som ellers 

ikke ville ha skjedd, altså ha en addisjonell virk-

ning 

▪ De nye investeringene må ha en avkastning 

som overstiger skattefinansieringskostnaden.  

Om en ordning har en addisjonell virkning, er et em-

pirisk spørsmål og må beregnes etter at ordningen 

er innført. I dette prosjektet har vi ikke beregnet ord-

ningenes addisjonalitet da vi ex-ante er usikre på 

hvordan ordningen vil påvirke adferd. Imidlertid gir 

en analyse av ordningenes egenskaper og ulike inn-

retninger, sammen med studier av lignende ord-

ninger internasjonalt, en mulighet til å anslå om ad-

disjonalitetsvirkningene mest sannsynlig er relativt 

store eller små. Våre anslag nedenfor må derfor 

sees på som en hypotese om addisjonalitet. Analy-

sen kan således benyttes som en veiledning til å 

vurdere om det er grunn til å vente store eller små 

virkninger av de enkelte ordningene. 

9.3 Stort provenytap stiller store krav til antatt 

effekt  

Når en ordning treffer mange eller innebærer store 

overføringer blir naturligvis også provenytapet stort. 

Jo større provenyvirkninger en ordning har, jo større 

er naturligvis også skattefinansieringskostnaden.  

I vurderingen av om en ordning er lønnsom for sam-

funnet er det derfor naturlig å vurdere addisjonalitet 

og provenytap i sammenheng. Ordninger som er 

provenymessig store krever:  

▪ Enten betydelig addisjonalitet og tilstrekkelig 

avkastning av de ekstra investeringene for å 

oppveie skattefinansieringskostnaden 

▪ Eller noe addisjonalitet og betydelig avkastning 

av de ekstra investeringene for å oppveie skat-

tefinansieringskostnaden. 

9.4 Behov for enkel håndheving tilsier avgrens-

ning 

I utformingen av en ordning rettet mot livslang læ-

ring må hensynet til begrensede administrasjons-

kostnader vektes mot ordningens treffsikkerhet. Alle 

ordningene som gjennomgås i kapittel 7 og 8, har 

som mål å øke investeringene i humankapital. Imid-

lertid vil definisjonen av hvilke investeringer som 

skal fremmes være svært viktig for både addisjona-

litet og proveny.  

Dersom vi begrenser ordningene til å gjelde human-

kapitalinvesteringer i form av videreutdanning vil det 
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formelt være langt enklere å administrere ordning-

ene. Sannsynligheten for misbruk reduseres og pro-

venytapet begrenses sammenlignet med en ordning 

som både inkluderer etter- og videreutdanning. En 

ordning som inkluderer investeringer i humankapital 

i bredere forstand hvor også ulike former for opplæ-

ring i arbeid inkluderes vil ha vesentlig større utford-

ringer med tanke på misbruk og store provenyeffek-

ter. 

En avgrensing til videreutdanning (eventuelt også 

etterutdanning) vil være mest hensiktsmessig for 

rettighetsbaserte ordninger. Av ordningene vi har 

gått gjennom rettet mot personer vil dette gjelde fra-

draget på inntekt etter endt videreutdanning, utbe-

talbart fradrag og en generell reduksjon i trinnsatsen 

ved videreutdanning.86 For ordningene rettet mot 

virksomheter vil dette gjelde KompetanseFUNN, 

overutgiftsføring av kostnader for humankapitalin-

vesteringer og utvidet fradragsrett for humankapital-

investeringer.   

Årsaken er at ingen av disse ordningene vil i ut-

gangspunktet ha behov for omfattende søknadspro-

sesser. Dersom ordningene imidlertid åpner opp for 

at etterutdanning også støttes vil dette kreve et om-

fattende kontrollorgan som sørger for at utgiftene 

som rapporteres faktisk er reelle humankapitalin-

vesteringer og ikke misbruk av ordningen. Behovet 

for kontroll vil øke ytterligere dersom mer generelle 

humankapitalinvesteringer også skal omfattes. 

Som pekt på tidligere i rapporten er det ikke opplagt 

at økte investeringer i videreutdanning er nok til å 

redusere utfordringene arbeidsmarkedet står oven-

for. Flere undersøkelser peker på at det er etterut-

danning og annen ikke-formell opplæring som er 

 

                                                      
86 Ordningen med fradragsrett for avdrag på studielån begrenses til de 
utdanningstypene som støttes av Lånekassen, altså formell utdanning. 

særlig relevant for å imøtekomme udekkede kom-

petansebehov. I så fall kan det være hensiktsmes-

sig å utforme en ny ordning slik at investeringene i 

etterutdanning også støttes. For ordninger målrettet 

mot virksomheters behov er de ikke-rettighetsba-

serte ordningene nevnt i kapittel 7 og 8 best egnet. 

Disse ordningene vil baseres på mer omfattende 

søknader hvor søker i større grad har mulighet til å 

argumentere for nytten av investeringene. Eksem-

pelvis vil dette gjelde for den utvidede ordningen for 

bedriftsintern opplæring.  

Målrettede ordninger rettet mot næringslivet vil ty-

pisk støtte investeringer i mer spesifikk humankapi-

tal. Slike investeringer har sannsynligvis lavere po-

sitive eksterne virkninger enn investeringer i mer 

generell humankapital. Mindre eksterne virkninger 

svekker det teoretiske argumentet for offentlig støtte 

til investeringer i spesifikk humankapital, sammen-

lignet med generell humankapital. Det kreves derfor 

mer informasjon om hvilke insentivproblemer virk-

somhetene står overfor knyttet til investering i spe-

sifikk humankapital.  

Virksomheter kan imidlertid stå overfor andre mar-

kedsviktproblemer med å finansiere kompetanse-

investeringer. Det vil være tilfelle når store investe-

ringer er nødvendig for å realisere inntekter virk-

somheten har god informasjon om er mulig, men 

som eksterne tilbydere av finansiering ikke har. I 

slike situasjoner har vi et klassisk problem knyttet ti 

asymmetrisk informasjon som hindrer kapitaltilfør-

sel til forventede lønnsomme investeringer 

Uavhengig av om støtten rettes mot spesifikk eller 

generell humankapital vil den bidra til å rette opp i 

markedssvikten knyttet til at virksomheter og perso-

ner vet mer om egne muligheter enn utenforstående 
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långivere (asymmetrisk informasjon). Ulikt fordelt in-

formasjon skaper imperfekte kapitalmarkeder og 

dermed begrenset tilgang på likviditet i det private 

markedet.  

9.5 Definering av målgruppe påvirker både om-

fang og addisjonalitet  

I tillegg til en avgrensing mot ulike typer kompetan-

seinvesteringer, vil det være behov for å avgrense 

ordningene mot en hensiktsmessig målgruppe. For 

at en ordning skal kunne bidra til at vi når et ønsket 

nivå for humankapitalinvesteringene er det viktig å 

vite hvor mange ordningen når ut til (eventuelt har 

potensiale til å nå ut til), og hvor viktig ordningen vil 

være for personers og virksomheters investerings-

beslutninger (ordningens addisjonelle effekt). 

Dersom utfordringene i arbeidsmarkedet favner 

bredt kan dette tilsi at et generelt virkemiddel vil 

være hensiktsmessig. Generelle ordninger rettes 

ikke mot spesifikke målgrupper. Av ordningene pre-

sentert i kapittel 7 og 8 er det skatteinsentivene som 

er mest generelle ordninger.  

En sentral fordel ved ordninger knyttet til skatteinn-

betalinger er at disse typisk er mindre byråkratiske 

og dermed har lavere administrative kostnader enn 

tilskuddsordninger. Det kommer av at skatteinsen-

tivordninger bygger på eksisterende institusjonelle 

forhold, som innrapportering av selvangivelse for 

personer og regnskapsrapportering for virksomhe-

ter. Den administrative kostnaden av skatteord-

ninger for både myndighetene og person eller virk-

somhet er derfor liten, selv om også slike ordninger 

innebærer økt kontrollvirksomhet hos skattemyn-

dighetene. 

Lave administrasjonskostnader for personer og virk-

somheter reduserer terskelen for å benytte ord-

ningen. Ordningen når dermed ut til flere, sammen-

lignet med ordninger med tyngre søknadsproses-

ser.  

Selv om mer generelle ordninger ofte har relativt 

lave administrasjonskostnader, sammenlignet med 

mer målrettede ordninger, er det også mer utford-

rende å vite om generelle ordninger bidrar til addi-

sjonelle investeringer.  

9.6 Addisjonaliteten er lavere for ordninger som 

fremmer adferd det allerede er mye av 

En typisk utfordring ved generelle ordninger er at 

ordningens brukere i mange tilfeller uansett ville 

gjennomført investeringene. Utfordringen er særlig 

stor for ordninger som søker å øke omfang av in-

vesteringer som de fleste allerede foretar.  

Ordninger som søker å utløse investeringer få gjen-

nomfører senker terskelen for å komme-i-gang med 

noe. Når samfunnet ønsker å øke omfanget av in-

vesteringer som virksomheter eller personer alle-

rede gjennomfører i stort omfang vil en ordning uten 

betydelige avgrensninger også støtte aktivitet som 

allerede pågår. Støtte til mye pågående aktivitet vil 

oppleves positivt for mottakerne, men tilsier også 

betydelig provenytap og skaper usikkerhet om om-

fang av reell adferdsendring (addisjonalitet).  

Av de ordningene som drøftes i kapittel 7 og 8 vil de 

mer generelle ordningene sannsynligvis ha lavest 

addisjonalitet, fordi de støtter investeringer som al-

lerede skjer i stort omfang. Dette gjelder særlig de 

generelle variantene av skatteinsentivene, jf. tabell 

9.1. At generelle ordninger ikke vurderer de enkelte 

kompetansetiltakene gjør at det kun er kriteriene for 

bruk av ordningen som gir mulighet for å påvirke ad-

disjonaliteten. 



 

 INSENTIVER FOR INVESTERING I HUMANKAPITAL | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 77 

9.7 Trolig lav addisjonalitet i personrettede ord-

ninger som ikke avgrenser målgruppen 

Flere studier peker på at lite målrettede ordninger 

for å øke personers investeringer i humankapital har 

lav addisjonalitet og benyttes i størst grad av dem 

med allerede høy formell utdanning (inntekt), jf. ka-

pittel 6. Den lave addisjonaliteten kommer av at per-

soner med høy utdanning ofte ville investert i egen 

kompetanseutvikling uavhengig av støtteordningen.  

Av ordningene vi har gjennomgått i kapittel 7 vil lav 

addisjonalitet sannsynligvis være gjeldende for utvi-

det fradragsrett for etter- og videreutdanning, fra-

dragsrett for inntekt etter utdanning (herunder mu-

ligheten for utbetalbart skattefradrag), fradraget for 

avdrag på studielån og reduksjonen i trinnsatsen 

ved kompetanseinvesteringer.  

De fleste høyutdannede har allerede foretatt bety-

delige utdanningsinvesteringer og har realisert rela-

tivt godt betalt arbeid. Etter- og videreutdanning vil 

trolig primært være motivert av preferanser for jobb-

skifter eller avansement. Hvorvidt en periode med 

økt inntekt etter skatt vil utløse ytterlig etter- og vi-

dereutdanning er naturligvis usikkert, men vår hypo-

tese er at det er lite sannsynlig at langt flere ville 

valgt å ta ytterligere utdanning dersom de fikk mu-

ligheten til å få fradrag for eksempel gjennom en re-

duksjon i trinnskatten.  

Store nye teknologiske eller samfunnsmessige end-

ringer (eksempelvis symbolisert ved «det grønne 

skiftet») kan likevel være argumenter for at også 

høyutdannede reagerer på nye stimuli med å øke 

egne kompetanseinvesteringer. Slike teknologiske 

skifter kan bidra til å øke denne gruppens behov for 

å gjennomføre ulike typer etter- og videreutdan-

ningsløp, som følge av økt risiko for inntektstap. At 

de med høy utdanning i mindre grad er sikret en 

trygg jobbframtid vil øke den positive eksternaliteten 

ved at disse tar etter- og videreutdanning som er re-

levant for arbeidslivet. 

Det er for øvrig verdt å merke seg at disse generelle 

skatteordningene vil ha ulik fordelingsmessig virk-

ning.  Mens fradraget i inntekt for avdrag kan rettes 

mot alle med studielån (eventuelt alle med studielån 

for etter- og videreutdanning), vil reduksjonen i 

trinnskatten i hovedsak treffe de med relativt høy 

inntekt. En reduksjon i trinnskatten vil redusere pro-

gresjonen i skattesystemet. Den periodiske reduk-

sjonen i trinnskatten vil redusere disinsentivet skat-

tesystemet har ovenfor utdanningsinvesteringer ge-

nerelt. Disinsentivet rammer personer med høy inn-

tekt mest.  

Dersom det åpnes for at fradraget på inntekt etter 

endt utdanning kan gi et utbetalbart skattefradrag vil 

denne virke fordelingsmessig positivt for personer 

med lavere inntekt. Fordelingspolitisk vil også opp-

rettelse av en egen fradragspost for etter- og vide-

reutdanning tenke seg å være positiv, fordi den for-

utsetter at personen er i arbeid mens investeringen 

gjøres slik at den treffer de som ikke har mulighet til 

å gå ut av arbeid. 

En mulig personrettet ordning som sannsynligvis vil 

ha høy addisjonalitet er økt støtte til videreutdan-

ning gjennom lånekassen. Ordningen kan innebære 

at det gis lån dimensjonert for videreutdanning (ikke 

eller lite stipend). Addisjonaliteten ved en slik ord-

ninger er sannsynligvis høy da ordningen vil løse 

store deler av likviditetsutfordringen knyttet til redu-

sert inntekt i en studieperiode. Samtidig vil sannsyn-

ligvis provenytapet ikke være stort, da lånet skal til-

bakebetales. Åpnes det opp for fradragsrett for lå-

nets avdrag vil imidlertid provenytapet øke. 
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9.8 Målrettede ordninger kan adressere identifi-

serte problem 

Generelle ordninger har altså en tendens til å støtte 

investeringer som allerede ville ha skjedd. Dermed 

kan det antas at ordningene favner bredere enn hva 

som er de reelle samfunnsmessige utfordringene de 

er ment å løse. Et alternativ er å rette ordningene 

mot konkrete grupper hvor det er identifisert store 

behov for humankapitalinvesteringer.   

Dersom området hvor det underinvesteres i human-

kapital er kjent, vil derfor subsidieordninger typisk 

være mer effektive. Av ordningene gjennomgått i 

kapittel 7 og 8 vil det være ulike målgrupper. Eksem-

pelvis vil både utvidet rett til dagpenger ved utdan-

ning og plikt til kompetanseheving for ledige være 

rettet mot å forhindre utenforskap ved å gi personer 

som står utenfor i en periode en større mulighet til å 

tilegne seg relevant kompetanse for arbeidsmarke-

det.87 Dersom støtten til videreutdanning målrettes 

mot for eksempel ufaglærte vil også denne ord-

ningen være rettet mot å forhindre utenforskap, jf. 

7.2.3. 

En utvidet ordning for bedriftsintern opplæring vil 

være en lignende ordning, men som treffer virksom-

heter. Således vil en utvidelse av tilskuddene til be-

driftsintern opplæring kunne forhindre at personer 

utstøtes, framfor å hjelpe dem inn igjen i arbeids-

markedet. Alle tre ordninger har trolig relativ høy ad-

disjonalitet. 

Når det gjelder proveny, vil plikt til kompetansehe-

ving ikke innebære et provenytap, fordi det ikke in-

nebærer en ny overføring.  

 

                                                      
87 En viktig forskjell mellom retten til dagpenger og plikten til kompetanse-
heving, er at med plikt så følger ikke nødvendigvis en person motivasjon 
til å fullføre. 

Provenytapet for ordningen med bedriftsintern opp-

læring er usikkert og vil avhenge av valgt avgren-

sing. I 2017 kostet ordningen om lag 110 millioner, 

med en utvidelse vil omfanget naturligvis øke, men 

ikke nødvendigvis vesentlig. 

De to fondsordningene beskrevet i kapittel 7 og 8 

kan også tenkes å være mer eller mindre målret-

tede, men uansett antakeligvis søknadsbaserte. For 

alle søknadsbaserte ordninger vil det være mulig å 

målrette uten å øke de administrative kostnadene 

vesentlig.  

Det er også mulig å utforme skatteordningene mer 

målrettet. Eksempelvis kunne skattefradragene 

vært behovsprøvd for personer og avgrenset til virk-

somheter som ikke var i skatteposisjon for å treffe 

personer og virksomheter som har dårligst utgangs-

punkt for å investere, men sannsynligvis også stort 

behov. 

Alternativt kan skatteinsentivene avgrenses til spe-

sifikke fagområder, eksempelvis investeringer i digi-

tale ferdigheter. Slike avgrensinger vil kunne gjøre 

de administrative kostnadene ved ordningen langt 

høyere, men på den annen side vil provenytapet bli 

mindre og addisjonaliteten høyere.  

9.9 Avveiing mellom statlig målretting og mar-

kedsbaserte valg 

Hvorvidt målretting er en god løsning eller ikke av-

henger av om det er mulig å identifisere hvilke sats-

ningsområder som faktisk har størst behov for økte 

humankapitalinvesteringer. Det må også være mu-

lig å avgrense ordningen i praksis gitt en hensikts-

messig definisjon på humankapitalinvesteringene 

innenfor satsingsområdet. En kan for eksempel 

tenke seg at en økning i tilskuddene til bedriftsintern 
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opplæring ikke vil være hensiktsmessig dersom det 

ikke er store omstillingsprosesser som er utford-

ringen i næringslivet, men heller et generelt behov 

for jevnlig kompetanseutvikling i alle næringer. En 

periode med raskere forvitring av humankapital som 

følge av teknologisk utvikling kan skape et behov for 

en slik gjennomgående kompetanseutvikling i hele 

næringslivet. 

Mer generelle ordninger krever også mindre kunn-

skap hos myndigheten om hvilke typer investeringer 

som er mest lønnsomme ved at de lar markedskref-

tene selv få direkte styring på hvilke investeringer 

som bør gjøres. I dette tilfellet hvilke investeringer 

som bør gjøres for å imøtekomme behovene for 

kompetanse i arbeidsmarkedet. 

For alle ordningene vil det være essensielt å gjøre 

en grundig vurdering av hva slags investeringer ord-

ningen skal omfatte og hvilke implikasjoner ulik ut-

formingen vil ha. Deretter kan ordningen innføres 

for en begrenset periode som ville muliggjort en ef-

fektevaluering før ordningen eventuelt implemente-

res på permanent basis. 

9.10 Oppsummering 

Tabell 9.1 oppsummerer ordningenes forventede 

effekt på addisjonalitet og provenytap fordelt på tre 

kategorier (lav, middels og høy). Merk at dette er 

overordnede anslag, basert på våre vurderinger og 

enkle beregninger, som kun vil gi en indikasjon på 

ordningen virkning.  

Kategoriseringen av provenyeffekter baseres på be-

regningene i kapittel 7 og 8. Lav innebærer et be-

regnet provenytap på under 400 millioner. Katego-

rien middels brukes for tap mellom 400 millioner og 

1 milliard. Kategorien stor brukes for provenytap på 

over 1 milliard. Kategoriseringen for addisjonalitet 

baseres på en vurdering av sammenhengen mellom 

ordningenes egenskaper og sannsynlige virkning.

Tabell 9.1 Oversikt over ordninger som påvirker insentivet til å investere i humankapital, og ordningenes 
potensielle addisjonalitet og provenyeffekter  
 Ordning Addisjonalitet Provenyeffekter 

P
er

so
n

 

Utvidet fradragsordning for kostnader til 
utdanning (egen fradragspost) 

Lav Middels 

Fradrag på inntekt etter endt videreutdanning Middels Middels 

Utbetalbart skattefradrag etter endt videreut-
danning 

Middels Middels 

Generell reduksjon i trinnsats ved 
videreutdanning 

Lav Liten 

Økt støtte til videreutdanning gjennom lån Høy Liten 

Fradragsrett for avdrag på studielån for 
videreutdanning 

Høy Middels 

Utvidet rett til dagpenger ved utdanning Høy Liten 

Plikt til kompetanseheving for ledige Høy Liten 

Humankapitalkonto  Høy Stor  

V
ir

ks
o

m
h

e
t 

KompetanseFUNN (generell) Lav Stor 

KompetanseFUNN (målrettet) Stor Middels 

Overutgiftsføring av kostnader for 
humankapitalinvesteringer 

Lav Stor 

Utvidet fradragsrett for humankapitalinveste-
ringer for virksomheter utenfor skatteposisjon 

Middels Liten 

Utvide ordningen med bedriftsintern opplæring Stor Liten 

Fond for investeringer i humankapital Lav Liten 
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I dette vedlegget vil vi gå gjennom noen teoretiske spørsmål knyttet til investering i humankapital. For det 

første vil vi ta opp spørsmålet om hva som kan menes med «optimal» humankapital; hvordan operasjona-

lisere dette begrepet og hva som bestemmer denne i en tid der en forventer store endringer i arbeidsmar-

kedet gjennom en rekke strukturendringer. Deretter vil vi ta opp hva slags insentiver som kan ligge under 

ulike aktørers (arbeidstakeres og virksomheters) valg av utdanning- og videreutdanningsløp, og se disse 

privatøkonomiske insentivene i lys av hva som er ønskelig fra et samfunnsøkonomisk synspunkt. 

Rent innledningsvis kan det kanskje være nyttig å ta utgangspunkt i en situasjon preget av mindre tekno-

logiske endringer enn det vi nå ser for oss. Bakgrunnen for mange framskrivninger av sentrale forhold i 

norsk økonomi er basert på varianter av fler-sektor-vekstberegninger. I slike analyser har utviklingen gjen-

nom forrige århundre vist en sterkt fallende sysselsetting i primærnæringene (jordbruk, skogbruk og fiske), 

en noe svakere nedgang i sekundærnæringene (industri, olje, kraftforsyning, bergverk), mens veksten i de 

tjenesteytende virksomheter (herunder offentlig sektor og forvaltning) har vokst mye. Slike endringer kan 

«enkelt» forklares med bakgrunn i standard økonomisk teori, med vekt på produksjonstekniske forhold 

(grad av teknologisk fremgang og evne til å nyttiggjøre seg ny teknologi), etterspørsels- og inntektsforhold, 

samt demografiske forhold. De faktorene som kan forklare de endringene vi har opplevd, vil fortsatt gjøre 

seg gjeldende, men kanskje i noe ulik grad som følge av fremveksten av digital økonomi og ytterligere 

robotisering, og da særlig innenfor deler av den tjenesteytende sektor. 

Vi vil ikke gjøre noe forsøk på å vurdere historien i lys av hva som eventuelt ville ha vært en optimal utvikling 

for det norske samfunnet. Vi skal heller forsøke, i første omgang, å dvele litt ved hva som kan være en 

optimal utvikling i lys av den tilsynelatende økte usikkerheten om fremtidige teknologiendringer, og even-

tuelt hva dette kan bety for usikkerheten rundt depresiering av ulike utdanningskategorier. Er det sånn, som 

det blir hevdet, at mange jobbkategorier og utdanningstyper vil bli fortere foreldet enn tidligere? Vil yrkes-

grupper forsvinne raskere enn tidligere? Dersom en kan svare mer eller mindre bekreftende på det, da er 

det åpenbart store samfunnsøkonomiske gevinster av å tilby generell utdanning som gir større fleksibilitet 

i arbeidslivet og som åpner for at mange arbeidstakere må gjennomgå ny opplæring, enten i det i offentlig 

regi eller som intern, mer virksomhetsspesifikk opplæring, med det for øye å få til økt kompetanse og mer 

smidighet i arbeidslivet. Det må i lys av den økte usikkerheten om fremtidige teknologiendringer være et 

ønske om å unngå «teknologisk arbeidsledighet» eller å ha en arbeidsstyrke som er «gått ut på dato». Hvis 

dette er viktige mål for myndighetene, må en se nærmere på de insentiver arbeidstakere og virksomheter 

måtte ha for å sikre slik smidighet og, hvilket er et tema i utredningen, om de privatøkonomiske insentivene 

er forenlige med overordnede mål fra myndighetenes side. Dette behandles innenfor enkle teoretiske mo-

deller i avsnittene nedenfor. 

Vi gir i avsnitt i) drøftes kort litt om optimalt nivå på humankapitalen og usikkerhet rundt dette målet.  

I avsnitt ii) presenteres en skisse over de insentiver eller motiver en arbeidstaker måtte ha for å ta utdanning 

(utover et allerede gitt nivå), når valg, gjeldende for flere perioder, står mellom arbeid, fritid og utdanning. 

 

                                                      
88 Vedlegget er utarbeidet av professor emeritus Jon Vislie, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. 
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Hovedpoenget er å få frem hva som motiverer en arbeidstaker, utfra rene privatøkonomiske forhold, til å 

unnlate å arbeide i én periode – og dermed forsake løpende arbeidsinntekt – for å høste gevinster seinere. 

(Vi kunne også ha studert mer eksplisitte motiver for valg av utdanningslengde, men det prinsipielt viktige 

dekkes av innholdet i avsnitt ii.)  

For en arbeidstaker er utdanning å betrakte som et investeringsprosjekt i egen humankapital og som krever 

en viss avkastning for å bli gjennomført. Vi studerer dette spørsmålet innenfor to enkle modellrammer. (Vi 

neglisjerer det forhold at utdanning i seg selv kan ha en egenverdi som et «konsumgode».) 

Virksomheters eller bedrifters insentiver til opplæring på arbeidsplassen drøftes i avsnitt iii). Igjen er opp-

læring å betrakte som et investeringsprosjekt der ressurser settes inn i dag (i form av at ressurser trekkes 

ut av løpende produksjon og settes inn i opplæring), mot at dette gir en forventet gevinst seinere. Et problem 

er at bedriften selv ikke nødvendigvis høster hele gevinsten av opplæringsprogrammet. Noe av opplæ-

ringen kan «tyte» ut av bedriften og komme andre virksomheter til gode (gjennom overføring av arbeidskraft 

mellom virksomheter). I så fall er den privatøkonomiske gevinsten lavere enn den samfunnsøkonomiske, 

og normalt vil da for lite opplæring tilbys i virksomheten. Vi skal kort antyde hvordan myndighetene kan 

lukke dette avviket gjennom passende støttetiltak. Vi utleder også en brukerpris eller brukerkostnad som 

relevant kalkulasjonspris for beslutningen om løpende opplæring i humankapital oppfattet som et kapital-

objekt som gir gevinster over en lengre tid.   

I avsnitt iv) vender vi tilbake til betydningen av hvordan en eventuell økt usikkerhet om humankapitalens 

foreldelse, kan virke inn på investeringer i humankapitalen selv, når av anlegger et noe mer makroorientert 

perspektiv. 

Avsnitt v) oppsummerer de viktigste resultatene. 

i) Om optimal utvikling og usikkerhet – del 1 

Anta at vi kan konstruere et presist aggregat eller samlemål for et lands humankapital som et uttrykk for 

befolkningens samlede kunnskap og ferdigheter, relevant for arbeidslivet i dag og i morgen. Denne human-

kapitalen, sammen med landets realkapital, teknologi og andre produksjonsressurser, danner grunnlaget 

for landets produksjonsmuligheter. La da humankapitalen på et tidspunkt t være gitt ved 𝐻(𝑡). Denne 

beholdningsstørrelsen vil bestå av en lang rekke typer av arbeidskraft med svært ulik utdannings-, ferdig-

hets- og kunnskapsprofil. Hvis 𝑛(𝑡, 𝜏) er antall personer i arbeidsstyrken på tidspunkt t med «egenskap» 

𝜏, der 𝜏 er en parameter som indikerer «en spesifikk kunnskapsegenskap», og vi lar denne variere fra 𝜏 =
0 som «laveste» egenskap, med t  er den med «høyest», vil humankapitalen kunne angis som 𝐻(𝑡) =
∑ 𝑛(𝑡, 𝜏)𝜏=�̄�

𝜏=0 .89 Endring i humankapitalen per tidsenhet; dvs. investeringen, vil da bestå i at antall personer 

«beveger» seg oppover i kunnskapshierarkiet – noen med «lav» 𝜏 beveger seg over i en med høyere t , 

og slik at 𝐻 øker over tid. Denne økningen kan være initiert av økt kunnskapsproduksjon («mer skolegang 

 

                                                      
89 Dette er en rent illustrasjonsmessig klassifikasjon og representerer ikke noe kvalitativt. 
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eller opplæring») eller ved at den virksomhetsspesifikke opplæringen øker som følge av at lokale kunn-

skapskrav har endret seg. (Også «Learning By Doing» kan inngå i slik virksomhetsrettet opplæring.) 

Hvis t  nå er relatert til en bestemt bransje eller næringsvirksomhet, vil fremtidig behov for arbeidskraft i 

denne bransjen og i andre, avhenge av den teknologiske utvikling. (Bare det å fastslå hvordan den tekno-

logiske utviklingen vil kunne påvirke en eksisterende virksomhet, kan være en formidabel oppgave.) Anta 

at ny teknologi bare kan tas i bruk om en investerer i nytt utstyr. Hvis nytt utstyr (i vid forstand) krever bruk 

av arbeidskraft, med helt bestemte kvalifikasjoner, vil nyinvesteringene kunne bremse opp av mangel på 

kvalifisert arbeidskraft. I teorier for strukturendringer er det vanlig å tenke seg at nye anlegg erstatter gamle 

som ikke lenger er lønnsomme. De gamle anleggene eller maskinene som da går ut av drift, vil frigjøre 

arbeidskraft med de kvalifikasjonene som de gamle anleggene krevde. I tillegg til investeringsutgiften på 

det nye anlegget, når dette skal anskaffes, vil virksomheten som investerer også måtte investere i ny eller 

mer teknologirelevant humankapital til å betjene anlegget. Jo vanskeligere eller dyrere det er å få nødven-

dig kvalifisert arbeidskraft til å betjene den nye teknologien, jo seinere vil den teknologiske utvikling gå 

siden lønnsomheten av nyinvesteringen da vil bli tilsvarende svekket. (I tillegg til usikkerheten selv, vil også 

selve lønnsfastsettelsen også ha en viss betydning.90)  

Opplæring eller utdanning er en tidkrevende prosess, og det er dermed ikke opplagt at et teknologisk gjen-

nombrudd i en bransje lar seg realisere raskt nok siden det er «mangel på kvalifisert arbeidskraft». Tidkre-

vende investeringer i humankapital, kombinert med usikkerhet og om fremtidig teknologisk utvikling, skaper 

derfor stor usikkerhet om hva slags kunnskapsproduksjon, i vid forstand, det bør satses på. 

Sett at vi på tidspunkt t skal predikere humankapitalen på et fremtidig tidspunkt 𝑇; gitt ved �̂�(𝑇; 𝑡) som vil 

være heftet med betydelig usikkerhet. Vi vet ikke eksakt hvilke kategorier vi vil trenge, all den tid vi ikke vet 

nøyaktig hvilke teknologiske endringer som vil skje; dvs. vi kjenner ikke eksakt nivået eller sammenset-

ningen av �̂�, men vi kan kanskje ha en eller annen sannsynlighetsoppfatning om fremtidige behov. (Denne 

oppfatningen vil normalt endres etterhvert som tiden gå – vi lærer mer.) 

Dermed oppstår spørsmålet om hvordan en bør tilpasse seg, som samfunn, for å være best rustet til å 

møte en usikker fremtid. 

Vi kan gi et bilde av tilstand og fremtidig usikkerhet i følgende figur, der vi har markert en sannsynlighets-

fordeling for fremtidig humankapital på T: 

 

 

                                                      
90 Se bl.a. K.O.Moene og M.Wallerstein, 1997, Pay Inequality, Journal of Labor Economics, 15, pp. 403 – 430, og E.Barth et al., 2014, The Scandinavian 
Model – An Interpretation, Journal of Public Economics, 117, pp. 60 – 72. 
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Figur A.1 

                                     𝑡    𝑇    𝑡𝑖𝑑     

Å angi en «optimal» bevegelse eller utvikling i humankapitalen fra i dag, t, til et fremtidig tidspunkt, der vi 

kanskje ikke har mer informasjon om behovene enn hva som er gitt ved en «usikker» sannsynlighetsopp-

fatning, synes derfor krevende. 

I tillegg vil vi, fra et samfunnsøkonomisk synspunkt, også måtte ta hensyn til hva de ressursene som opp-

læring eller utdanning legger beslag på, alternativt kunne ha vært anvendt til, i tillegg til usikkerheten i 

avkastningen av investeringene i humankapital. Dermed oppstår det en fremtidig mulighet for «mismatch» 

i form av en arbeidsstyrke som ikke besitter nødvendig krav for å kunne ta i bruk ny teknologi, med et 

tilhørende tap i potensiell velferd. Noen av disse synspunktene vil bli kort berørt i et seinere avsnitt. 

I det følgende vil vi se nærmere på noen investeringsinsentiver hva gjelder generell humankapital på den 

ene siden, og spesifikk humankapital på den andre. Det vil bli lagt til grunn at den generell humankapitalen 

normalt blir «produsert» eller forsynt innenfor et offentlig-finansiert system (skole, høgskoler, fagskoler, 

universiteter), mens den spesifikke utdanningskapitalen normalt «produseres» i de enkelte virksomhetene 

og er hovedsakelig privat finansiert. (Antakelig vil også «Learning By Doing» eller «Læring gjennom Erfa-

ring» spille en ikke ubetydelig rolle.) Vi kommer nå og da til å berøre forhold som er knyttet an til utdanning 

eller kunnskap som et kollektivt gode, og til eventuelle eksternaliteter knyttet til utdanning, slik at det kan 

oppstå avvik mellom privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk avkastning av utdanning.  

Siden kunnskap er å betrakte som et kollektivt gode (ikke-rivaliserende, i den forstand at en persons bruk 

av kunnskapen ikke vil forringe muligheten for andre å gjøre bruk av samme kunnskap), vil en «fri» tilpas-

ning lede til underforsyning. (Den enkeltes utdanningsbidrag vil gi gevinster for andre uten at den som 

bruker ressurser høster de samlede gevinstene – noen kan opptre som gratispassasjer – hvilket leder til 

underforsyning om kun privatøkonomiske kalkyler legges til grunn.) For å få realisert en første-best løsning, 

kjennetegnet ved at samlet marginal betalingsvilje er lik marginalkostnaden, kreves normalt en kollektiv 

handling eller inngrep, slik vi har det i Norge. 
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Om derimot kunnskap kan gjøres ekskluderende, vil den som investerer kunne høste noe av gevinstene, 

og på den måten fremme insentivene til å påta seg investeringsutgiftene. (Men slik eksklusjon vil normalt 

gi opphav til statiske ineffektiviteter. Om en arbeidstaker får utdanning i forbindelse med arbeid, vil en slik 

eksklusjon kunne bestå i å begrense overgangen til annet arbeid der kunnskapen kunne bli brukt. En slik 

begrensning vil forhindre ønskede reallokeringer av arbeidskraften – et effektivitetstap – som må balanse-

res mot de langsiktige gevinstene av at opplæring eller utdanning blir gitt. 

ii) Private insentiver til investering i generell humankapital 

Vi vil berøre noen spørsmål vedrørende insentiver til utdanning eller investering i humankapital, der vi i 

første omgang ser på generell utdanning og de insentiver en person kan ha for valg av utdanning. Denne 

modellen vil beskrive de reelle kalkulasjonskostnadene personen vil stå overfor ved valg av utdanning. 

La oss betrakte et standard beslutningsproblem for en person som vi skal anta lever i to perioder, med 

preferanser for konsum og anvendelse av tid i hver periode. I første periode har personen en gitt tilgjengelig 

tid 
1

T  som kan anvendes til fritid (L ), arbeidstid (H ) og/eller studier, målt i tid, ved S , slik at tidsbudsjettet 

i 1. periode er 𝑇1 = 𝐿 + 𝐻 + 𝑆. I første periode mottar personen også en stønad I , som sammen med 

en mulig arbeidsinntekt med lønn etter skatt per tidsenhet, gitt ved W , gir en disponibel inntekt W H I+

, som brukes til konsum i 1.periode (C ), med pris lik én; slik at den økonomiske rammebetingelsen i 1.pe-

riode er gitt ved 𝐶 = 𝑊𝐻 + 𝐼. (Vi neglisjerer andre kostnader ved utdanning; på den måten får vi frem de 

essensielle avveiningene, samt finansiell sparing.) 

I periode 2 kan personen få en jobb til en sikker lønn etter skatt 𝑤(𝑆) som avhenger positivt av studietiden 

eller studieforløpet i 1. periode, med (0)w W=  og ( ) 0w S  ; utdanning utover grunn-nivået, vil gi økt 

lønn etter skatt (Det er ingen grunn til å studere i 2. periode, og det er heller ingen stønader i 2.periode.) 

Den tilgjengelige tiden i 2. periode er 
2

T  som nå anvendes til arbeid (h ) og fritid l ; slik at 𝑇2 = ℎ + 𝑙. De 

økonomiske rammebetingelsene for 2. periode, med c  som konsum i 2. periode, er følgelig: ( )c w S h=

.91  

Personens preferanser er gitt ved ( , ) ( , l)U u C L u cb= + , der b  er en positiv diskonteringsfaktor, mindre 

enn én. (Nyttefunksjonen er antatt å være additiv separabel – en forenkling – og den samme i hver periode; 

utdanning påvirker med andre ord ikke preferansene direkte.) 

Ved å ordne all informasjon, står vi overfor et beslutningsproblem av typen der beslutningstaker må avveie 

tidsbruk mot konsum i 1.periode, og med det hvilken avkastning som kan høstes av utdanning; dvs. pro-

blemet er:  

𝑀𝑎𝑥(𝐿,𝑆,𝑙) {𝑢(𝑊(𝑇 − 𝐿 − 𝑆) + 𝐼, 𝐿) + 𝛽𝑢(𝑤(𝑆)(𝑇 − 𝑙), 𝑙)}  

 

                                                      
91 Vi ser bort ifra motiver for å etterlate seg formue. I tillegg antar vi at de to periodelengdene er gitt og sikre størrelser. Vi skal også se bort ifra at 
utdanning i seg selv har direkte nytteeffekt. 
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Tilpasningen vil da være kjennetegnet ved standard-avveininger av typen: 

(1) L

C

u
W

u
=   

Denne viser oss, for optimalt valg av studietid S, avveiningen mellom konsum og fritid (eller arbeid) i 1.pe-

riode. Den viser nødvendig kompensasjon av konsumvarer for å øke arbeidstilbudet marginalt. Den real-

prisen som er avgjørende er reallønna (etter skatt) i 1. periode (dvs. hvor mange enheter konsum som en 

times arbeid kan finansiere). Denne lønna vil også gjenspeile alternativkostnaden av tid, og vil da være 

kostnaden ved utdanning, all den tid økt utdanning skjer på bekostning av lønnet arbeid (eller fritid). I 2. 

periode har vi en tilsvarende avveining, med reallønna med utdanning som den relevante kalkulasjonspri-

sen: 

(2) ( )l

c

u
w S

u
=  for 𝑆 ≥ 0  

Hva med valg av studietid/utdanning i 1. periode? Denne tiden kan betraktes som investering i humanka-

pital, ved at tid som alternativt kunne ha vært anvendt til enten lønnet arbeid eller nytteskapende fritid, 

brukes til studier med det for øye å øke avkastningen av arbeid i 2. periode. Vi finner da at de private 

insentivene til å velge utdanning, er gitt ved den privatøkonomiske nytte-kostnadsbetingelsen: 

(3)  
𝑢𝐶

𝛽𝑢𝑐
≥

𝑤′(𝑆)ℎ

𝑊
⇔

𝑢𝐶

𝑢𝑐
− 1 ≥

𝛽𝑤′(𝑆)ℎ−𝑊

𝑊
  

Her har vi inkludert muligheten for at det er optimalt å velge «ingen utdanning»; dvs., 0S = , slik at 

(0)w W=  per antakelse. (Da gjelder ulikheten, med tilhørende hjørneløsning.) Øker jeg tid brukt på ut-

danning i 1.periode (eller øker investeringen i humankapital marginalt), vil jeg måtte forsake fritid eller løn-

net arbeidstid som i enheter av konsumvaren er verdsatt til W konsumenheter i 1. periode; dvs., en lavere 

realinntekt. Dette er merkostnaden av utdanning i enheter av konsum. Sagt på en annen måte, nyttetapet 

av økt utdanningstid kan uttrykkes som −𝑢𝐶𝑊, nemlig som følge av at mer tid på utdanning skjer på 

bekostning av annen tid verdsatt til W konsumenheter, og med marginal konsumenhet verdsatt til 
C

u  nyt-

teenheter. Denne marginalkostnaden må veies eller balanseres mot den tilhørende marginalgevinsten av 

høyere inntekt i 2. periode. For gitt arbeidstid i 2. periode, vil ytterligere tid brukt på utdanning i 1.period, gi 

økt realinntekt med 𝑤′(𝑆)ℎ enheter av konsumvaren. Den neddiskonterte nytteverdsettingen av denne 

økte realinntekten er dermed gitt ved 𝛽𝑢𝑐𝑤′(𝑆)ℎ. 

Den første delen av (3) uttrykker, om vi har likhet, at den nødvendige økning i realinntekt eller konsum i 2. 

periode beslutningstaker må ha, for å være villig til å avstå inntekt eller konsum i 1. periode (gjennom 

utdanning), skal være lik marginalgevinsten gitt ved samlet økning i inntekt i 2. periode per enhet inntekt i 

1. periode.  
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Den siste delen av (3) viser den optimale avveiningen som en balansering av et avkastningskrav, gitt ved 

renta, 
𝑢𝐶

𝑢𝑐
− 1, og realavkastning eller utdanningspremie (som en rente) gitt ved 

𝛽𝑤′(𝑆)ℎ−𝑊

𝑊
. Denne realav-

kastningen viser at kostnaden på W  konsumenheter per enhet studietid, avstemmes mot den neddiskon-

terte nettomarginalavkastningen av utdanning i 2.periode (og som virker på alle de timene en arbeider i 

2.periode). Marginalgevinsten av utdanning per enhets verdsetting av tid i utdanningsperioden (eller verd-

setting av inntektsbortfallet som følge av utdanning), svarer da til utdanningspremien eller realavkastnings-

raten. Også progresjonen i skattesystemet vil influere på beslutningsregelen.   

Denne enkle modellskissen kan gi noe innsikt i de private insentivene til å velge utdanning privat. Bl.a. 

legger vi merke til at jo mer sammenpresset lønnsstrukturen er, i den forstand at gevinsten rent lønnsmes-

sig av å ta utdanning er lav; dvs., jo lavere utdanningspremien er, jo sterkere er insentivene til å velge korte 

utdanningsløp. Hvis utdanningspremien er lav, faller insentivet nærmest bort. Dette resultatet må sees i lys 

av diskonteringsfaktoren: Jo sterkere diskontering av fremtiden (lavere diskonteringsfaktor eller høyere dis-

konteringsrente), jo svakere er insentivene til å ta utdanning. (Om det er usikkerhet for arbeidstaker med 

hensyn til den inntekt som en kan få i 2.periode, etter utdanning, kan denne usikkerheten fanges opp av 

en sterkere diskontering – høyere diskonteringsrente; med tilhørende svekkede insentiver til å ta utdanning. 

Denne effekten vil trolig forsterkes om personen har en viss aversjon mot usikkerhet eller risiko.)  

Økt stønad i 1. periode, vil normalt lede til økt konsum og ønske om mer fritid i 1. periode. Hvordan en slik 

«borgerlønn» virker inn på insentivene til å velge utdanning, er ikke opplagt; det vi helt sikkert vet er at 

summen av studietid og lønnet arbeidstid i 1. periode da vil gå ned. Vi kan få en situasjon der arbeidstiden 

går så mye ned at det åpner for mer tid bruk på utdanning som bestemmes bl.a. av utdanningspremien.  

Hovedkonklusjonen fra dette modellskjemaet er at viktige privatøkonomiske grunner for å ta utdanning er 

forventet utdanningspremie eller avkastning, kombinert med en viss sikkerhet eller forutsigbarhet.  

Det er trolig slik at privat finansiering av utdanning, av den typen vi har sett på, vil lede til underforsyning 

eller underinvestering i humankapital. For å lukke dette gapet, som følge av de positive «overrislingseffek-

ter» eller eksterne virkninger som ikke er internalisert, må de private insentivene til å velge utdanning bed-

res. Dette kan skje ved at det offentlige subsidierer utdanningen (ved at de private utdanningskostnadene 

reduseres), eventuelt fullfinansiere utdanningen opp til hva som er samfunnsøkonomisk optimalt, og ingen 

støtte deretter. 

Analysen baserer seg på at det er perfekte kapitalmarkeder i den forstand at enhver kan låne nærmest 

ubegrenset til en gitt rente. Investering i utdanning er heftet med betydelig usikkerhet og sterke informa-

sjonsasymmetrier (som kan ha uheldige insentiveffekter). Pga. privat informasjon om egnethet, egne evner 

og motivasjon, samtidig som det er umulig å stille fremtidig utdanningskapital som sikkerhet eller pant, og 

med insentiver til mislighold, vil vi ha kredittrasjonering gjennom en høyere rente på lån. Høyere rente eller 
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diskonteringsrente vil som vist over, svekke utdanningsinsentivene. (Lån til subsidiert rente gjennom stat-

lige institusjoner kan bøte på disse problemene.)92 

iii) Insentiver til investering i spesifikk humankapital på virksomhetsnivå  

I motsetning til generell humankapital som har mange konkurrerende anvendelser og som oftest er finan-

siert av det offentlige og gitt i eksterne utdanningsinstitusjoner, foregår investering i spesifikk eller virksom-

hetsspesifikk humankapital normalt i den enkelte virksomhet, enten som direkte bedriftsintern opplæring 

eller ved «Learning By Doing». (I forrige avsnitt ble også den privatfinansierte delen vektlagt.) Slik virksom-

hetsopplæring øker produktiviteten til de ansatte i virksomheten, men ikke nødvendigvis i andre virksom-

heter. 

Vi skal se på noen modeller for slik intern opplæring, der vi først ser på virksomhetens egne opplæringsin-

sentiver. Dernest skal vi trekke en analogi til investeringer i realkapital der det kan etableres en brukerpris 

på kapital. Spørsmålet er kan vi utlede en tilsvarende brukerpris eller brukerkostnad på humankapital?   

Vi betrakter en bedrift som har valg med hensyn til langtidssysselsetting (to perioder, som en forenkling) 

og bedriftsintern opplæring som skjer i 1. periode. Det løper ingen ansettelseskostnader, og det forekom-

mer ingen oppsigelser. Hver nyansatt (i et antall n ) blir satt inn i et opplæringsprogram i 1. periode, til visse 

direkte opplæringskostnader og mottar lønn som er lik for alle. Opplæringen har imidlertid negative virk-

ninger på produktiviteten i 1. periode, men (forhåpentligvis) positive effekter på produktiviteten i 2. periode. 

Anta at produksjonen i periode t er 𝐹(𝑁𝑡
𝑒), der 𝑁𝑡

𝑒 = 𝑓𝑡(𝑏)𝑛 sysselsetting målt i effektivitetsenheter, 

mens b  som er opplæringskostnaden per nyansatt, er et mål på grad av opplæring. F -  funksjonen selv 

er strengt voksende med avtakende marginalproduktivitet. Vi antar at 𝑓1(𝑏) er avtakende i b . Grunnen er 

den at opplæring skjer på bekostning av direkte produksjon i virksomheten. Imidlertid regner vi med at 

𝑓2(𝑏) er voksende i b . Vi antar at (0) 1
t
f = . 

Vi kan da se på samlet neddiskontert profitt for virksomheten, med produktpris satt lik én i begge perioder, 

og med en lønnsprofil gitt ved 
1 2

( , )w w , og med b  som en diskonteringsfaktor.  

Neddiskontert profitt er da 𝑉 = 𝐹(𝑓1(𝑏)𝑛) + 𝛽𝐹(𝑓2(𝑏)𝑛) − (𝑤1 + 𝑏 + 𝛽𝑤2)𝑛, som er et uttrykk for 

bedriftens verdi som skal maksimeres både med hensyn på antall nyansatte og omfanget av opplæringen. 

Vi finner da, for gitt (og optimalt opplæringsprogram), at en skal ansette så mange nye slik at 

𝐹′(𝑁1
𝑒)𝑓1(𝑏) + 𝛽𝐹′(𝑁2

𝑒)𝑓2(𝑏) ≤ 𝑤1 + 𝑏 + 𝛽𝑤2 (med 0n =  ved ulikhet). Venstre side angir samlet 

økning i diskontert produksjonsverdi over de to periodene av ytterligere ansettelse, mens høyre side angir 

neddiskontert merkostnad. 

 

                                                      
92 For en avansert studie av sammenhengen mellom optimal beskatning, informasjonsasymmetrier og investering i humankapital over livsløpet, se S. 
Stantcheva, Optimal Taxation and Human Capital Policies over the Life Cycle, Journal of Political Economy, 2017, vol. 125 (6); pp. 1931 – 1989.   
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Optimalt opplæringsprogram, målt ved størrelsen på b , er, for optimalt antall nytilsatte, bestemt ved 

𝐹′(𝑁1
𝑒)𝑓1

′(𝑏) + 𝛽𝐹′(𝑁2
𝑒)𝑓2

′(𝑏) ≤ 1; med 0b =  om vi har ulikhet.  

Vi har per antakelse at 𝑓2
′ > 0 > 𝑓1

′. Da uttrykker leddet 𝐹′(𝑁1
𝑒)𝑓1

′(𝑏) nedgangen i produksjonsverdi per 

ansatt i 1. periode, som følge av produksjonsbortfall grunnet ytterligere opplæring, mens det andre leddet 

gir nåverdi av fremtidig produksjonsverdiøkning per ansatt av mer opplæring i 1. periode. Disse endringene 

må avstemmes mot marginalkostnaden, lik en krone, av økt opplæring per ansatt (ett-tallet). 

Vi ser at dersom 𝐹′(𝑛)𝑓1
′(0) + 𝛽𝐹′(𝑛)𝑓2

′(0) < 1, vil bedriften, om samlet marginal endring i produk-

sjonsverdi selv er avtakende, ikke ha noe insentiv til intern opplæring. Dette kan skyldes: 

▪ Lite effektivt opplæringsprogram; dvs., at −𝑓1
′ > 𝑓2

′, og dermed for stort produksjonsbortfall i opplæ-

ringsperioden, relativt til gevinsten. 

▪ For liten vekt på fremtiden; «for lav» b ; eller et imperfekt kapitalmarked med kredittrasjonering, med 

«høy» lånerente. 

▪ Lønn for faglært arbeidskraft, 
2

w ,  kan være «for høy», sammenliknet med lønn for ufaglært arbeids-

kraft 
1

w . 

På den andre siden kan opplæringen ha positive effekter for andre bedrifter i samme bransje, ved at ar-

beidstakere som flytter fra «vår» bedrift til andre tar med seg den økte kompetansen uten at den «lever-

ende» bedrift kompenseres. Ved slike positive eksterne virkninger av lokal opplæring, med «overrisling», 

vil en uregulert tilpasning gi for lite opplæring. Samfunnsøkonomisk optimal opplæring kan da nås ved at 

bedriftsintern opplæring subsidieres. (Denne effekten kan ivaretas ved at det legges til et ledd på inntekts-

siden i bedriftens kalkyle og som fanger opp de sosiale gevinstene av bedriftsopplæring. Om en kan iden-

tifisere slike positive virkninger, bør disse internaliseres i bedriftens egen kalkyle; f.eks. ved at det gis øko-

nomisk støtte for internopplæringen. 

La oss nå se om vi kan utlede en «brukerkostnad» på humankapital slik det i enkelte modelloppsett gjøres 

for realkapital. Utdanning er igjen å oppfatte som investering i humankapital til en virksomhet uten noen 

eksterne virkninger. Virksomheten ønsker å maksimere nåverdien av kontantstrømmer per tidsenhet; 

𝜋(𝑡) = 𝑅(𝐻(𝑡)) − 𝐵(𝐽(𝑡)), der ( ( ))R H t  er bruttoinntekt, med positiv og avtakende marginalinntekt, 

og kun avhengig av humankapitalen på tidspunkt t, ( )H t . Investeringsutgiften er ( )B J  som er voksende 

og med stigende marginalkostnad av bruttoinvesteringen (bruttoutgiften) til opplæring/utdanning J . (Vi 

kunne også ha latt humankapitalen selv inngå i denne utgiftsfunksjonen, for å fange opp at marginale opp-

læringskostnader vil kunne være lavere jo større humankapitalen er. Den siste effekten kan fange opp 

effektiviteten av internopplæringen i virksomheten; jfr. 𝑓1
′ −funksjonen i tidligere avsnitt.)    

Sammenhengen mellom nettotilvekst i humankapitalen per tidsenhet, �̇�(𝑡): =
𝑑𝐻

𝑑𝑡
,  og bruttoutgiften er, i 

kontinuerlig tid, gitt ved �̇�(𝑡) = 𝐽(𝑡) − 𝛿(𝑡)𝐻(𝑡), der vi lar d  være en depresieringsrate; 𝛿 ∈ [0,1]. 

Denne kan gjenspeile foruten ren «hukommelsessvikt», også tapet som følge av at andre kan høste ge-

vinsten av virksomhetens egne anstrengelser, ved at deler av humankapitalen «forsvinner» ut av bedriften. 
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(Sterk konkurranse og høy grad av mobilitet av arbeidstakere, med generell kunnskap, mellom virksomhe-

ter, vil også kunne modelleres som en situasjon med høy d .)   

Målet for virksomheten er å maksimere bedriftens verdi eller nåverdi av kontantstrømmer; dvs., 𝑉 =

∫ 𝑒−𝑟𝑡𝜋(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
, der r  er en konstant diskonteringsrente, gitt �̇�(𝑡) = 𝐽(𝑡) − 𝛿(𝑡)𝐻(𝑡), der 𝐽 ≥ 0, med 

(0)H  som gitt, samtidig som vi krever at 0H >  på ethvert tidspunkt virksomheten er aktiv. (Det er ingen 

usikkerhet, noe vi kommer tilbake til i neste avsnitt.)  

Vi skal ikke løse modellen i detalj, men kun karakterisere hva som kjennetegner den løpende, optimale 

investeringspolitikken. Definer skyggeverdien på et tidspunkt av humankapitalen, som vil være økningen i 

bedriftens verdi V  av å få en enhet mer humankapital som ( )p t . 

På ethvert tidspunkt det forekommer opplæring, med 0J > , bør denne innstilles slik at marginalkostnaden 

av opplæring er lik skyggeprisen; dvs. vi må ha:  

(4)  
𝜕𝐵(𝐽(𝑡))

𝜕𝐽
: = 𝐵′(𝐽(𝑡)) = 𝑝(𝑡). 

Siden vi kan øke beholdningen på ulike tidspunkter gjennom investeringsutgiften, må et optimum være 

kjennetegnet ved at det ikke skal lønne seg å omplassere noe av beholdningen mellom to vilkårlige tids-

punkter. En slik ikke-arbitrasjebetingelse er oppfylt om gevinsten ved å utsette en investering akkurat er lik 

kostnaden ved å utsette investeringen.  

Følgende resonnement, i diskret tid, kan klargjøre hvilke valg virksomheten da står overfor: Om vi skulle 

øke beholdningen av humankapital med en enhet ved begynnelsen av periode t , vil vi ha en bruttoinntekt-

søkning lik 𝑅′(𝐻𝑡−1) ved slutten av perioden. Ved begynnelsen av periode 1t + , vil 1 d-  enheter av 

denne beholdningen være intakt, slik at virksomheten vil kunne spare utgifter på disse enhetene om de 

måtte anskaffes da. Denne effekten vil da gi et tillegg til kontantstrømmen med 𝑝𝑡(1 − 𝛿). Imidlertid vil 

økningen i humankapital ved begynnelsen av periode t  kreve opplæringskostnader, svarende til 𝑝𝑡−1, 

som verdsatt i kroner på slutten av perioden, er 
1

(1 )
t

r p
-

+ . 

Siden det ikke skal lønne se å omplassere humankapitalen mellom ulike perioder, må vi ha at følgende 

ikke-arbitrasjebetingelse må være oppfylt for enhver periode: 

(5) 𝑅′(𝐻𝑡−1) + (1 − 𝛿)𝑝𝑡 − (1 + 𝑟)𝑝𝑡−1 = 0, med 𝑝𝑡 = 𝐵′(𝐽𝑡)  

dvs. at brukerkostnaden eller den reelle kalkulasjonsprisen kan uttrykkes som: 

(6 − 𝑖) 𝑄𝑡−1: = (1 + 𝑟)𝑝𝑡−1 − (1 − 𝛿)𝑝𝑡 = 𝑟𝑝𝑡−1 + 𝛿𝑝𝑡 − (𝑝𝑡 − 𝑝𝑡−1)   

nemlig som summen av en av rentekostnad, depresieringskostnad og endring i skyggeprisen mellom peri-

odene («kapitalgevinst»).  Om denne omformes til å gjelde kontinuerlig tid, har vi  



 

 INSENTIVER FOR INVESTERING I HUMANKAPITAL | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 95 

(6 − 𝑖𝑖) 𝑅′(𝐻(𝑡)) = (𝑟 + 𝛿)𝑝(𝑡) − �̇�(𝑡) = 𝑄(𝑡)  

Denne balanserer marginalgevinst og marginal alternativkostnad av øke humankapitalen eller intensivere 

opplæringen i virksomheten. Vi ser at insentivene   fanges opp av «brukerkostnaden», ( )Q t  som også 

omfatter skyggeverdien ( )p t  som marginal opplæringskostnad skal avstemmes mot; jfr. (4). Denne 

skyggeprisen kan, fra tidspunkt t, uttrykkes som nåverdi av de marginale bidragene en enhet investert på t 

den skaper for all fremtid, nemlig som: 

(7) 𝑝(𝑡) = ∫ 𝑒−(𝑟+𝛿)(𝑠−𝑡)𝑅′(𝐻(𝑠))𝑑𝑠
∞

𝑡
  

(En enhet opplæring skaffet til veie på t, vil være intakt i mengden 
se d-
 på tidspunkt s t> .)  

En sentral størrelse i denne analysen er depresieringsraten d . Jo høyere denne er, jo høyere er bruker-

kostnaden (for gitt 𝑝(𝑡)), men samtidig vil skyggeprisen selv være lavere jo høyere. Derfor er det ikke 

opplagt hvilken vei 𝑝(𝑡) påvirkes av at d  permanent skulle øke, og dermed helle rikke hvordan opplæ-

ringen påvirkes. Imidlertid, i en stasjonærløsning, når alt er falt til ro, med �̇�(𝑡) = 0 og 𝐽𝑆(𝑡) = 𝛿𝐻𝑆(𝑡), 

kan det vises at 
SH  er lavere jo raskere humankapitalen foreldes. 

Som følge av teknologisk utvikling knytter det seg økt usikkerhet til hvor lenge en type humankapital vil ha 

verdi. Hastigheten for humankapitalens forvitring, vil kunne øke, men det er knyttet usikkerhet til dette. 

Spørsmålet er da hva slik usikkerhet vil ha å si for optimale opplæringsprogrammer. Dette er tema i neste 

avsnitt. 

iv) Om optimal utvikling og usikkerhet – del 2 

Vi skal nå anlegge et enkelt makroperspektiv og innta rollen som en samfunnsplanlegger. Det produseres 

en makrovare med en enkel produktfunksjon av typen ( ) ( ) ( ( ))x t H t f n t= med bruk av arbeidsinnsats 

per tidsenhet og en gitt beholdning av kunnskap H  på tidspunkt t. Økt kunnskapskapital virker som økt 

faktortilgang eller som et rent effektivitetsforbedrende teknisk fremskritt, ved at produksjonsmulighetene 

utvides når H øker. Denne makrovaren kan enten konsumeres direkte eller brukes som investering i kunn-

skapskapital («omveisproduksjon»). Dermed er nettoendringen i kunnskapskapitalen per tidsenhet gitt ved 

�̇�(𝑡): =
𝑑𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐻(𝑡)𝑓(𝑛(𝑡)) − 𝑐(𝑡) − 𝛿𝐻(𝑡), der d  igjen er depresieringsraten av kunnskap, når vi 

neglisjerer det faktum at kunnskapsproduksjon er tidkrevende. (Da ville ressursinnsatsen på et tidspunkt gi 

en tilvekst i humankapitalen på et seinere tidspunkt. Her gjør vi det betydelig enklere ved å anta at tilveksten 

per tidsenhet eller investeringen på et tidspunkt avhenger av beholdningen selv på samme tidspunkt.) Vi 

antar videre at arbeidsstyrken målt i antall personer på t er konstant; dvs., 𝑛(𝑡) = 𝑛, og ved valg av må-

leenhet kan vi la 𝑓(𝑛) = 1. Da har vi at �̇�(𝑡) = (1 − 𝛿)𝐻(𝑡) − 𝑐(𝑡), med 𝐻(0) = 𝐻0 > 0. Politikk-

problemet består nå i å velge en konsumprofil, og dermed et investeringsprogram i humankapital, slik at en 

målfunksjon gitt som samlet neddiskontert nytte; 

0

( ( ))

T

rte U c t dt-

ò  maksimeres gitt �̇�(𝑡) = (1 −

𝛿)𝐻(𝑡) − 𝑐(𝑡), med 
0

(0)H H=  og med 0c >  for alle t over den gitte planleggingsperioden [0, 𝑇]. 
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(Her har T en annen betydning enn i figuren over.) Nyttediskonteringsraten er 0r >  og indikerer prefe-

ranser for nåtid over fremtid. (Vi skal anta at nyttefunksjonen ( )U c  er voksende og konkav; og spesielt at 

𝑈(0) = 0, 𝑈′ > 0, 𝑈″ < 0, samt at 𝑈′(0) = ∞ og 𝑈′(∞) = 0.)  

Optimal humankapital blir da en tidsfunksjon ( )H t  avledet fra konsumbeslutningen. Denne vil da, med full 

sikkerhet, gi størrelsen på ønsket humankapital på ethvert tidspunkt i planleggingsperioden.  

Det kan nå vises dersom vi krever at humankapitalen må oppfylle et helt bestemt sluttkrav; dvs., ( )H T h³

, der h  er en vilkårlig konstant, vil den optimale konsumbanen og den tilhørende banen for humankapital 

oppfylle følgende betingelser; jfr. (4) i forrige avsnitt: 

( ( )) ( )U c t p t¢ = , der p  er en løpende skyggepris eller løpende alternativkostnad av konsum i enheter av 

nytte (verdi av humankapital som dermed forsakes), som må oppfylle bl.a. følgende ikke-arbitrasjebeting-

else: 

(7) �̇� = 𝑟𝑝 − (1 − 𝛿)𝑝: = −𝑏𝑝 ⇒ 𝑝(𝑡) = 𝑝(0)𝑒−𝑏𝑡 der 𝑏: = 1 − 𝑟 − 𝛿.  

Vi kan skrive denne betingelsen på en måte som samsvarer med (6-ii) i forrige avsnitt, nemlig som: 𝑝 =
(𝑟 + 𝛿)𝑝 − �̇�, der høyre side er brukerprisen slik vi definerte denne tidligere. (Venstre side svarer til mar-

ginal verdiskaping.) Denne betingelsen er en samfunnsøkonomisk arbitrasjebetingelse for humankapital og 

sier at langs den en optimal bane, skal det ikke være mulig å høste større avkastning ved en omfordeling 

av humankapitalen over tid, slik vi redegjorde for tidligere.  

Alternativt kan vi skrive denne betingelsen som 𝑟 −
�̇�

𝑝
= 1 − 𝛿; dvs. «realrenta» eller diskonteringsrenta 

lik nettogrenseproduktivitet. Her kan venstre side tolkes som et avkastningskrav på konsumavståelse (spa-

ring), mens høyre side er realavkastningen av sparing. Med andre ord, dette investeringskriteriet balanserer 

dermed et avkastningskrav på sparing og den motsvarende realavkastning på investering i humankapital.   

Vi ser da at jo hurtigere humankapitalen depresieres, jo lavere er realavkastningen av investeringer i hu-

mankapital. Med andre ord, den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av å investere i humankapital blir da 

lavere.  

Tidligere har vi også knyttet noen merknader til usikkerheten om fremtidig avkastning av slike investeringer. 

Rett nok er det noe mer interessant å se på usikkerhet når en kan investere i alternative humankapitalka-

tegorier. Men for å få frem hvordan usikkerhet vil kunne påvirke det samfunnsøkonomiske investeringskri-

teriet, kan vi som et yttertilfelle se på en situasjon der humankapitalen på et eller annet usikkert fremtidig 

tidspunkt utsettes for en verdiforringelse. Uten at vi her går i detalj, kan dette spørsmålet analyseres ved at 

vi innfører en sannsynlighetsfordeling for når humankapitalen utsettes for en verdiforringelse. Fra et plan-

leggingssynspunkt er det forventet verdiforringelse som er relevant.  

Ta utgangspunkt i et fremtidig tidspunkt T , med en beholdning av humankapital gitt ved 
T

H . La 𝑉(𝐻𝑇) 

være et mål for forventet fremtidig velferd av at vi tilpasser oss som over, som samfunn, fra T , med en 
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initial kunnskapsbase gitt ved humankapitalen 
T

H . Da er det slik at velferden V er høyere jo mer human-

kapital vi starter ut med. La den forventede skyggeprisen eller samfunnsøkonomisk verdsetting av marginalt 

mer humankapital på dette tidspunktet være gitt ved 𝑉′(𝐻) = 𝜆(𝐻).  

På planleggingstidspunktet ( 0t = ) skal vi tenke oss at samfunnsplanlegger har en oppfatning om at det 

vil skje en «teknologisk revolusjon» på et fremtidig tidspunkt, uttrykt ved en sannsynlighetsfordeling for 

dette tidspunktet. Fra et slikt (gitt) tidspunkt T , vil samfunnet ha velferd gitt ved ∫ 𝑒−𝑟𝑡𝑈(𝑐(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0
+

𝑒−𝑟𝑇𝑉(𝐻𝑇). Vi kjenner imidlertid ikke eksakt når denne begivenheten eller tidspunkt for foreldelse av hu-

mankapitalen vil inntreffe. Derfor er T selv en stokastisk variabel. La oppfatningen om når denne begiven-

heten inntreffer bli oversatt til en sannsynlighetsfordeling for at den inntreffer før t , dvs., som 

( ) P r( )F Tt t= £ , med en positiv sannsynlighetstetthet 𝐹′(𝜏)𝑑𝜏. Det kan da vises at beslutningspro-

blemet i dette tilfellet kan formuleres som et beslutningsproblem der vi har at forventet velferd, gitt ved 

uttrykket under, skal maksimeres:  

𝑀𝑎𝑥𝑐 ∫ 𝑒−𝑟𝑡[(1 − 𝐹(𝑡))𝑈(𝑐(𝑡)) + 𝐹′(𝑡)𝑉(𝐻(𝑡))]𝑑𝑡
∞

0
 gitt �̇�(𝑡) = (1 − 𝛿)𝐻(𝑡) − 𝑐(𝑡), og med 

0
(0)H H= .  

Denne formen for usikkerhet vil da få konsekvenser for sparingen i humankapital, i to retninger: For det 

første, fordi det er mulig at vi kan tape mye, kan en ledes til å investere eller spare mindre. Denne effekten 

kan knyttes opp til den rene risikoen. For det andre, for å beskytte seg mot at en kan miste mye, kan en 

velge å investere noe mer, av et forsiktighetshensyn, for å kunne ta et tap. Det er dermed ikke gitt hvordan 

sparingen eller investeringen i humankapital påvirkes innenfor den type av problemstilling vi nå betrakter. 

Sparingen (eller konsumet) bestemmes nå fra betingelsen: 

(8) (1 − 𝐹(𝑡))𝑈′(𝑐(𝑡)) − 𝑃 = 0 ⇔ 𝑈′(𝑐(𝑡)) =
𝑃(𝑡)

1−𝐹(𝑡))
: = 𝑞(𝑡)  

med q  som en betinget alternativkostnad til konsum (betinget av at begivenheten ikke har inntruffet før 

tidspunkt t). 

Første del av betingelsen uttrykker forventet marginalfordel av konsum skal være lik forventet alternativ-

kostnad, sett fra starten av planleggingsperioden, og som må oppfylle følgende arbitrasjebetingelse: 

�̇�(𝑡) = (𝑟 + 𝛿 − 1)𝑃(𝑡) − 𝐹′(𝑡)𝜆(𝐻(𝑡)), eller som  

(9) 𝑟 −
�̇�

𝑃
= 1 − 𝛿 + 𝐹′(𝑡)

𝜆

𝑃
. 

Vi legger merke til at realavkastningen av investeringene, gitt ved uttrykket på høyre side av likhetstegnet, 

har fått et tillegg, 𝐹′(𝑡)
𝜆

𝑃
, som vi kan oppfatte som en risikopremie som må legges til nettogrenseproduk-

tiviteten av humankapital. Imidlertid vil denne måten å se problemet på kunne underslå hva som skjer med 

avkastningskravet på sparing. For å få frem de to hensynene eller motivene nevnt over, kan vi tenke oss 
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hva vi ønsker å gjøre på ethvert fremtidig tidspunkt gitt at begivenheten ennå ikke har inntruffet.93 (Vi lager 

oss en betinget plan; en slags investeringsstrategi, betinget av at begivenheten ikke har inntruffet. Dermed 

tar vi hensyn til at deler av utfallsrommet blir irrelevant.)  

Definer da den betingede sannsynligheten (eller hasardraten) som 𝜇(𝑡): =
𝐹′(𝑡)

1−𝐹(𝑡)
, dvs., sannsynligheten 

for at det skal skje noe i det korte tidsintervallet [𝑡, 𝑡 + 𝛥], gitt at begivenheten ikke har inntruffet før t. Da 

vil arbitrasjebetingelsen skrives som en betinget avveining, betinget av at begivenheten ennå ikke har inn-

truffet, nemlig som (10) 𝑟 + 𝜇(𝑡) −
�̇�(𝑡)

𝑞(𝑡)
= 1 − 𝛿 + 𝜇(𝑡)

𝜆

𝑞
 

Tolker vi nå venstre side her som et avkastningskrav, ser vi at denne justeres opp med hasardraten 𝜇. 

Diskonteringen blir hardere ved at den risikojusterte tidspreferanseraten øker fra r  til 𝑟 + 𝜇. Denne juste-

ringen vil, alt annet likt, føre til mindre sparing eller lavere investering i humankapital. På den andre siden 

vil også forventet realavkastning justeres opp, fra 1 − 𝛿 til 1 − 𝛿 + 𝜇
𝜆

𝑞
. Denne effekten, som kan koples 

til det tidligere omtalte forsiktighetsmotivet, trekker i retning av økt sparing, men er mindre jo lavere l  er. 

Denne effekten forsvinner helt i det ekstreme tilfellet der hele humankapitalen blir marginalt verdiløs; dvs. 

0l = . Da vil motivet for sparing bli svekket; med lavere investering i humankapital.  

Legg merke til at 
𝜆

𝑞
 kan oppfattes som en tilleggs-avkastning (utover den løpende nettoavkastningen 1 −

𝛿) av sparing, av at begivenheten skjer i et lite intervall etter t, gitt at det ikke har inntruffet før t. Dermed 

vektes dette med den betingede sannsynligheten eller hasardraten. 

Dermed kan vi konkludere: Om humankapitalen skulle tape seg i marginalverdi når begivenheten inntreffer, 

dvs., at q l> , da vil, med 0m> , avkastningskravet justeres mer opp enn realavkastningen, med den 

konsekvens at sparingen og investeringen i humankapital bør justeres ned som følge av usikkerheten selv. 

Og motsatt, om investeringen skulle være særdeles vellykket, i den forstand at en har klart å ta høyde for 

fremtidig usikkerhet gjennom et tidsriktig opplæring- og utdanningsprogram, med ql > , da øker realav-

kastningen av sparing mest, med høyere sparing (mindre konsum) og høyere investering.  

Disse effektene kan vi få frem ved å se nærmere på hvordan konsumbanen ser ut i et tidspunkt før begi-

venheten har inntruffet. Det kan da vises at vekstraten på et slikt tidspunkt er gitt ved  
𝑐̇

𝑐
=

1−𝛿+𝜇
𝜆−𝑞

𝑞
−𝑟

�̂�
. 

Her er ŵ  en positiv størrelse som sier noe om hvor mye marginalverdsettingen av konsum selv synker 

ved økt konsum. (Denne størrelsen er tallfestet til å være mellom 2 og 3.) Telleren i uttrykket er det som er 

av interesse. Hvis den er positiv, dvs. at realavkastningen overstiger r m+ , da er vekstraten positiv, med 

et tilhørende «lavt» konsum, og ditto høye investeringer i humankapital. Og motsatt, om den er negativ, 

 

                                                      
93 Vi lager oss en betinget plan på et tidspunkt eller en investeringsstrategi, betinget av at begivenheten ikke har inntruffet før dette tidspunktet. Dermed 
tar vi hensyn til at deler av utfallsrommet blir irrelevant, gjennom en såkalt trunkert sannsynlighetsfordeling, på linje med aldersbetingede dødssannsyn-
ligheter; dvs. sannsynligheten for at en 68 år gammel mann skal dø før han er 69 år. 
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dvs. med en realavkastning mindre enn den risikojusterte tidspreferanseraten, er vekstraten negativ, med 

et «høyt» konsum og tilsvarende mindre investering i humankapital. 

v) Oppsummering 

Dette vedlegget har hatt som siktemål å skissere hva deler av økonomisk teori kan si om insentivene til 

investering i humankapital, med spesiell vekt på den økte usikkerhet omkring «foreldelse» eller depresie-

ring av eksisterende kunnskap som følge av den teknologiske utviklingen. 

Vi har sett nærmere på hva som styrer en arbeidstakers beslutning om å ta utdanning. Det sentrale insen-

tivet er gitt ved utdanningspremien som viser forventet avkastning av mer utdanning vurdert opp kostnaden 

ved å oppgi inntektsbringende arbeid i utdanningsperioden. Om insentivene er for svake, ved for lav utdan-

ningspremie – som følge av en sammenpresset lønnsstruktur eller progresjonen i skattesystemet – vil de 

privatøkonomiske beslutningene lede til for lite utdanning og dermed for lav humankapital. 

En annen viktig kilde til opplæring skjer i bedrifter, enten gjennom spesifikke virksomhetsprogrammer eller 

gjennom Læring ved erfaring. Også her er insentivene knyttet til avkastning av de ressurser som settes inn 

i opplæringsprogrammet og som har alternativ anvendelse i direkte produktiv anvendelse. I motsetning til 

arbeidstakeres egne insentiver til å ta utdanning og som svekkes ved en sammenpresset lønnsstruktur, vil 

en slik lønnsstruktur ha motsatt effekt på virksomheters insentiv til opplæring. (Vi forventer da at opplæring 

gir høyere produktivitet av arbeidskraften.) 

Vi utledet også en brukerpris på humankapital, eller en periodisk kalkulasjonspris på slik kapital. Denne 

styrer bedriftens valg med hensyn til opplæring eller bruttoinvestering i humankapital på ethvert tidspunkt, 

ved å avstemme marginal opplæringskostnad mot (forventet) skyggepris på humankapital. Brukerprisen 

gjenspeiler så vel rente- som foreldelseskostnad, samt en verdiendring som skyldes endring i marginale 

opplæringskostnader over tid.  

En stor del av diskusjonen er knyttet til «hva skjer ved en høyere depresiering av kunnskapskapitalen». For 

enkeltaktører (husholdninger og virksomheter) vil økt depresiering kunne oversettes til en lavere diskonte-

ringsfaktor (mindre vekt på fremtiden), hvilket vil svekke insentivene til opplæring for begge grupper.  

Hva som er optimalt i makro, derimot er ikke like klart. Når vi bringer inn usikkerhet og betydningen av 

usikkerhet for insentivene i makro, har vi sett på en modell der tidspunktet for når humankapitalen foreldes 

er stokastisk. Det er minst to hensyn som virker i hver sin retning når det gjelder optimale investeringer i 

humankapital. Vi har sett at fordi det er mulig at en stor del av humankapitalen kan foreldes og dermed 

tape sin verdi, vil en ledes til å investere mindre. For det andre, for å beskytte seg mot at en kan miste mye, 

kan en velge å investere noe mer, av et rent forsiktighetshensyn, for i det hele tatt å kunne ta et tap. Det er 

dermed ikke gitt hvordan sparingen eller investeringen i humankapital påvirkes innenfor den type av 

problemstilling vi har betraktet.  
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