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Denne rapporten beskriver prosess og resultater fra et prosjekt som analyserer alternative modeller for 

utformingen av en skatteinsentivordning med formål om å øke norske virksomheters investeringer i kunn-

skap og kompetanse. Rapporten er skrevet av Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) på oppdrag fra 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Abelia. 
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Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) har ana-

lysert ulike modeller for en skatteinsentivordning 

med formål om å øke norske virksomheters in-

vesteringer i kunnskap og kompetanse som har 

positive smitteeffekter for samfunnet. 

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Nærings-

livets Hovedorganisasjon og Abelia. Formålet 

med prosjektet har vært å skape et utfyllende 

kunnskapsgrunnlag for hvordan en skatteinsen-

tivordning kan innrettes. 

Økt behov for etter- og videreutdanning i ar-
beidslivet 

Det er flere grunner til at samfunnet ønsker å 

legge til rette for at virksomheter investerer i an-

sattes kompetanse. En hovedgrunn er at store 

teknologiske endringer gjør at arbeidsrelevant 

kompetanse forringes raskere enn tidligere, både 

for individ, virksomhet og samfunn. 

Videre kan det kan argumenteres for at Norge er 

inne i en periode med særlig raske teknologiske 

endringer.  Raskere forringelse av eksisterende 

kompetanse tilsier et økt behov for investeringer i 

etter- og videreutdanning (EVU) for å vedlike-

holde eller øke samfunnets samlede kompe-

tanse. Én måte å oppnå dette på, er å forsterke 

virksomhetenes insentiver til å investeringer i an-

sattes kompetanse.  

I denne rapporten analyseres ulike innretninger 

av en skatteinsentivordning med formål å øke 

virksomheters investeringer i etter- og videreut-

danning (EVU). Ordningen omtales som Kompe-

tansefunn. 

Virksomhetens investeringer i EVU gir nytte for 
flere enn virksomheten selv 

Norske virksomheter legger allerede i stor grad til 

rette for videreutvikling av arbeidstakernes kom-

petanse. 99 prosent av norske virksomheter tilbyr 

sine ansatte en eller annen form for EVU-tiltak 

(Eurostat, 2018). De fleste virksomheter har be-

tydelig egeninteresse i å investere i ansattes 

kompetanse. 

Målet med Kompetansefunn er å stimulere til yt-

terligere investeringer i EVU. Hovedbegrunnel-

sen er at virksomhetene ikke tar hensyn til at 

egne investeringer i EVU også gagner resten av 

samfunnet. For eksempel kan andre virksomhe-

ter plukke opp den nye kunnskapen eller den an-

satte kan slutte og ta med seg kompetansen til 

annen virksomhet. Det kan også tenkes at virk-

somheter har et mer kortsiktig perspektiv enn 

samfunnet som helhet ved at virksomheten ikke 

tar godt nok hensyn til kompetansebehov «langt 

fram i tid». 

Verdien andre får av en virksomhets investe-

ringer i EVU gjør at samfunnet har en høyere av-

kastning av virksomhetens investeringer enn virk-

somheten selv. Dermed kan det å stimulere til 

flere investeringer i EVU vise seg lønnsomt, der-

som nytten samfunnet har av økte investeringer 

overstiger kostnadene.  

Grunnleggende er det to vilkår en støtteordning 

må oppfylle for å bli samfunnsøkonomisk lønn-

som: 

1. Ordningen må bidra til investeringer som ikke 

ville skjedd uten støtte, altså ha en addisjo-

nell virkning 

2. De nye investeringene må ha en samfunns-

økonomisk avkastning som overstiger de 

samfunnsøkonomiske kostnadene assosiert 

med ordningen.  

De samfunnsøkonomiske gevinstene består av 

gevinstene for virksomhetene, personer og even-

tuelle tredjeparter som nyter godt av at andre ak-

tører i økonomien investerer i kompetanse og 

Sammendrag 
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kunnskap. Den samfunnsøkonomiske kostnaden 

består på samme måte av kostnadene for sam-

funnet knyttet til å finansiere ordningen over skat-

teseddelen, administrative kostnader for offent-

lige organer og den oppofrelsen virksomheter og 

personer gjør når de investerer i kompetanse. 

Fire modeller for Kompetansefunn 

Utgangspunktet for analysen i dette prosjektet er 

en støtteordning utformet etter modell av Skatte-

funn1. Det betyr at ordningen gir en virksomhet 

rett på skattefradrag tilsvarende en andel av kost-

nadene til etter- og videreutdanning. I analysen 

drøftes hva ulike ordninger koster staten (prove-

nyeffekt), addisjonalitet, administrative kostnader 

og andre egenskaper ved fem ulike innretninger 

av Kompetansefunn: 

1. Generell Kompetansefunn 

2. Avgrensning til formell videreutdanning 

3. To varianter av en terskelordning: 

▪ Støtte opp til et terskelnivå 

▪ Støtte over et terskelnivå 

4. Avgrensning til ekstern EVU 

 

 

                                                      
1 Skattefunn er en rettighetsbasert støtteordning med formål om å mo-
tivere norske virksomheter til å øke sin satsing på forskning og utvik-
ling. 

Alle ordningene tar utgangspunkt i et felles bereg-

ningsgrunnlag, som avgrenses på ulike måter i de 

alternative ordningene. 

Kompetansefunn vil først og fremst være relevant 

for virksomheter som driver markedsrettet aktivi-

tet. I 2018 var nærmer 1,9 millioner personer sys-

selsatt i markedsrettede virksomheter, mot rundt 

2,8 millioner sysselsatte samlet sett. Anslagene i 

rapporten er laget for markedsrettet virksomhet. 

Samlet sett anslår vi at markedsrettede virksom-

heter investerer om lag 19,2 milliarder kroner i et-

ter- og videreutdanningskurs, tilsvarende 1,8 pro-

sent av lønnskostnadene. Anslaget inkluderer in-

tern og ekstern kursvirksomhet, men ikke andre 

former for kompetanseutvikling som jobbrotasjon, 

organisert veiledning i jobben eller faglige nett-

verk. Dette anslaget på de samlede investe-

ringene er et referansepunkt for beregning av de 

ulike ordningene. 

Videre legger i alle ordningene til grunn at 20 pro-

sent av virksomhetens EVU-kostnader dekkes av 

ordningen, enten ved rett til fradrag i skatt eller 

som tilskudd. 

  Figur 1 Anslått provenyeffekt og addisjonalitet i de fire ordningene 

 

For ordning 2 og ordning 4 er addisjonaliteten målt i forhold til de investeringene ordningen rettes mot, jf. kapit-
tel 5.2 og 5.4. 

Kilde: CVTS 2015 og SSB, bearbeidet av SØA. 
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Våre anslag for statens utgifter (provenyeffekt) og 

addisjonalitet som følger av ordningene er opp-

summert i figur 1. Det er, per definisjon, umulig å 

gi eksakte anslag på addisjonalitet før en ordning 

er innført. Anslagene på addisjonalitet er derfor 

basert på en kombinasjon av intervjuer og pro-

sjektteamets egen analyse av egenskaper ved de 

ulike ordningene.  

Ordning 1 har den klart største provenyeffekten 

med 4,3 milliarder kroner, som følge av at alle 

kostnader virksomhetene har til kompetanseut-

vikling kvalifiserer til støtte. Addisjonaliteten er 

imidlertid kun antatt å være moderat høy. Det be-

tyr at innføring av ordning 1 vil sette relativt høye 

krav til avkastning på de addisjonelle investe-

ringene som gjennomføres.  

Fordelen med den generelle ordningen er at næ-

ringslivet selv kan styre investeringene mot de 

mest lønnsomme investeringene i kompetanse. 

Uten avgrensninger er derfor ikke ordningen ut-

satt for potensielt uheldige vridningseffekter. 

Ordning 2 er avgrenset slik at kun kostnader til 

formell videreutdanning kvalifiserer til skattefra-

drag. Investeringer i formell videreutdanning ut-

gjør en relativt liten del av virksomhetens sam-

lede kompetanseinvesteringer. Den beregnede 

provenyeffekten er dermed betydelig mindre enn 

for ordning 1.  

Formell utdanning er ofte av mer generell karak-

ter enn ikke-formell opplæring. Det kan derfor ar-

gumenteres for at ordning 2 i større grad enn ord-

ning 1 treffer kompetanseinvesteringer som kom-

mer andre enn virksomheten til gode. 

Den høye addisjonaliteten i ordning 2 følger av en 

antakelse om at ordningen også vil skape en dy-

namikk innen tilbud av videreutdanning som gjør 

slik utdanning mer tilpasset virksomhetens be-

hov. Samlet sett er provenyeffekten av ordning 2 

beregnet til 694 millioner kroner. 

Ordning 3A gir alle virksomheter rett på fradrag 

for kostnader opp til 1 prosent av lønnskostna-

dene. Formålet med denne avgrensningen er 

først og fremst å stimulere virksomheter som in-

vesterer relativt lite i kompetanseutvikling til å øke 

sine investeringer.  

For virksomheter som i dag investerer mindre enn 

1 prosent vil ordningen styrke insentivet til å øke 

investeringene. For virksomheter som allerede in-

vesterer mer, vil imidlertid denne ordningen først 

og fremst fungere som en generell skattelette.  

For de gitte forutsetningene er provenyeffekten 

beregnet til 1,9 milliarder kroner, men addisjona-

liteten er anslått å være lav. Dette følger av at 

virksomheter som allerede investerer over terske-

len vil ha rett på fradrag, men ingen insentiver til 

å øke investeringene. 

Ordning 3B er motsatt av 3A, og gir støtte kun til 

de investeringene som er over en gitt terskel. I 

analysen er terskelen satt til 2 prosent. Avhengig 

av nivået på terskelen vil ordningen treffe relativt 

få virksomheter, samtidig som fradragsgrunnla-

get reduseres av terskelen. For virksomhetene 

som kvalifiserer til støtte vil derfor denne ord-

ningen fungere som en redusert versjon av den 

generelle ordningen. Gitt støttesatsen på 20 pro-

sent er insentivene for virksomheter som i dag in-

vesterer mindre enn terskelen også relativt svake 

til å øke investeringene. Anslått provenyeffekt er 

610 millioner kroner, med en moderat lav addisjo-

nalitet. 

Hovedutfordringen med begge terskelordningene 

er å sette riktig terskelnivå, for å sikre at ord-

ningen gir addisjonelle investeringer, samtidig 

som provenytapet kontrolleres. I disse ordning-
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ene er det særlig relevant å se på forholdet mel-

lom støttesats og terskelnivå. 

Den siste ordningen som drøftes er innrettet slik 

at kun kostnader til eksterne EVU-aktiviteter kva-

lifiserer til støtte. Dette kan sees på som en utvi-

delse av ordning 2, siden formell videreutdanning 

er en del av virksomhetenes eksterne EVU-akti-

viteter. Begrunnelsen for å utvide ordningen til 

alle former for ekstern EVU er at det formelle ut-

danningstilbudet tradisjonelt har vært relativt ri-

gid. Private kurstilbydere kan være mer dyna-

miske og færre formelle begrensninger i hvilke ut-

danningsinvesteringer ordningen støtter kan ut-

løse nye og flere private næringsrelevante kurs-

tilbud. 

Ordning 4 er i noen grad mer relevant for små 

virksomheter, fordi eksterne EVU-tilbud er relativt 

sett viktigere for disse. Ordningen er anslått å ha 

en provenyeffekt på nærmere 1,7 milliarder kro-

ner, men også moderat høy addisjonalitet. 

Avgrensning til små og mellomstore virksomhe-
ter halverer provenytapet av ordningene 

Den europeiske undersøkelsen om tilbud og bruk 

av og kostnader til EVU i virksomhetene (CVTS) 

finner at norske virksomheter med mindre enn 

50 ansatte ikke investerer mye mindre i kompe-

tanseutvikling enn større virksomheter. Ul-

stein (2019) finner imidlertid at en lavere andel av 

de sysselsatte i små og mellomstore virksomhe-

ter deltar i EVU-tiltak. 

I analysen har vi også laget anslag på provenyef-

fekter knyttet til ordningene dersom de avgrenses 

til å gjelde virksomheter med mindre enn 50 an-

satte. For øvrig legger vi til grunn samme forut-

setninger som over. De gjennomførte intervjuene 

har ikke avdekket systematiske forskjeller mellom 

hvordan små virksomheters investeringer påvir-

kes, sammenlignet med store. 

Tabell 1 Anslått provenytap med avgrensning til 
virksomheter med færre enn 50 ansatte 

 Provenytap (mill. kr) 

Ordning 1 4 284 

<50 ansatte 1 873 
Ordning 2 694 

<50 ansatte 319 

Ordning 3A 1 921 

<50 ansatte 840 

Ordning 3B 610 

<50 ansatte 267 

Ordning 4 1 702 

<50 ansatte 977 

Kilde: CVTS og SSB, bearbeidet av SØA. 

Tabell 1 oppsummerer hvordan en avgrensning 

til virksomheter med færre enn 50 ansatte. For 

ordningene 1–3B er en avgrensning til små virk-

somheter anslått å redusere provenytapet av ord-

ningen med litt over halvparten. Dette følger av at 

små og mellomstore virksomheter oppgir noe la-

vere kostnader per time EVU enn større virksom-

heter. 

I ordning 4 reduseres provenytapet relativt 

mindre, med litt mer enn 40 prosent. Dette følger 

av at ekstern EVU utgjør en større andel av de 

samlede kostnadene i små og mellomstore virk-

somheter enn i store virksomheter. 
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Seks kriterier for utformingen av Kompetanse-
funn 

I vurderingen av om Norge bør innføre en ny kom-

petansefunnordning i en eller annen variant, bør 

det etter vår vurdering benytte følgende kriterier: 

1. Vil en ordning utløse nye investeringer?  

2. Vil ordningen innebære store provenytap for 

det offentlige med tilhørende skattefinansie-

ringskostnader? 

3. Vil en ordning komme flere virksomheter til 

gode? Dette er avgjørende for at en ny ord-

ning styrker den generelle kunnskapskapita-

len i samfunnet  

4. Vil en ordning skape også økt dynamikk in-

nenfor utdanningssystemets tilbudsside? I 

så fall kan identifiserte eller ikke-identifiserte 

mistilpasninger trolig reduseres. 

5. En ny ordning bør ikke skape uønskede nye 

vridningseffekter, som reduserer potensiell 

gevinst av ordningen  

6. Det er en fordel dersom en ny ordning er be-

heftet med lite administrasjonskostnader 

Av de ordningene som er analysert i dette pro-

sjektet er vår vurdering at en Kompetansefunn-

ordning som avgrenses til å støtte virksomhete-

nes finansiering av medarbeidernes formelle vi-

dereutdanning svarer best på disse kriteriene.  

Vurderingen er basert på både hvordan ord-

ningen treffer investeringer som gagner flere enn 

virksomheten som investerer og våre anslag for 

addisjonalitet.  

Anslagene for addisjonalitet forutsetter imidlertid 

at også tilbudet av formell videreutdanning tilpas-

ses etterspørselen i større grad enn i dag. Uten 

tilpasninger på tilbudssiden vil addisjonaliteten 

være betydelig lavere. 

Å avgrense Kompetansefunn til kun å gjelde kost-

nader til eksterne etter- og videreutdanningstiltak 

er også et alternativ. Vår vurdering er at denne 

ordningen i mindre grad adresserer nytten andre 

enn virksomheten som investerer har. Ordningen 

vil imidlertid oppleves som mer relevant for virk-

somhetene med dagens sammensetning av til-

bud og etterspørsel. 
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I denne rapporten drøfter Samfunnsøkonomisk ana-

lyse AS (SØA) ulike innrettinger av en eventuell ny 

skatteinsentivordning for investeringer i kompe-

tanse i næringslivet.  

1.1 Bakgrunn og formål  

Utgangspunktet for å være opptatt av investeringer 

i kompetanse i næringslivet er at arbeidsstokkens 

kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren virk-

somheter har til rådighet i produksjonen av varer og 

tjenester. Mer kunnskap og ferdigheter hos syssel-

satte kan bidra til økt produktivitet i virksomhetene, 

som i sin tur bidrar til økt verdiskaping i samfunnet. 

Forutsetningen er at virksomhetene evner å ta økt 

kompetanse og ny kunnskap i bruk. 

Myndighetene i både Norge og flere europeiske 

land har innført ordninger som støtter opp under 

virksomheters investeringer i kompetanse (SØA, 

2018b). Begrunnelsen for å innføre slike ordninger 

kommer av at det ikke uten videre kan legges til 

grunn at markedet for kompetanseutvikling sikrer til-

strekkelig kompetanseutvikling i næringslivet. Årsa-

ken er at gevinsten av kompetanseinvesteringer 

kan høstes av flere enn den som påtar seg investe-

ringskostnaden. Dette omtales som positive eks-

terne effekter. Slike eksterne effekter medfører at 

den samfunnsøkonomiske gevinsten av en investe-

ring er høyere enn den privatøkonomiske. Bedrifter 

vil normalt investere i tråd med egne gevinstmulig-

heter og samfunnet risikerer samfunnet derfor at det 

blir investert mindre enn den samfunnsøkonomiske 

avkastningen av kompetanseinvesteringer i ar-

beidslivet skulle tilsi.  

For å stimulere norske markedsrettede virksomhe-

ter til å investere mer i kompetansen til sine ansatte 

er det foreslått en skatteinsentivordning med navnet 

Kompetansefunn. Ordningen skal gjennom rett på 

skattefradrag bidra til å styrke virksomhetenes in-

sentiver til kompetanseutvikling ved å redusere 

kostnadene. 

Kompetansefunn kan innrettes på flere måter. Ord-

ningene kan for eksempel avgrenses mot hvilke 

virksomheter som skal ha rett på skattefradrag eller 

mot ulike typer av kompetanseutvikling.  

NHO har på denne bakgrunn gitt SØA i oppdrag å 

utrede alternative modeller for en skatteinsentivord-

ning for virksomheters investeringer i kunnskap og 

kompetanse. Sentralt i analysen er å vurdere hvilke 

effekter ordningene har på addisjonalitet, proveny 

og administrative kostnader. 

En Kompetansefunn-ordning vil i realiteten inne-

bære tilskudd til virksomheter som utfører kompe-

tanseinvesteringer, finansiert over statsbudsjettet. 

Ordningens karakter av å være en tilskuddsordning 

vil gjelde selv om tilskuddet skjer i form av et nytt 

skattefradrag eller direkte tilskudd.  Omfanget av til-

skuddet vil avhenge av hvordan tilskuddet er av-

grenset og regelverket for å ta det i bruk. 

Uansett innretting er hovedmålet med å innføre 

Kompetansefunn å utløse nye investeringer i kom-

petanseutvikling som er lønnsomme for samfunnet. 

Det betyr at ordningen skal bidra til å realisere in-

vesteringer som ikke ville blitt realisert i fravær av 

ordningen. En ordnings bidrag til reell adferdsend-

ring kalles ordningens addisjonalitet. 

Når det innføres en offentlig tilskuddsordning opp-

står det ulike kostnader, (som må veies opp mot nyt-

ten av økte investeringer). Tre typer kostnader på-

virker samfunnets ressursbruk og er slik samfunns-

økonomiske kostnader. Samfunnsøkonomiske 

kostnader oppstår når en ordning: 

▪ Leder til nye investeringer hos mottakere av 

støtte. Kostnadene er virksomhetens ressurs-

bruk. I og med at kostnadene er knyttet til inves-

teringer, vil de normalt ha en gevinst som se-

nere resultat. Normalt gjennomfører virksomhe-

ter bare investeringer med høyere forventet ge-

vinst enn egne investeringskostnader 

1 Innledning 
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▪ Medfører at eksisterende eller nye administra-

tive organer må øke ressursene til søknadsbe-

handling, kontroll o.a. Når organene er offent-

lige må ressursbruken finansieres gjennom 

skattlegging. 

▪ Fører til vridningseffekter i økonomien. Når en 

ordning innebærer økt skattlegging, vil det opp-

stå økt forskjell på hva virksomheter eller be-

folkningen betaler for en vare, tjeneste eller ar-

beidskraft og hva selger får igjen (eksempelvis 

er lønnskostnadene for en virksomhet høyere 

enn hva lønnsmottakerne får). Generelt vil det 

dermed bli tilbudt litt mindre av varer, tjenester 

og arbeidskraft enn hva de verdsettes som. 

Denne vridningseffekten blir normalt verdsatt til 

20 prosent av skattebeløpet som må hentes 

inn.2  

I vurderingen om de ulike innretningene er hensikts-

messige å innføre fra et samfunnsøkonomisk per-

spektiv, er det naturlig å vurdere addisjonalitet, av-

kastning og kostnader i sammenheng. Spesielt vil 

ordninger som krever store statlige utlegg også 

medføre store samfunnsøkonomiske kostnader i 

form av skattefinansieringskostnader. Ordninger 

som innebærer store offentlige utlegg krever: 

▪ Enten betydelig addisjonalitet og tilstrekkelig 

avkastning av de ekstra investeringene for a 

oppveie skattefinansieringskostnaden 

▪ Eller noe addisjonalitet og betydelig avkastning 

av de ekstra investeringene for å oppveie skat-

tefinansieringskostnaden 

1.2 Framgangsmåte 

For å undersøke hensiktsmessige innretninger av 

en skatteinsentivordning, tar vi utgangspunkt i øko-

 

 

                                                      
2 Jf. Rundskriv R-109/2014 fra Finansdepartementet. 

nomisk teori som underbygger behovet for etter- og 

videreutdanning (EVU) i næringslivet. Motivasjonen 

for å innføre av en skattefradragsordning skjer på 

bakgrunn av den økonomiske teorien.  

For å forstå hvordan Kompetansefunn kan påvirke 

investeringer i kunnskap og kompetanse i nærings-

livet drøfter analysen fire ulike varianter av ord-

ningen. Innretningene som drøftes er: 

1. Generell Kompetansefunn 

2. Avgrensning til formell videreutdanning 

3. To varianter av en terskelordning 

▪ Støtte opp til et terskelnivå 

▪ Støtte over et terskelnivå 

4. Avgrensning til ekstern EVU 

For å adressere de ulike ordningenes virkning på 

addisjonalitet, statlige utlegg (proveny) og administ-

rative kostnader benytter vi oss både av data fra Eu-

rostat3 og SSB, informasjon fra intervjuer med 25 

virksomheter fra norsk næringsliv og relevant litte-

ratur.  

Intervjuene er gjennomført for å undersøke hvor-

dan, og i hvilken grad, virksomhetenes tilpasning 

endres som følge av en skatteinsentivordning. For 

å fange opp potensiell variasjon i ordningenes på-

virkning på tvers av virksomheter har intervjuet virk-

somheter fra forskjellige næringer kategorisert etter 

type arbeidsoppgaver. På bakgrunn av den tilgjeng-

elige informasjonen har vi imidlertid gjort anslag på 

de ulike ordningenes addisjonelle virkning på virk-

somhetenes investeringer i kompetanse. Det er 

imidlertid viktig å understreke at det er umulig, både 

for oss og intervjuobjektene, å gi eksakte anslag på 

addisjonelle investeringer før Kompetansefunn 

3 Continuing vocational training survey (CVTS) inneholder data på virk-
somhetsnivå over deltakelse i ulike former for kompetanseutvikling, samt 
kostnadene brukt på kompetanseutvikling. 
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eventuelt innføres. Det innebærer at anslagene på 

addisjonalitet er usikre.  

1.3 Kompetanseutvikling – definisjoner og avkla-

ringer 

Kompetanseutvikling i næringslivet skjer i ulike for-

mer. I denne rapporten bruker vi etablerte begreper 

som er definert i tidligere arbeid. Under redegjør vi 

for hva som defineres som kompetansehevende til-

tak og andre sentrale begreper i rapporten. 

Kompetanseutvikling i næringslivet skjer etter at 

personer har opparbeidet seg en kompetanse gjen-

nom grunnutdanningen sin. Kompetanseutvikling i 

næringslivet er derfor tett knyttet til begrepet «livs-

lang læring», som er definert på følgende måte:  

«All organisert læring gjennom livet. Inkluderer 

formell utdanning så vel som annen organisert 

læring gjennom arbeid og andre aktiviteter.» 

Livslang læring i arbeidslivet kan skje både gjennom 

organiserte og ikke-organiserte former for læring. I 

arbeidslivet kategoriseres den organisert læringen i 

to hovedgrupper: Formell videreutdanning og ikke-

formell opplæring. 

Formell videreutdanning, også omtalt som videreut-

danning, er opplæring eller studier som gir formell 

kompetanse. Formell kompetanse fås gjennom of-

fentlig godkjente former for opplæring. Formell vide-

reutdanning tilbys i hovedsak av både private og of-

fentlige utdanningsinstitusjoner, som videregående 

skoler, fagskoler eller universiteter og høyskoler. 

Ikke-formell opplæring omfatter aktiviteter som kurs, 

seminarer og konferanser der læring er hovedfor-

målet. I motsetning til formell videreutdanning leder 

imidlertid ikke disse opplæringsaktivitetene til en 

formelt godkjent kompetanse. I denne rapporten 

omtales ikke-formell opplæring også som etterut-

danning. 

Formell videreutdanning og ikke-formell opplæring 

omtales i denne rapporten som EVU og er de mest 

sentrale formene for kompetanseutvikling i analy-

sen. 

I tillegg til de organiserte formene for læring kommer 

uformell læring, som er ikke-organiserte former for 

læring som skjer gjennom det daglige arbeidet. 

Uformell læring har tilegning av ny kunnskap og 

kompetanse som formål, men skjer uten en veile-

der. Eksempler på uformell læring er å lese fagbø-

ker eller gå på museum.  

Økonomisk teori skiller også mellom generell og 

spesifikk kompetanse. Generell kompetanse er an-

vendelig flere steder, både i og utenfor arbeidsmar-

kedet. Spesifikk kompetanse er kunnskap som i 

størst grad har verdi for en spesifikk virksomhet eller 

næring, men som er mindre anvendbar andre ste-

der. I realiteten er opplæring aldri helt generell eller 

helt spesifikk. Med andre ord, vil de meste av kom-

petanseutvikling være anvendbar flere steder i ar-

beidsmarkedet, men ikke overalt. Skillet mellom ge-

nerell og spesifikk opplæring er imidlertid viktig for 

analytiske formål og for å forstå virkningene av ulike 

typer kompetanseinvesteringer. 

1.4 Leseveiledning 

I kapittel 2 gjør vi rede for forhold i samfunnet og 

arbeidslivet som fører til at det blir stadig viktigere 

med gode muligheter til å utvikle befolkningens 

kompetanse gjennom livsløpet. Videre drøfter kapit-

telet hvordan en skatteinsentivordning kan bidra til 

å realisere investeringer som er lønnsomme for 

samfunnet, med utgangspunkt i økonomisk teori. 

Kapittel 3 drøfter hvordan Kompetansefunn kan ut-

formes i praksis. Blant annet hvilke hensyn som må 

tas i utformingen av en offentlig støtteordning og 

hvordan Kompetansefunn kan innrettes på en hen-

siktsmessig måte. 
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Kapittel 4 redegjør kort for hvordan norske virksom-

heter arbeider med kompetanseutvikling i dag og 

presenterer datakilder og annen litteratur som er re-

levant for utformingen av ulike modeller for Kompe-

tansefunn. Dette kapittelet presenterer også data-

grunnlaget som er benyttet for å anslå virksomhete-

nes kostnader til EVU. 

Kapittel 5 presenterer og drøfter egenskapene til 

ulike innretninger av Kompetansefunn. Kapittelet 

drøfter hvordan ulike innretninger påvirker ordning-

ens relevans og funksjon i markedet for etter- og vi-

dereutdanning blant de sysselsatte. 

Kapittel 6 oppsummerer funnene i rapporten og 

konkluderer analysen av de ulike innretningene. Ka-

pittelet inneholder også en overordnet drøfting av 

seks kriterier som bør ligge til grunn for utformingen 

av en eventuell Kompetansefunn-ordning. 
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Det er flere grunner til at samfunnet ønsker å legge 

til rette for at virksomheter har tilstrekkelige insenti-

ver til å investere i de ansattes kompetanse.  

Omstillingen på arbeidsmarkedet som følger av ny 

teknologi stiller økte krav til både arbeidstakere 

og -givere.  For arbeidstakerne dreier det seg om å 

kontinuerlig oppdatere sin egen kunnskap, for å 

trygge eller opprettholde sin attraktivitet på arbeids-

markedet. Virksomhetene vil på sin side være opp-

tatt av å investere i sine ansattes kunnskap for å 

opprettholde eller styrke konkurransekraften, blant 

annet gjennom økt produktivitet. Både arbeidsta-

kere og -givere kan antas å ha felles interesse i tiltak 

som øker virksomhetenes investeringer i ansattes 

kompetanse. Virksomhetene kan imidlertid også 

velge å dekke sine kompetansebehov ved å ansette 

nye personer med de rette kvalifikasjonene.  

Det eksisterer allerede ordninger som støtter opp 

om virksomheters insentiver til å investere i kompe-

tansen til sine ansatte. Det kan likevel tenkes at det 

er behov for økt offentlig innsats for å sikre tilstrek-

kelig omfang av verdiskapingsøkende kompetanse-

investeringer. 

I dette kapittelet redegjør vi for grunner til at sam-

funnet opplever et økt behov for investeringer i kom-

petanse og læring i arbeidslivet spesielt. Videre 

drøfter vi ulike årsaker til at markedet for etter- og 

videreutdanning ikke nødvendigvis sikrer tilstrekke-

lige investeringer i kompetanse. 

2.1 Raskere forvitring av humankapital 

Den teknologiske utviklingen bidrar til at arbeidslivet 

er i rask endring. I et samfunn med hurtig teknolo-

gisk utvikling er det en risiko for at eksisterende 

kunnskap mister sin verdi på arbeidsmarkedet. 

Over tid vil arbeidstakernes kompetanse forringes 

ved at deler av kunnskapen ikke lenger kan anven-

des på arbeidsmarkedet, eller at personer eller virk-

somheter «glemmer» det de har lært. Sannsynligvis 

er det effekten av at teknologisk utvikling, som au-

tomatisering av stadig flere oppgaver, bidrar til å re-

dusere behovet for og anvendelsen av ulike typer 

kunnskap og kompetanse i arbeidsmarkedet. 

Investeringer i kompetanse bidrar til å opprettholde 

eller utvide den eksisterende mengden kompetanse 

i samfunnet. Kompetanseinvesteringer er derfor es-

sensielt for å unngå at verdiforringelsen fører til at 

samfunnet akkumulerer for lite kompetanse over tid. 

SØA (2018b) argumenterer for at store teknologiske 

endringer gjør at forringelsen av kunnskap skjer ras-

kere enn tidligere. Det kan argumenteres for at 

Norge er inne i en periode med raske endringer i 

teknologi, som følge av at arbeidsmarkedet er eks-

ponert for digitalisering og endringer i bruk av tek-

nologi (NOU, 2019: 2). Økt forvitring av kunnskap 

tilsier derfor et større behov for investeringer i etter- 

og videreutdanning. 

Teknologiske endinger fører med seg mange mulig-

heter bedrifter kan benytte seg av for å øke produk-

tiviteten. For å ta i bruk teknologien er det imidlertid 

i mange tilfeller nødvendig å investere i sine ansat-

tes kompetanse parallelt. Norske virksomheter har 

også utarbeidet kompetanseutviklingsstrategier for 

å være robuste i møtet med et arbeids- og nærings-

liv i rask endring (SØA, 2018a). 

Fordi teknologien endres raskt er det ikke sikkert at 

virksomheter i næringslivet tilpasser seg raskt nok, 

eller eventuelt har vanskeligheter med å omstille 

seg. Dette til tross for at en raskere forringelse av 

de ansattes kunnskap tilsier et større behov for in-

vesteringer. 

2.2 Virksomhetenes insentiver til å investere i 

kompetanse 

I teorien avhenger virksomhetenes insentiver til å in-

vestere i kompetanse av om opplæringen er gene-

2 Er det behov for en ny insentivordning? 
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rell eller spesifikk.4 Generell opplæring gir kompe-

tanse som kan anvendes flere steder på arbeids-

markedet, mens spesifikk opplæring vil resultere i 

kunnskap som hovedsakelig har verdi i nåværende 

virksomhet. I realiteten vil det meste av opplæringen 

imidlertid verken karakteriseres som helt generell 

eller helt spesifikk. 

Følger vi teorien til Becker (1962) er virksomheter 

kun villige til å investere i spesifikk kompetanse, i et 

perfekt arbeidsmarked der lønn gjenspeiler produk-

tivitet. For kompetanse ervervet gjennom spesifikk 

opplæring vil ikke arbeidstakeren ha mulighet til å få 

høyere lønn. Grunnen er at ingen andre virksomhe-

ter er villige til å tilby høyere lønn, slik at nåværende 

virksomhet kan høste hele produktivitetsgevinsten.  

For kompetanse ervervet gjennom generell opplæ-

ring vil hele produktivitetsgevinsten tilfalle personen 

som deltar fordi kunnskapen kan benyttes andre 

steder i økonomien. For å unngå å miste arbeidsta-

keren må hun bli kompensert fullt ut med en lønn 

som tilsvarer økningen i produktivitet.   

Personer og virksomheter er, i et teoretisk perfekt 

arbeidsmarked, sikret hele gevinsten av investe-

ringen i henholdsvis generell og spesifikk opplæ-

ring. I et slikt marked vil det ikke være grunn til å 

innføre offentlige støtteordninger. Teorien tegner 

imidlertid et forenklet bilde av virkeligheten. I reali-

teten kan det være forhold på arbeidsmarkedet som 

forklarer hvorfor virksomheter også har insentiver til 

å finansiere generell opplæring (Acemoglu & 

Pischke, 1999).  

 

 

                                                      
4 Begrepene, generell og spesifikk opplæring, ble etablert av Becker 
(1962) 
5 Konings & Vanormelingen (2015) undersøker effekten av virksomhetsfi-
nansiert etter- og videreutdanning. De finner at en 10 prosents økning i 

For eksempel kan friksjoner kan oppstå ved at ar-

beidstakeren har vanskeligheter med å finne en ar-

beidsgiver som er villig til å tilby høyere lønn. På til-

svarende måte kan det være kostnad for virksom-

heten å rekruttere fra andre virksomheter som finan-

sierer opplæring. Et imperfekt arbeidsmarked kan 

også oppstå på grunn av skjevt fordelt informasjon. 

Virksomheter som ønsker å rekruttere nye ansatte 

som har fått opplæring kan ha problemer med å 

gjenkjenne og verdsette kompetansen disse ar-

beidstakerne har ervervet over tid. 

Imperfeksjoner, i form av skjevfordelt informasjon 

eller andre friksjoner, i arbeidsmarkedet gjør at ar-

beidstakere ikke nødvendigvis slutter etter fullført 

generell opplæring, til tross for at de ikke får en lønn 

som tilsvarer økningen i produktivitet. Det er også 

andre forhold enn lønn som påvirker lojaliteten mel-

lom arbeidstaker og -giver, som trivsel, ansvar, ar-

beidsoppgaver mv. I realiteten vil derfor gevinsten 

av generell opplæring deles mellom person og virk-

somhet ved at lønn etter fullført opplæring øker, 

men ikke like mye som produktivitetsøkningen. Ko-

nings & Vanormelingen (2015) finner støtte for dette 

i observerte resultater av etter- og videreutdanning 

i virksomheter.5  

Imperfekte arbeidsmarkeder kan forårsake underin-

vesteringer i kompetanse fra et samfunnsøkono-

misk perspektiv, uavhengig av om virksomheter har 

insentiv til å finansiere generell opplæring eller ikke.  

2.3 Årsaker til underinvesteringer i kompetanse 

Innføringen av en ny offentlig støtteordning må be-

grunnes gjennom at markedet for kompetanse ikke 

andelen ansatte som deltar i etter- og videreutdanning resulterer i en pro-
duktivitetsøkning på 1,7-3,2 prosent. Tilsvarende vil lønnen kun øke med 
1-1,7 prosent. 
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fungerer optimalt fra et samfunnsøkonomisk per-

spektiv. Med andre ord eksisterer det en svikt i mar-

kedet for kompetanse. Det finnes flere mulige årsa-

ker til at mengden av kompetanseutvikling i marke-

det er for lavt sammenlignet med det samfunnet vur-

derer som optimalt. 

2.3.1 Positive eksterne virkninger 

En av de viktigste mulige årsakene til at virksomhe-

ter investerer for lite i kompetanse er at økt kompe-

tanse i en virksomhet ikke bare kommer den enkelte 

virksomheten til gode. Også andre aktører, både i 

og utenfor næringslivet, kan ha direkte eller indi-

rekte nytte av at ansatte blir dyktigere eller mer 

kunnskapsrike. For eksempel kan andre virksomhe-

ter kan plukke opp kunnskapen (dvs. lære av de 

gode) eller ansatte kan slutte og ta i bruk kompetan-

sen til andre produktive anvendelser. Slik får andre 

enn den som investerer også nytte av virksomhete-

nes kompetanseinvesteringer. Virkninger for andre 

enn den som gjennomfører en aktivitet kalles i sam-

funnsøkonomisk språkdrakt eksterne effekter. 

Den samfunnsøkonomiske utfordringen med kom-

petanseinvesteringer følger av at virksomheter kun 

tar hensyn til egne gevinster av kompetanseinves-

teringer når investeringsbeslutninger tas. I sam-

funnsøkonomisk forstand kan det være positivt at 

arbeidstakere tar med seg nyervervet kunnskap og 

benytter dette et annet sted enn i nåværende virk-

somhet. Dersom arbeidstakeren slutter vil imidlertid 

investeringen gå tapt for nåværende arbeidsgiver. 

En arbeidsgiver som innser denne risikoen kan 

være motvillig til å påta seg kostnaden av opplæ-

ring. Virksomheten kan i stedet rekruttere fra andre 

arbeidsgivere som finansierer kompetanseheving 

blant sine ansatte. Opplæring finansiert av én virk-

somhet vil med andre ord få positive eksterne virk-

ninger for andre virksomheter. Resultatet er at de 

samlede investeringene blir for lave fra et sam-

funnsøkonomisk perspektiv.  

Størrelsen på de eksterne virkningene avhenger av 

forskjellige variabler, som drøftet av EVU-utvalget 

(2018). For det første er det av betydning hvorvidt 

det investeres i generell kompetanse. Bedriftsspesi-

fikk opplæring kan ikke benyttes andre steder enn i 

nåværende virksomhet. Investeringer i slik opplæ-

ring reduserer risikoen for at andre rekrutterer virk-

somhetens ansatte etter fullført opplæring. Dermed 

blir de eksterne effektene begrenset og det er rime-

lig å anta at det er godt samsvar mellom samfunns-

økonomiske avkastning av bedriftsspesifikk opplæ-

ring og virksomhetens gevinster. 

For det andre kan det være slik at virksomheter er 

mindre tilbøyelige til å tilby opplæring i områder der 

det er lett å bytte jobb, for eksempel i tette regionale 

arbeidsmarkeder. Dersom mange virksomheter ten-

ker at det er enklere å ansette enn å lære opp, kan 

summen bli at det investeres mindre i ansattes kon-

tinuerlige kompetanseutvikling enn samfunnet sam-

let sett er tjent med. 

Til slutt er det slik at ny kunnskap som forvitrer raskt 

gjør at sannsynligheten for at framtidige arbeidsgi-

vere kan nyttiggjøre seg av kunnskapen minker. 

Med andre ord reduseres den positive eksterne virk-

ningen. Isolert sett taler reduserte eksterne effekter 

for bedre samsvar mellom virksomhetsøkonomiske 

og samfunnsøkonomiske gevinster av virksomhe-

tens kompetanseinvesteringer.  

2.3.2 Imperfekt kapitalmarked 

Det kan være situasjoner der enkelte virksomheter 

ønsker å finansiere opplæring, men at begrensinger 

i kapitalmarkedene hindrer dem i å realisere lønn-

somme investeringer.  

I motsetning til fysisk kapital, kan ikke humankapital 

eller kompetanse bli brukt som sikkerhet for å ta opp 

lån til investeringer i kompetanse. Delvis kommer 

dette av at utdanning er en investering med usikker 

avkastning. 
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Når virksomhetene og investorene eller långiverne 

ikke har lik informasjon angående innhold og/eller 

kvalitet på kompetanseutviklingen (for eksempel 

asymmetrisk informasjon) vil ikke kapitalmarkedet 

uten videre fungere effektivt. Långivere med for lite 

informasjon i forhold til den informasjonen virksom-

hetene besitter vil være motvillige til å bidra med fi-

nansiering. På den måten kan asymmetrisk infor-

masjon bidra til å gjøre det vanskelig å få finansiert 

utdanning gjennom et privat kredittmarked. 

For virksomheter som befinner seg i en god økono-

misk situasjon vil ikke kredittbegrensingene være 

en utfordring, fordi de har muligheten til selv å finan-

siere kompetanseutviklende tiltak de finner lønn-

somme. Kredittbegrensningene er sannsynligvis 

viktigere for mindre virksomheter som oftere er av-

hengig av lånefinansiering for sine investeringer, 

spesielt når fysisk kapital ikke kan brukes som sik-

kerhet (Bassanini & Ok, 2004). Med andre ord, vil 

kredittbegrensingene i et imperfekt kapitalmarked 

virke begrensende på kompetanseinvesteringene i 

virksomheter som mangler tilstrekkelig likviditet. Det 

kan særlig være en utfordring for oppstartsbedrifter, 

men også mer generelt for enkelte små- og mellom-

store bedrifter.  

Den gjennomsnittlige lengden på etter- og videreut-

danning er kort og de direkte kostnadene er relativt 

lave (Pischke, 2005). Utfordringer med kredittbe-

grensninger er derfor mest aktuelle for kompetanse-

utviklingstiltak der kostnaden er høy. For eksempel 

i tilfeller der virksomheten finansierer lengre utdan-

ningsløp, som en mastergrad eller fagskolekurs.  

2.3.3 Virksomheter med kortsiktig perspektiv på 

nytte og kostnader 

Virksomheter, i likhet med arbeidstakere, vil veie 

kostnader i dag mot fremtidig nytte av å investere i 

etter- og videreutdanning. Generelt sett verdsettes 

imidlertid avkastning i dag høyere enn avkastning i 

morgen. Det betyr at kostnader i dag tillegges rela-

tivt mer vekt enn framtidige gevinster som følger av 

kompetanseutvikling. Det kan også være et betyde-

lig tidsrom fra opplæringen fullføres til produktivi-

tetsgevinstene realiseres. 

Avkastningen av kompetanseutvikling i perioder 

med rask teknologisk utvikling kan være stor. Like-

vel er det en risiko for at virksomheter med særlig 

kortsiktige drifts- og lønnsomhetsperspektiver in-

vesterer for lite i kompetanseutvikling. Nåtidsskjev-

het forårsaker en markedssvikt når virksomhetene 

legger mindre vekt på de framtidige gevinstene av 

kompetanseutvikling enn det som er optimalt i et 

samfunnsmessig perspektiv. 

2.4 Markedstilpasningen uten offentlig inngripen 

Figur 2.1 illustrerer en situasjon hvor virksomhete-

nes kompetanseinvesteringer (𝑀1) blir lavere enn 

hva som er samfunnsøkonomisk optimalt (𝑀∗). År-

saken er, som diskutert ovenfor, at den enkelte virk-

somhet ikke i tilstrekkelig grad tar inn over seg at 

deres investeringer i kompetanse også har positive 

virkninger for andre aktører i samfunnet. 

Figur 2.1 Realisert og samfunnsøkonomisk optimal 
mengde investeringer i kompetanse 

 
Kilde: SØA. 
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I figuren er 𝑇1 tilbudet av kompetanseutvikling, fra 

for eksempel offentlige utdanningsinstitusjoner, pri-

vate kurstilbydere eller interne opplæringstilbud i 

virksomheter. 𝐸 er etterspørselskurven, som viser 

hvor mye kompetanseutvikling som etterspørres av 

virksomhetene til ulike lønnskostnader. 𝑀1 er meng-

den kompetanseutvikling som realiseres i det pri-

vate markedet. Dersom en legger til andres nytte av 

enkeltvirksomhetens kompetanseinvesteringer får 

vi en ny etterspørselskurve, nemlig 𝐸∗. Samfunnets 

etterspørsel etter kompetanseutvikling er altså høy-

ere enn summen av de enkelte virksomhetenes et-

terspørsel. Mengden 𝑀∗ er det samfunnsøkonomisk 

optimale nivået på investeringene.  

Gitt at det eksisterer gevinster for samfunnet som 

går ut over det private bedrifter tar inn over seg ved 

investeringer i kompetanse, er det et argument for 

at myndighetene kan gripe inn i markedet for å rea-

lisere det optimale nivået på investeringene. 

2.5 En tilskuddsordning kan øke investeringene i 

kompetanseutvikling 

Av figur 2.1 går det fram at det optimale nivået for 

kompetanseinvesteringene kan realiseres enten 

ved at etterspørselen øker eller tilbudet øker, for 

hvert lønnskostnadsnivå. Et tilskudd (eller redusert 

skatt) til virksomheter som investerer i ansattes 

kompetanseutvikling er et tiltak som stimulerer til 

økt etterspørsel. 

I praksis vil en tilskuddsordning medføre at kostna-

dene knyttet til kompetanseutvikling virksomheten 

står ovenfor er lavere enn den faktiske kostnaden 

knyttet til å investere i kompetanse. 

𝐾𝑉 = 𝐾 − 𝑠 

For ethvert punkt på kostnadsaksen er kostnadene 

virksomhetene står ovenfor, 𝐾𝑉, lavere enn den 

faktiske kostnaden, 𝐾, på grunn av tilskuddet, 𝑠 

(som tilsvarer skattefradraget). Dette resulterer i at 

etterspørselskurven skifter utover i diagrammet. 

For en gitt tilbudskurve fører det til at likevekten 

som realiseres i markedet beveger seg mot det 

samfunnsmessig optimale nivået.  

Figur 2.2 Størrelsen på tilskuddet for å oppnå opti-
malt nivå på kompetanseinvesteringene 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse AS. 

For å nå det optimale nivået må skattefradraget 

være av en størrelsesorden slik at etterspørselen 

øker til punktet 𝑀∗, som illustrert i figur 2.2.  

Vi ser bort fra økte investeringer i form av spesifikk 

kompetanse. Grunnen er at det er kompetanse som 

har positive effekter til resten av samfunnet som kan 

realisere det samfunnsøkonomisk optimale nivået, i 
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I tillegg det en mulighet at tilbydere av kompetanse-

utvikling blir påvirket av en økning i etterspørselen, 

ved at tilbudet øker i takt med etterspørselen. 

Denne enkle modellen tar ikke inn over seg at end-

ret etterspørsel etter EVU i markedet også kan 

skape dynamiske endringer på tilbudssiden, se ka-

pittel 5.2. 

Hvor stort tilskuddet må være for å nå det optimale 

nivået for investeringene avhenger imidlertid også 

av hvor prisfølsomme virksomhetenes investeringer 

i kompetanse er, jf. figur 2.3. 
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Kurven 𝐸𝜖 𝑙𝑎𝑣 illustrerer en situasjon der virksomhe-

tenes investeringer i kompetanse er lite følsom for 

endringer i kostnader, dette kan for eksempel skyl-

des at øvrige barrierer gjør at det er vanskelig å til-

passe etterspørselen etter kostnadene. I dette tilfel-

let må tilskuddet til virksomhetene være relativt stort 

for å oppnå det samfunnsøkonomisk optimale ni-

vået. Motsatt når investeringene er relativt mer føl-

somme for kostnadsendringer vil et mindre tilskudd 

realisere den samfunnsmessige optimale tilpas-

ningen, jf. 𝐸𝜖 ℎø𝑦. Dette følger av at i en slik situasjon 

vil en relativt liten kostnadsreduksjon føre til stor øk-

ning i investeringene. 

Figur 2.3 Størrelsen på tilskuddet varierer med hvor 
prisfølsom etterspørselen er 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse AS. 

Et annet element i utformingen av en støtteordning 

for å styrke virksomhetenes insentiver til å investere 

i kompetanseutvikling er at insentivene heller ikke 

må være så sterke at det realiseres investeringer 

som overgår 𝑀∗. Da oppstår det et samfunnsøkono-

misk tap ved at for mye ressurser avsettes til å øke 

kompetansenivået i samfunnet, sammenlignet med 

det optimale nivået. Dette kan for eksempel gå på 

bekostning av produktivt arbeid i virksomhetene. 
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Kompetansefunn er et potensielt virkemiddel myn-

dighetene kan benytte for å stimulere norske virk-

somheter til å bruke mer ressurser på etter- og vi-

dereutdanning. Virksomhetene får styrket sine in-

sentiver til å investere gjennom å få skattefradrag 

på kostnadene knyttet til opplæringstiltak. En even-

tuell ordning som Kompetansefunn er foreslått å ut-

formes med utgangspunkt i, eller som en utvidelse, 

av modellen for dagens Skattefunn-ordning. 

Merk at virksomheter, gjennom det generelle skat-

tesystemet, allerede får 22 prosent fradrag for kost-

nadene knyttet til kompetanseinvesteringer. Dette 

får de ved at høyere kostnader reduserer grunnla-

get for selskapsbeskatning.6 

En skattefradragsordning vil bidra til kompetanse-

investeringer støttes eksplisitt, for eksempel med 20 

prosent av kostnadene knyttet til kompetanseinves-

teringene. 

Dette kapittelet redegjør vi for hensyn som må tas i 

utformingen av Kompetansefunn med tanke på 

samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader. Vi-

dere vil vi diskutere hvordan ordningen på ulike må-

ter kan innrettes og avgrenses. 

3.1 Hvilke hensyn må tas i utforming av Kompe-

tansefunn? 

Når en offentlig finansiert støtteordning vurderes 

innført er det en rekke hensyn å ivareta, som f.eks.  

antatte gevinster, kostnader og fordeling (hvem 

mottar og hvem betaler).  

 

 

                                                      
6 Skattelovens §6-1 gir fradrag for kostnad som er pådratt for å erverve, 
vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt i virksomheter. 

3.1.1 Provenyeffekt 

Kompetansefunn, i likhet med Skattefunn, er en 

form for statsstøtte til virksomheter. Ordningen må 

derfor finansieres over offentlige budsjetter. I prak-

sis får virksomhetene støtte gjennom fradrag i skyl-

dig skatt. Hvis virksomheten ikke er i skatteposisjon 

blir det berettigede fradraget utbetalt. Uavhengig av 

hvordan virksomhetene mottar støtten er ordningen 

en kostnad for staten, enten gjennom reduserte inn-

tekter eller økte utgifter. 

Når offentlige ordninger skal finansieres har staten i 

utgangspunktet to alternativer: (i) Øke andre skatter 

for å finansiere ordningen; (ii) Redusere utgiftene til 

andre formål. I praksis vil imidlertid mulighetene til å 

øke det generelle skattetrykket være relativt be-

grenset, det mest nærliggende alternativet er derfor 

at eventuelle nye satsingsområder går på bekost-

ning av andre utgiftsposter. 

Hvor mye en offentlig støtteordning koster staten, 

og gjennom det samfunnet, omtales som proveny-

effekter eller provenytap. En ordning med stort pro-

venytap vil naturligvis ha et større fotavtrykk i de of-

fentlige budsjettene enn mindre omfattende ord-

ninger. Det fører normalt også til strengere krav til 

mål og resultater som følger av ordningen. 

Provenytapet vil blant annet avhenge av nåvæ-

rende omfang av kompetanseinvesteringer. Om-

trent alle norske virksomheter gjennomfører en form 

for kompetanseinvestering i dag (se kapittel 4). An-

tallet virksomheter som gjennomfører kompetanse-

hevende tiltak er trolig vesentlig høyere enn antallet 

virksomheter som gjennomfører FoU-prosjekter in-

nenfor rammen av Skattefunn.7 

7 Til sammenligning finner SSBs innovasjonsundersøkelse at 65 prosent 
av virksomhetene i undersøkelsen har fornyet seg gjennom en eller flere 
former for innovasjon i perioden 2014–2016 (SSB, 2017). 

3 Skattefradragsordning for å styrke insentivene til investeringer i 
kompetanse 
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En ordning uten avgrensninger favner bredt og 

medfører store provenyeffekter fordi alle virksomhe-

ter som har kostnader til kompetanse vil få skatte-

fradrag eller motta tilskudd til kompetanseinveste-

ringer som uansett gjennomføres. Provenykon-

sekvensene kan derfor i seg selv være et argument 

for å avgrense ordningen. 

3.1.2 Addisjonalitet og avkastning 

Målet, dersom Kompetansefunn innføres, er å øke 

virksomhetenes investeringer i kompetanse, altså å 

skape addisjonelle investeringer. Addisjonalitet er et 

uttrykk for hvordan støtteordningene utløser nye in-

vesteringer som ikke ville blitt gjennomført dersom 

støtten ikke gis. 

For å unngå at støtteordningen gir støtte til kompe-

tansehevende tiltak som ville vært finansiert av virk-

somhetene selv, må skattefradraget kun kompen-

sere for forskjellen mellom virksomheters marginal-

kostnad og marginalnytte som oppstår i det sam-

funnsøkonomiske optimale nivået på investeringer, 

jf. figur 2.2. En skatteinsentivordning som ikke end-

rer virksomhetens marginalkostnad vil ikke påvirke 

investeringsavgjørelsen. 

Addisjonaliteten av en ordning kan graderes, i for-

hold til hvor avgjørende den er for at kompetanse-

utviklingstiltak i virksomhetene gjennomføres, jf. ta-

bell 3.1. 

Det er imidlertid ikke addisjonalitet isolert sett som 

er rasjonale bak et ønske om å øke virksomhetenes 

investeringer i kompetanseutvikling. Addisjonalite-

ten må også sees i sammenheng med gevinsten 

økte investeringer har for samfunnet. Høy addisjo-

nalitet kombinert med relativt liten avkastning gir 

ikke nødvendigvis større samlede gevinster enn en 

ordning med lav addisjonalitet, men høy avkastning 

per addisjonelle investering.  

Tabell 3.1 Gradering av addisjonalitet 
Uten støtte fra Kompestan-

sefunn ville kompetanseut-

viklingstiltak … 

Addisjonali-

tetsgrad 

Ikke blitt gjennomført Høy 

Gjennomført, men i mindre 

omfang og på senere tids-

punkt 

Høy 

Gjennomført, men i mindre 

omfang 

Middels 

Gjennomført i samme om-

fang, men på senere tids-

punkt 

Lav 

Gjennomført i samme om-

fang 

Lav 

Kilde: SØA. 

For samfunnet vil det imidlertid framstå som lite 

lønnsomt å innføre ordninger som i stor grad støtter 

opplæringsaktivitet som uansett vil bli gjennomført. 

Dette følger av at offentlig støtte normalt fører til at 

det oppstår skattefinansieringskostnader og admini-

strasjonskostnader knyttet til ordningene.  

3.1.3 Administrative kostnader 

De administrative kostnadene knyttet til Kompetan-

sefunn vil bestå av myndighetenes og virksomhete-

nes kostnader knyttet administrasjon og bruk av 

ordningen. 

Kompetansefunn går gjennom skattesystemet, og 

skattefradraget baserer seg på individuelle tilpas-

ninger fra virksomhetene. Ordningen er i utgangs-

punktet rettighetsbasert og alle virksomheter med 

dokumenterbare kostnader til kompetanseutvikling 

har rett på skattefradrag. Dette impliserer at skatte-

fradragsordningen i utgangspunktet medfører lave 

administrasjonskostnader. 

Dersom ordningen innrettes slik at en rekke kriterier 

må bli møtt for å kvalifisere til skattefradrag vil de 

administrative kostnadene øke. En søknadsbasert 

ordning medfører at myndighetene må bruke res-
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surser til administrasjon, behandling og kontroll av 

søknader. 

En søknadsbasert ordning vil også føre med seg 

kostnader for virksomhetene i form av søknadsskri-

ving, forberedelse av underveis- og endelige pro-

sjektrapporter og å tilgjengeliggjøre prosjektregn-

skap og dokumentasjon for kontroll. I en rettighets-

basert ordning som ligner Skattefunn vil slik proses-

ser være enklere og kostnadene følgelig lavere. 

Som et sammenligningsgrunnlag finner SØA (2018) 

at myndighetene brukte 29 millioner kroner på å ad-

ministrere Skattefunn i 2015.8 I tillegg har virksom-

hetene 93 millioner kroner i administrative kostna-

der knyttet til bruk av Skattefunn i 2015. Samlet sett 

utgjør de administrative kostnadene under 5 pro-

sent av det totale skattefradraget i 2015. Myndighe-

tenes administrasjonskostnader er særlig lave. 

3.1.4 Andre eksisterende ordninger rettet mot in-

vesteringer i kompetanse 

En insentivordning rettet mot å øke virksomhetenes 

investeringer i de ansattes kompetanse må også 

sees i sammenheng med andre tiltak rettet mot det 

samme målet, hvilke kompetanseinvesteringer en 

slik ordning skal omfatte, samt hvordan ordningen 

skal administreres. 

Det finnes allerede mange offentlige tiltak rettet mot 

å styrke insentivene til å ta utdanning generelt og 

kompetanseutvikling gjennom arbeidslivet generelt. 

Eksisterende tiltak er rettet mot å styrke både en-

keltpersoners og virksomheters insentiver til å in-

vestere i egen kompetanse. For en detaljert gjen-

 

 

                                                      
8 I 2016 mottok Forskningsrådet 20 millioner til administrasjon av Skatte-
funn. Midlene går i hovedsak til saksbehandling, mens en mindre del går 
til kommunikasjonsaktiviteter og arrangementer (Norges forskningsråd, 
2017). 

nomgang av de eksisterende ordningene henviser 

vi leseren til kapittel 5 i SØA (SØA, 2018b). 

For virksomheter er det noen ordninger som i ho-

vedsak sikrer at kostnader til kompetanseutvikling 

ikke blir beskattet uforholdsmessig, sammenlignet 

med andre kostnader til inntektservervelse. Dette 

inkluderer fradrag for kostnader til ansattes opplæ-

ring og at det ikke må betales arbeidsgiveravgift for 

ansatte i utdanning. Tiltak som er tenkt å øke virk-

somhetenes investeringer i kompetanse er blant an-

net tilskudd gjennom ordningen for Bedriftsintern 

opplæring, Kompetansepluss, Nærings-ph.d. og til-

skuddsordning for kompetansetillitsvalgte. 

Felles for tilskuddsordningene som er rettet mot å 

øke virksomhetenes investeringer i kompetanse er 

at disse er relativt begrensede, enten i type kompe-

tanse eller grupper de er relevante for. Kompe-

tansepluss er en ordning for opplæring i grunnleg-

gende språklige, matematiske eller digitale ferdig-

heter, mens Nærings-ph.d. er spesifikt rettet mot 

virksomheter som sysselsetter masterutdannede 

med mulighet til å videreutvikle sin kompetanse 

gjennom doktorgradsstudier. Bedriftsintern opplæ-

ring er en søknadsbasert ordning for virksomheter 

som må foreta en vesentlig omstilling av produksjon 

eller etablere seg på nye markeder. 

Kompetansefunn vil på sin side i utgangspunktet 

være en langt mer generell støtteordning for virk-

somhetenes investeringer i arbeidstakernes kom-

petanse enn eksisterende ordninger. 

Skatteetatens kostnader knyttet til ordningen varierer over tid, særlig med 
omfanget av kontroller. I 2015 ble det brukt 10,5 millioner kroner av Skat-
teetaten for administrasjon og kontroll av Skattefunn. I tillegg kommer 
også noen utgifter i Finansdepartementet og Nærings- og fiskerideparte-
mentet på 2 millioner kroner. 
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3.1.5 En støtteordning skal først og fremst rettes 

mot en markedssvikt 

For å vurdere om det er samfunnsøkonomiske lønn-

somt å innføre en ordning må provenyeffekter, ad-

disjonalitet, gevinster og administrative kostnader 

sees i sammenheng, både med hverandre og øv-

rige rammeverk for kompetanseutvikling i samfun-

net. 

Et sentralt poeng i debatten om Kompetansefunn er 

hvor mye virksomhetene allerede investerer i kom-

petanseutvikling, hvilke barrierer som eventuelt er 

årsaken til at det ikke investeres mer og om en 

skatteinsentivordning vil redusere disse barrierene 

for virksomhetene. 

Virksomheter har også egeninteresse av å inves-

tere i de ansattes kompetanse, og statistikken viser 

at de fleste norske arbeidstakere har gode lærings-

muligheter i arbeidshverdagen (Keute & Drahus, 

2017). Virksomhetene investerer i kompetanse fordi 

nåværende og fremtidige gevinster overstiger kost-

nadene. Likevel kan det være gevinster av investe-

ringer kompetanseutvikling som tilfaller andre i sam-

funnet, jf. kapittel 2.3. 

3.2 Utformingen av Kompetansefunn 

Det foreligger ingen konkrete forslag til hvordan en 

eventuell Kompetansefunn-ordning i praksis skal ut-

formes. Flere av partiene på Stortinget har imidlertid 

åpnet for å utrede hvilke alternativer som finnes, og 

i Granavolden-plattformen for Regjeringen (Høyre; 

Fremskrittspartiet; Venstre; Kristelig Folkeparti, 

2019) står det at: 

«Regjeringen vil: Vurdere en ordning med 

Kompetansefunn etter modell av Skattefunn». 

Selv om Skattefunn er en rettighetsbasert skattein-

sentivordning er det ulike regler og avgrensninger 

knyttet til omfang og hvilke typer kostnader som 

kvalifiserer til skattefradrag. På samme måte må det 

avgjøres hvordan Kompetansefunn kan utformes på 

best mulig måte for å nå målet om å støtte opp un-

der kompetanseinvesteringer som gagner både en-

keltpersoner, virksomheter og samfunnet som hel-

het. I det følgende beskriver vi hvilke elementer en 

skatteinsentivordning kan bestå av. Utformingen av 

Skattefunn brukes som et sammenligningsgrunn-

lag. 

3.2.1 Hvem har rett på skattefradrag? 

I utformingen av Kompetansefunn må vurderes om 

ordningen skal gjelde alle virksomheter eller om det 

er hensiktsmessig å avgrense ordningen, for ek-

sempel basert på virksomhetsstørrelse eller næring. 

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 (SØA, 

2018b). 

Virksomheter med mindre enn 50 ansatte står for 

44 prosent av de samlede investeringene i EVU, jf. 

tabell 5.9. En ordning som kun omfatter små virk-

somheter vil derfor begrense provenytapet til staten.  

Samtidig kan det være effektivitetsfremmende hen-

syn som ligger til grunn for å avgrense ordningen 

etter virksomhetsstørrelse. Imperfekte kapitalmark-

eder kan medføre at enkelte virksomheter ikke får 

gjennomført lønnsomme investeringer, jf. kapittel 

2.3.2. En avgrenset ordning rettet mot virksomheter 

som eksempelvis ikke har tilstrekkelig likviditet, er 

effektivitetsfremmende i den forstand at det løser 

opp i markedssvikten som oppstår i et imperfekt ka-

pitalmarked. Ikke alle små virksomheter har likvidi-

tetsproblemer, men trolig flere små enn store. 
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3.2.2 Hvilke typer kompetanseutvikling skal ord-

ningen rettes mot? 

Skattefradraget i Kompetansefunn er i utgangs-

punktet tenkt å gjelde alle former for etter- og vide-

reutdanning. Det inkluderer med andre ord både for-

mell utdanning og ikke-formell opplæring. Skatte-

funn har til sammenligning en tydeligere avgrensing 

der en rekke aktiviteter ikke mottar støtte.9  

Det kan for eksempel finnes argumenter for at Kom-

petansefunn skal støtte opp under et bredere kom-

petanse- og kunnskapsløft enn det som ligger til 

grunn for Skattefunn.  

Avhengig av identifiserte kompetansebehov eller 

om ulike investeringer i kompetanseutvikling har 

ulike gevinster for samfunnet kan Kompetansefunn-

ordningen eventuelt avgrenses til å gjelde investe-

ringer i spesifikke typer kompetanse. En slik av-

grensning kan gjøres på ulike måter. Det kan gjøres 

en avgrensning basert på om opplæringen er for-

mell eller ikke-formell, intern eller ekstern eller even-

tuelt til spesifikke fagområder, som digital kompe-

tanse. 

En avgrensning til type kompetanseutvikling vil re-

dusere ordningens omfang, som til sin tur begrenser 

provenytapet. En avgrenset ordning til en type kom-

petanseinvesteringen er spesielt hensiktsmessig 

hvis det er grunn til å tro at virksomhetene investe-

rer særlig lite i en bestemt type kompetansinveste-

ring (som samfunnet ønsker).  

3.2.3 Hvor mye skal det gis i skattefradrag? 

Hvor mye støtte som skal gis gjennom ordningen 

kan bestemmes av to parametere. Hvor stor andel 

 

 

                                                      
9 Herunder rutinemessige forbedringer, modifisering av varer/tjenes-
ter/prosesser uten ny kunnskap eller ferdigheter, organisasjonsutvikling, 
opplæring eller kompetansetiltak mv. Se komplett liste på Skattefunn.no. 

av investeringene skal gis som skattefradrag og et 

eventuelt maksimalbeløp. 

Hvor stor andel av investeringene i kompetanse 

virksomhetene kan få i skattefradrag vil sannsynlig-

vis påvirke både effekten og omfanget av ord-

ningen. Settes satsen for lavt kan en for eksempel 

risikere at hele fradraget går bort i administrative 

kostnader. Settes satsen veldig høyt kan imidlertid 

kostnadene for samfunnet bli veldig store. Gjennom 

Skattefunn kan små og mellomstore bedrifter få 20 

prosent av prosjektkostnaden som skattefradrag, 

mens store bedrifter kan få 18 prosent. 

En annen avveining er om maksimalt støttebeløp til 

én virksomhet skal begrenses. Fradragsgrunnlaget 

til Skattefunn er begrenset til 25 millioner kroner per 

inntektsår, men 50 millioner for innkjøpt FoU fra 

godkjente FoU-institusjoner. Alternativt kan det inn-

føres maksimalgrenser på kostnader per ansatt i lø-

pet av et år. 

3.2.4 Kriterier for å få tildelt skattefradrag 

Utgangspunktet for Skattefunn er at ordningen er til-

gjengelig for alle norske virksomheter. For å kvalifi-

sere til støtte må virksomheten imidlertid ha et for-

håndsgodkjent FoU-prosjekt. Det er fire kriterier 

som må oppfylles for at prosjektet skal godkjennes 

som et Skattefunn-prosjekt: 

1. Prosjektet må være målrettet og avgrenset. 

2. Ha som mål å framskaffe ny kunnskap eller fer-

digheter. 

3. Omhandle utvikling av nye eller forbedrede va-

rer, tjenester eller produksjonsprosesser. 

4. Må være til nytte for bedriften. 

https://www.skattefunn.no/prognett-skattefunn/Hvem_kan_fa_stotte_og_hvor_mye/1253987666489?lang=no
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Godkjenning av prosjektet krever en søknad fra 

virksomheten. Forenklet består søknaden i å be-

skrive hva, hvordan og hvorfor virksomheten ønsker 

å gjennomføre prosjektet. Herunder er det sentralt 

å kartlegge bakgrunnen for prosjektet, mål, 

problemstillinger og løsningsforslag, prosjektorgani-

sering, samt anvendelse og realisering av resultater 

fra prosjektet.  

Virksomhetene har administrative kostnader knyttet 

til søknadsprosessen. Samtidig kan det antas at 

mye av begrunnelsen for prosjektet og dokumenta-

sjonen som må framlegges inngår i en normal pro-

sjektplanleggingsprosess. 

Kravene som stilles i Skattefunn er sannsynligvis 

også relevante for Kompetansefunn. Både punkt 1 

og 4 er i virksomhetenes egeninteresse og i kjernen 

av årsakene til at virksomheter investere i kompe-

tanse. 

Punkt 3 er også relevant, men kan i visse tilfeller 

være noe vanskeligere å måle når det kommer til 

kompetanseutvikling, sammenlignet med FoU. 

Kompetanseutviklingstiltak som er relevante for en 

bedrift vil imidlertid være knyttet til utvikling av enten 

det endelige produktet (varen eller tjenesten) eller 

en del av produksjonsprosessen. Det kan imidlertid 

være vanskeligere å måle eller definere resultatet 

av et kompetanseløft, sammenlignet med mer 

håndfaste resultater som ofte følger av FoU. 

Det vil også være relevant å vurdere om Kompetan-

sefunn skal stille tilsvarende krav til prosjektbasert 

arbeid som Skattefunn eller om det er mer hensikts-

messig å støtte det kontinuerlige arbeidet med kom-

petanseutvikling i arbeidslivet. 

Generelt er det rimelig å anta at en Kompetanse-

funn må avgrenses utfra lett identifiserbare kriterier, 

som at kostnader til kompetanseinvesteringene kan 

dokumenteres. Vi kommer tilbake til ulike kriterier 

for ulike varianter av en Kompetansefunn i kapit-

tel 5. 

3.2.5 Avgrensede ordninger kan medføre utilsik-

tede vridningseffekter 

Generelle ordninger skiller seg fra spesifikke ord-

ninger på flere måter. For eksempel vil generelle 

ordninger innebære at markedskreftene selv får 

styre kompetanseutviklingen mot investeringene 

som har høyest lønnsomhet. Norsk næringsliv står 

samlet sett ovenfor både en generelt rask teknolo-

gisk utvikling og på lenger sikt omstilling fra en olje-

nasjon til annen næringsaktivitet. Det kan tale for et 

behov for en mer generell ordning som bygger opp 

under stabilitet og tilpasningsevne i næringslivet. 

Samtidig kan det melde seg usikkerhet rundt de to-

tale kostnadene for samfunnet av generelle til-

skuddsordninger og om investeringene som realise-

res i markedet er store nok og ønskelige nok fra et 

samfunnsøkonomisk perspektiv. 

Kompetansefunn kan avgrenses på ulike måter. Ar-

gumentet for en avgrenset Kompetansefunn-ord-

ning er at det begrenser provenyeffekten, samtidig 

kan ordningen innrettes for å støtte investeringer i 

kompetanse som har de største ringvirkningene til 

resten av økonomien. 

Dersom en vurderer å innføre avgrensede ord-

ninger må det imidlertid tas hensyn til at dette vil på-

virke ordningens relevans og funksjon i markedet. 

Med en avgrenset ordning må konsekvensene av 

eventuelle vridningseffekter og andre utilsiktede ef-

fekter vurderes inngående. Avgrensning slik at ord-

ningen kun støtter én type kostnader til kompetan-

seutvikling kan for eksempel vri eksisterende kost-

nader mot den typen kompetanseinvesteringer som 

støttes, uten at de totale investeringene øker. Vrid-

ningseffekten i seg selv kan imidlertid ha både posi-

tive og negative konsekvenser for samfunnet. 

Bassanini m.fl. (2005) mener at risikoen for 

substitusjon mellom formell og ikke-formell 

opplæring er særlig relevant for tiltak rettet mot 

virksomheter. Grunnen er at ikke-formell opplæring 
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ofte resulterer i spesifikk kompetanse som i stor 

grad er finansiert av arbeidsgiveren.  

Avgrenses ordningen slik at skattefradraget for 

eksempel kun gjelder ekstern kompetanseutvikling, 

kan virksomhetene substituere uformelle 

opplæringstilbud med mer organisert og formalisert 

opplæring (Bassanini, Booth, Brunello, De Paola, & 

Leuven, 2005). 

Utilsiktede vridningseffekter fra økonomisk teori er 

lite forsket på, men eksisterende kvantative 

effektistudier av virksomhetsrettede ordninger 

støtter hypotesen om at det oppstår 

vridningseffekter knyttet til avgrensede ordninger 

(Dostie, 2015; Leuven & Oosterbeek, 2004). 

Dostie (2015) undersøker effekten av en fondsord-

ning innført i provinsen Quebec i Canada på delta-

kelse i etter- og videreutdanning. De utnytter en 

endring i ordningen hvor mellomstore virksomheter 

ble fritatt og det pålagte kravet om å tilby generell 

opplæring utgikk. Med andre ord var de ikke lenger 

pålagt å betale skatt dersom det ikke ble tilbudt ge-

nerell opplæring til de ansatte. Resultatet av denne 

endringen var en nedgang i pålagt generell opplæ-

ring. Imidlertid førte endringen med seg en kompen-

serende oppgang i virksomhetsspesifikk opplæring. 

Ordningen hadde derfor ingen effekt på totalt opp-

læringsnivå. En korrekt vurdering av ordningens ef-

fektivitet må derfor ta i betraktning at virksomheter 

ser ut til å erstatte spesifikk opplæring med generell 

opplæring.10 

Et eksempel på en uheldig innretning ev en støtte-

ordning til EVU kommer fra Nederland. Støtteord-

ningen ga kun støtte til etter- og videreutdanning av 

personer over 40 år, for å øke deltakelsen blant 

disse. En evaluering av ordningen fant imidlertid at 

de samlede investeringene i EVU ikke økte, men at 

investeringene ble utsatt til etter arbeidstakeren 

hadde passert 40 år (Leuven & Oosterbeek, 2004). 

Dette ble ikke vurdert som en gunstig vridningsef-

fekt for samfunnet og ordningen ble avskaffet. 

 

 

 

 

                                                      
10 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. 
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Kunnskap om hvordan partene i arbeidslivet arbei-

der med og investerer i kompetanseutvikling er av-

gjørende for å utforme Kompetansefunn på en hen-

siktsmessig måte.  

I dette kapittelet redegjør vi for hva som er de vik-

tigste kildene til læring i arbeidslivet, hvor mye virk-

somhetene investerer av tid og penger i kompetan-

seutvikling og hvordan investeringene kan tenkes å 

påvirkes dersom det innføres en skatteinsentivord-

ning rettet mot å øke investeringene kompetanse og 

kunnskap. Informasjonen i kapittelet er basert på of-

fentlig tilgjengelig statistikk, tidligere analyser og in-

tervjuer gjennomført i dette prosjektet. 

4.1 Læring i det daglige arbeidet den viktigste kil-

den til kompetanseutvikling 

SØA (2018a) finner at å legge til rette for læring 

gjennom det daglige arbeidet er den viktigste kilden 

til kompetanseutvikling i et utvalg av norske virk-

somheter. Funnene stemmer godt overens med 

NHOs Kompetansebarometer 2017, hvor mer enn 

90 prosent av virksomhetene oppgir at kompetan-

seheving foregår internt i bedriften gjennom erfa-

ringsutveksling mellom ansatte. 

Flere av virksomhetene som er intervjuet i SØA 

(2018a) oppgir å ha kompetanseutviklingsstrategier 

som bygger på 70-20-10-modellen. Modellen legger 

opp til at hovedvekten (70 prosent) av læringen skal 

skje i det daglige arbeidet. Dette er blant annet gjen-

nom at medarbeiderne får varierte oppgaver og nye 

ansvarsområder, uten at disse endringene forutset-

ter organisert opplæring.  

20 prosent skjer gjennom mer organisert, men fort-

satt uformell læring som jobbrotasjon, kunnskapsut-

veksling med kolleger og lignende.  

De siste 10 prosentene av læringen skjer etter 

denne modellen gjennom deltakelse i formelle og 

ikke-formelle formelle kurs. 

Når en virksomhet utvikler de ansattes kompetanse 

etter 70-20-10-modellen er ervervelse og utvikling 

av ny kunnskap sentralt i alle ledd. Læring i det dag-

lige arbeidet bygger imidlertid i større grad på kom-

petansen arbeidstakerne har ervervet tidligere, 

gjennom deltakelse i både formelle og ikke-formelle 

kurs.  

Arbeidstakerne opparbeider og bygger på sin kom-

petanse gjennom ulike tiltak og læringsformer gjen-

nom hele livet. Tradisjonelt opparbeides de formelle 

kvalifikasjonene i stor grad som en del av arbeids-

takernes førstegangsutdanning som så suppleres 

med ikke-formelle etterutdanningskurs, som er di-

rekte relevante for en stilling eller arbeidsgiver. 

Denne fordelingen gjenspeiles også til en viss grad 

i deltakelsen i etter- og videreutdanning blant de 

sysselsatte. Kun 8 prosent av de sysselsatte deltok 

i formell videreutdanning i 2017, mens om lag halv-

parten har deltatt i ikke-formell opplæring, jf. figur 

4.1 og figur 4.2. 

Figur 4.1 Andel av sysselsatte som deltok i formell 
videreutdanning (20-66 år) 

 
Kilde: Keute og Drahus (2017). 
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Figur 4.2 Andel som deltok i ikke-formell opplæring 
(20-66 år) 

 
Kilde: Keute og Drahus (2017). 

Som figurene viser er andelen som deltar i både for-

mell videreutdanning og ikke-formell opplæring la-

vere i privat enn i offentlig sektor. 

I tillegg til deltakelse i kurs og annen utdanning skjer 

en stor del av læringen i arbeidslivet utenom orga-

niserte opplæringsopplegg. Aktiviteten må imidlertid 

være planlagt og ha et definert formål om ervervelse 

av ny kunnskap, som skiller uformell læring fra tilfel-

dig læring. Mange arbeidstakere oppgir å ha stor 

gevinst av uformell læring (Berg, 2011). Eksempler 

på denne type læring er jobbrotasjon og organisert 

kunnskaps- og erfaringsutveksling blant kolleger, 

for eksempel gjennom faglige nettverk. 

Sammenhengen mellom ulike kilder til læring og 

deltakelse gjenspeiles også i Kompetansebarome-

teret 2018. Om lag halvparten av virksomhetene be-

nytter erfaringsutveksling mellom kolleger, samt in-

terne og eksterne kurs for å heve kompetansen 

blant de ansatte, mens mellom 10 og 15 prosent av 

virksomhetene benytter EVU i form av formell ut-

danning på fagskole-, universitets- eller høyskole-

nivå. 

I Lærevilkårsmonitoren oppgir mer enn 4 av 5 sys-

selsatte at de har gode eller svært gode muligheter 

til å lære i det daglige arbeidet. Kun 3 prosent opp-

lever dårlige muligheter til å lære. Mulighetene til å 

lære er relativt like på tvers av både alder, utdan-

ningsnivå og geografi. Forskjellene er imidlertid noe 

større på tvers av ulike yrkesgrupper. Personer i le-

derstillinger og yrker som krever akademisk kompe-

tanse fra universitet eller høyskole oppgir oftest å ha 

gode læringsmuligheter i det daglige arbeidet, mens 

læringsmulighetene er noe mer begrenset i mer ma-

nuelle yrker innen renhold og renovasjons- og gjen-

vinningstjenester, jf. figur 4.4. 
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Figur 4.3 Andel av NHO-bedrifter som benyttet følgende former for kompetanseheving i 2018 

 
Kilde: Rørstad mfl. (2018). 
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Figur 4.4 Andel sysselsatte med gode læringsmulig-
heter i arbeidet (22-66 år), etter yrke 

 
Kilde: Keute og Drahus (2017). 

Note: Skalaen på y-aksen begynner på 40%. 

4.2 Kompetanseheving viktigste strategi for å 

dekke udekkede kompetansebehov 

NHOs Kompetansebarometer kartlegger årlig kom-

petansebehovene blant medlemsvirksomhetene i 

NHO. I 2018 finner Kompetansebarometeret at 

rundt 6 av 10 virksomheter har udekkede kompe-

tansebehov i stor eller noen grad. Andelen virksom-

heter med udekket kompetansebehov har vært sta-

bil over de siste fem årene. Andelene varierer imid-

lertid på tvers av næringer og landsforeningene i 

NHO. Rundt 70 prosent av virksomhetene i Abelia 

og Norsk Industri oppgir udekkede kompetansebe-

hov, sammenlignet med rundt 50 prosent i NHO 

Service og handel. 

Virksomhetene oppgir ulike strategier for å dekke 

sine udekkede kompetansebehov. Avhengig av 

kompetansebehovets karakter kan det for eksempel 

være hensiktsmessig å sette ut tjenester til andre 

eller å leie inn midlertidig ekspertise. De viktigste 

strategiene for å dekke virksomhetens kompetanse-

behov framstår imidlertid som å heve kompetansen 

blant dagens ansatte, etterfulgt av å rekruttere nye 

ansatte med riktig kompetanse. Mer enn 80 prosent 

av virksomhetene i Kompetansebarometeret som 

har et udekket kompetansebehov oppgir at å heve 

kompetansen til dagens ansatte er en strategi for å 

dekke behovet. Dette bekreftes også av funnene fra 

en europeisk undersøkelse om læring i arbeidslivet 

(Continual Vocational Training Survey, CVTS), hvor 

95 prosent av norske virksomheter svarte at opplæ-

ring av egne ansatte var en viktig strategi for å 

dekke framtidige kompetansebehov. Dette er bety-

delig høyere enn snittet i EU, som var 67 prosent. 

Det kan være flere ulike grunner til at norske virk-

somheter legger så tydelig vekt på videreutvikling 

av dagens ansatte i møte med framtiden. 

For det første har virksomheten allerede en relasjon 

til dagens ansatte. Det innebærer at de har oppar-

beidet betydelig informasjon om både dagens kom-

petanse og arbeidstakerens vilje til å lære nye ting. 

Arbeidstakerne har på sin side inngående kunnskap 

om selskapet, produktene og produksjonsprosess-

ene. Kostnader til opplæring blir dermed et alterna-

tiv til kostnader som er assosiert med rekruttering 

og opplæring av nye ansatte. 

For det andre gir lover og regler et stillingsvern som 

gjør at virksomheter ikke så lett kan si opp arbeids-

takere med utdatert kompetanse (Olberg, Steen, & 

Tønder, 2017). Alle hovedavtalene i arbeidslivet for-

plikter virksomhetene til å dekke kostnader til EVU 

som er i samsvar med virksomhetens behov (NOU 

2019:2, 2019). 

En annen sentral faktor kan være at det er relativt 

lav arbeidsledighet i Norge. Det betyr at det kan 

være vanskelig å finne og rekruttere arbeidstakere 

med relevant kompetanse utenfra. I 2017 var ar-

beidsledigheten i Norge 4,2 prosent, sammenlignet 

med 9,1 prosent i euroområdet (Eurostat, 2018). 
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4.3 Deltakelse i EVU er jevnt fordelt i Norge 

Tilbud av og deltakelse i kompetansehevende tiltak 

kartlegges i flere, både nasjonale og internasjonale, 

undersøkelser. Avhengig av definisjoner, avgrens-

ninger og utvalg varierer resultatene noe på tvers av 

ulike tallgrunnlag. Deltakelse har blant annet blitt 

kartlagt gjennom Lærevilkårsmonitoren, Adult Edu-

cation Survey (AES) og CVTS.  

Resultater fra Lærevilkårsmonitoren er referert i ka-

pittel 4.1. Fordi det offentlige tallgrunnlaget i CVTS 

er noe mer detaljert enn for Lærevilkårsmonitoren 

vil de følgende avsnittene bygge på tallgrunnlaget 

herfra. Hva som defineres som kompetansehe-

vende tiltak i CVTS er beskrevet nærmer i boks 4.1. 

Samlet sett finner CVTS at norske virksomheter i 

stor grad legger til rette for at arbeidstakerne skal 

delta i kompetansehevende tiltak, sammenlignet 

med andre europeiske land. Figur 4.5 viser at mer 

enn 99 prosent av norske virksomheter tilbyr minst 

én form for kompetanseutviklingstiltak til sine an-

satte. Tilsvarende andel for EU er 73 prosent, mens 

den er 87 i Danmark og 93 i Sverige. 

Figur 4.5 Andel av virksomhetene som tilbyr minst 
én form for EVU 

 
Note: Små virksomheter har mellom 10 og 49 ansatte. Mel-
lomstore har mellom 50 og 249 ansatte. Store har 250 eller 

flere ansatte. 
Kilde: CVTS 2015. 

Den mest slående forskjellen mellom Norge og EU 

er imidlertid at det er veldig små forskjeller i hvor 

stor andel av virksomhetene som tilbyr EVU-tiltak 

på tvers av virksomhetsstørrelser. I Norge tilbyr hele 

99 prosent av de små virksomhetene minst én form 

for EVU, mens 100 prosent av de store virksomhet-

ene gjør det samme. Tilsvarende andeler i EU er 69 

prosent for små virksomheter og 95 prosent for 

store virksomheter. 
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Boks 4.1 Undersøkelsen om opplæring i virksom-
heter  
(Continual Vocational Training Survey) 

Hvert 5. år kartlegges virksomhetenes kostnader 
til og investeringer i de ansattes kompetanse. Un-
dersøkelsen kartlegger tilbud av kurs, deltakelse, 
kostnader og kompetansebehov i virksomhetene. 

Undersøkelsen dekker virksomheter med minst 
10 ansatte, men primærnæringene, offentlig for-
valtning, undervisning og helse og omsorg er ikke 
med i utvalget. Siste tilgjengelige referanseår er 
2015. 

Opplæringsbegrepet i CVTS dekker: 

▪ Interne og eksterne kurs 
▪ Planlagte perioder med organisert veiledning 
▪ Fjernundervisning, e-læring, selvstudie 
▪ Interne studiesirkler eller faglige diskusjons-

grupper 
▪ Opplæring gjennom jobbrotasjon eller studie-

besøk hos andre virksomheter 
▪ Deltakelse på konferanser, forelesninger, se-

minarer o.l. der formålet er læring 

I tillegg til deltakelse i opplæring kartlegger CVTS 
virksomhetenes kostnader til etter- og videreut-
danningskurs. Kostnadsberegningene i kapittel 5 
omfatter derfor kun formell utdanning og ikke-for-
mell opplæring finansiert av arbeidsgiver. Kost-
nader til uformelle opplæringstiltak er utenfor, det 
samme er kostnader til opplæring av person som 
omfattes av lærlingeordningen. 

CVTS utgjør tallgrunnlaget for beregninger som 
presenteres i denne rapporten. 
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De samme mønstrene gjør seg gjeldene i Sverige 

og Danmark, hvor den samlede andelen av virk-

somheter som tilbyr EVU er henholdsvis 93 og 87 

prosent. Også her er det imidlertid relativt flere 

større virksomheter som tilbyr EVU enn små. En del 

av forskjellene kan potensielt forklares av at norske 

virksomheter i gjennomsnitt er relativt små, og at 

virksomheter som regnes som store her til lands ka-

tegoriseres under «små og mellomstore virksomhe-

ter» internasjonalt. Det kan imidlertid også skyldes 

at det høye lønnsnivået i Norge driver investeringer 

i ny teknologi, som kombineres med investeringer i 

kompetanseutvikling. 

4.3.1 De fleste virksomheter tilbyr både kurs og 

andre former for EVU 

EVU-aktiviteten som kartlegges i CVTS kan deles 

inn i kursaktivitet og andre former for EVU. EVU-

kurs kan være kjøpt inn fra en ekstern kurstilbyder 

eller utviklet internt. For eksempel har mange kjeder 

i varehandelen utviklet egne interne opplæringspro-

grammer som vil karakteriseres som interne kurs. 

Eksterne kurs kan kjøpes inn fra både private og of-

fentlige tilbydere og kan omfatte både formell vide-

reutdanning og ikke-formell opplæring. 

I tillegg til kursvirksomheten kartlegger CVTS andre 

former for uformell EVU virksomhetene benytter seg 

av. Her inngår blant annet planlagte perioder med 

organisert veiledning, faglige diskusjonsnettverk, 

læring gjennom jobbrotasjon og selvstudie. 

I overkant av 90 prosent av norske virksomheter til-

byr EVU-kurs. Blant de små virksomhetene tilbyr 

89% av virksomhetene en form for interne eller eks-

terne kurs til sine ansatte. Andelen er 99 prosent for 

de store virksomhetene. Om lag de samme ande-

lene gjelder for tilbudet av andre former for EVU. 

Under andre former for EVU er det imidlertid større 

variasjon i hva virksomhetene benytter seg av. Godt 

over halvparten benytter seg av planlagt og organi-

sert veiledning i arbeid. Jobbrotasjon benytter om 

lag en tredel av virksomhetene seg av, men andelen 

er over 50 prosent for store virksomheter. Det 

samme mønsteret gjelder for bruk av læringssirkler 

og faglige nettverk, som resultatene indikerer er 

vanligere blant store enn små virksomheter. 

Figur 4.6 Andel av virksomheter som tilbyr EVU-kurs og andre former for EVU 

 
Note: Små virksomheter har mellom 10 og 49 ansatte. Mellomstore har mellom 50 og 249 ansatte. Store har 250 eller flere 

ansatte. 
Kilde: CVTS 2015. 
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4.3.2 Rundt halvparten av de sysselsatte deltar i 

EVU-kurs  

Selv om norske virksomheter legger til rette for at 

arbeidstakerne skal delta i kompetansehevende til-

tak ved å tilby ulike former for EVU, er ikke dette 

direkte overførbart til faktisk deltakelse. Det er ytter-

ligere to aspekter som er avgjørende for den fak-

tiske deltakelsen: Hvor mange som deltar og i hvil-

ken utstrekning arbeidstakerne deltar. En virksom-

het kan for eksempel tilby kurs til sine ansatte, men 

hvis kun et fåtall av de ansatte deltar vil ikke antall 

virksomheter som tilbyr gi et riktig bilde av de fak-

tiske investeringene i kompetanseutvikling. CVTS 

kartlegger ikke den faktiske deltakelsen i det som 

kategoriseres som «andre former for EVU». Sta-

tistikk og beregninger som presenteres i påfølgende 

kapitler er derfor basert på deltakelsen i interne og 

eksterne EVU-kurs. 

Figur 4.7 viser at i overkant av halvparten av de sys-

selsatte deltar i EVU-kurs. Dette er betydelig høyere 

enn i EU, hvor om lag 2 av 5 deltar i EVU-kurs. Igjen 

ser vi av figuren at deltakelsen i kurs er jevnere for-

delt på tvers av virksomhetsstørrelse i Norge enn i 

EU. Også i Sverige og Danmark er deltakelsen blant 

de sysselsatte mer ujevnt fordelt på tvers av virk-

somhetsstørrelse enn i Norge. Andelen som deltar i 

EVU-kurs finansiert av arbeidsgiver er lavere i Dan-

mark enn snittet for EU, mens i Sverige er andelen 

om lag på nivå med Norge. 

Det siste aspektet ved deltakelsen CVTS kartlegger 

er antall timer som brukes på EVU-kurs i virksom-

hetene, jf. figur 4.8. I Norge er gjennomsnittlig antall 

timer brukt på EVU-kurs per sysselsatt 10,6 timer, 

mot 10 timer i EU. I Sverige og Danmark er antall 

timer per sysselsatt henholdsvis 10,6 og 12. Også 

fordelingen på antall timer er jevnere på tvers av 

virksomhetsstørrelse i Norge enn de andre landene. 

Spesielt stor forskjell er det sammenlignet med 

Danmark, hvor sysselsatte i store virksomheter i 

snitt deltar i hele 16,7 timer EVU-kurs. 

Figur 4.7 Andel av de sysselsatte som deltar i EVU-
kurs 

 
Note: Gjelder kun EVU-kurs. Kategorien «Annen EVU» i figur 

4.6 er ikke målt i figuren. 
Kilde: CVTS 2015. 

Figur 4.8 Gjennomsnittlig antall timer EVU-kurs per 
sysselsatt 

 
Note: Gjelder kun EVU-kurs. Kategorien «Annen EVU» i figur 

4.6 er ikke målt i figuren. 
Kilde: CVTS 2015. 
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4.3.3 Investering i EVU-kurs som andel av arbeids-

kraftkostnader 

En annen hensiktsmessig måte å måle investe-

ringene i EVU på, særlig sett fra virksomhetenes 

perspektiv, er som andel av virksomhetens lønns-

kostnader.11 Dette setter investeringene i perspektiv 

relativt til virksomhetens øvrige arbeidskraftkostna-

der. Samlet sett finner CVTS at norske virksomheter 

i gjennomsnitt investerer 1,8 prosent av lønnskost-

nadene i EVU-kurs, jf. figur 4.9. 

Figur 4.9 Kostnader til EVU-kurs som andel av lønns-
kostnadene, fordelt på virksomhetsstørrelse 

 
Kilde: CVTS 2015. 

Også målt som andel av lønnskostnadene er inves-

teringene likere fordelt på tvers av virksomhetsstør-

relse enn i de fleste andre europeiske land. I både 

EU og Danmark er det en tydelig tendens at større 

virksomheter også investerer en større andel av 

sine lønnskostnader i EVU-kurs.  

Både i Norge og Europa er tendensen at kostna-

dene til EVU-kurs, målt som andel av lønnskostna-

dene, har vært stabile eller økt noe over de siste 10 

 

 

                                                      
11 CVTS måler kostnadene som andel av arbeidskraftkostnader, vi bruker 
begrepet lønnskostnader i denne rapporten. Det betyr imidlertid at ansla-

årene. I Norge har også variasjonen i andelen på 

tvers av virksomhetsstørrelse blitt mindre i den 

samme perioden. 

Figur 4.10 Kostnader til EVU-kurs som andel av 
lønnskostnader, fordelt på næringsgrupper 

  
Note: Informasjon og kommunikasjon inkluderer finansierings- 

og forsikringsvirksomhet. Forretningsmessig tjenesteyting in-
kluderer faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. 

Kilde: CVTS 2015. 

Også på tvers av næringer varierer kostnadene til 

EVU-kurs som andel av lønnskostnadene relativt 

lite i Norge. Grovt sett ser det ut til at kostnadene til 

EVU-kurs henger sammen med utdanningssam-

mensetningen i de ulike næringene. Arbeidsgivere 

innen forretningsmessig tjenesteyting og informa-

sjons- og kommunikasjonstjenester stiller generelt 

krav til lenger formell utdanning enn virksomheter 

innen bygg og anlegg og i industrien. Varehandel 

stiller oftest svært begrensede krav til formell utdan-

gene inkluderer både lønnskostnader og andre sosiale kostnader knyttet 
til arbeidsforholdet. 
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ning, men har ofte betydelig innslag av interne opp-

læringsaktiviteter (SØA, 2017). 

Selv om investeringene, som andel av lønnskostna-

der er relativt like på tvers av virksomhetsstørrelse, 

kan det allikevel være forskjeller i deltakelse blant 

ansatte i små og store virksomheter. Ulstein (2019) 

finner at rundt 45 prosent av de sysselsatte i virk-

somheter med mellom 1 og 19 ansatte deltar i ikke-

formell opplæring, mot om lag 55 prosent i virksom-

heter med 100 ansatte eller flere. Dette kan skyldes 

stordriftsfordeler for virksomheten når de tilbyr kom-

petanseutviklingstiltak til de ansatte, slik at flere an-

satte kan delta for samme ressursbruk. Dette kan 

være et argument for at det er hensiktsmessig å øke 

investeringene i de små og mellomstore bedriftene, 

selv om investeringene som andel av lønnskostna-

dene er relativt like. 

4.3.4 Ukjent fordeling av investeringene 

Gjennomsnittstallene presentert i underkapittelet 

over gir et godt grunnlag for å anslå de samlede in-

vesteringene i kompetanseutvikling, men sier 

mindre om hvordan investeringene er fordelt innad i 

de ulike gruppene. Det samme gjennomsnittsansla-

get kan være et resultat av flere, og til dels svært 

ulike, fordelinger. Det kan være at de fleste virksom-

heter investerer omtrent like mye rundt snittet. Sam-

tidig kan det være slik at noen få investerer veldig 

mye, mens de øvrige virksomhetene investerer i 

mer begrensede mengder. 

Bortsett fra at investeringene i gjennomsnitt ser ut til 

å være relativt jevnt fordelt på tvers av virksomhets-

størrelse i Norge, sammenlignet med andre euro-

peiske land har vi begrenset informasjon om hvor-

dan investeringene fordeles innad i hver størrelses-

gruppe. Jentoft (2019) finner imidlertid at de sam-

lede kostnadene til EVU på virksomhetsnivå er til-

nærmet normalfordelt, selv om det også er noen 

virksomheter som ikke har kostnader til EVU. 

Det er usikkert hvordan dette kan oversettes til 

EVU-kostnader målt som andel av lønnskostna-

dene. På bakgrunn av tilgjengelig informasjon leg-

ger vi til grunn en tilnærmet normalfordeling, jf. figur 

4.11. I figuren representerer den horisontale aksen 

andel av lønnskostnadene virksomhetene investe-

rer, på y-aksen måles antall bedrifter som faller inn 

i hvert intervall for investeringene. Vi legger til grunn 

at om lag 5 prosent av virksomhetene ikke benytter 

seg av EVU til enhver tid. 

Legger vi til grunn fordelingen i figur 4.11 ser vi at 

de fleste virksomhetene investerer et sted rundt 

1,8 prosent av lønnskostnadene, mens det er noen 

som ikke investerer i det hele tatt og noen få som 

investerer betydelig mer. Vi legger også til grunn at 

denne fordelingen er lik på tvers av virksomhets-

størrelser, siden gjennomsnittet varierer relativt lite 

mellom de ulike gruppene. 

Figur 4.11 Fordeling av kostnader til EVU-kurs, målt 
som andel av lønnskostnader 

 
Fordelingen er generert ved bruk av tilfeldig trekking av tall fra 

en normalfordeling. 
Kilde: SØA. 

Med det samme gjennomsnittet, kan imidlertid også 

fordelingen se ut som i figur 4.12, hvor investe-

ringene er betydelig skjevere fordelt. I den høyres-

kjeve fordelingen investerer de fleste virksomhet-

ene mindre enn gjennomsnittet, mens noen få in-
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vesterer betydelig mer enn gjennomsnittet. Motsatt 

i den venstreskjeve kurven, hvor relativt mange ikke 

investerer, men de som investerer gjør det i betyde-

lige mengder. Den røde streken i figuren marker 

gjennomsnittet på 1,8 prosent. 

Figur 4.12 Fordeling av kostnader til EVU i tre sce-
narioer, målt som andel av lønnskostnader 

 
Note: Fordelingene er simulert gjennom tilfeldige trekninger 

fra en normaldistribusjon. 
Grafene øker ved 0 fordi det antas at en andel av virksomhet-

ene ikke tilbyr EVU-kurs.  
Kilde: SØA. 

For en generell ordning vil fordelingen av kostnader 

til EVU ha relativt lite innvirkning på funksjonen av 

ordningen. For mer spesifikke avgrensninger og 

innretninger kan fordelingen imidlertid få avgjø-

rende betydning for både provenyeffekt og potensi-

ell addisjonalitet som følger av ordningen. Vi kom-

mer tilbake til drøfting av hvordan fordelingen kan 

påvirke ulike innretninger av ordningen i kapittel 5. 

 

 

                                                      
12 Kostnaden er justert til 2018-kroner med lønnsvekst i perioden 2015-
2018. 

4.4 Næringslivet investerer mer enn 19 milliarder 

kroner i EVU 

For å anslå de totale investeringene i EVU i norsk 

næringsliv tar vi utgangspunkt i tallgrunnlaget be-

skrevet i kapittel 4 og ytterlige data på virksomhete-

nes kostnader knyttet til EVU. 

CVTS finner at å sette av én time til at en sysselsatt 

skal delta på EVU-kurs koster virksomheten i snitt 

960 kroner12. Kostnadsanslaget inkluderer både di-

rekte kostnader som studie-/kursavgift, ev. kost og 

losji, reisekostnader, mv., samt indirekte kostnader 

i form av lønnskostnaden for deltakeren. Kostnads-

beregningene tar derfor inn over seg at deltakeren 

må erstattes for at virksomheten skal kunne opprett-

holde produksjonen under kursdeltakelsen. Ansla-

gene tar imidlertid ikke inn over seg eventuelle pro-

duktivitetsforskjeller mellom kursdeltakeren og er-

statteren eller kostnader knyttet til å rekruttere er-

statteren. Våre anslag på de totale investeringene i 

EVU-kurs i arbeidslivet er oppsummert i tabell 4.1. 

Tabell 4.1 Anslag på samlede kostnader til EVU-kurs 
i arbeidslivet 

Totalt antall sysselsatte 2 834 200 

Virksomhetenes investeringer i 

kompetanseutvikling (i mill. kr) 
28 849 

Personers investeringer i formell 

videreutdanning (i mill. kr) 
26 781 

Samlede investeringer (i mill. kr) 55 630 

Note: Anslagene forutsetter at deltakelse og kostnader til EVU 
også gjelder for virksomheter og organisasjoner som ikke er 

omfattet av CVTS-undersøkelsen. 
Kilde: CVTS 2015 og SSB, bearbeidet av SØA. 
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Anslagene for personers investeringer i formell vi-

dereutdanning er basert på at Keute og Dra-

hus (2017) finner at 8 prosent av de sysselsatte del-

tar i formell videreutdanning. Beregningen legger vi-

dere til grunn timekostnaden for deltakelse fra 

CVTS. 

Samlet sett anslår vi at virksomheter og sysselsatte 

i norsk arbeidsliv investerer rundt 55,5 milliarder 

kroner i kompetanseutvikling i løpet av 2018. Virk-

somhetene anslås å stå for nærmere 29 milliarder 

av disse kostnadene. 

Med en annen metodisk tilnærming anslår Børing 

og Skule (2013) at samlede lønnskostnader til EVU 

utgjorde 56 milliarder kroner i 2010.13 De anslår at 

41 prosent, eller 23 milliarder, finansieres av ar-

beidsgivere. 

Kompetansefunn slik den er beskrevet i kapittel 3 vil 

imidlertid først og fremst være relevant for det pri-

vate næringslivet. Derfor er det hensiktsmessig å 

avgrense beregningene til sysselsatte og virksom-

heter som driver markedsrettet virksomhet. I 2018 

var det nærmer 1,9 millioner sysselsatte i markeds-

rettet virksomhet. I tabell 4.2 avgrenses bereg-

ningen over til denne delen av det norske arbeidsli-

vet. Vi anslår at markedsrettede virksomheter inves-

terer nærmere 19,2 milliarder kroner i EVU-kurs. 

Dette tilsvarer 1,8 prosent av de totale lønnskostna-

dene i denne delen av norsk arbeidsliv.  

Anslagene i tabell 4.2 danner grunnlaget for drøfting 

av ulike modeller for Kompetansefunn i kapittel 5. 

 

 

                                                      
13 Tallene er justert med lønnsvekst for perioden 2010-2018. 

4.5 Hvordan kan Kompetansefunn påvirke virk-

somhetenes investeringer i EVU? 

Tallgrunnlaget og statistikken presentert i dette ka-

pittelet understreker at både virksomheter og sys-

selsatte investerer betydelige ressurser i å utvikle 

kompetansen i den yrkesaktive befolkningen. Målet 

med å innføre Kompetansefunn er imidlertid å reali-

sere ytterligere investeringer som er nyttige for sam-

funnet, på tross av at de ikke nødvendigvis er lønn-

somme for den enkelte å gjennomføre. Det betyr at 

målet er å fremme addisjonelle investeringer i EVU. 

For å forstå både hvordan bedrifter jobber med 

kompetanseutvikling, hvordan de vurderer sitt in-

vesteringsnivå i kompetanseutvikling opp mot beho-

vet og eventuelt hvilke barrierer som hindrer dem i 

å investere tilstrekkelig i kompetanseutvikling har vi 

intervjuet representanter fra ulike bedrifter i forbin-

delse med prosjektet. 

Informasjonen som er innhentet gjennom intervju-

ene sammenfaller i stor grad med de aggregerte 

statistikkene som er presentert i dette kapittelet. Alle 

fokuserer i størst grad på kompetanseutvikling gjen-

nom det daglige arbeidet. Når grupper av ansatte 

har vært på kurs er det også betydelig fokus på å 

omsette nyervervet kunnskap til produktiv virksom-

het og videre å sikre gode arenaer og kultur for 

kunnskaps- og erfaringsutveksling med kollegaer.  

Kompetansebarometeret 2018 finner at den vik-

tigste årsaken til at virksomheter ikke benytter seg 

av EVU-tilbud er at de ansattes kompetanse tilfreds-

stiller virksomhetens behov. Mer enn fire av ti som 

ikke benytter EVU-tilbud oppgir dette som årsak.  
Tabell 4.2 Anslag på totale investeringer i EVU i 
markedsrettet virksomhet 
Totale lønnskostnader 1 081 768 

Andel av lønnskostnader til 
EVU 

1,8% 

Investeringer i EVU (i mill. kro-
ner) 

19 472 

Kilde: CVTS 2015 og SSB, bearbeidet av SØA 
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For virksomheter som ønsker å tilby EVU til sine an-

satte er det imidlertid finansielle barrierer som fram-

står som viktigst. De finansielle barrierene fungerer 

gjennom to «kanaler».  

Den ene er de indirekte kostnadene knyttet til å 

sette av tid til kompetanseutvikling, dette er også 

den nest viktigste årsaken til at virksomheter ikke 

benytter EVU-tilbud i Kompetansebarometeret. I te-

orien er dette et kostnadsspørsmål, fordi det er et 

alternativ å midlertidig erstatte kursdeltakeren i pro-

duksjonen. Det kan imidlertid være vanskelig i prak-

sis å fylle posisjonen i et begrenset tidsrom, som et 

kurs gjerne er. Det er også sannsynlig at eventuelle 

vikarer eller andre erstattere kan ha lavere produk-

tivitet enn personen som deltar på kurs. 

Det andre aspektet av de finansielle barrierene er at 

de direkte kostnadene knyttet til kursdeltakelsen er 

for store til at virksomheten evner å bære de. De di-

rekte kostnadene er for eksempel kurs-/studieavgift, 

eventuelle kostnader til reise, kost, losji mv.  

Generelt framstår de finansielle barrierene som 

vanskeligst å overkomme for mindre virksomheter. 

Dette skyldes blant annet at én person som går ut 

av produktivt arbeid i en mindre virksomhet har 

større innvirkning på den samlede produksjonen 

enn i en større virksomhet. Gjennomføring av ar-

beidsoppgavene er også i større grad personav-

hengige enn i store virksomheter. Funnene fra inter-

vjuene i dette prosjektet er i tråd med funnene i 

SØA (2018a). 

Intervjuobjektene ble også utfordret på hvordan inn-

føringen av ulike modeller av Kompetansefunn 

kunne påvirke virksomhetens investeringer i EVU. 

Samtlige intervjuobjekter oppgir at en offentlig støt-

teordning vil ha positive effekter på det generelle in-

vesteringsnivået i EVU i næringslivet. Årsaken er to-

delt. Den ene årsaken er at en støtteordning redu-

serer kostnadene, som gjør at virksomheten kan 

tilby og gjennomføre mer EVU med samme mengde 

ressurser. Den andre delen går på at en støtteord-

ning vil bringe kompetanseutviklingsarbeidet, i bre-

dere forstand, på dagsordenen i flere virksomheter. 

Dette kan også gi mer systematisk arbeid med EVU 

og kompetanseutvikling i virksomhetene. 

Fra intervjuene er det overordnede resultatet at 

Kompetansefunn vil gi positiv effekt på investe-

ringene i EVU i næringslivet. Det er imidlertid vans-

kelig å anslå hvor stor effekten er, men intervjuob-

jektene indikerer også at effekten avhenger av stør-

relsen på skattefradraget. Det innebærer at en høy-

ere fradragssats også vil øke investeringene. 

Samlet sett indikerer intervjuobjektene at en gene-

rell Kompetansefunn-ordning med en fradragssats 

på 20 prosent kan øke investeringene med mellom 

fem og ti prosent, noen oppgir enda høyere økning 

opp mot 20 prosent. I denne ordningen kvalifiserer 

alle kostnader til EVU til fradrag, se også kapit-

tel 5.1. 

På spørsmål om hvordan mer avgrensede ord-

ninger vil påvirke investeringene mener flere at ef-

fekten vil være mindre, men fortsatt positiv.  

Noen nevner også at det kan føre til vridningseffek-

ter, som gjør at de vil investere mer i EVU som kva-

lifiserer til skattefradrag. Vridningseffekten vil imid-

lertid påvirkes av hvor relevant alternative former for 

EVU er i forhold til deres behov. 

Siden Kompetansefunn ikke er innført, er det umulig 

både for intervjuobjektene og oss, å gi et eksakt an-

slag på hvor store addisjonelle investeringer som vil 

følge dersom ordningen innføres. Til tross for at 

både skatteinsentivordninger og andre virkemidler 

for å stimulere investeringer i kompetanseutvikling 

er relativt utbredt i mange land, finnes det få under-

søkelser som anslår den reelle effekten av disse 
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ordningene (Bassanini, Booth, Brunello, De Paola, 

& Leuven, 2005).  

Anslag som gjøres av addisjonalitet i denne analy-

sen er basert på den informasjonen vi har tilgjenge-

lig fra intervju og tidligere analyser, samt vår egen 

analyse av hvordan ulike innretninger av Kompetan-

sefunn kan påvirke markedet for kompetanseutvik-

lingstiltak. 
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Under drøfter vi fire forskjellige varianter av Kompe-

tansefunn. Modellene er valgt for å synliggjøre kon-

sekvenser og dilemmaer knyttet til ulike typer til-

skuddsordninger. Selv om det kan tenkes andre ut-

forminger av ordningen, vil de fem variantene likevel 

synliggjøre hvordan Kompetansefunn vil påvirke 

kompetanseinvesteringer og samfunnsøkonomiske 

kostnader. 

Kapittelet gjennomgår hver enkelt modell. Det gis 

en beskrivelse av hvordan ordningen er tenkt utfor-

met, samt begrunnelsen for å innføre ordningen. Vi-

dere beregnes effektene ordningen har på proveny 

og addisjonalitet, basert på datagrunnlaget presen-

tert i kapittel 4. Til slutt gis det en oppsummering 

ved å sammenstille ordningene.  

De alternative innretningene av Kompetansefunn 

som drøftes under er: 

1. Generell Kompetansefunn 

2. Avgrensning til formell videreutdanning 

3. To varianter av en terskelordning: 

▪ Støtte opp til et terskelnivå 

▪ Støtte over et terskelnivå 

4. Avgrensning til ekstern kompetanseutvikling 

Ordningene er analysert ut fra en gitt støttesats på 

20 prosent. Ved å holde støttesatsen konstant på 

tvers av ordningene, muliggjør det en sammenlig-

ning av effekten det ulike ordningene har på addi-

sjonalitet og proveny.   

Beregningene er begrenset til å gjelde virksomheter 

som driver markedsrettet virksomhet, fordi en 

skatteinsentivordning først og fremst vil rette seg 

mot disse. 

 

 

                                                      
14 Det samme gjelder for de andre ordningene som blir presentert i dette 
kapittelet. 

Anslagene i dette kapittelet er begrenset til virksom-

hetenes kostnader til formell videreutdanning (of-

fentlig godkjente kurs) og ikke-formell opplæring (in-

terne og eksterne kurs). Kostnader til andre former 

for EVU gjennom uformell læring (f.eks. læringssirk-

ler, jobbrotasjon mv.) kommer derfor i tillegg til an-

slagene som er gjort i dette kapittelet. Det betyr at 

anslagene begrenses til de investeringene som om-

tales som EVU-kurs i kapittel 4. I dette kapittelet om-

tales disse kun som investeringer i EVU. 

5.1 Ordning 1: Generell Kompetansefunn 

En generell Kompetansefunn er utgangspunktet for 

analysen og fungerer som et referansepunkt for øv-

rige avgrensninger som drøftes under. 

Ordningen omtales som generell Kompetansefunn 

fordi den ikke har noen avgrensninger, hverken på 

type kompetanseutviklingstiltak, næring eller virk-

somhetsstørrelse. Alle markedsrettede virksomhe-

ter med EVU-kostnader er berettiget for skattefra-

drag. Virksomheter som ikke er i skatteposisjon vil 

få det berettigede skattefradraget utbetalt.14 

Ordningen forutsetter imidlertid at kostnader til kom-

petanseutvikling kan dokumenteres, og er på den 

måte i tråd med definisjonene og anslagene i kapit-

tel 4. Det innebærer at organiserte former for EVU, 

formell utdanning og ikke-formell opplæring er inklu-

dert, mens mindre organiserte former som uformell 

opplæring ikke dekkes av ordningen.15  Det inklude-

rer med andre ord alle former for formell utdanning, 

samt kurs som ikke gir formell kompetanse. Også 

kostnader til interne kurs inngår i fradragsgrunnla-

get for denne ordningen. 

15 Uformell opplæring er ikke-organisert læring som skjer gjennom det 
daglige arbeidet. Virksomheter rapporterer ikke kostnader knyttet til denne 
formen for kompetanseutvikling.  
 

5 Drøfting av alternative modeller for Kompetansefunn 
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Begrunnelse 

Formålet med å innføre en generell Kompetanse-

funn-ordning er at det tillater at markedskreftene 

kan styre investeringene i EVU dit de er mest lønn-

somme. Samtidig vil ordningen bidra til at de reali-

serte investeringene i markedet nærmer seg det 

samfunnsøkonomisk optimale nivået, jf. figur 2.2.  

Beregningsgrunnlag 

Provenyeffekten av en generell Kompetansefunn-

ordning er anslått med bakgrunn i tallgrunnlaget om 

deltakelse og kostnader fra kapittel 4. Fradrags-

grunnlaget tilsvarer virksomhetenes samlede kost-

nader til EVU blant sine ansatte. Det samlede pro-

venytapet tar høyde for at addisjonelle investeringer 

vil føre til ytterligere provenytap for staten. 

Tabell 5.1 Totale investeringer og beregnet skatte-
fradrag i ordning 1 
Totale lønnskostnader 1 081 768 

Andel av lønnskostnader til 

EVU 
1,8% 

Fradragsgrunnlag i dag (i mill. 

kr) 
19 472 

Støttesats 20% 

Provenyeffekt uten addisjo-

nelle investeringer (i mill. kr) 
3 894 

Addisjonalitet 10% 

Addisjonelle investeringer (i 

mill. kr) 
1 947 

Provenyeffekt med addisjo-

nelle investeringer (i mill. kr) 
4 284 

Kilde: Eurostat og SSB, bearbeidet av SØA. 

Markedsrettede virksomheter har rundt 19,5 milliar-

der kroner i kostnader til EVU. De samlede kostna-

dene utgjør også fradragsgrunnlaget i denne ord-

ningen.  

Forutsatt en støttesats på 20 prosent vil innføringen 

av en generell ordning, uten at aktørene i markedet 

tilpasser seg, medføre et provenytap på 3,9 milliar-

der kroner. Disse overføringene vil kun støtte EVU-

aktivitet som uansett blir gjennomført, målet med 

ordningen er imidlertid å øke investeringene. 

Kompetansefunn vil redusere virksomhetenes kost-

nader til EVU-tiltak og vri flere investeringer mot 

kompetanseutvikling. Med en støttesats på 20 pro-

sent er et rimelig (men usikkert) anslag at ordningen 

gir 10 prosent økning i investeringene. Dette tilsva-

rer en økning i fradragsgrunnlaget på om lag 1,9 mil-

liarder kroner. Anslaget på addisjonalitet er basert 

på de gjennomførte intervjuene. Intervjuobjektene 

ble innledningsvis spurt om effekten av en slik ord-

ning med en støttesats på 50 prosent. Samlet sett 

anslå de fleste at en slik ordning ville gi økte inves-

teringer på rundt 20 prosent, men indikerte samtidig 

at støttesatsen var avgjørende for økningen. Med 

en støttesats på 20 prosent anslo flere av intervju-

objektene en økning på rundt 10 prosent i investe-

ringene. 

Gitt forutsetningene over øker det beregnede pro-

venytapet til rundt 4,3 milliarder kroner. Dette tilsier 

at de addisjonelle investeringene må ha betydelig 

avkastning for at ordningen skal være samfunns-

økonomisk lønnsom.  

Ordningens egenskaper 

Uten avgrensning tillater den generelle Kompetan-

sefunn-ordningen at markedskreftene styrer EVU-

aktiviteten mot de investeringene som er mest lønn-

somme for næringslivet. Det betyr at de addisjonelle 

investeringene vil rettes mot den type opplæring 

som gir virksomhetene størst produktivitetsgevins-

ter. På den måten blir ordningen veldig relevant for 

de investeringene virksomhetene selv ønsker å 

gjennomføre. 

En utfordring med denne ordningen er likevel at det 

allerede gjennomføres betydelige investeringer i 

kompetanseutvikling. Det innebærer at den gene-

relle ordningen sannsynligvis vil ende opp med å 

støtte store investeringer som også ville blitt gjen-

nomført i fravær av ordningen. 
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For virksomheter som mottar støtte for investeringer 

de uansett ville gjennomført vil tilskuddet gi gevins-

ter om lag på samme måte som en generell skatte-

lette. Hvordan virksomheten opplever at skattefra-

draget er knyttet til investeringer i kompetanse kan 

også påvirke hvordan den enkelte virksomhet rea-

gerer på tilskuddet. For resten av samfunnet opp-

står det et tap. Uavhengig av om tilskuddet finansie-

res ved generelle skatteøkninger eller ved å redu-

sere andre offentlige utgifter (som også har et for-

mål). Det samfunnsøkonomiske tapet av en slik 

overføring av midler fra samfunnet til virksomheter 

med kompetanseinvesteringer kan anslås til 20 pro-

sent av provenytapet.16 

Formålet med Kompetansefunn er å støtte opp un-

der investeringer som gir positive smitteeffekter for 

samfunnet (eksterne effekter). Fordi det nærmest er 

umulig å måle størrelsen på smitteeffektene er det 

vanskelig å vurdere hvilke typer kompetanseinves-

teringer som har de største gevinstene for samfun-

net samlet sett. Fordi virksomhetenes investeringer 

styres av privat avkastning kan det imidlertid tenkes 

at de investeringene som gir størst produktivitetsge-

vinster for den enkelte virksomhet ikke er de som 

genererer de største positive smitteeffektene for 

samfunnet samlet sett. Hvis så er tilfelle vil ikke den 

generelle ordningen rette investeringene mot kom-

petanseutviklingstiltakene med den største sam-

funnsmessige gevinsten. 

Innføringen av Kompetansefunn vil kunne gi økte 

administrasjonskostnader både for de private virk-

somhetene som inngår i ordningen, og for myn-

dighetene som skal administrere ordningen og fung-

ere som et kontrollorgan. 

 

 

                                                      
16 Jf. Rundskriv R-109/2014 fra Finansdepartementet. 
17 Antall virksomheter i Norge fratrukket næringskode 84 (Offentlig admi-
nistrasjon og Forsvar), 85 (Undervisning), 86 (Helsetjenester), 87 (Pleie- 
og omsorgstjenester) og 88 (Sosiale omsorgstjenester). 

Virksomhetene som ønsker å benytte ordningen må 

innføre nye rutiner for timeføring for ansatte, intern-

kontroll og rapportering til offentlige myndigheter for 

å søke om refusjon. Dette vil innebære en engangs-

investering for å tilpasse dagens rapporteringssys-

temer. Når rutinene er på plass vil det trolig være 

begrenset ressursbruk knyttet til dette. 

Til sammenligning tilsier erfaringer fra Skattefunn at 

virksomhetene bruker om lag 40 timer på å skrive 

en prosjektbeskrivelse og sluttrapport knyttet til pro-

sjektet. Dette framstår som betydelig mer omfat-

tende enn hva som vil kreves for Kompetansefunn-

midler. Imidlertid vil det innebære ressursbruk fra 

langt flere bedrifter ettersom Kompetansefunn i 

praksis vil være aktuelt for alle virksomheter med 

ansatte. 

For å anskueliggjøre denne ressurskostnaden har 

vi gjennomført et forenklet regneeksempel. Dersom 

det er 163 000 virksomheter17 som søker refusjon 

fra Kompetansefunn, og disse i gjennomsnitt bruker 

et halvt dagsverk per år (4 timer) ekstra i administra-

sjonskostnader i forbindelse med dette, vil den år-

lige ressurskostnaden være på drøyt 400 millioner 

kroner.18 

For myndighetene består de administrative kostna-

dene hovedsakelig i å godkjenne dokumenterte 

kostnader til kompetanseutvikling, samt oppføl-

gende kontroll og kostnader til å håndtere fradra-

gene ved skatteoppgjøret. 

Risikoen for misbruk kan innebære til dels betydelig 

ressursinnsats fra myndighetenes side. Misbruk av 

ordningen kan skje på flere måter. For det første kan 

det medføre større kostnader for samfunnet i tilfeller 

der virksomheter overrapporterer sine kostnader til 

18 Vi har lagt til grunn lønnskostnader er time på 656 kroner (gjennomsnit-
tet for private virksomheter) i 2018. 
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etter- og videreutdanning. Manglende kontroll og 

godkjenning av opplæringstiltakene kan også med-

føre at deler av skattefradraget går til opplæring 

med mangelfull kvalitet og avkastning. Risikoen for 

misbruk av ordningen øker behovet for et kontrollor-

gan, som resulterer i økte administrasjonskostna-

der. 

Til sammenligning er de administrative kostnadene 

for myndighetene til Skattefunn anslått til om lag 29 

millioner kroner i 2015, dette tilsvarer 1 prosent av 

det samlede skattefradraget. Det er grunn til å for-

vente at administrasjonskostnadene for myndighet-

ene vil være noe høyere i forbindelse med Kompe-

tansefunn. Årsaken til dette resonnementet er at det 

er betydelig flere virksomheter å kontrollere. 

5.2 Ordning 2: Avgrensing til formell videreut-

danning 

I ordning 2 avgrenses Kompetansefunn til kun å 

gjelde virksomhetenes kostnader til formell videre-

utdanning. Videreutdanning omfatter kun kompe-

tanseutviklingstiltak som er offentlig godkjent og le-

der til formell kompetanse. Formell utdanning på 

alle nivåer inngår i definisjonen, men kostnader til 

etterutdanning i form av ikke-formelle kurs omfattes 

ikke. 

Alle markedsrettede virksomheter som har kostna-

der til videreutdanning av ansatte er kvalifisert for 

skattefradrag. 

Begrunnelse 

Formell utdanning gir kunnskap som ofte er anvend-

bare på flere områder i arbeidsmarkedet. Det kan 

argumenteres for at videreutdanning karakteriseres 

som mer generell i forhold til andre former for kom-

petanseutvikling. Dette bekreftes også av intervjuer 

med representanter for virksomheter, som finner at 

risikoen for at den ansatte slutter etter å ha deltatt i 

formell utdanning oppleves som større enn andre 

former for kompetanseutvikling (SØA, 2018a). Ar-

gumentasjonen følger også av at etterutdanning 

som i stor grad finansieres av arbeidsgiver er mer 

virksomhetsspesifikk. 

Dersom de positive smitteeffektene av videreutdan-

ning er større enn for etterutdanning kan markeds-

svikten for investeringer i videreutdanning være re-

lativt større enn for etterutdanning. For arbeidsta-

kernes muligheter på arbeidsmarkedet kan det også 

tenkes at formell utdanning har en sterkere signal-

effekt enn annen opplæring. Det bidrar i så fall til å 

redusere informasjonsskjevheter om arbeidstaker-

nes kompetanse i arbeidsmarkedet. 

Beregningsgrunnlag 

Beregningen av virksomhetenes kostnader til vide-

reutdanning er basert på flere ulike kilder.  

Keute og Drahus (2017) finner at 8 prosent av de 

sysselsatte deltar i formell videreutdanning. Fra 

CVTS har vi at sysselsatte under videreutdanning i 

snitt bruker 123 timer på et år. Vi legger til grunn den 

samme totale timekostnaden på 960 kroner per 

opplæringstime. På bakgrunn av dette anslås de to-

tale kostnadene til videreutdanning å utgjøre 17,8 

milliarder kroner. 

Videre anslår Børing og Skule (2013) at arbeidsgi-

ver finansierer 15 prosent av de totale kostnadene 

til videreutdanning i arbeidslivet. Fradragsgrunnla-

get uten addisjonelle investeringer er beregnet til 

2,67 milliarder kroner, som kun er om lag 14 prosent 

av fradragsgrunnlaget i den generelle ordningen. 

Provenyeffekten som følge av avgrensningen til vi-

dereutdanning er følgelig også betydelig mindre enn 

den generelle ordningen. Provenytapet er beregnet 

å utgjøre 534 millioner med dagens investerings-

nivå. 
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Tabell 5.2 Totale investeringer og beregnet skatte-
fradrag i ordning 2 
Andel av de sysselsatte som 

deltar i VU 
8 % 

Timer per deltaker 123 

Totale kostnader (i mill. kr) 17 782 

Virksomhetene finansierer 15 % 

Fradragsgrunnlag i dag (i mill. 

kr) 
2 667 

Støttesats 20% 

Provenyeffekt uten addisjo-

nelle investeringer (i mill. kr) 
534 

Addisjonalitet i VU 30 % 

Addisjonelle investeringer i 

VU (i mill. kr) 
800 

Samlet provenyeffekt (i mill. 

kr) 
694 

Addisjonelle investeringer, 

samlet sett 
5 % 

Kilde: Keute og Drahus (2017), Eurostat, SSB og Børing og 
Skule (2013), bearbeidet av SØA. 

Legger vi til grunn en addisjonalitet på 30 prosent 

økning i virksomhetenes investeringer i videreut-

danning øker det samlede provenytapet til 694 mil-

lioner kroner. Samlet sett innebærer det at de totale 

investeringene i EVU øker med 5 prosent. 

Dette nivået på addisjonaliteten følger av en anta-

kelse om at tilbudet av formell videreutdanning også 

i større grad tilpasses etterspørselen. Med betydelig 

økning i etterspørselen legger vi også til grunn at 

kurstilbydere som i dag ikke tilbyr formelt godkjente 

kurs vil tilpasse seg denne ordningen. Uten tilpas-

ninger i tilbudet er det imidlertid grunn til å anta at 

addisjonaliteten som følger av denne ordningen er 

betydelig lavere. I intervjuer oppgir representanter 

for virksomhetene at dagens tilbud om formell vide-

reutdanning oppleves som relativt lite relevant for 

virksomhetenes behov. 

Ordningens egenskaper 

Fordi virksomhetene investerer relativt lite i videre-

utdanning i dag har en ordning avgrenset til videre-

utdanning sannsynligvis et større potensial for å ut-

løse addisjonelle investeringer enn den generelle 

ordningen.  

Addisjonaliteten avhenger imidlertid av at tilbudet av 

videreutdanning dekker virksomhetenes kompetan-

sebehov. I NHOs Kompetansebarometer 2017 er 

kun 15 prosent av virksomhetene helt enige i at «ut-

danningsinstitusjonene tilbyr de kurs og utdannings-

tilbud som bedriften trenger» (NIFU, 2017, s. 40). Til 

grunn for addisjonalitetsberegningen i tabell 5.2 lig-

ger en forutsetning om vridning av både eksiste-

rende og nye investeringer mot investeringer i vide-

reutdanningstilbudet framstår som mer attraktivt 

enn i dag. Dersom disse dynamiske effektene ikke 

realiseres vil addisjonaliteten begrenses betydelig.  

På tross av at formell utdanning kan ha en tydeli-

gere signaliseringseffekt for kompetansenivået til en 

arbeidstaker er ikke dette nødvendigvis kvaliteter 

virksomhetene er interessert i når de ansatte de har 

i dag skal videreutvikles. Med mer generell kompe-

tanse blir det også viktigere å tilpasse nyervervet 

generell kompetanse for å kunne omsette denne i 

markedet. Det kan være betydelige kostnader knyt-

tet til denne tilpassingen som reduserer gevinsten 

av investeringen (SØA, 2018a). 

Som følge av at denne ordningen er avgrenset til 

formell videreutdanning vil den i størst grad være 

relevant for virksomheter i næringer som i større 

grad deltar i formell opplæring. For eksempel kan 

det føre til at varehandelen, hvor virksomhetene i 

stor grad baserer seg på intern opplæring av an-

satte faller, utenfor ordningen (Olberg, Steen, & 

Tønder, 2017). Som andel av sysselsettingen er det 

flest personer som allerede har fullført utdanning på 

universitets- og høyskolenivå som deltar i formell vi-

dereutdanning (Keute & Drahus, 2017). Det gjør at 

ordningen kan være relativt viktigere for virksomhe-

ter som sysselsetter mange med høyere utdanning. 

Det er usikkert, men sannsynlig, at en avgrensning 

til videreutdanning vil gi vridningseffekter fra inves-

teringer i ikke-formell opplæring mot videreutdan-
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ning. Grunnen er at det er kun kostnadene til vide-

reutdanning som kvalifiserer til skattefradrag og in-

vesteringer i videreutdanning blir dermed relativt 

mer lønnsomme. Vridningseffektene som følger av 

ordningen kan slå ut på ulike måter og ha både po-

sitive og negative konsekvenser for virksomhetene 

og samfunnet. 

For det første kan vridningseffektene resultere i at 

de samlede investeringene i EVU ikke øker, men at 

bruken av ikke-formell opplæring reduseres tilsva-

rende økningen. Det medfører i så fall at ordningen 

ikke medfører addisjonelle investeringer i EVU sam-

let sett. Om dette er negativt eller positivt for sam-

funnet avhenger av om avkastningen på investe-

ringene som nå gjøres i videreutdanning er høyere 

enn de som tidligere ble gjort gjennom ikke-formell 

opplæring. Her må man også ta hensyn til eventu-

elle produktivitetseffekter av de alternative investe-

ringene som påvirker bedriften direkte. Dersom å vri 

investeringene mot videreutdanning gir større sam-

funnsmessige gevinster er dette en ønsket vrid-

ningseffekt. 

Dersom det ikke oppstår vridende effekter i betyde-

lig grad vil størsteparten av de addisjonelle investe-

ringene i virksomhetene kommer i tillegg til den 

ikke-formelle opplæringen som allerede gis. Da vil 

sannsynligvis den samfunnsmessige gevinsten av 

ordningen være større. 

Det er imidlertid et tredje potensielt utfall knyttet til 

vridningseffekter i denne ordningen. I dag er det ho-

vedsakelig arbeidstakerne som finansierer investe-

ringene i videreutdanning. Dette kan være som 

følge av en effektiv tilpasning hvor personer inves-

terer i generell formell kompetanse og virksomheter 

tilpasser og foredler kompetansen gjennom mer 

spesifikk etterutdanning. Dersom virksomheter in-

vesterer mer i formell kompetanseutvikling kan det 

føre til at individenes investeringer faller tilsvarende. 

Dette kan på en side være en uheldig vridningsef-

fekt, på den annen side kan det potensielt føre til at 

de investeringene som faktisk gjøres i videreutdan-

ning er mer relevante og gir høyere avkastning i ar-

beidsmarkedet. 

At økt etterspørsel etter videreutdanning kan føre 

med seg dynamiske effekter, spesielt på tilbudssi-

den, ligger til grunn for antakelsen om høy addisjo-

nalitet i kostnadene til videreutdanning som følge av 

denne ordningen. Økt etterspørsel vil naturlig til-

trekke seg private aktører til markedet for videreut-

danning. Ordningen bør imidlertid også sees i sam-

menheng med hvilke insentiver de offentlige utdan-

ningsinstitusjonene har til å legge til rette for videre-

utdanning. 

I en verden med rask utvikling av både teknologi og 

kunnskap er det også et spørsmål om hvor rigid 

kurstilbudet i offentlige utdanningsinstitusjoner er, i 

den forstand at det tar lang tid før utdanningsinstitu-

sjonene tilpasser seg teknologiske endringer som er 

relevante for næringslivets behov. Et rigid kurstilbud 

vil være mindre relevant for virksomheter som kon-

tinuerlig må være oppdaterte på den siste kunnska-

pen og teknologien som er tilgjengelig. 

Sammenlignet med ordning 1 er det motstridende 

effekter for størrelsen på de administrative kostna-

dene knyttet til denne ordningen. 

For virksomhetene vil sannsynligvis ordningen føre 

til at de administrative kostnadene per arbeidstaker 

øker noe. Dette følger av at det vil være noe mer 

arbeid knyttet til å søke opptak til formelle kurs. 

For myndighetene vil eventuelle dynamiske effekter 

i tilbudet av formell videreutdanning medføre økt ak-

tivitet for å godkjenne disse kursene, sammenlignet 

med ordning 1. Flere søknader til formelle kurs vil 

også øke ressursbruken i opptaksfasen til offentlige 

og private kurstilbydere noe. 

For både virksomheter og myndighetene vil imidler-

tid ordningen omfatte et betydelig mindre antall in-

vesteringer og virksomheter. Dette reduserer isolert 

sett de administrative kostnadene. Basert på ande-
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len som deltar i formell videreutdanning i dag venter 

vi at denne ordningen vil være forbundet med de la-

veste administrative kostnadene av alle ordningene. 

Dette følger også av at deltakelse i formelle utdan-

ningstilbud gjør kontroll enklere. 

5.3 Ordning 3: To innretninger av en terskelord-

ning 

En annen måte å innrette Kompetansefunn på er 

slik at kun en andel av de totale investeringene kva-

lifiserer til skattefradrag. Begge ordningene kan be-

grunnes med et ønske om å begrense provenytapet 

knyttet til ordningen, men de to ordningene retter 

seg mot ulike aspekter av investeringene i kompe-

tanse. Spesifikt vil vi se på to terskelordninger. I den 

første ordningen får alle virksomheter støtte for 

kostnader til EVU, opp til en terskel. I den andre ord-

ningen får virksomheten støtte for alle kostnader 

som overstiger en terskel.  

Terskelordningen kan potensielt knyttes til ulike mål 

på virksomhetenes investeringer i EVU. I dette ka-

pittelet legger vi imidlertid til grunn at terskelen må-

les mot kostnader til EVU som andel av lønnskost-

nadene i virksomheten. 

I dette underkapittelet vil hvordan investeringene i 

EVU fordeler seg være av særlig betydning for pro-

venytapet som følger av ordningen, jf. kapittel 4.3.4. 

5.3.1 Ordning 3A: Skattefradrag for kostnader un-

der en viss prosent 

Den første terskelordningen er innrettet slik at alle 

kostnader en virksomhet har til EVU, opp til en for-

håndsdefinert terskel, kvalifiserer til skattefradrag. I 

praksis betyr det at en virksomhet som investerer 

mer enn terskelnivået har rett på fradragsgrunnlag 

tilsvarende: 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑔𝑟𝑢𝑛𝑛𝑙𝑎𝑔 = 𝐿ø𝑛𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗ 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑘𝑒𝑙 

Virksomheter som investerer mindre får proporsjo-

nalt mindre i samsvar med andelen av lønnskostna-

dene som investeres: 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑔𝑟𝑢𝑛𝑛𝑙𝑎𝑔

= 𝐿ø𝑛𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

∗ 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙 𝐸𝑉𝑈 𝑠𝑜𝑚 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑙ø𝑛𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

I den faktiske utformingen av Kompetansefunn vil 

det være både mulig, og sannsynligvis hensikts-

messig, å la terskelen variere på bakgrunn av næ-

ring eller andre kategoriseringsvariable.  

Begrunnelse 

Å innrette Kompetansefunn til å gi støtte til investe-

ringer opp til en terskel tjener to formål. 

For det første styrker den først og fremst insenti-

vene for virksomheter som i dag investerer relativt 

lite i EVU. Virksomheter som i dag investerer mindre 

enn terskelen har et insentiv til å øke sine investe-

ringer, for da øker også fradragsgrunnlaget. For 

virksomheter som ligger over terskelen vil imidlertid 

ikke en økning i investeringene gi rett på økt skatte-

fradrag. Denne ordningen retter seg derfor mot en 

bekymring om at de som investerer en liten andel 

av lønnskostnadene i EVU er sårbare for de end-

ringene arbeidslivet står ovenfor. Dette kan for ek-

sempel være knyttet til Regjeringens mål om at 

«ingen skal gå ut på dato» i arbeidslivet 

(Statsministerens kontor, 2019, s. 79). 

Det andre formålet avgrensningen tjener er av mer 

praktisk art for myndighetene. Fordi denne ord-

ningen er begrenset til gitt andel av virksomhetenes 

lønnskostnader setter den automatisk et tak for hvor 

stort provenytap ordningen kan føre til. Dersom ord-

ningen innrettes som et terskelnivå som andel av 

lønnskostnadene vil dette taket også utvikles på en 

relativt forutsigbar måte, i takt med lønnsutviklingen 

i samfunnet. Selv om alle virksomheter i landet in-

vesterer over terskelnivået, vil aldri provenytapet 
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som følger av ordningen bli større enn terskelnivå-

ets andel av de totale lønnskostnadene. 

𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑦𝑡𝑎𝑝

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑙ø𝑛𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑖 𝑛æ𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙𝑖𝑣𝑒𝑡

∗ 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑘𝑒𝑛𝑖𝑣å 

Beregninger 

I beregningen av denne ordningen legger vi til grunn 

at terskelnivået for ordningen settes slik at virksom-

hetenes kostnader til EVU opp til 1 prosent av 

lønnskostnadene kvalifiserer til skattefradrag. 

Det maksimale provenytapet som følger av ord-

ningen er derfor relativt enkelt å anslå, jf. tabell 5.3. 

1 prosent av de totale lønnskostnadene i 2018 til-

svarer om lag 10,8 milliarder kroner. Med en støtte-

sats på 20 prosent av kostnadene vil ordningen 

maksimalt føre til et provenytap på rundt 2,16 milli-

arder kroner i 2018. For gitt terskelnivå og støttesats 

vil imidlertid det maksimale provenytapet følge den 

generelle lønnsveksten i økonomien. 

Tabell 5.3 Maksimalt provenytap i ordning 3a 

Totale lønnskostna-
der (i mill. kr) 

1 081 768 

Terskelnivå 1% 

Maksimalt fradrags-
grunnlag (i mill. kr) 

10 818 

Støttesats 20% 

Maksimalt proveny-
tap (i mill. kr) 

2 164 

Kilde: Eurostat og SSB, bearbeidet av SØA. 

For å anslå den faktiske provenyeffekten må vi imid-

lertid legge til grunn ytterligere forutsetninger om 

hvordan investeringene i EVU er fordelt på tvers av 

virksomhetene. I de følgende beregningene legger 

vi til grunn at investeringene er fordelt som i figur 

4.11. Videre antar vi at ordningen innføres med et 

terskelnivå på 1 prosent virksomhetens lønnskost-

nader. Med disse forutsetningene til grunn kan vi gi 

et anslag på hvilket provenytap som vil følge av 

denne ordningen. 

Gitt denne fordelingen investerer 74 prosent av virk-

somhetene allerede mer enn 1 prosent av sine 

lønnskostnader i EVU. Ettersom disse virksomhet-

ene har rett på fradrag for sine kostnader opp til 

1 prosent, resulterer dette i et fradragsgrunnlag for 

disse virksomhetene på rundt 8 milliarder kroner. 

Tabell 5.4 Provenyeffekt i dag og potensiell addisjo-
nalitet som følge av ordning 3A 

Terskelnivå 1% 

Andel av virksomhetene som 
investerer mer enn terskelen 

74% 

Fradragsgrunnlag for virksom-
heter over terskelen (i mill. kr) 

8 053 

Fradragsgrunnlag for øvrige 
virksomheter (i mill. kr) 

1 410 

Addisjonalitet for virksomheter 
under terskelen 

10% 

Samlet fradragsgrunnlag (i 
mill. kr) 

9 463 

Støttesats 20% 

Skattefradrag / støttebeløp (i 
mill. kr) 

1 893 

Addisjonalitet 1,5% 

Samlet provenyeffekt (i mill. 
kr) 

1 921 

Kilde: CVTS og SSB, bearbeidet av SØA. 

For virksomheter som ikke investerer mer enn ters-

kelnivået avhenger fradragsgrunnlaget av det fak-

tiske investeringsnivået, som er i intervallet mellom 

0 og 1 prosent av lønnskostnadene. Det samlede 

fradragsgrunnlaget for disse virksomhetene er be-

regnet til 1,4 milliarder kroner. 

For virksomhetene som investerer mindre enn ters-

kelen i dag vil ordningen ha samme funksjon som 

den generelle ordningen, og antas dermed å ha 

samme addisjonalitet for denne gruppen, på rundt 

10 prosent. For virksomheter som ligger over ters-

kelen vil ikke ordningen gi styrkede insentiver til å 

øke investeringene, og de addisjonelle investe-

ringene antas dermed å være beskjedne. Dette re-
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sulterer i en samlet addisjonalitet for ordningen på 

rundt 1,5 prosent. 

Samlet sett er provenyeffekten, gitt forutsetningene 

over, beregnet til rundt 1,9 milliarder kroner. Det in-

nebærer at det samlede fradragsgrunnlaget nær-

mer seg maksimalgrensen, men gitt utformingen av 

ordningen vil provenyeffekten aldri overstige den 

maksimale grensen gitt av terskelverdien. 

Ordningens egenskaper 

En av de positive egenskapene ved denne ord-

ningen er at den styrke insentivene til å øke inves-

teringene i virksomheter som i dag investerer en re-

lativt liten andel av sine lønnskostnader i EVU. For 

en virksomhet som ligger under terskelnivået vil 

skattefradraget redusere kostnadene knyttet til å 

øke investeringene, fordi fradragsgrunnlaget vil øke 

i takt med investeringene opp mot terskelen. Ord-

ningen stimulerer derfor alle virksomheter til å in-

vestere et minimumsnivå i kompetanseutvikling. 

Særlig relevant er en slik type ordning dersom det 

er bekymring knyttet til at noen virksomheter inves-

terer relativt lite i etter- og videreutdanning av de an-

satte. 

En annen positiv egenskap ved ordningen er at den 

er relativt fleksibel. Dersom bekymringen er at noen 

virksomheter ikke investerer i EVU i det hele tatt, 

kan ordningen tilpasses dette. Det kan for eksempel 

være et alternativ å sette terskelnivået lavere, men 

øke støttesatsen for å realisere investeringer blant 

de som investerer aller minst. Med den rette kombi-

nasjonen av terskelnivå og støttesats kan dette gjø-

res uten at det maksimale provenytapet som følger 

av ordningen påvirkes. 

Ordningen slik den er skissert over styrker insenti-

vene for virksomheter som investerer under terske-

len til å investere mer. For virksomheter som alle-

rede investerer mer enn terskelen vil imidlertid ord-

ningen i større grad ha samme funksjon som en ge-

nerell skattelette. Fradragsgrunnlaget for disse virk-

somhetene påvirkes ikke dersom de øker sine in-

vesteringer ytterligere, og ordningen gir ingen in-

sentiver til å øke investeringene for denne gruppen 

virksomheter. Dersom virksomheten investerer en 

gitt andel av lønnskostnadene i EVU kan imidlertid 

antall timer brukt på EVU øke allikevel. Dette følger 

av at virksomheten får støtte for kostnadene opp til 

1 prosent av lønnskostnadene. Når virksomhetene 

får en skattelette kan de naturligvis velge å benytte 

denne til å øke investeringene i EVU ytterligere, 

men skatteletten er ikke bundet til at virksomheten 

velger å benytte støttemidlene til dette. 

Et poeng er imidlertid at hvis ordningen, som skis-

sert i tabell 5.4, realiseres vil gjennomsnittlige inves-

teringer i EVU øke, uavhengig av hvordan virksom-

hetene som allerede er over terskelen reagerer på 

ordningen. Dette følger av at det er virksomhetene i 

den nedre delen av fordelingen som øker sine in-

vesteringer. Dette vil videre gi mindre variasjon i in-

vesteringsnivået, på tvers av virksomhetene.  

Den fremste utfordringen med ordningen er hvor 

terskelnivået skal settes. Som illustrert i figur 5.1 har 

fordelingen av investeringene potensielt mye å si for 

hvordan ordningen treffer virksomhetene og hvor-

dan den påvirker insentivene til å øke investe-

ringene i EVU. 

I den venstreskjeve fordelingen er det forutsatt at 

10 prosent av virksomhetene ikke benytter seg av 

EVU, mens virksomhetene som benytter EVU in-

vesterer en relativt stor andel av lønnskostnadene. 

I denne situasjonen vil en terskel på 1 prosent føre 

til at provenytapet i dag blir høyere beregningen i 

tabell 5.4. Årsaken er at det kun er 10 prosent av 

virksomhetene som ikke investerer og er under ters-

kelen. De resterende 90 prosentene av virksomhet-

ene investerer allerede mer enn terskelen. Dette 

medfører at før eventuelle addisjonelle investe-

ringer har ordningen først og fremst fungert som en 
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generell skattelette til virksomhetene som allerede 

investerer, og ikke til å fremme investeringer i EVU. 

Figur 5.1 Hypotetiske fordelinger av investeringer i 
EVU 

 
Kilde: SØA. 

Det er sannsynlig at fordelingen av investeringene 

varierer på bakgrunn av flere aspekter i næringsli-

vet, for eksempel næring eller virksomhetsstørrelse. 

CVTS finner imidlertid at gjennomsnittlig investering 

i EVU, målt som andel av lønnskostnader, varierer 

relativt lite både på bakgrunn av virksomhetsstør-

relse og næring, jf. kapittel 4.3.3. Disse resultatene 

indikerer at det er fordelingen innad i ulike gruppe-

ringsmetoder som vil være avgjørende for hvilke 

virksomheter ordningen treffer og dens funksjon, 

framfor hvilken nærings- eller størrelsesgruppe de 

er en del av. 

Som følge av at ordningen under visse forhold vil 

kunne fungere som en generell skattelette, framfor 

å styrke insentivene til investeringer i EVU, kan det 

finnes argumenter for at terskelen skal settes rela-

tivt lavt i denne ordningen. Årsaken er todelt, det 

første er at målet med ordningen er å fremme ytter-

ligere investeringer i EVU, ikke å gi virksomhetene 

skattelette. Det andre er at terskelen for ordningen 

bestemmer størrelsen. Dersom ordningen ikke 

kombineres med andre avgrensninger vil en høy 

terskel gjøre at den nærmer seg den generelle ord-

ningen i provenyeffekt. 

Fordi denne ordningen krever tettere oppfølging og 

kontroll fra myndighetenes side enn den generelle 

ordningen antas det at de samlede administrative 

kostandene vil være noe høyere enn i ordning 1. 

For myndighetene vil denne ordningen være forbun-

det med kontinuerlig oppfølging og kontroll for at 

hensikten med ordningen skal ivaretas. Det må kon-

tinuerlig vurderes hvor terskelen skal være, og 

eventuelt om den skal justeres for utvalgte grupper 

av virksomheter. Kontrollfunksjonen vil også bli noe 

mer omfattende, fordi det må kontrolleres hvor store 

EVU-kostnadene er i forhold til de totale lønnskost-

nadene. 

Fra virksomhetenes side vil ordningen sannsynlig-

vis være relativt lik som både ordning 1 og 2, med 

beskjedne administrative kostnader. Avhengig av 

når kostnadene må innrapporteres kan det imidler-

tid oppstå et dødvektstap, ved at virksomhetene 

bruker ressurser på å dokumentere EVU-kostnader 

som overskrider terskelnivået. Denne effekten antar 

vi imidlertid er neglisjerbar. 

Det at ordningen i størst grad rettes mot virksomhe-

ter som investerer relativt lite medfører samtidig at 

den ikke gir like sterke insentiver til å øke investe-

ringene for de som allerede gjør relativt mye. Alle 

virksomhetene som investerer over 1 prosent av 

lønnskostnadene vil imidlertid få et begrenset skat-

tefradrag, og dermed også reduserte kostnader. 

Denne begrensningen i ordningen kan imidlertid 

være uheldig hvis det er ytterligere investeringer 

over et visst nivå som har de største gevinstene for 

samfunnet. Det kan stilles spørsmål til hvor store 

addisjonelle investeringer denne ordningen vil gi 

blant de som i dag allerede investerer mer enn 1 
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prosent av lønnskostnadene. Dersom denne er liten 

vil det medføre at en betydelig andel av ordningen 

går til å støtte investeringer som uansett vil bli gjen-

nomført. 

5.3.2 Ordning 3B: Skattefradrag for kostnader over 

en viss prosent 

Et naturlig alternativ til en terskelordning med støtte 

opp til et terskelnivå, er en terskelordning med 

støtte til investeringer over et visst nivå. 

I denne ordningen er det kun den andelen av inves-

teringene som er over et visst nivå som kvalifiserer 

til støtte. Terskelen settes, som i forrige ordning, 

som en andel av virksomhetens lønnskostnader. 

Gitt at virksomhetens kostnader til EVU er høyere 

enn terskelnivået innebærer dette at fradragsgrunn-

laget beregnes ut fra følgende ligning: 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑔𝑟𝑢𝑛𝑛𝑙𝑎𝑔

= (𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙 𝐸𝑉𝑈 𝑠𝑜𝑚 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑙ø𝑛𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

− 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑘𝑒𝑙𝑛𝑖𝑣å) ∗ 𝐿ø𝑛𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟. 

Fradragsgrunnlaget fastsettes slik at dersom ters-

kelen settes på 2 prosent, vil en virksomhet som in-

vesterer 2,5 prosent kun ha et fradragsgrunnlag til-

svarende 0,5 prosent av lønnskostnadene. 

Begrunnelse 

Formålet med å sette et terskelnivå for hvilke inves-

teringer som støttes er å rette ordningen mot det 

som faktisk er addisjonelle investeringer. Mens de 

øvrige ordningene kan ende med å støtte investe-

ringer som allerede gjennomføres, vil denne ord-

ningen i større grad kunne rettes mot investeringer 

som følger av at virksomheter har økt sine investe-

ringer.  

I teorien kan terskelen justeres årlig for hver enkelt 

virksomhet, til å være lik nivået i det foregående 

året. Dette framstår imidlertid som urealistisk i prak-

sis. Det er imidlertid mer realistisk å innføre ord-

ningen som en gitt terskel, eventuelt justert på bak-

grunn av næring eller virksomhetsstørrelse. 

Denne ordningen vil støtte investeringer i virksom-

heter som allerede investerer en relativt stor andel 

av lønnskostnadene i EVU. Samtidig vil den gi et in-

sentiv for virksomheter under terskelen til å øke sine 

investeringer. Innretningen begrenser provenyef-

fekten betraktelig, siden kun den andelen av inves-

teringene som er over terskelen kvalifiserer til 

støtte. 

Beregningsgrunnlag 

For å beregne provenyeffekten benyttes samme 

metode som for ordning 3A, jf. kapittel 5.3.1. I mot-

setning til ordning 3A har imidlertid ikke denne ord-

ningen noen «innebygget» maksimalgrense. 

I denne beregningen settes terskelverdien til 2 pro-

sent av lønnskostnadene, og kun eventuelle over-

skytende investeringer i virksomhetene støttes av 

ordningen. Også her forutsetter vi fordelingen fra fi-

gur 4.11. 

Gitt fordelingen av investeringene har 36 prosent av 

virksomhetene kostnader som kvalifiserer til skatte-

fradrag under denne ordningen, uten addisjonelle 

investeringer. Totalt utgjør investeringene fra disse 

virksomhetene nærmere 11,6 milliarder kroner. Et-

tersom det er avviket mellom terskelen og virksom-

hetens investeringer som utgjør fradragsgrunnla-

get, er fradragsgrunnlaget betydelig lavere, med 

rundt 2,9 milliarder kroner. Uten addisjonelle inves-

teringer er provenyeffekten beregnet til rundt 580 

millioner kroner. 
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Tabell 5.5 Fradragsgrunnlag og provenyeffekt av 
ordning 3B 

Terskelnivå 2% 

Andel av virksomhetene som 
investerer mer enn terskelen 

36% 

Samlede investeringer i disse 
virksomhetene (i mill. kr) 

   11 594  

Fradragsgrunnlag (i mill. kr)      2 906  

Støttesats 20% 

Provenyeffekt i dag (i mill. kr)          581  

Addisjonalitet 5% 

Fradragsgrunnlag inkl. addisjo-
nelle investeringer (i mill. kr) 

3 051  

Samlet provenyeffekt 610  

Kilde: CVTS 2015 og SSB, bearbeidet av SØA. 

Denne ordningen kan potensielt gi addisjonelle in-

vesteringer gjennom to kanaler. Den ene er at virk-

somheter som allerede investerer mer enn terske-

len nå får fradrag for noen av investeringene som 

gjennomføres. Insentivene til å øke investeringene 

ytterligere styrkes også, siden dette vil medføre økt 

skattefradrag. Den andre måten ordningen kan bi-

dra til addisjonelle investeringer er gjennom at virk-

somheter som tidligere har ligget under terskelen 

har et insentiv til å øke sine investeringer, og vil kva-

lifisere til skattefradrag for de addisjonelle investe-

ringene. 

Den første kanalen antas å være den viktigste. For 

virksomheter som i dag investerer over terskelen 

må ytterligere økninger i investeringene finansieres 

80% av virksomheten, som for den generelle ord-

ningen. For en virksomhet som ligger over nivået i 

dag er imidlertid fradragsgrunnlaget betydelig 

mindre enn i den generelle ordningen, siden det kun 

er investeringene over terskelen som kvalifiserer til 

fradrag. Dette reduserer også anslaget på addisjo-

nalitet, i tråd med funnene fra intervjuene i kapit-

tel 4.5. 

Insentivene for addisjonelle investeringer gjennom 

den andre kanalen er relativt sett svakere. Dette føl-

ger av at virksomheten selv må finansiere 100 pro-

sent av de økte investeringene opp til terskelen. 

Kun etter terskelen er nådd vil virksomheten ha krav 

på skattefradrag for ytterligere økninger over dette 

nivået.  

Tabell 5.6 presenterer et regneeksempel på en virk-

somhet med 10 millioner kroner i lønnskostnader, 

som ønsker å benytte seg av ordningen. I regne-

eksempelet har vi forutsatt at virksomheten øker in-

vesteringene i EVU fra 1,8 prosent av lønnskostna-

dene til 2,3 prosent. For den aktuelle virksomheten 

innebærer dette en økning investeringene fra 

180 000 kroner til 230 000 kroner. Men en terskel 

på 2 prosent må virksomheten finansiere 88 prosent 

av den samlede økningen i investeringene. Desto 

lenger fra terskelen virksomheten befinner seg i ut-

gangspunktet, desto større andel av økningen må 

virksomheten selv finansiere. 

Tabell 5.6 Regneeksempel for å komme over terske-
len i ordning 3B 

Terskelnivå 2% 

Lønnskostnader 10 000 000  

Andel EVU-kostnader i dag 1,8% 

Investeringer i EVU       180 000  

Øker investeringene til 2,3% 

Investeringer i EVU         230 000  

Økning i investeringene        50 000  

Fradragsgrunnlag        30 000  

Støttesats 20% 

Skattefradrag / tilskudd        6 000  

Bedriften må selv dekke 88% 

Kilde: SØA. 

Sammenhengen mellom terskelnivået og det fak-

tiske skattefradraget gjør at addisjonaliteten forbun-

det med denne ordningen er betydelig svakere enn 

for den generelle Kompetansefunn beskrevet i ka-

pittel 5.1. 
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Ordningens egenskaper 

Der ordning 3A i hovedsak var rettet mot virksom-

heter som investerer relativt lite i EVU er ordning 3B 

først og fremst rettet mot virksomhetene som alle-

rede investerer relativt mye. Dette følger av hvordan 

kostnadene kvalifiserer til skattefradrag. Som reg-

neeksempelet i tabell 5.6 illustrerer får virksomheter 

som allerede investerer mer enn terskelen relativt 

mer støtte enn virksomheter som øker investe-

ringene sine fra et lavere nivå. Virksomheter over 

terskelen vil også få reduserte kostnader for en del 

av de investeringene de uansett gjennomfører i dag. 

Gitt regneeksempelet over kan det argumenteres 

for at insentivene for virksomheter til å øke investe-

ringene opp til terskelnivået er relativt svake. Med 

utformingen lagt til grunn i tabell 5.5 er imidlertid 

provenyeffekten av ordningen relativt liten sammen-

lignet med ordning 1. For å styrke insentivene til 

økte investeringer, for både de under og over ters-

kelnivået, er det et alternativ å øke støttesatsen. For 

gitt terskelnivå vil dette imidlertid også øke den 

samlede provenyeffekten av ordningen. 

Effekter av ulike terskler 

Som for ordning 3A framstår både det mest utford-

rende og viktigste aspektet av denne ordningen å 

sette det riktige terskelnivået. For en gitt fordeling 

gjør sammenhengen mellom investeringsnivå, pro-

venyeffekt og addisjonalitet at det sannsynligvis er 

enda viktigere å treffe det riktige nivået i denne ord-

ningen. 

Argumentet for å sette terskelen i denne ordningen 

høyt er å rette den direkte mot det som er addisjo-

nelle investeringer i EVU. Med høyere terskel vil 

provenytapet begrenses, samtidig vil imidlertid ord-

ningen blir mindre relevant for flertallet av virksom-

hetene. For et gitt investeringsnivå i en virksomhet 

vil en høyere terskel sette strengere krav for økning 

i investeringene for å kvalifisere til fradrag. Som reg-

neeksempelet i tabell 5.6 viste må også virksomhe-

ten finansiere en stadig større andel av denne øk-

ningen når terskelen øker. Dette var også reaksjo-

nen fra intervjuobjektene, som indikerte at en for 

høy terskel vil medføre at de ikke vil benytte seg av 

ordningen. 

Motsatt er det slik at dersom terskelen settes lavere, 

vil ordningen bli relevant for flere virksomheter sam-

tidig som provenyeffekten øker. Med en veldig lav 

terskel vil denne ordningen nærme seg den gene-

relle ordningen, både i provenyeffekt og addisjona-

litet.  

Ordningen har også potensielt en middelvei, hvor 

terskelen settes rundt gjennomsnittet. Med en ters-

kel på 1,5 prosent vil rundt 60 prosent av virksom-

hetene ha kostnader som kvalifiserer til skattefra-

drag, mot 36 prosent når terskelen er 2 prosent. 

Med en slik utvidelse vil de virksomhetene som kva-

lifiserer for ordningen ha samlede investeringer på 

om lag 15 milliarder kroner. Ettersom det kun er in-

vesteringer over terskelen (1,5 prosent) som er be-

rettiget for refusjon, har vi anslått provenyeffekten til 

1,1 milliarder kroner dersom terskelen settes til 1,5 

prosent. Denne middelveien kan potensielt gi noe 

høyere addisjonalitet, fordi flere virksomheter har 

kostnader som kvalifiserer, samtidig som terskelen 

er såpass lav at virksomheter som ligger under 

gjennomsnittet potensielt har et sterkere insentiv til 

å komme over terskelen. 

Fordelingen av investeringene kan påvirke både 
ordningens omfang og funksjon 

I forrige avsnitt drøftet vi hvordan ulike nivåterskler 

kan påvirke ordningens relevans og funksjon for en 

gitt fordeling. Det er imidlertid også usikkerhet knyt-

tet til hvordan fordelingen i seg selv ser ut. Forde-

lingen kan også ha enda sterkere påvirkning på pro-

venyeffekt og addisjonalitet enn i ordning 3A, som 

følge av at denne ordningen ikke har en maksimal-

grense på provenytapet.  
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For et gitt terskelnivå vil fordelingen av investe-

ringene rundt gjennomsnittet kunne ha stor innvirk-

ning på hvor stor andel av investeringene som alle-

rede gjennomføres som vil støttes. Tar vi utgangs-

punkt i den venstreskjeve fordelingen i figur 4.11 vil 

et terskelnivå på 2 prosent medføre at 39 prosent 

av virksomhetene har kostnader som kvalifiserer til 

skattefradrag, mot 36 prosent i normalfordelingen. 

De totale investeringene fra denne gruppen er 

12,3 milliarder kroner mot 11,6 milliarder kroner i 

normalfordelingen. I den venstreskjeve fordelingen 

investerer imidlertid bortimot alle disse virksomhet-

ene rett i overkant av 2 prosent. Det betyr at fra-

dragsgrunnlaget i den venstreskjeve fordelingen 

faktisk er mindre enn normalfordelingen, fordi det er 

få virksomheter som investerer betydelig mer enn 2 

prosent. En slik fordeling kan dermed legge til rette 

for at ordningen når sitt mål om å rettes mot addi-

sjonelle investeringer, fordi mange virksomheter 

omfattes av ordningen, men provenyeffekten er re-

lativt sett liten. 

Motsatt kan en høyreskjev fordeling gjøre at ord-

ningen blir svært begrenset. I den høyreskjeve for-

delingen investerer de fleste virksomhetene under 

gjennomsnittet i EVU, mens noen utvalgte virksom-

heter investerer betydelig mer. Gitt regneeksempe-

let i tabell 5.6 har en gjennomsnittlig virksomhet der-

med relativt svake insentiver til å øke investe-

ringene veldig mye, for å få et begrenset skattefra-

drag. Dette vil også svekke addisjonaliteten som er 

forbundet med ordningen. 

En annen mulig innretning av ordningen er å årlig 

tilpasse terskelverdien til hver enkelt virksomhet. 

Ved å la grense variere på tvers av virksomheter, 

basert på fjorårets investeringer, vil ordningen per 

definisjon kun gi skattefradrag til de addisjonelle in-

vesteringene den enkelte virksomhet gjennomfører. 

Uten tilpassede digitale systemer for føring av kost-

nader og rapportering vil imidlertid en slik ordning 

sannsynligvis føre med seg relativt store administ-

rative kostnader, både for virksomhetene og myn-

dighetene. Det framstår som lite realistisk å kunne 

innføre en slik ordning i praksis. I teorien kan imid-

lertid en slik «adaptiv» ordning gjøre at ordningen 

har den samme provenyeffekten år etter år, samti-

dig som de samlede investeringene øker. 

Administrative kostnader  

Ser vi bort fra den helt siste innretningen, som også 

er den minst realistiske, vil de administrative kost-

nadene knyttet til denne ordningen være relativt like 

som for ordning 3A. Det vil imidlertid sannsynligvis 

være en mindre andel av virksomhetene som kvali-

fiserer til fradrag. Dette kan bidra til å redusere ad-

ministrasjonskostnadene til rapportering og kontroll 

noe. Samtidig er det ventet at størsteparten av de 

administrative kostnadene vil være knyttet til fast-

setting og kontroll av terskelnivået. 

Samlet sett vil skattefradrag for kostnader til EVU 

over en terskel gi de største kostnadsreduksjonene 

til virksomheter som allerede investerer relativt mye 

i EVU. Det er ikke åpenbart om det er her de største 

gevinstene i form av positive smitteeffekter eller po-

tensielle addisjonelle investeringer ligger. Det kan 

for eksempel tenkes at de som allerede investerer 

mye ikke vil ha en grunn til å investere mer med yt-

terligere skattefradrag, men at ordningen i stedet 

oppleves som en generell skattelette. Flere studier 

viser også at et enkeltindivid har avtakende margi-

nalnytte av å øke sin humankapital fra et allerede 

høyt nivå, som kan være en indikasjon på at de 

største gevinstene for samfunnet ligger i å løfte de 

med relativt lite investeringer i utgangspunktet 

(Borjas, 2016). 

5.4 Ordning 4: Avgrensing til ekstern EVU 

Ordning 4 avgrenser Kompetansefunn på bakgrunn 

av type kompetanseutviklingstiltak. Avgrensning til 

ekstern kompetanseutvikling innebærer at kun kost-

nader til innkjøpt EVU kvalifiserer til skattefradrag. 
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Ekstern EVU omfatter både formell og ikke-formell 

opplæring tilbudt av aktører utenfor egen virksom-

het. Dette kan sees på som en mer omfattende va-

riant av ordning 2, siden formell videreutdanning er 

en undergruppe av ekstern kompetanseutvikling. 

Begrunnelse 

Begrunnelsen for å avgrense til ekstern kompetan-

seutvikling framfor kun formell videreutdanning kan 

være en bekymring om at de dynamiske virk-

ningene drøftet i kapittel 5.2 ikke vil realiseres i mar-

kedet. Dersom det oppleves som lite sannsynlig at 

det formelle utdanningstilbudet vil være særlig til-

pasningsdyktig kan en avgrensning til ekstern kom-

petanseutvikling være et hensiktsmessig alternativ. 

Legger vi til grunn at ekstern kompetanseutvikling 

alltid vil være mer generell enn interne kurs vil 

denne ordningen tilsvarende som ordning 2 ha som 

formål å vri investeringene mot områdene der de 

positive smitteeffektene er størst. Det kan også ar-

gumenteres for at eksterne kurs oftere gjennomfø-

res sammen med personer utenfor egen virksomhet 

og at møtet mellom ulike virksomheter kan bygge 

opp under de positive smitteeffektene. 

Beregninger 

Fra CVTS finner vi at nærmere 40 prosent av timene 

som er brukt på EVU brukes til eksterne kompetan-

seutviklingstiltak. Tabell 5.7 legger til grunn samme 

gjennomsnittskostnad for interne og eksterne kurs 

og beregner provenyeffektene av en ordning av-

grenset til eksterne kompetanseutviklingstiltak. 

I henhold til avgrensningene i ordningen, som ligger 

mellom den generelle Kompetansefunn og ordning 

2, ligger også det beregnede provenytapet mellom 

de to ordningene. Det samlede provenytapet som 

følger av ordning 4 er beregnet til 1,7 milliarder kro-

ner.  

Den samlede addisjonaliteten er lavere enn for den 

generelle ordningen, men noe høyere enn for ord-

ning 2. For beregningen av addisjonalitet er det lagt 

til grunn at det vil oppstå vridningseffekter, fra ufor-

melle opplæringstiltak til mer formaliserte og orga-

niserte former for kompetanseutvikling. Dette er ba-

sert på intervjuene og funn fra forskning (Bassanini, 

Booth, Brunello, De Paola, & Leuven, 2005). 

Ordningens egenskaper 

Det er fortsatt et åpent spørsmål om det er ulike eks-

terne effekter eller markedssvikter assosiert med in-

tern, kontra ekstern kompetanseutvikling og om for-

mell utdanning har større positive eksterne virk-

ninger enn ikke-formell opplæring. Legger vi til 

grunn at ekstern kompetanseutvikling har større 

smitteeffekter enn intern kompetanseutvikling kan 

imidlertid denne ordningen bidra til å rette investe-

ringen mot disse, som framstår som mer samfunns-

messig gunstige. For eksempel kan eksterne kurs 

som gjennomføres sammen med ansatte fra andre 

virksomheter bidra til kunnskapsutveksling på tvers 

av virksomheter gjennom kursdeltakelse. 

Sammenlignet med ordning 2 kan en avgrensning 

til ekstern kompetanseutvikling framfor formell vide-

reutdanning bidra til et mer fleksibelt tilbud av EVU, 

Tabell 5.7 Totale investeringer og beregnet skat-
tefradrag i ordning 4 
Ekstern kompetanseutvik-

ling 
38 % 

Fradragsgrunnlag 7 399 

Skattefradrag 20 % 

Provenyeffekt uten addisjo-

nelle investeringer (i mill. kr) 
1 480 

Addisjonalitet 15 % 

Addisjonelle investeringer (i 

mill. kr) 
1 110 

Samlet provenyeffekt (i mill. 

kr) 
1 702 

Addisjonelle investeringer, 

samlet sett 
6% 

Kilde: Eurostat og SSB, bearbeidet av SØA. 
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fordi private aktører antas å være mer dynamiske 

enn offentlige utdanningsinstitusjoner. Det innebæ-

rer imidlertid også at myndighetene har mindre kon-

troll på innholdet i EVU-tilbudet og det er usikkert 

hvordan dette eventuelt kan påvirke kvaliteten, av-

kastningen og eventuelle positive smitteeffekter 

knyttet til investeringene. 

Selv om små og store virksomheter i CVTS investe-

rer en like stor andel av lønnskostnadene sine i 

EVU, varierer type investeringer på tvers av virk-

somhetsstørrelse, jf. tabell 5.8.  

Tabell 5.8 Andel av timene brukt på ekstern og in-
tern EVU, fordelt på virksomhetsstørrelse 

 
Intern EVU Ekstern EVU 

Alle 62% 38% 

Små 50% 50% 

Mellomstore 59% 41% 

Store 74% 26% 

Kilde: CVTS 2015. 

Tabellen viser at små virksomheter bruker en bety-

delig større andel av timene til EVU på ekstern opp-

læring. Det betyr at denne ordningen, med virksom-

hetenes tilpasning i dag, vil være relativt viktigere 

for de små virksomhetene. Forskjellen skyldes 

sannsynligvis av at større virksomheter kan utnytte 

stordriftsfordeler ved å tilby intern opplæring, mens 

mindre virksomheter ikke har store nok organisasjo-

ner til at det lønner seg å utvikle omfattende interne 

systemer for EVU. 

En fordel ved å begrense ordningen til eksterne kjøp 

av EVU er at det blir enklere for myndighetene å 

føre kontroll med kostnadene, sammenlignet med 

ordninger som også inkluderer interne kostnader. 

Dette reduserer myndighetenes kostnader til kon-

troll og dermed de administrative kostnadene. For 

virksomhetene vil de administrative kostnadene 

være om lag som i ordning 1. 

5.5 Avgrensning etter virksomhetsstørrelse 

De alternative modellene drøftet ovenfor kan kom-

bineres, eller innrettes i flere dimensjoner. En måte 

å gjøre ordningene mer målrettet på er å avgrense 

skattefradraget etter virksomhetsstørrelse. Eksem-

pelvis kan myndighetene ekskludere store bedrifter 

fra ordningen, eller la satsen på skattefradraget va-

riere ut fra størrelsen på virksomhetene.  

Flere europeiske land har opprettet ordninger som 

favoriserer små- og mellomstore virksomheter 

(SØA, 2018b). Begrunnelsen for en slik målretting 

kommer av oppfatningen av at små- og mellomstore 

virksomheter ikke får realisert lønnsomme investe-

ringer i fravær av en insentivordning blant annet 

fordi de kan ha større finansielle utfordringer knyttet 

til kompetanseutvikling sammenlignet med store 

virksomheter. CVTS finner imidlertid at, målt som 

andel av lønnskostnader, små virksomheter ikke in-

vesterer mindre enn store i Norge. Dette skiller seg 

fra de fleste andre europeiske land, jf. kapittel 4.3.3. 

På tross av at CVTS finner at andelen av de syssel-

satte som deltar i EVU er lik på tvers av virksom-

hetsstørrelse i europeisk målestokk (jf. kapit-

tel 4.3.2), finner Ulstein (2019) at andelen er lavere 

i virksomheter med mindre enn 20 ansatte enn i 

større virksomheter. Dette kan indikere at deltakel-

sen varierer signifikant blant de virksomhetene som 

er kategorisert som «små» i kapittel 4. På tross av 

at investeringsnivået, målt som andel av lønnskost-

nadene er like, kan deltakelsen variere. Dette følger 

av at 1,8 prosent av lønnskostnadene i en stor virk-

somhet utgjør betydelig mer ressurser til EVU enn 

tilsvarende andel i en liten virksomhet. Det er også 

grunn til å anta at det finnes stordriftsfordeler i å 

kunne tilby og gjennomføre kurs for et større antall 

ansatte. 

En måte å avgrense ordningen etter virksomhets-

størrelse er å la virksomheter med mindre enn 50 
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ansatte være kvalifisert for skattefradrag. I Norge ut-

gjør virksomheter med mellom 1 og 50 ansatte om 

lag 95 prosent av alle virksomheter.19 Virksomheter 

med mer enn 250 ansatte utgjør kun 0,4 prosent av 

virksomhetene. 

Figur 5.2 Antall virksomheter og sysselsetting for-
delt på virksomhetsstørrelse 

 
Note: Statistikk for virksomhetsstørrelse i markedsrettet virk-

somhet er ikke tilgjengelig. Fordelingen av virksomheter er 
derfor basert på tall for alle virksomheter i Norge. 

Kilde: OECD og SSB. 

Målt i sysselsetting er imidlertid fordelingen jevnere 

på tvers av virksomhetsstørrelser. Rundt 50 prosent 

er sysselsatt i virksomheter med under 50 ansatte. 

Den lille andelen store virksomheter står imidlertid 

for mer enn 30 prosent av den samlede sysselset-

tingen. 

Generelle Kompetansefunn avgrenset til små virk-
somheter mer enn halverer provenytapet 

Basert på at virksomheter av ulik størrelse investe-

rer relativt lik andel av lønnskostnadene i EVU, jf. 

kapittel 4.3.3, legger vi til grunn at fordelingen av in-

vesteringene også er like, jf. kapittel 4.3.4. Videre 

 

 

                                                      
19 Virksomheter med 0 ansatte er ekskludert. 

legger vi til grunn sysselsettingsfordelingen i figur 

5.2. 

Tabell 5.5 oppsummerer våre anslag på hvordan en 

avgrensning av den generelle Kompetansefunn-

ordningen til kun å gjelde virksomheter med mindre 

enn 50 ansatte vil påvirke omfanget av ordningen. 

Tabell 5.9 Avgrensning av generelle Kompetanse-
funn til virksomheter med mindre enn 50 ansatte 

Andel av de totale investe-

ringene som gjøres av virk-

somheter med mindre enn 

50 ansatte 

44 % 

Investeringer for virksom-

heter med mindre enn 50 

ansatte  

8 512 

Provenyeffekt i dag (i mill. 

kr) 
1 702 

Addisjonalitet  10 % 

Addisjonelle investeringer 

(i mill. kr) 
851 

Samlet provenyeffekt (i 

mill. kr) 
1 873 

Kilde: CVTS 2015 og SSB, bearbeidet av SØA. 

Samlet sett anslår vi at virksomheter med mindre 

enn 50 ansatte står for om lag 44 prosent20 av de 

samlede investeringene i EVU. Det betyr at en av-

grensning av Kompetansefunn til virksomheter med 

færre enn 50 ansatte vil mer enn halvere proveny-

effekten av ordningen til 1,7 milliarder kroner. 

Informasjon fra intervjuene tyder ikke på at de små 

virksomhetene vil reagere betydelig annerledes enn 

gjennomsnittet på kostnadsreduksjonen, vi legger 

derfor til grunn samme addisjonalitet i denne ord-

ningen. Det samlede provenytapet er beregnet til 

20 Dette følger av at CVTS finner gjennomsnittlig kostnad per time EVU er 
noe lavere i små virksomheter sammenlignet med store. 
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nærmere 1,9 milliarder kroner, mot 4,2 milliarder 

kroner i den generelle ordningen. 

En tilsvarende avgrensning av de to 

terskelordningene vil, med våre forutsetninger, ha 

samme effekt på omfanget av ordningen. Dette 

følger av at vi antar at fordelingene mellom små og 

store virksomheters investeringer er like. Disse 

anslagene er oppsummert i tabell 5.10. 

Tabell 5.10 Samlet provenyeffekt av å avgrense 
terskelordningene til små virksomheter 

Samlet provenyeffekt (i mill. kr) 

Ordning 3A 840 

Ordning 3B 267 

Kilde: CVTS 2015 og SSB, bearbeidet av SØA. 

Avgrensning av formell videreutdanning 

Også ordningen hvor kun kostnader til formell vide-

reutdanning kvalifiserer til fradrag kan utformes til 

kun å gjelde for mindre virksomheter. 

I gjennomsnitt finner Keute og Drahus (2017) at 

8 prosent av de sysselsatte deltar i formell videreut-

danning. Det er noe variasjon på tvers av virksom-

hetsstørrelser. Det er færrest som deltar i de aller 

minste virksomhetene med rundt 6 prosent, samti-

dig er deltakelsen høyest blant ansatte i mellom-

store bedrifter med 8 prosent. Vi legger til grunn at 

deltakelsen blant sysselsatte i små og store virk-

somheter er om lag som totalen, og legger derfor til 

grunn at også 8 prosent av de sysselsatte i virksom-

heter med færre enn 50 ansatte deltar i formell vi-

dereutdanning. 

For å anslå de samlede kostnadene til formell vide-

reutdanning legger vi også til grunn at sysselsatte i 

de mindre virksomhetene bruker like mange timer 

på utdanningen, og at virksomhetene finansierer en 

like stor andel av de totale kostnadene. 

Anslagene for ordning 2 avgrenset til kun å gjelde 

virksomheter med færre enn 50 ansatte er oppsum-

mert i tabell 5.11. Rundt halvparten av de syssel-

satte, eller nærmere 940 000 personer, er ansatt i 

virksomheter med færre enn 50 ansatte. 

I kapittel 5.2 ble den relativt høye addisjonaliteten 

knyttet til investeringer i videreutdanning til dels be-

grunnet i at gunstigere skattebehandling av kostna-

der til formell videreutdanning ville gi dynamiske ef-

fekter også på tilbudssiden. Fordi det nå er en 

mindre andel av virksomhetenes etterspørsel etter 

Figur 5.3 Deltakelse i formell videreutdanning, for-
delt på virksomhetsstørrelse 

 
Kilde: Keute og Drahus (2017). 

Note: Skalaen på y-aksen begynner på 5 prosent. 

Tabell 5.11 Provenyeffekt av ordning 2 avgrenset til 
virksomheter med færre enn 50 ansatte 

Sysselsatte i virksomheter 
med færre enn 50 ansatte 

938 000 

Andel som deltar i formell 
videreutdanning 

8% 

Fradragsgrunnlag (i mill. kr) 1 330 
Provenyeffekt i dag (i mill. 
kr) 

267 

Addisjonalitet i 
videreutdanning 

20% 

Addisjonelle investeringer i 
videreutdanning (i mill. kr) 

266 

Samlet provenyeffekt (i mill. 
kr) 

319 

Kilde: CVTS 2015 og SSB, bearbeidet av SØA. 
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formell videreutdanning som påvirkes, vil også de 

dynamiske effektene på tilbudssiden være mindre. 

Vi legger derfor til grunn en addisjonalitet på 20 pro-

sent, mot 30 prosent i den samme ordningen uten 

avgrensing på virksomhetsstørrelse.  

Samlet sett er provenyeffekten av denne ordningen 

beregnet til 319 millioner kroner, mot 694 millioner i 

ordning 2, jf. kapittel 5.2. 

Små virksomheter utgjør en relativt stor andel av 
kostnadene til ekstern kompetanseutvikling 

Samlet sett anslår vi at kostnadene til ekstern kom-

petanseutvikling rundt 40 prosent av de totale in-

vesteringene. CVTS finner imidlertid at mindre virk-

somheter bruker relativt mer tid på ekstern kompe-

tanseutvikling enn større virksomheter, jf. tabell 5.8. 

Tabell 5.12 Provenyeffekt av å avgrense ordning 4 
til virksomheter under 50 ansatte 

Samlede investeringer i EVU 8 512 

Andel til ekstern EVU 50% 

Fradragsgrunnlag 4 248 

Støttesats 20% 

Provenyeffekt i dag (i mill. kr) 850 

Addisjonalitet i ekstern EVU 15% 

Addisjonelle investeringer 637 

Samlet provenyeffekt (i mill. kr) 977 

Kilde: CVTS 2015 og SSB, bearbeidet av SØA. 

På bakgrunn av at 50 prosent av timene brukt på 

EVU i små virksomheter går til ekstern EVU, er fra-

dragsgrunnlaget før addisjonelle investeringer be-

regnet til rundt 4,2 milliarder kroner. Vi legger til 

grunn samme addisjonalitet som i ordning 4 og fin-

ner at den samlede provenyeffekten av å avgrense 

ordningen til virksomheter med mindre enn 50 an-

satte er nærmere 980 millioner kroner. Dette er til-

svarer om lag 60 prosent av provenyeffekten bereg-

net i kapittel 5.4. 

5.5.1 Avgrensning på virksomhetsstørrelse kan ha 

uheldige vridningseffekter 

Som omtalt i kapittel 3.2.5 må eventuelle avgrens-

ninger i Kompetansefunn, også på virksomhetsstør-

relse, vurderes opp mot eventuelle uheldige vrid-

ningseffekter. Ordningene i seg selv og deres funk-

sjon er drøftet tidligere i kapittel 4. Ytterligere av-

grensning av ordningene på virksomhetsstørrelse 

vil imidlertid kunne påvirke tilpasningen for hvordan 

virksomheter ønsker å utvikles. Virksomheter som 

ligger rundt terskelen vil ha et insentiv til å holde an-

tall ansatte under terskelnivået, for fortsatt å være 

kvalifisert til å motta støtte. Hvor sterke disse insen-

tivene faktisk er vil blant annet avhenge av hvor ge-

nerøs støtteordningen er og hvor mye virksomheten 

investerer i de ansattes kompetanse. Det er imidler-

tid usikkert hvordan insentiver til å holde virksom-

hetsstørrelsen under et gitt nivå vil påvirke økono-

mien og arbeidslivet som helhet. 

Det kan også være aktuelt å sette andre grenser 

enn 50 ansatte, som er omtalt i dette kapittelet. For 

eksempel vil en grense på 100 ansatte omfatte be-

tydelig flere av de sysselsatte. Det vil øke proveny-

effekten av ordningene igjen, opp mot ordningene 

uten begrensning på virksomhetsstørrelse. Samti-

dig vil den imidlertid avgrenses fra å gjelde de aller 

største virksomhetene, som normalt har de beste 

forutsetningene for å tilby sine ansatte EVU. 

5.6 Sammenstilling av ordningene 

I dette kapittelet har vi drøftet hvordan fire ulike inn-

retninger av Kompetansefunn kan påvirke norske 

virksomheters investeringer i EVU, hvilke forpliktel-

ser som følger med de ulike ordningene i form av 

samlede provenyeffekter og hvilken funksjon de 

ulike ordningene vil ha i markedet for EVU-tjenester. 

Alle ordningene tar utgangspunkt i noen felles forut-

setninger. Til grunn for alle beregninger ligger det at 

Kompetansefunn først og fremst vil være relevant 
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for virksomheter som driver markedsrettet aktivitet. 

I 2018 var nærmere 1,9 millioner personer syssel-

satt i disse virksomhetene, mot rundt 2,8 millioner 

sysselsatte totalt. Videre legger alle ordningene til 

grunn en støttesats på 20 prosent, slik at skattefra-

draget ordningen gir rett på tilsvarer 20 prosent av 

det samlede fradragsgrunnlaget.  

For ordningene der fordelingen av investeringene 

kan være av særlig betydning ligger det en normal-

fordeling til grunn for alle beregninger, jf. figur 4.11. 

Figur 5.4 oppsummerer anslagene som er gjort i 

dette kapittelet. Den generelle Kompetansefunn-

ordningen i ordning 1 er den klart største målt i pro-

venytap, men er anslått å ha moderat addisjonalitet. 

Ordning 2 anslås å medføre et betydelig mindre pro-

venytap, som følge av at virksomhetens investe-

ringer i formell videreutdanning utgjør en relativt li-

ten andel av de samlede investeringene i EVU. Vi 

legger imidlertid til grunn at et skattefradrag på 

denne type investeringer vil kunne gi positive dyna-

miske effekter på tilbudssiden, derfor er addisjona-

liteten anslått å være relativt høy. Uten dynamiske 

effekter på tilbudssiden vil imidlertid addisjonaliteten 

bli betydelig mindre. Det kan også argumenteres for 

at denne ordningen i større grad rettes mot en mar-

kedssvikt, fordi det kan tenkes at den samfunnsøko-

nomiske gevinsten knyttet til formell videreutdan-

ning er høyere enn andre former for EVU. 

Ordning 3A gir alle virksomheter støtte for de inves-

teringene de gjennomfører, opp til 1 prosent av 

lønnskostnadene. Virksomheter som investerer mer 

enn 1 prosent vil i stor grad oppleve denne ord-

ningen som en generell skattelette. Dette gir ingen 

insentiver til å øke investeringene i EVU, målt som 

andel av lønnskostnadene. For en gitt investering vil 

imidlertid fradrag for deler av kostnadene øke tiden 

som brukes på EVU noe. Virksomhetene trenger 

imidlertid ikke å gjøre denne tilpasningen. Ordning 

3A er først og fremst rettet mot å styrke insentivene 

for de virksomhetene som investerer en liten andel 

av lønnskostnadene til å øke investeringene til et 

høyere nivå. Ordningen kan begrunnes i at det er 

bekymringsfullt at noen virksomheter investerer en 

liten andel av lønnskostnadene i EVU. At disse virk-

somheten øker sine investeringer kan gi stor av-

kastning, men denne avkastningen må også bidra 

til å finansiere skatteletten til virksomheter som alle-

rede investerer mer enn terskelen. Ordningen 3A 

anslås å ha moderat høyt provenytap, sammenlig-

net med den generelle ordningen, men også den la-

veste addisjonaliteten av alle ordningene. 

Ordning 3B er en terskelordning som fungerer mot-

satt av 3A, ved at virksomhetene kun får støtte for 

de investeringene som er over et terskelnivå. For 

virksomheter som ligger over terskelen vil denne 

ordningen fungere som en redusert versjon av den 

generelle ordningen. Addisjonaliteten er imidlertid 

Figur 5.4 Anslått provenyeffekt og addisjonalitet i de fire ordningene 

 
Note: Addisjonaliteten måles i forhold til de investeringene ordningen er rettet mot. Det innebærer for eksempel at ord-

ning 2 har betydelig mindre addisjonalitet på de samlede investeringene i kompetanse, jf. kapittel 5.2. 
Kilde: CVTS 2015 og SSB, bearbeidet av SØA. 
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lavere, fordi fradragsgrunnlaget kun utgjør andelen 

av kostnadene som er over terskelen. For virksom-

heter under terskelen kan ordningen gi et insentiv til 

å øke investeringene, med relativt lav støttesats er 

det imidlertid grunn til å anta at disse insentivene er 

relativt svake som følge av at virksomheten selv må 

finansiere størsteparten av økningen. For gitt ters-

kelnivå og fordeling av investeringene er ordningen 

anslått å medføre et relativt lite provenytap, men 

også lav addisjonalitet. 

Å velge hensiktsmessige terskelnivåer framstår 

som den største utfordringen med å innføre de to 

terskeordningene. Det kan være at tersklene må va-

rierer både på tvers av næring og virksomhetsstør-

relse, avhengig av hvordan fordelingen er innad i 

ulike grupper. Det vil også kontinuerlig måtte vurde-

res om terskelen skal justeres eller ikke. Dette, samt 

kontroll av investeringsnivået opp mot virksomhete-

nes lønnskostnader vil føre til at disse ordningene 

har betydelige administrative kostnader, særlig for 

myndighetene. På den andre siden er imidlertid 

disse ordningene relativt fleksible, ved at de poten-

sielt kan kombineres med andre avgrensninger for 

å holde kontroll på provenyeffekter eller stimulere 

utvalgte virksomheter til å investere mer i EVU. 

Den siste ordningen som er drøftet er en ordning 

hvor alle kostnader til eksterne innkjøp av EVU-tje-

nester kvalifiserer til fradrag. Denne ordningen kan 

sees på som en utvidelse av ordning 2, siden formell 

videreutdanning utgjør en andel av de samlede in-

vesteringene i ekstern EVU. Begrunnelsen for å ink-

ludere alle former for ekstern EVU er at det formelle 

utdanningstilbudet tradisjonelt har vært relativt rigid. 

Private kurstilbydere kan være mer dynamiske og 

tilpasningsdyktige til behovene i et samfunn og ar-

beidsliv som er i rask endring. Samtidig kan det ar-

gumenteres for at denne ordningen også retter seg 

i større grad mot å realisere positive smitteeffekter 

som følger av kompetanseutvikling ordning 1. Sam-

menlignet med ordning 2 vil en avgrensning til eks-

tern EVU omfatte en større andel av investeringene 

og er derfor anslått å medføre et moderat høyt pro-

venytap. Bruk av eksterne EVU-tjenester er gene-

relt sett viktigere for mindre virksomheter, ordningen 

rettes derfor relativt mer mot virksomhetene som 

antas å ha de største utfordringene med å gjennom-

føre EVU i arbeidslivet. 

Avgrensning til små og mellomstore virksomheter 
halverer provenytapet av ordningene 

Om lag halvparten av arbeidstakeren er sysselsatt i 

virksomheter med færre enn 50 ansatte. CVTS fin-

ner at virksomheter med færre enn 50 ansatte i 

gjennomsnitt har kostnader til EVU om lag på nivå 

med store virksomheter, målt som andel av lønns-

kostnadene. Ulstein (2019) finner allikevel at en noe 

mindre andel av de sysselsatte i små og mellom-

store virksomheter deltar i EVU, sammenlignet med 

sysselsatte i store virksomheter. Dette kan ha sam-

menheng med at store virksomheter har stordrifts-

fordeler i tilbudet av EVU til sine ansatte. 

For å stimulere til økt deltakelse blant sysselsatte i 

mindre virksomheter kan det derfor være hensikts-

messig å avgrense Kompetansefunn til kun å gjelde 

mindre virksomheter. Tabell 5.13 oppsummerer 

våre anslag på proveny dersom ordningene avgren-

ses til virksomheter med færre enn 50 ansatte. 

Intervjuene som er gjennomført i forbindelse med 

prosjektet har ikke avdekket systematiske forskjeller 

i hvordan små og store virksomheter vil reagere på 

innføringen av de ulike ordningene. Anslagene leg-

ger derfor i stor grad til grunn de samme anslagene 

på addisjonalitet som for ordningene uten avgrens-

ning på virksomhetsstørrelse. Unntaket er ord-

ning 2, hvor vi legger til grunn at et mindre omfang 

av ordningen også vil begrense de dynamiske ef-

fektene på tilbudssiden. Derfor er addisjonaliteten 

redusert fra 30 til 20 prosent når ordningen avgren-

ses til virksomheter med færre enn 50 ansatte. 
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Tabell 5.13 Anslått provenyeffekt av ordningene 
med avgrensning til virksomheter med færre enn 
50 ansatte 
 Provenytap 

(mill. kr) 

Ordning 1:  
Generell Kompetansefunn 

4 284 

<50 ansatte 1 873 

Ordning 2:  
Formell videreutdanning 

694 

<50 ansatte 319 

Ordning 3A:  
Terskel – opp til 1 prosent 

1 921 

<50 ansatte 840 

Ordning 3B:  
Terskel – over 2 prosent 

610 

<50 ansatte 267 

Ordning 4:  
Ekstern EVU 

1 702 

<50 ansatte 977 

Kilde: CVTS og SSB, bearbeidet av SØA. 
Note: Anslag på proveny i ordningene uten avgrensning på 

virksomhetsstørrelse er oppgitt i grå tekst. 

For ordning 1–3B anslår vi at en avgrensning til virk-

somheter med færre enn 50 ansatte reduserer pro-

venyeffekten til litt under halvparten, sammenlignet 

med en utforming uten avgrensing på virksomhets-

størrelse. Dette følger av at om lag halvparten av de 

sysselsatte omfattes av ordningen, men at små virk-

somheter oppgir noe lavere kostander per time EVU 

enn store virksomheter. 

For ordning 4 reduseres provenytapet, relativt sett, 

mindre enn i de øvrige ordningene. Dette følger av 

at små og mellomstore virksomheter benytter eks-

terne etter- og videreutdanningstiltak relativt mer 

enn store virksomheter. Derfor utgjør de mindre 

virksomhetenes investeringer i ekstern EVU en 

større andel av de totale kostnadene. Samlet sett 

reduseres provenytapet med om lag 40 prosent der-

som ordning 4 avgrenses til virksomheter med færre 

enn 50 ansatte. 

På samme måte som andre avgrensninger av ord-

ningen må det vurderes om å begrense ordningen 

til virksomheter med færre enn 50 ansatte kan ha 

uheldige vridningseffekter. For virksomheter som 

ligger rundt terskelnivået vil ordningen for eksempel 

kunne gi et insentiv til å holde antall ansatte under 

terskelen, for å kvalifisere til støtte. Hvor sterkt dette 

insentivet er vil imidlertid avhenge av blant annet 

hvor generøs støtteordningen er og virksomhetens 

kostnader til EVU. Det er imidlertid usikkert om og 

hvordan slike insentiver vil påvirke utviklingen i øko-

nomien og arbeidslivet som helhet. 

Et alternativ er å øke terskelen, for eksempel til virk-

somheter med færre enn 100 ansatte. Da vil en 

større del av de sysselsatte omfattes av ordningen. 

Samtidig vil de aller største virksomhetene ikke kva-

lifisere til støtte, men disse har også normalt de 

beste forutsetningene for å tilby sine ansatte EVU. 
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Verden er inne i en periode med raskere teknologisk 

endringer, som skaper behov for nye ferdigheter og 

kunnskaper, hos så vel enkeltmennesker som virk-

somheter. Det er rimelig å legge til grunn at verden 

er inne i en periode med særlig raske teknologiske 

endringene og påfølgende markedsendringer. Kon-

sekvensene av en slik utvikling er at mer av kompe-

tanseutviklingen i samfunnslivet vil skje i arbeidsli-

vet, se bl.a. (SØA, 2018b).  

Virksomhetene ser ut til å svare på dette ved å grad-

vis øke investeringene i medarbeidernes kompe-

tanse, både den spesifikke kompetansen de trenger 

for å produktiviteten i egen virksomheten og mer ge-

nerell kompetanse som øker produktiviteten i både 

egen virksomhet og i samfunnet for øvrig. For 

mange virksomheter vil investeringer i medarbeider-

nes kompetanse også være begrunnet i at slike in-

vesteringer i er nødvendig for å holde på og tiltrekke 

dyktige medarbeidere (SØA, 2018a) 

Vi har i Norge flere mekanismer for å bidra til at virk-

somheten investerer i medarbeidernes egen kom-

petanse i tråd med egne behov. Viktigst er at sam-

funnet tilbyr gratis grunnutdanning for alle, slik at 

virksomhetene kan konsentrere seg om å investere 

i medarbeidernes etter- og videreutdanning. Der-

nest kommer at investeringskostnadene knytte til et-

ter- og videreutdanning kommer som fradrag i virk-

somhetenes skattegrunnlag. 

Det er likevel ikke opplagt at virksomheten investe-

rer tilstrekkelig til både å dekke langsiktige behov, 

for sin egen virksomhet og for næringslivet samlet 

sett. For det første er det betydelig usikkerhet om 

framtiden, noe som skaper usikkerhet om gevinsten 

av etter- og videreutdanningsinvesteringer. For en 

enkeltvirksomhet kan usikkerheten fortone seg som 

større enn for samfunnet samlet sett. For eksempel 

fordi samfunnet samlet sett ønsker å sikre en kom-

petansesammensetning som er robust for flere 

framtidsmuligheter enn hver enkelt virksomhet kan 

ta inn over seg.  

I en investeringskalkyle fungerer usikkerhet som en 

kostnad. Dersom usikkerheten er større for en en-

kelt virksomhet enn for samfunnet som helhet, vil 

summen av hver enkelt virksomhets kompetanse-

investeringer bli mindre enn hva samfunnet samlet 

vil ønske. 

Hver enkelt virksomhets investering i etter- og vide-

reutdanning kommer også flere enn virksomheten 

selv til gode, gjennom positive kunnskapsmessige 

smitteeffekter, jf. omtale av eksterne effekter i kapit-

tel 2. Det at enkeltvirksomheters investeringer i et-

ter- og videreutdanning kommer flere til gode enn 

virksomheten selv er et hovedargument for at det 

kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å utvikle 

nye ordninger for å stimulere til økte investeringer i 

etter- og videreutdanning i næringslivet enn vi alle-

rede har. 

I diskusjonen om etter- og videreutdanning i næ-

ringslivet har det også kommet fram at det er en 

form for mistilpasning mellom virksomhetens behov 

for kompetanse og den kompetanse arbeidstakerne 

har (Rørstad, Børing, Solberg, & Carlsten, 2018). 

Mistilpasning mellom etterspørsel og tilbud av kom-

petanse er ikke nødvendigvis et uttrykk for mangel 

på investeringsvilje hos virksomhetene, men at ut-

danningstilbøyelighete hos innbyggerne og utdan-

ningstilbudet fra skoler og universitet ikke er tilpas-

set næringslivets behov. Slik mistilpasning kan også 

gi grunnlag for å tenke nytt om hvordan systemet for 

etter- og videreutdanning bør finansieres. 

Etter vår vurdering er argumentene om behov for å 

øke investeringen i etter- og videreutdanning over-

bevisende. Det er ikke opplagt om det bør gjøres 

ved hjelp av nye virkemidler for å stimulere enkelt-

personers investeringer eller virksomhetens inves-

teringer, jf. drøfting i SØA (2018b). Uavhengig av 

6 Samlet vurdering tilsier at det er behov for en begrenset ordning for 
å stimulere etter- og videreutdanning næringslivet 
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vektleggingen av personrettede og virksomhetsret-

tede virkemidler, er det vår vurdering at virksom-

hetsrettede ordninger vil bidra til mer investeringer i 

kompetanse enn i dag. 

Som drøftet i kapittel 5 kan ulike varianter av Kom-

petansefunn gi forskjellige resultater i forhold til 

både omfang av nye etter- og videreutdanningsin-

vesteringer (addisjonalitet) og av samfunnets kost-

nader ved en tilskuddsordning (proveny multiplisert 

med skattekostnad). 

I vurderingen av om Norge bør innføre en ny kom-

petansefunnordning i en eller annen variant, bør det 

etter vår vurdering benytte følgende kriterier: 

1. Vil en ordning utløse nye investeringer?  

2. Vil ordningen innebære store provenytap for 

det offentlige med tilhørende skattefinansie-

ringskostnader? 

3. Vil en ordning komme flere virksomheter til 

gode? Dette er avgjørende for at en ny ordning 

styrker den generelle kunnskapskapitalen i 

samfunnet  

4. Vil en ordning skape også økt dynamikk innen-

for utdanningssystemets tilbudsside? I så fall 

kan identifiserte eller ikke-identifiserte mistil-

pasninger trolig reduseres. 

5. En ny ordning bør ikke skape uønskede nye 

vridningseffekter, som reduserer potensiell ge-

vinst av ordningen  

6. Det er en fordel dersom en ny ordning er be-

heftet med lite administrasjonskostnader 

Blant ordningene vi har gjennomgått i denne rapp-

orten vurderer vi Kompetansefunn som avgrenses 

til formell videreutdanning til best å treffe kriteriene 

over. 

1. Vil en ordning utløse nye investeringer? 

Våre anslag på de ulike ordningens addisjonalitet er 

svært usikre. Det kan tenkes at investeringer i for-

mell videreutdanning er så lite interessant for de 

fleste virksomheter at de uansett ikke vil investere i 

medarbeideres videreutdanning. I så fall skaper 

ordningen hverken noen positive endringer eller 

problemer. Imidlertid betaler virksomheter allerede i 

dag en del av sysselsattes videreutdanning. Der-

som dette (helt eller delvis) er motivert av virksom-

hetens egen interesse vil reduserte kostnader gi økt 

insentiv til å øke slike investeringer. Våre intervju ty-

der på at det er få virksomheter som tar på seg slik 

investeringer i dag, men de som gjør det vil øke in-

vesteringen som følge av økt offentlig støtte. Bety-

delige økninger i investeringene forutsetter imidler-

tid at også tilbudet av formell videreutdanning tilpas-

ses næringslivets behov i større grad enn i dag.  

2. Vil ordningen innebære store provenytap for 

det offentlige med tilhørende skattefinansie-

ringskostnader? 

Ordningen vil trolig omfatte få virksomheter. De be-

grenser dens nytteeffekter, men også dens prove-

nyeffekter. Skattefinansieringskostnader vil følgelig 

være begrensede. 

3.  Vil en ordning komme flere virksomheter til 

gode? Dette er avgjørende for at en ny ordning 

styrker den generelle kunnskapskapitalen i 

samfunnet 

Det er liten grunn til å regne med at virksomheter tar 

hensyn til samfunnets gevinster av virksomhetens 

investeringer i medarbeidernes videreutdanning. 

Det taler for at dersom en ny skattefradrags- eller 

tilskuddsordning øker videreutdanningsinveste-

ringene i næringslivet, vil ordningen reelt styrke 

kompetanseutviklingen utover produktivitetsutvik-

lingen i virksomheten som investerer. 
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4. Vil en ordning skape også økt dynamikk innen-

for utdanningssystemets tilbudsside? I så fall 

kan identifiserte eller ikke-identifiserte mistil-

pasninger trolig reduseres. 

Gitt punkt 1 har økt etterspørsel etter formell videre-

utdanning potensial til å påvirke utdanningssyste-

mets tilbudsside. For at en medarbeiders videreut-

danning skal være interessant å finansiere fra virk-

somhetens side, må utdanningen være relevant for 

virksomheten. Betalingsvillig etterspørsel etter vide-

reutdanning fra virksomheter vil øke insentivene til 

utdanningssystemet i å dreie eget tilbud i retning 

virksomhetens behov. Jo større respons en eventu-

ell Kompetansefunn-ordning får, jo større grunn er 

til å regne med dynamiske effekter innenfor utdan-

ningssystemet.21  

5. En ny ordning bør ikke skape uønskede nye 

vridningseffekter, som reduserer potensiell ge-

vinst av ordningen. 

En ordning med tilskudd til virksomhetens finansie-

ring av formell videreutdanning kan bidra til å flytte 

kostnader som tidligere ble dekket av medarbei-

derne selv over på virksomhetene. En slik vridnings-

effekt kan skape uønskede fordelingseffekter, men 

vil neppe være problematisk i forhold til investe-

ringsinsentivene. Dersom det skjer vil det være de 

personlige investeringsinsentivene som påvirkes og 

addisjonaliteten og effekten kan forbli om lag den 

samme. Dersom en slik ordning vrir virksomheten 

fra å finansiere ikke-formell utdanning til formell ut-

danning kan vridningseffekten tenkes å være posi-

tiv, ved at utdanningen får en mer generell karakter. 

 

 

                                                      
21 Slik dynamiske effekter kan også forsterkes av fallende ungdomskull. Vi 
drøfter ikke dette nærmere her, men det er klart at dersom ungdomskul-

6. Det er en fordel dersom en ny ordning er behef-

tet med lite administrasjonskostnader 

En Kompetansefunn-ordning begrenset til formell 

videreutdanning vil være relativt lett å kontrollere og 

trolig ha de laveste administrasjonskostnadene av 

de ordningene vi har gjennomgått. 

Etter vår vurdering svarer de øvrige ordningen vi har 

vurdert svakere på kriteriene over. 

Av de øvrige ordningene vil en helt generell Kompe-

tansefunn-ordning trolig være forbundet med både 

moderat addisjonalitet og store provenytap. Det kan 

likevel tenkes at nytten av nye investeringer er store 

nok til å oppveie skattefinansieringskostnadene. 

Hvor mye de samlede investeringene vil øke er 

imidlertid såpass usikkert at en helt generell ordning 

framstår som en form for gambling.  

Etter vår vurdering krever en så stor ordning en eller 

annen form for test i markedet. En mulighet kunne 

være å sjekke om virksomheter er villig til å bytte to 

prosentpoeng i skatteøkning mot innføring av en slik 

ordning. Provenyet vil trolig være om lag det 

samme. Markedstesten kan gjennomføres gjennom 

omfattende høringsprosesser blant norske næ-

ringsorganisasjoner.  

Ordningene med terskelvirkninger og avgrens-

ninger til spesielle virksomhetsstørrelser har mange 

av de samme svakhetene som en generell ordning, 

selv om provenyet er langt mindre. Imidlertid dukker 

det opp nye problemer knyttet til tilpasninger til av-

grensningskriteriene, som igjen skaper administra-

sjonskostnader både på kontrollsiden og hos virk-

somheten selv (gjennom tilpasning til terskler og av-

grensninger). 

lene blir mindre vil økt videreutdanning blant voksne bidra til å sikre stabil 
utdanningskapasitet. 
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Ordningen med avgrensning til ekstern kompetanse 

framstår som den ordningen som treffer kriteriene 

over nest best. Den har de lignende egenskaper 

som ordningen med avgrensning til formell videre-

utdanning, men med to viktige forskjeller.  

1. Den innebærer et større provenytap og dermed 

også høyere skattefinansieringskostander. Tro-

lig vil en slik ordning også gi noe mer støtte til 

investeringer som uansett ville ha funnet sted 

(lavere addisjonalitet).  

2. Påvirkningen av utdanningssystemet kan bli 

større enn ordningen som avgrenses til formell 

utdanning. Økt samlet etterspørsel etter både 

etter- og videreutdanning vil gi større markeds-

muligheter for flere utdanningsaktører, noe som 

det er grunn til å vente vil skape større dyna-

mikk i utdanningsmarkedet. 

På bakgrunn av ovenstående mener vi det er grunn-

lag for å anbefale en Kompetansefunn-ordning som 

avgrenses til å støtte virksomhetens finansiering i 

medarbeideres formelle videreutdanning. 
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