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Definisjon kompetanseutviklende tiltak

Kompetanseutviklende tiltak definerer vi som kurs, etter- og videreutdanninger 

knyttet til enten

I. Videregående opplæring

II. Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoler). Bygger på fullført videregående opplæring 

(fagbrev) eller tilsvarende. 

III. Høyere utdanning (Universitet og høgskole). Bygger på fullført videregående opplæring 

(generell studiekompetanse) eller tilsvarende.

IV. Ulike kurs og sertifiseringer

Utgangspunktet er målgruppes behov.



Målgruppe

Næringslivet i Agders distriktskommuner

• Lister: 

Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Flekkefjord

• Setesdal:  

Åseral, Bykle, Valle, Bygland, Evje- og Hornnes 

• Østre Agder: 

Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand 

*Hvor mange arbeidsplasser kan 

de som bor i hver enkelt 

grunnkrets nå med bil i løpet av 

90 minutter. 

Hvor mange servicefunksjoner 

kan de som bor i hver enkelt 

grunnkrets nå med bil i løpet av 

90 minutter. 

Kilde: SSB/TØI



Mål  

Prosjektet skal resultere i at målgruppen har tilgang til 
og benytter seg av relevant kompetanseutvikling.

Effekter: JA



Hva skal prosjektet levere?

Vi trenger et system for å 

koble tilbud og etterspørsel 

etter kompetanse hos 

distriktsnæringslivet. 

Vi må synliggjøre, styrke, og 

utvikle eksisterende satsinger 

(systemer) og/eller foreslå 

helt nye måter å jobbe på.

:

Være pådriver 
for 

kompetanse-
utvikling

Kartlegge  
behov hos 

målgruppen

Kartlegge og 
synliggjøre 
tilbud og 

virkemidler

Koble tilbud og 
etterspørsel

Tilrettelegge for 
gjennomføring av 

utdanning



Bakgrunn for prosjektet og satsingen

• Lansert i 2020 som en 3-årig ordning finansiert av 

staten. 

• Fylkeskommunene er prosjekteier

• Kompetanse Norge forvalter ordningen

• Agder fylkeskommune fikk innvilget tilskudd på 

totalt kr. 4,6 mill. til gjennomføring av prosjektet i 

2021 – 2023

• Reelt budsjett til aktiviteter: ca. 1.5 mill. kr.

• Mye egeninnsats (30 % av totalbudsjett)

Om ordningen Kompetansepiloter 



Prosjektet tar utgangspunkt i fakta og antakelser:

FAKTA

Endringer i arbeidslivet: Digitalisering, automatisering og det grønne skiftet

Demografiske endringer: Vi får en stadig eldre befolkning: Andelen som deltar i arbeidslivet er 
potensielt lavere (viktig med inkludering)

ANTAKELSER / PÅSTANDER

Krevende å rekruttere rett kompetanse i og til distriktene: Sats på å videreutvikle 
kompetansen som allerede finnes i arbeidslivet!

Distriktene har begrenset tilgang til kompetanseutvikling, som følge av store  avstand til 
studiesteder og tilbud (her skjer det mye)



Regionale rammer

Regionplan Agder 2030 Kompetansestrategi Agder 2030

Utvikle Agder til 

en miljømessig, 

sosialt og 

økonomisk 

bærekraftig 

region i 2030 -

Et attraktivt 

lavutslipps-

samfunn med 

gode levekår. 

Bedre balanse 

mellom tilbud og 

etterspørsel etter 

kompetanse i det 

regionale 

arbeidsmarkedet.



Målgruppe/
bedriftene

Ressurs-
grupper

Fast 
prosjekt-

rigg

Målgruppen:

• Næringsliv i distriktet i Agder 

• Bedriftspanel; utvalgte bedrifter fra 

målkommunene

Ressursgruppe:

• Utdanningsaktører

• Samarbeidspartnere næring

• Offentlige aktører / virkemidler

Fast prosjektrigg:

Prosjekteier, prosjektstyre, prosjektgruppe og 

prosjektleder

Interessentene i prosjektet



Prosjektets faste rigg

Prosjektstyre

Prosjekteier Agder 

fylkeskommune

Prosjektgruppe

Regionråd 
Agder 

fylkeskommune

Prosjektleder

Lister, Setesdal, Østre Agder Utdanning, virkemidler, analyse, samskaping

Næringslivet/ 

Agder fylkeskommune

Agder fylkeskommune 
(Siv Hemsett)



Ressursgruppen: Formelt etablert 11. juni (digitalt møte)

Samarbeidspartnere for næringslivet 

Lister Nyskaping, Pågang Næringshage, Visit Setesdal, Sørlandsporten 

teknologinettverk (STN+), Tre på Agder, USUS, Eyde Cluster, GCE NODE, 

Innakva bedriftsklynge 

Utdanningsaktører 

Fagskolen i Agder, Universitetet i Agder, Videregående skole  

Offentlige aktører 

Lister Kompetanse, Karriere Agder, NAV Agder, 3 interkommunale politiske råd i 
Lister, Setesdal og Østre Agder (representerer kommunene)

Partene i arbeidslivet

NHO Agder, LO Agder

Utdannings-
aktører

Offentlige aktører

Samarbeids-
partnere 
næring

KPA





Ressursgruppens medlemmer
1. Lister interkommunale politiske råd: Svein Vangen

2. Setesdal interkommunale politiske råd: Rita Hansen

3. Østre Agder interkommunale politiske råd: Siri Asdal

4. Agder fylkeskommune: Åse Holthe (utdanning), Torleiv Momrak (virkemidler), Børje Michaelsen (analyse), Siv Hemsett (samskaping)

5. Karriere Agder: Jim Atle Bjørgan

6. Lister Kompetanse: Hilde Strømme 

7. NAV, Avdeling Midt-Agder/Setesdal: Kathrine Hovet Pentreath

8. Setesdal vidaregåande skule: Trond Haugom

9. Fagskolen i Agder: Gunnbjørg Tveiten Engehagen

10. Universitetet i Agder: Geir Torstveit

11. Lister nyskaping: Christiane Skage

12. Pågang næringshage: Camilla Grantham

13. Visit Setesdal: Roy Bakke

14. Sørlandets teknologinettverk pluss (STN+): Michel Esnault

15. Tre på Agder: Maya Tvedt Berli

16. USUS: Synnøve E. Aarbrekk

17. Eyde Cluster: Helene Flademark / Marie Søraker

18. GCE NODE: Bjørn Saltermark

19. Innakva bedriftsklynge: Liv Birkeland

20. LO Ager: Dagfinn Homdal Svanøe

21. NHO Agder: Anne Klepsland Simonsen



Bedriftspanel

1. Steis

2. Parat Halvorsen

3. Green Yard

4. Hamran Snekkerverksted 

1. Hovden Alpin

2. Bygland varmesentral

3. Nor Dan Composite

4. Risdal touring

1. Åmli kaker

2. Bergene Holm

3. Lindal Gruppen

4. Multicom

5. IMS Technologies

6. Ertec

Lister (4) Setesdal (4) Østre Agder (6)

Nøye valgt ut: 
Representativitet, 

beliggenhet, interesse, 

motivasjon for 

kompetanseutvikling.
Bedriftspanel Agder 

14 bedrifter totalt

600 + arbeidsplasser



Fremdrift i prosjektet

Fase 0: Konseptfasen (juni – desember 2020) 

Fase 1: Planleggingsfasen (januar – april 2021)

Fase 2: Gjennomføringsfasen (april 2020 – august 2022) 

A: Kartlegge, B: Analysere og C: Prøve ut / pilotere

Fase 3: Implementering og avslutningsfase (september – desember 2023). 

D: Implementere og E: Måle og dele resultater



Kartlegging - aktiviteter

• Første del av gjennomføringsfasen i 
prosjektet

• Varighet fra april og ut september 2021

• Kartleggingsaktivitetene skjer parallelt 
og.. 

• danner utgangspunkt for videre 
aktiviteter i prosjektet

• Avsluttes med samling på Evje 14.9

Kunnskaps-
grunnlag: 

kommuner, 
næring, 
tilbud  

Kartlegge 
aktørene i 

økosystemet

Kartlegge 
tilgang og 

behov  
kompetanse-

utvikling 

Samle og 
dele 

resultater fra 
kartlegging



1. Kunnskapsgrunnlag

2. Kartlegge aktørene og 

virkemidlene

3. Kartlegge tilgang på og 

behov for kompetanseutvikling

4. Samle og dele resultatene 

fra kartleggingen

• Samle relevant info om kommunene/innbyggerne

• Lage oversikt over kompetanseutviklingstilbud

• Møter i ressursgruppen

• En til en møter med samarbeidspartnere

• Jobbe sammen med enkeltaktører

• Spørreundersøkelsen (se neste slide)

• Dybdeintervjuer / bedriftsbesøk til panelet

• Presentere foreløpige fakta/rapport på samling 14.9 på Evje

• Danner utgangspunkt for analysefase 

Karleggingsaktiviteter fra april og ut september 2021



Kunnskapsgrunnlag distriktene – rapport / informasjon på nettsidene til prosjektet 

https://iktagder.sharepoint.com/teams/Kompetansepiloter-Prosjektgruppen/Shared%20Documents/Prosjektgruppen/Kartlegging/Kartlegging%20samarbeidspartnere/Mai%2010%20-%20Telefonm%C3%B8te%20med%20Karriere%20Agder%20Lyngdal.docx?web=1


Spørreundersøkelse juni 2021 (kvantitativ kartlegging)

Målgruppen (utvalget) 

Privat næringsliv i 14 distriktskommuner, 

- minimum 1 ansatt

Hvorfor gjennomføre undersøkelsen? 
• Få faktabasert innsikt om forhold knyttet til 

kompetanseutvikling

• Utgangspunkt for å måle resultat/utvikling

Hvilken informasjon gir undersøkelsen? 
• Status kompetanseutviklingsbehov i 

distriktsnæringslivet

• Hvordan bedriften opplever tilgangen til 
kompetanseutvikling 

• Om bedriftene tar i bruk det tilbudet som 
finnes

• Måle utgangspunktet i prosjektet

Status spørreundersøkelse juni 2021
• Undersøkelsen er sendt til ca. 600 bedrifter

• E-poster hentet fra Brønnøysundregisteret og søk på internett 

• Sendt ut i begynnelsen av juni – svarfrist 18. juni

Foreløpig status respondenter: 
• Svar fra alle kommuner i målgruppen

• Bedrifter fra 13 ulike bransjer har svart: Flest fra industri og 

bygge- og anleggsvirksomheter

• Ca. 55 % av bedriftene har 1-5 ansatte

• Ca. 70 % av bedriftene ble etablert for mer enn 10 år siden



Dybdeintervjuer – kvalitativ kartlegging

• Samtaler og bedriftsbesøk i løpet av sommeren

• Utgangspunkt i bedriftspanelet i prosjektet

• Bygger på resultater fra spørreundersøkelsen

• Begynner i Setesdal 



Takk for meg! 

siv.hemsett@agderfk.no

www.agderfk.no/kpa

mailto:siv.hemsett@agderfk.no
http://www.agderfk.no/kpa

