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Definisjon kompetanseutviklende tiltak

Kompetanseutviklende tiltak = 
Ulike kurs, etter- og videreutdanninger på alle nivå med og uten studiepoeng med ulik 
varighet.

Nivå
• Videregående nivå / fagopplæring (fagbrev)
• Høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskoler)
• Høyere utdanning (Universitet og høgskoler)

Etter- og videreutdanning 
Videreutdanning gir studiepoeng mens etterutdanning ikke gjør det.



Bakgrunn / forankring

• St. mld. 5 (2019-2020) Distriktsmeldingen – Levende lokalsamfunn for fremtiden

• St. mld. 14 (2019-2020) Kompetansereformen – Lære hele livet

• NOU 2020:12. Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

• NOU 2020:15. Det handler om Norge

• Regionplan Agder 2030

• Kompetansestrategi Agder 2030

• Kompetanse Norge; utlysning av prosjektmidler i fjor

• Workshop  

• Sak i Fylkestinget juni 2020



Mål og leveranse
Prosjektet skal resultere i at 
distriktsnæringslivet har god tilgang til 
og tar i bruk kompetanseutvikling.

Prosjektet skal innen 2023 foreslå og 
implementere et opplegg (modell) som 
bidrar til måloppnåelse.

Følgende funksjoner bør inngå i 
opplegget (modellen):

Være pådriver for 
kompetanse-

utvikling og bidra 
til å skape nye 

tilbud.

Kartlegge  
behov hos 

næringslivet

Synliggjøre 
tilbud og 

virkemidler

Tilrettelegge for 
gjennomføring av 

kompetanse-
utvikling



Målgruppe = distriktsnæringslivet i Lister, Setesdal og Østre Agder  

Lister: 

Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Flekkefjord

Setesdal:  

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

Østre Agder: 

Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand. 

= Næringsliv i kommuner i Lister, Setesdal og Østre Agder 
med sentralitetsklasse 5 og 6 + «flankene»

*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



Målgruppe/
bedriftene

Ressurs-
grupper

Fast 
prosjekt-

rigg

Målgruppen: 
Bedriftspanel med 15-20 bedrifter fra 
kommunene

Ressursgrupper:
• Utdanningsaktørene
• Samarbeidspartnere næring
• Offentlige aktører/virkemidler

Fast prosjektrigg:
Prosjekteier, prosjektstyre, prosjektgruppe og 
prosjektleder

Interessentene i prosjektet



Prosjektets faste rigg

Prosjektstyret

Prosjektgruppe

Siri 

Asdal

Østre Agder 
IPR

Svein Vangen

Lister IPR

Rita Hansen

Setesdal IPR

Børje 
Michaelsen

AFK:

Analyse

Miriam 
Engelskjøn

AFK:

Fagskole

Ketil Jensen

AFK:

Fagopp-læring

Torleiv Momrak

AFK: 
Virkemidler 

Næring

Prosjektleder

Siv Hemsett 

Laila Stordrange, Eramet 
Olav Hovet, Knut Hovet Inst. AS 
Wenche Fresvik, Agder fk
Arly Hauge, Agder fk
Anita Henriksen, Agder fk



Ressursgrupper etableres etter formål:

Samarbeidspartnere for næringslivet: 

Lister Nyskaping, Pågang Næringshage, NHO Agder, Visit Setesdal, Sørlandsporten 
teknologinettverk (STN), klyngene, kommunene m.fl.

Utdanningsaktører: 

Videregående skole/fagopplæring, Universitetet i Agder, Fagskolen i Agder, AOF Fagskolen, 
Studieforbund, Noroff mfl.

Offentlige aktører/virkemidler: 

Lister Kompetanse (utdanningssenter), Karriere Agder (Agder fk), NAV, kommunene, 
Interkommunale politiske råd, kommuner, Innovasjon Norge, departementer og direktorater m.fl



Samarbeid med Setesdal



Bedriftspanel

• Under etablering / arbeid denne uken

• Ca. 15-20 bedrifter fra målgruppen

• Hensikt: 
Gi prosjektet mer og bedre innsikt over utfordringer og muligheter 

knyttet til prosjektets hensikt og problemstilling. 
Vi ønsker at bedriftene bidrar med innspill og idéer. 
Kvalitetssikre spørreundersøkelser etc. 
Gjøre prosjektet bedre! 



Samarbeid med Setesdal



Kartlegge Analysere Prøve ut Velge modell 
implementere

Måle og dele 
resultater

Fremdrift i prosjektet (tiltak)

2021                                            2022                 2023



1. Få god oversikt 
over kommunene, 
næringsliv og 
kompetanse-
utviklingstilbud

2. Kartlegge aktørene / 
samarbeidspartnerne 
og deres rolle i 
kompetanseutvikling

3. Få innsikt i  
målgruppens tilgang til 
kompetanseutvikling 
og reelle behov

KARTLEGGING: APRIL – AUGUST 2021

4. Samle og dele 
resultater: 
Utgangspunkt for 
prosjektets videre arbeid

Bruke og 
systematisere 
eksisterende tall 
og informasjon.
«Power BI»

Rapporter, 
intervjuer, møter 
samjobbing

Spørreundersøkelse 
til hele utvalget

Kvalitativ kartlegging 
av bedriftspanel 

Samling 14.9 på Evje



Kartlegging av arbeidsliv og kompetanse i distriktskommuner, tall fra 2019

1. Få god oversikt over kommunene, næringsstruktur, utdanningstilbud mm



Andel ansatte etter hovednæring i 14 distriktskommuner



Power BI
Kobles til mål i RRA 2030 og bærekraftmål : God Utdanning
• Sysselsettingsandel og andel i yrkesaktiv alder
• Utdanningsnivå
• Andel ansatte etter hovednæringer / detaljert næringsoversikt
• Antall bedrifter gruppert etter antall ansatte



Hvordan kan vi få til noe sammen?

• Hvilken modell skal sørge for god balanse mellom tilbud 
og etterspørsel etter kompetanse i distriktene?

• Vi trenger dialog og innspill. Inviter meg til et møte i 
kommunen din: siv.hemsett@agderfk.no

• Dette er en pilot. Det indikerer at vi skal ha lov å prøve å 
feile i løpet av prosjektperioden. 

• Vi har (foreløpig) «god tid».

TAKK FOR MEG 


