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Møteinnkalling 
 
 Dato: 06.02.2020 

Til: Medlemane i Kompetanseforum Vestland 

Emne: Kompetanseforum Vestland - Møteplan for møtet 6. mars 2020 Sak: 1/20-9/20 

Møtetid: 
Fredag 6. mars 09.00 til 
12.00 

 

Møtestad: 
 Fylkeshuset på Sandsli, fylkesutvalssalen  
4. etg 

 
 

 
Agenda 
 

Sak 1/20 Godkjenning av referat frå møte i Kompetanseforum Hordaland 11/12-2019 
(til 09:10)  

 
Sak 2/20 Etablering av Kompetanseforum Vestland (til 09:30) 
 
Sak 3/20 Kompetansebehov i reiselivsbransjen (til 10:05) 
 
Sak 4/20 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning 

(Diku) orienterer om ny tilskotsordning  (til 10:35) 
   
Sak 5/20 «Kompetansepilot» - nytt utviklingsprogram frå Kommunal og 

moderniseringsdepartementet (til 10:55) 
 
Sak 6/20 BIO-mildene (Bedriftsintern opplæring) ( til 11:15) 
 
Sak 7/20 Ny utlysing frå Kompetanse Norge – Fagbrev på jobb ( til 11:35) 
 
Sak 8/20 Orienteringssaker (til 11:50) 
 
Sak 9/20 Eventuelt (til 12:00) 
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Sak 1/20 Godkjenning av referat frå møte i Kompetanseforum Hordaland 11/12-
2019 

  
Fylkeskommunen har bytta IKT-system, og nokre av våre notat er i ein overgangsfase 
vanskeleg tilgjengelege. Vi vil difor gjerne ha tilbakemelding om det er noko vesentleg som 
manglar i referatet.  Referat i vedlegg 1.  

 
 
Sak 2/20 Etablering av Kompetanseforum Vestland 
 

Kompetanseforum Vestland skal byggje vidare på organiseringa og målsettingane med 
Kompetanseforum Hordaland. Sogn og Fjordane har ikkje hatt tilsvarande modell. 
Kompetansepolitiske spørsmål har blitt handtert i det regionale partnarskapet for 
næringsutvikling. 
 
I samband med overgangen frå Sogn og Fjordane og Hordaland til Vestland fylkeskommune 
og ved etablering av Kompetanseforum Vestland er naturleg å gjere ei vurdering av 
samansetnaden av forumet og behov for ei revidering av mandatet 
 
Alle medlemmane i Kompetanseforum Hordaland dekker allereie heile Vestland fylke, med 
unnatak av KS Hordaland, Helse Bergen og Fagskolen i Hordaland Det må vurderast korleis 
tilsvarande einingar i Sogn og Fjordane skal vere representert i forumet. På dette tidspunktet 
er det også høve til å vurdere om forumet skal ha ein sterkare næringslivsrepresentasjon, 
t.d. ein eller to bedrifter som er opptatt av å ta eit samfunnsansvar og spesielt når det gjeld 
kompetanseutvikling. Kompetanseforum Hordaland har tidlegare vurdert at dette kan 
ivaretakast gjennom å invitere bedrifter og næringslivsaktørar inn i møta etter behov. 
 
I tillegg er det behov for å etablere lokale samarbeidsarenaer som dekker Sogn og Fjordane. 
Foreløpig dialog med relevante aktørar viser at det er to alternativ som peiker seg ut.  
1) Etablere ein samarbeidsarena som dekker heile Sogn og Fjordane.  
2) Delar av indre Sogn inngår i samarbeidsarenaen for Hardanger og Voss. 
 
Forslag til mandat i vedlegg 2. Dette forslaget er ei vidareføring av mandatet for 
Kompetanseforum Hordaland supplert med saker som Næringsforumet i Sogn og Fjordane 
har jobba med på kompetansefeltet, spesielt rekruttering av arbeidskraft. 
 
Forslag til vedtak:  
Kompetanseforum Vestland ber Vestland fylkeskommune om å finne ei føremålsteneleg 
inndeling av dei lokale samarbeidsaranaene som dekkjer Sogn og Fjordane  i dialog med 
relevante aktørar i denne delen av fylket. 
 
Kompetanseforum Vestland vedtek vedlagte forslag til mandat. 

 

Sak 3/20 Kompetansebehov i reiselivsbransjen 
 
I innspelsrunden våren 2019 om kompetansebehov i bransjar og regionar fekk 

kompetanseforumet fleire innspel knytt til behova i reiselivsbransjen. Marta Dixon (Vestland 

fylkeskommune) og Mona Haugland Hellesnes frå Visit Voss deltek på møtet for å utdjupe 

kompetansebehova i bransjen. Innspel frå bransjen i vedlegg 3.  

Kompetanseforum Vestland drøftar korleis kompetansebehova i bransjen kan løysast 

 

  
Sak 4/20 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare 

utdanning (Diku) orienterer om ny tilskotsordning 
  

Diku ønskjer å møte Kompetanseforum Vestland for å orientere om, og få innspel til ei ny 
tilskotsordning som har som mål å bidra til auka relevans for høgare utdanning, og betre 
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samarbeid mellom universitet/høgskular og arbeidslivet. Else Kathrine Nesmoen og Linda 
Rutledal frå Diku deltek på møte for å presentere ordninga. 
 

   For meir informasjon: https://diku.no/aktuelt/ber-om-innspill-til-tiltak-for-oekt-arbeidsrelevans 
 
 
Kompetanseforum gir innspel til innrettinga av ordninga og korleis vi kan mobilisere til bruk 
av ordninga.  
 

 

Sak 5/20 «Kompetansepilot» - nytt utviklingsprogram frå Kommunal og 
moderniseringsdepartementet  
 

I statsbudsjettet for 2020 vart det presentert ei ny tilskotsordning frå KMD, 

«Kompetansepilotar». Ordninga skal bidra til auka bruk av etter- og vidareutdanning i 

distriktsområde. Det skal lysast ut 16 millionar i året i 3 år. Det er fylkeskommunane som kan 

søke på ordninga.  

Kompetansepilotane skal: 

• Mobilisere og bevisstgjere behov og etterspurnad etter etter- og vidareutdanning i distrikts-

Noreg.  

• Ordninga er særskilt retta mot små bedrifter. 

• Utvikle og prøve ut nye måtar og modellar for å kople saman etterspurnad etter og tilbodet 

av etter- og vidareutdanning. Dette skal mellom anna gjerast gjennom å: 

 

- Identifisere, moblisere og koordinere verksemdene sine kompetansebehov 

- Legge til rette for tilpassa etter- og vidareutdanningstilbod der folk bur og arbeider. 

 

Departementet legg mellom anna vekt på at søknadene frå fylkeskommunane skal vere 

forankra i regionale kompetanseforum.  

Vestland fylkeskommune ønskjer i dette arbeidet å byggje vidare på etablerte strukturar og  

erfaringar frå prosjekt eller satsingar i distriktskommunar for å teste ut kva som kan gje best 

effekt. I piloten bør det også testes ut eit samarbeid med alle utdanningsnivåa. 

Sjå vedlegg 4 for utkast til programskildring. 

Kompetanseforum Vestland drøftar korleis vi bør gjere nytte av denne ordninga i Vestland. 

 
Sak 6/20 BIO-mildene (Bedriftsintern opplæring)  

 
Frå 1.1. 20202 tok fylkeskommunen over ordninga med BIO-midlar frå NAV. Overføringa 
opnar opp for å gjere endringar i innrettinga av ordninga. Korleis Vestland fylkeskommune 
skal nytte denne ordninga  er under utarbeiding. Vestland fylkeskommune gjev ei orientering 
om dette arbeidet. 

 
Kompetanseforum Vestland drøftar korleis vi bør gjere nytte av denne ordninga i Vestland. 

 

 
Sak 7/20 Ny utlysing frå Kompetanse Norge – fagbrev på jobb 

 
Kompetanse Norge har kome med ei ny utlysing knytt til bransjeprogrammet for Helse og 
omsorg. Ein del av utlysinga er knytt til ordninga «Fagbrev på jobb». Som tidlegare, kan 
midlane berre nyttast til å fremme bruk av ordninga, ikkje til gjennomføring. Vestland fylke 
meiner at dette er problematisk. Ordninga er i Vestland svært populær og det er ikkje behov 
for ytterlegare midlar til mobilisering så lenge ein ikkje har midlar til gjennomføring. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdiku.no%2Faktuelt%2Fber-om-innspill-til-tiltak-for-oekt-arbeidsrelevans&data=01%7C01%7C%7Cf28858aff90648ef24fa08d7b9cc5f2b%7Ce21a9bd2dcf844df83faaa16c3e0af23%7C0&sdata=AmLg3hUEsMqEWt%2FVvVALHIDvp%2Flky52zvyIanx980l4%3D&reserved=0
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Kompetanseforum Vestland blir oppfordra til å gå saman om ei uttale til 
Kunnskapsdepartementet om behovet for å endre innrettinga av tilskotsordninga «Fagbrev 
på jobb» eller etablere ei ny ordning som kan finansiere gjennomføringa tiltaket. 

 
Forslag til vedtak:  
Kompetanseforum Vestland vil sende eit brev til Kunnskapsdepartementet om innrettinga av 
tilskotsordninga «Fagbrev på jobb». Fylkesdirektør for Opplæring og kompetanse  i Vestland 
fylkeskommune utformar brevet. 

 
Sak 8/20 Orienteringssaker 
 

• Helse Bergen ved Anne Mette Koch gjev ei orientering om arbeidet dei gjer med å 
styrke helsefagbemanninga på Haukeland Universitetssjukehus. 

 

• Regjeringa har vedteke at det skal utviklast ein digital plattform for etter- og 
vidareutdanning: «Målet med plattformen er todelt; det skal bli enklere for virksomheter 
og arbeidstakere å finne gode og relevante etter- og videreutdanningstilbud og 
planlegge sin kompetanseutvikling, og det skal bli enklere for utdanningstilbydere å 
informere om sine tilbud og fange opp behov i markedet. Vestland fylkeskommune er 
invitert til å delta i prosjektstyret.  
 

• Kompetansebehovsutvalet har levert sin tredje rapport. Som tidlegare år er det mangel 
på kvalifisert arbeidskraft innan helse- og omsorgssektoren, i bygg og anlegg og innan 
IKT. Lenke til rapporten: 
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-2/id2689744/?ch=1 
 

   

  
Sak 9/20 Eventuelt  
  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-2/id2689744/?ch=1
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Vedlegg 1: 

Referat: Møte i Kompetanseforum Hordaland 11/12 -19 
 

 

 Dato: 11.02.2020 

 

Deltakarar: 

 

Berit Rokne (HVL), Dag Rune Olsen (UiB), Torbjørn Mjeldstad (Hfk, Fagskolen), Ann Kristin Kristoffersen 
(NHO) Roger Pilskog (LO), Bjarte Hysing Olsen (NAV), Astrid Toft (KS), Anne Mette Koch (Helse Bergen) 

Bård Sandal (Hfk), Bjørn Lyngedal (Hfk) Kathrin Jakobsen (Hfk), Linda Farestveit (Hfk),  

Fråfall: 
Øystein Thøgersen (NHH)   

Emne: Kompetanseforum Hordaland – Referat Sak: 20/19-25/19 

Møtetid: Onsdag 11. desember 2019, kl. 13.00 til 16.00 

 

Møtestad: Scandic Ørnen 

 

 

Sak 20/19 Godkjenning av referat frå møte i Kompetanseforum Hordaland 24/9-2019  

 Referatet er godkjend 

 

Sak 21/19 Korleis skal vi få til ei heilskapleg karriererettleiing? – Nytt nasjonalt 

tverrsektorielt kvalitetsrammeverk for karriererettleiing  

Kompetanse Norge ved Ingjerd Espolin Gaarder, avdelingsleiar for seksjon for 

kompetansemobilisering og kvalitetsstandardar, deltok på møtet for å orientere om 

kvalitetsrammeverket. I tillegg deltok avdelingsleiar Magne Larsen og rådgjevar Jørund Leiv 

Walseth frå Firda vidaregåande skule for å vise korleis dei har jobba  med å integrere 

karriererettleiing og karrierelæring i undervisninga. 

Vedtak: Kompetanseforum set ned ei arbeidsgruppe med representasjon frå 

medlemmane i Kompetanseforum Hordaland som får i oppgåve å føreslå på kva måte 

kvalitetsrammeverket kan implementerast slik at vi får ei heilskapleg karriereteneste i 

Vestland fylke. Arbeidsgruppa vert leia av Karriere Vestland. 

 

Sak 22/19 Utdanningsinstitusjonane sine tilbakemeldingar på innspel om 

kompetansebehov/dimensjonering  

Kunnskapsgrunnlaget for 2019 og innspel om kompetansebehov frå bransjar og lokale 

kompetanseforum peika særleg på tre hovudutfordringar: 

- Digital kompetanse 
- Behova innan helse og omsorg 
- Behov for fleire fagarbeidarar 
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Utdanningsinstitusjonane la i tråd med årshjulet frem korleis dei har teke omsyn til dei 

innmeldte kompetansebehova i arbeidet med dimensjonering og vidareutvikling av 

studietilbod for det neste skuleåret.  

 

Sak 23/19 Evaluering av arbeidet med innspel om kompetansebehov/dimensjonering  

 I november 2018 vedtok Kompetanseforum følgjande arbeidsform knytt til 

kunnskapsgrunnlag og innspel til dimensjoneringsarbeidet: 

• Møte 2 i Kompetanseforumet (mai/juni): 
o Statistikkutvalet presenterer utfordringsbilete for regionen basert på tilgjengeleg 

statistikk og analysar 
o Sekretariatet legg fram innspel om kompetansebehov frå dei lokale 

samarbeidsarenaene og kontaktpunkta i bransjane.  
o Kompetanseforum blir samde om nokre hovudutfordringar ein skal ta sikte på å 

løyse basert på dei to punkta ovanfor 
 

• Møte 4 i Kompetanseforumet (nov/des): 
o Utdanningsinstitusjonane presenterer korleis dei har jobba med dimensjonering for 

det neste skuleåret. 

Arbeidsforma er blitt testa ut i 2019 (jmf. Sak 22/19). Då dette er første gangen vi arbeider 

på denne måten er det naturleg å evaluere prosessen og gjere justeringar/endringar.  

Innspel: 

Ein bør etterstrebe endå meir konkrete innspel på kompetansebehov 

Vedtak: Prosessen vert gjennomført på same måte neste år. 

  

 

Sak 24/19 Orienteringssaker 

 

Sak 25/19 Eventuelt  
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Vedlegg 2 

Mandat og samansetnad Kompetanseforum Vestland 

 

Mål   

Kompetanseforum Vestland skal leggje til rette for at kompetanse skal drive fram utvikling i arbeidslivet, 

avdekke kva kompetansegap som finns i arbeidslivet  og finne løysingar på korleis desse skal fyllast. 

Partane skal setje framtidas kompetansebehov på dagsorden. 

 

Samarbeid   

Deltakarane i Kompetanseforum Vestland skal gjennom eit forpliktande samarbeid medverke til:  

• Samordne aktivitetar og arenaer for kompetanseutvikling og karriererettleiing 

• Identifisere og bryte ned barrierar for regional samhandling  

• Sørge for informasjonsflyt og kunnskapsdeling mellom aktørane 

 

Oppgåver   

Kompetanseforum Vestland skal mellom anna:  

• Vere overordna styringsgruppe for utarbeiding/revisjon av regionale styringsdokument knytt til 

kompetansefeltet.   

• Avdekke kompetanse- og rekrutteringsbehov i regionen gjennom bestilling av statistikk og analysar 

og innhenting av innspel frå bransjar og regionar  

• Sette framtida sine kompetansebehov på dagsorden og teste ut metodar/tiltak for å avdekke desse 

• Følgje opp innspel frå dei lokale samarbeidsarenaene, bransjane og utdanningsaktørane og setje i 

gang prosjekt etter behov  

• Stimulere til prosjekt på tvers av bransjar og regionar 

• Arbeide for større handlingsrom i den regionale kompetansepolitikken og søkje staten om å opprette 

pilotprosjekt for å teste ut dette 

 

Ressursar  

Vestland fylkeskommune finansierer drifta av Kompetanseforum Vestland som organ. Organisasjonane som 

deltar i Kompetanseforum Vestland, bidreg elles med ressursar til felles tiltak og satsingar etter nærare 

avtale.     

 

Samansetnad   

Kompetanseforum Vestland har frå 1. januar 2020 slik samansetting:   

• Vestland fylkeskommune ved fylkesdirektør innovasjon og næringsutvikling– leiar  

• Vestland fylkeskommune ved fylkesdirektør for opplæring og kompetanse - leiar  

• Universitetet i Bergen ved rektor   

• Høgskulen på Vestlandet ved rektor    

• Norges Handelshøyskole ved rektor 

• Fagskolen i Hordaland/Fagskulen i Sogn og Fjordaneved rektor    

• NHO Vestlandet  ved regiondirektør  

• LO Vestland ved regionleder  

• KS Vestland – Bergen og Førde, v/ dagleg leiar 

• Helse Bergen/Helse Førde 
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• NAV Vestland ved direktør   

• Fast møtande frå Vestland fylkeskommune:  
Avdeling for Innovasjon og næringsutvikling:  
Seksjonssjef for forsking, kompetanse og internasjonalisering og sekretariatsleiar.  
Avdeling for Opplæring og kompetanse: 
Seksjonsleiar for kompetanse 
  

 

Dersom ein av dei faste medlemmene er forhindra frå å møte, kan ein la seg representera ved 

stadfortredande/assisterande leiar etter avtale med sekretariatet.    
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Vedlegg 3 

BERGEN REISELIVSLAG 
 

KOMPETANSEFORUM HORDALAND – INNSPILL  
 
Bergen Reiselivslag representerer ca. 400 medlemsvirksomheter og totalt 13 kommuner i Bergensregionen. 
Vi setter stor pris på muligheten til å gi innspill, og vil gjerne være fylkeskommunens dialogpartner knyttet til 
dette i det videre. Nedenfor følger vårt innspill til Kompetanseforum Hordaland.  
 
Reiselivets betydning i Hordaland  
Per 2017 var det godt og vel 15.000 ansatte i reiselivnæringen Hordaland. Det var registrert over 1.000 aktive 
reiselivsbedrifter i fylket. Reiselivet i fylket vårt sto for en verdiskapning på 6,02 milliarder kroner i 2017, 
ifølge tall fra Menon Economics/NHO.  
 

Reiselivet en en personalintensiv bransje. De ansatte i reiselivet bidrar med betydelige skatteinntekter til 

kommunene i Hordaland. Bare i Bergen kommune er det nærmere 11.000 reiselivsansatte som bidrar med 

296,3 mill. kroner i kommunale skatteinntekter: 

 

 

 

 
Det betyr at de ansatte i reiselivet i Bergen bidrar med mer enn dobbelt så mye skatt til kommunen som de 
ansatte i sjømat og prosessindustri til sammen.  
Reiselivet er dessuten en vesentlig næring for både ungdomsarbeidsplasser og integrering. 32 prosent av de 
ansatte i reiselivet er under 24 år. 42 prosent har flerkulturell bakgrunn. I dag er reiselivet i Hordaland i sterk 
vekst, og således en viktig næring for fremtidig sysselsetting og velferdsfinanisering i vår landsdel.  
 
Organiseringen av reiselivet i Hordaland  
Bergen Reiselivslag er Vestlandets største destinasjonsselskap. Vi er en såkalt Destination Marketing and 

Management Organization, som dekker et geografisk område fra Marsteinen i sør til Gulen i nord og Modalen i 

øst. Det er dette geografiske området bestående av 13 kommuner som i dag utgjør det vi kaller Destinasjon 

Bergen: 
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I denne regionen arbeider Bergen Reiselivslag med strategisk destinasjonsutvikling og besøkshåndtering, 
destinasjonsmarkedsføring, vertskapsfunksjon, produktutvikling og forretningsutvikling i nært samarbeid 
med medlemsvirksomheter og myndigheter. Blant annet driver vi felles, global markedsføring på vegne av 
flere destinasjonsselskaper i regionen, og vi arbeider med å løfte reiselivsutviklingen langs kysten gjennom å 
forene markedet i Bergen med lokale tilbydere i omegnskommunene.  
 
Kompetansebehov i en fremtidsnæring  
Reiselivet er en fragmentert næring. Kompetansebehovet er ulikt i ulike deler av næringen. For å videreutvikle 
et lønnsomt og bærekraftig reiseliv der det skapes lokale helårsarbeidsplasser i både by og bygd, har 
reiselivet behov for kompetanse innenfor en rekke områder og fagdisipliner. Blant annet:  
 

▪ Kokk/servitør  

▪ Digital markedsføring og historiefortelling  

▪ Digtal forretningsutvikling og salg  

▪ Nyskaping/gründerskap  

▪ Opplevelsesdesign  

▪ Sirkulærøkonomi  

▪ Destinasjonsutvikling  
 
Mest av alt har vi behov for et helhetlig utdanningsløp innenfor reiselivet – fra og med videregående skole til 
og med høyskole/universitet.  
 
Bergen, 29. apil 2019  
 
Anders Nyland  
Reiselivsdirektør 
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Vedlegg 4 

1. Bakgrunn 

 

Bakgrunn: 

Kompetansepiloter er et treårig (2020-2022), søknadsbasert utviklingsprogram som skal støtte opp under 

fylkeskommunenes strategiske rolle og ansvar for regional kompetansepolitikk. Kompetansepiloter skal 

mobilisere virksomheters etterspørsel etter kompetanse- og utdanningstiltak og legge til rette for et regionalt 

tilpasset etter- og videreutdanningstilbud i Distrikts-Norge. Utviklingsprogrammet Kompetansepiloter ble 

lansert i Meld St 5. (2019--2020) Distriktsmeldingen "Levende lokalsamfunn for fremtiden". Kompetanse Norge 

som direktorat for kompetansepolitikk forvalter ordningen, og har ansvar for gjennomføring, i nært samarbeid 

med fylkeskommunene og KMD. 

 

Målet for regjeringens regional- og distriktspolitikk er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår 

og bærekraftige regioner i hele landet. I statsbudsjettet for 2020 ble det under Kap. 553, post 62 

Kompetansepiloter bevilget 16,4 mill. kr for 2020. Tiltaket ligger under hovedmål 1 Vekstkraftig næringsliv i 

regioner og distrikt for programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. 

 

2. Utfordringsbilde og politisk relevans 
 

 

Utfordringsbilde: 

Mangel på kompetent arbeidskraft er en hovedutfordring for vekst og verdiskaping i Distrikts-Norge. Det er 

ubalanse mellom tilbud og etterspurt kompetanse, og det er store variasjoner mellom regioner og bransjer. 

Mangel på nok og kompetent arbeidskraft er alvorlig og trekkes fram av næringslivet som et stort hinder for 

vekst og omstilling1. 

 

                                                             
1 NAV Bedriftsundersøkelse 2019 https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/analyser-fra-nav/arbeid-
og-velferd/arbeid-og-velferd/bedriftsundersokelsen 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/analyser-fra-nav/arbeid-og-velferd/arbeid-og-velferd/bedriftsundersokelsen
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/analyser-fra-nav/arbeid-og-velferd/arbeid-og-velferd/bedriftsundersokelsen


12 
 

Krav til omstilling og fornying gjør at virksomheter er avhengig av at egne ansatte er oppdaterte og 

kompetente. Mange distriktsområder kjennetegnes av virksomheter med få ansatte, små arbeidsmarkeder 

uten pendlingsmuligheter og lang avstand til utdanningstilbydere. På mindre steder kan det også være en 

utfordring å mobilisere nok etterspørsel for etablering av etter- og videreutdanningstilbud (EVU) der innbyggere 

bor og arbeider. Framskrivinger viser at andelen eldre i befolkningen vil øke. Spesielt mindre sentrale 

kommuner vil få en lav andel av befolkningen i yrkesaktiv alder og dette vil forsterke utfordringene med tilgang 

på kompetent arbeidskraft ytterligere.  

 

Politiske relevans: 

Regjeringen har et overordnet mål om å sikre en bærekraftig velferd. Innovasjon, omstilling og verdiskaping i 

hele landet er en forutsetning for dette. Økte krav til omstilling og fornying gjør at virksomheter er avhengig av 

at egne ansatte er oppdaterte og kompetente. Virksomheter i Distrikts-Norge har begrenset mulighet til å ta ut 

sitt potensial fordi de ha utfordringer med å rekruttere nok og utvikle kompetent arbeidskraft. I en situasjon 

med mangel på arbeidskraft og en aldrende befolkning, må vi sørge for at de som er i jobb holder seg faglig 

oppdatert. Mobilisering av arbeidskraften lokalt til etter- og videreutdanning blir særlig avgjørende i samfunn 

der tilgangen på kompetent arbeidskraft er lav og en ikke kan basere seg å på tilflytting som en mulig måte å 

løse kompetanseutfordringene på. Tilrettelegging for kompetanseutvikling for innbyggere og virksomheter 

med utgangspunkt i ulike virksomhetenes forutsetninger og behov kan være nødvendig i mindre 

arbeidsmarkeder, små næringsmiljø og i områder med lang avstand til utdanningstilbydere.  

 

Regionreformen har gitt fylkeskommunene en forsterket kompetansepolitisk rolle og et større strategisk 

ansvar for den regionale kompetansepolitikken. Fylkeskommunene skal bidra til bedre samsvar mellom 

etterspørsel etter arbeidskraft i arbeidslivet og den enkeltes utvikling og anvendelse av egen kompetanse i 

egen region. Dette kommer i tillegg til ansvaret fylkeskommunene allerede har for videregående skoler og 

fagskoler.  

 

Kompetansepolitikken henger nært sammen med utdannings-, integrerings-, arbeidsmarkeds-, 

næringspolitikken og regional planlegging som fylkeskommunene allerede har ansvar for. Fylkeskommunene 

er regional planmyndighet med ansvar for at det legges et godt grunnlag for en effektiv og helhetlig politikk 

regionalt 

I regjeringens nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 22019–2023 er et en forventing 

om at fylkeskommunene tar ansvar for den regionale kompetansepolitikken og legger til rette for god tilgang 

på kompetent og relevant arbeidskraft, blant annet gjennom oppdaterte regionale planer. 

 

De fleste arbeidsføre i det norske arbeidsmarkedet er allerede i jobb. Et godt tilbud av etter- og videreutdanning 

og kvalifiseringstiltak er viktig i regioner der rekrutteringen er særlig utfordrende. For å møte utfordringen i 

distriktene ble det treårige utviklingstiltaket Kompetansepiloter lansert i Distriktsmeldingen "Levende 

lokalsamfunn for fremtiden" (Meld. St. 5 (2019-20202))3. Kompetansepiloter skal bidra til å mobilisere og koble 

virksomheters etterspørsel etter kompetansehevende tiltak hos egne ansatte med et tilpasset etter- og 

videreutdanningstilbud der folk bor og arbeider i Distrikts-Norge. Det er i dag flere fylkeskommuner og 

kommuner som støtter og tilrettelegger for lokale tilbud av etter- og videreutdanning.  

 

                                                             
2 https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-
2019-bm.pdf 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-5-20192020/id2674349/ 
3  

https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
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Regjeringens mål for Kompetansereformen er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i arbeid 

lenger. Reformen skal bedre tilgangen på fleksibel etter- og videreutdanning og bidra til bedre informasjon om 

relevante etter- og videreutdanningstilbud. Et viktig grep i kompetansereformen er å stimulere til utvikling av 

fleksible videreutdanningstilbud som kan kombineres med jobb, for eksempel gjennom inndeling i moduler, 

bruk av nettbasert opplæring og/eller samlinger. Kompetansereformen understøtter fylkeskommunenes 

koordinerende rolle i kompetansepolitikken, og skal bidra til regionale og lokale løsninger som sikrer god 

måloppnåelse. Det legges frem en stortingsmelding om regjeringens kompetansereform våren 2020. 

 

 

3: Mål , målgruppe og geografisk nedslagsfelt  

Mål Kompetansepiloter er et utviklingsprogram som skal: 

▪ Bidra til økt bruk av etter- og videreutdanning lokalt i samsvar med behovene 

i Distrikts-Norge. 

▪ Støtte fylkeskommunens strategiske rolle og ansvar.  

▪ Bidra til å spredning av erfaringer og god praksis regionalt og nasjonalt. 

▪ Bidra til å utvikle ny politikk nasjonalt og lokalt 
 

Aktivitet Kompetansepiloter skal: 

• Mobilisere og bevisstgjøre behov og etterspørsel etter etter- og 

videreutdanning i Distrikts-Norge. Ordningen er særlig rettet mot små 

bedrifter i Distrikts-Norge 

• Utvikle og prøve ut nye måter og modeller for å koble sammen etterspørsel 

etter og tilbudet av etter- og videreutdanning i Distrikts-Norge Dette skal blant 

annet gjøres gjennom å:  
o Identifisere, mobilisere og koordinere virksomheters 

kompetansebehov.  

o Legge til rette for tilpassede etter- og videreutdanningstilbud der folk 

bor og arbeider   

▪ Forankre Kompetansepiloter i regional plan/strategi? 

▪ Bidra til økt samarbeid og koordinering mellom aktørene i de regionale 

kompetansepartnerskapene. 

•  
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For å nå målene med Kompetansepiloter er det nødvendig med innsats på flere 
områder: Den enkelte regionale pilot kan ha flere funksjoner som skal bidra til å 
identifisere, mobilisere og tilrettelegge for etter- og videreutdanning, som  

1. Motorer, dvs pådrivere for kompetansevikling og utdanning 

2. Meglere, dvs behovsavklaring, tilrettelegging og kopling av tilbydere og 

etterspørrere 

3. Møteplasser, dvs bidra til etablering og utvikling av studiesteder/samlingssteder 

eller digitale møteplasser for  kompetanseutvikling 

 

Målgruppe 
▪ Målgruppe for det enkelte pilotprosjekt er offentlige og private virksomheter, 

med særlig vekt på små bedrifter i Distrikts-Norge.  
 

Geografi  Det enkelte kompetansepilotprosjekt i fylkeskommunen skal rette seg mot: 

a) Delregion(er) innad i et fylke med overvekt av distriktskommuner på 

sentralitetsnivå 5 og 6, og/eller 

b) En klynge, verdikjede eller bransje med overvekt av virksomheter i sone 5 og 

6, som ikke nødvendigvis ha en sammenhengende geografi og/eller 

c) Områder med utfordringer, som regioner med små arbeidsmarkedet, lavt 

utdanningsnivå, lange avstander til studiested, stor mismatch mellom tilbud 

og etterspørsel 

 

 

Budsjett 

• Kompetansepiloter er et treårig utviklingsprogram for 2020-2022. Det er planlagt bevilgning på 16,4 mill. kr 

årlig, samlet 19, 2 mill kr for programperioden 2020-2022.  I dette inngår prosjekter/tilsagn til den enkelte 

fylkeskommune, samt midler til læringsarena og forvaltning av ordningen i Kompetanse Norge. 

• Retningslinjene for Kompetansepiloter vil definere og avgrense bruk av tilskuddsmidlene.  

• Søknadsutlysning og tilsagn for alle tre årene (2020 – 2022) skjer i 2020. 

•  

Helhetlig og effektiv politikk: Avgrensing og samarbeid 
 

Ordningen med Kompetansepiloter kan bygge på, videreutvikle og systematisere allerede eksisterende 

ordninger, samtidig som det kan utvikles nye metoder og modeller, inklusive digitale løsninger, innenfor målet 

for Kompetansepiloter. 

 

Relevante tiltak, sektorer og aktører som bør ses i sammenheng med Kompetansepiloter: 

▪ Tiltak i Kompetansereformen  

▪ Andre kompetanse- utdannings- og arbeidsmarkedstiltak og virkemidler finansiert over andre sektorers 

budsjetter.  

▪ Fylkeskommunens og kommuners egne virkemidler og sektorområder: bla VGO, Fagskoler, 

Karriereveileding for voksne og inkluderingstiltak, mobiliserende næringsrettede tiltak. 

▪ Det næringsrettede virkemiddelapparatet: klynger, verdikjeder, bransjer, kunnskapsparker og næringshager 

mm. 
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Resultater  
 

 

Sluttresultat for Kompetansepiloter: 

▪ Kompetansepiloter har bidratt til økt bruk av etter- og videreutdanning i samsvar med behovene lokalt. 

/behovene i den definerte målgruppen og geografien (kan kvantifiseres i rapporteringsmalen) 

▪  Det er utviklet modeller og metoder for mobilisere virksomheter til økt etterspørsel etter EVU 

▪ Kompetansepilotene har bidratt til å utvikle ny politikk, etablering av nye tiltak.  
 
Evaluering og læring i programmet  

▪ KMD vil lyse ut evaluering av ordningen  

▪ Det legges vekt på bred formidling av erfaringer fra Kompetansepilotene bla i 

Kompetansepolitisk råd, KS kollegiene og på flere andre nasjonale arenaer og til nærings- 

utdannings- og arbeidsmarkedsaktører. 

▪ Det etableres en obligatoriske læringsarena for kunnskapsdeling mellom prosjektansvarlige/ 

fylkeskommunene, der også nasjonale nivå deltar: Dette er knyttet til fylkeskommunalt nettverk 

for regional kompetansepolitikk 

▪ Det legges vekt på å sammenstille erfaringer fra fylkenes arbeid og fra de ulike pilotene, disse 

formidles både nasjonalt og regionalt.  

•  

Styring og organisering 

▪ Kompetanse Norge har ansvar for utlysning av midlene, tilskuddsforvaltning, læringsarena og 

gjennomføring av Kompetansepiloter. Kompetanse Norge skal sammenstille fylkeskommunenes 

årsrapporter. 

▪ KMDs styring og faglig utvikling av Kompetansepiloter sikres bl.a. gjennom programbeskrivelse, 

retningslinjer for ordningen, årlige tildelingsbrev til Kompetanse Norge, Kompetanse Norges 

årsrapport og sammenstilling av fylkeskommunens rapporter og ekstern evaluering. KMD legger 

vekt på tett dialog med fylkeskommunene/ fylkeskommunens nettverk for regional 

kompetansepolitikk og Kompetanse Norge i programperioden. 

•  

Utlysning og søknad 

▪ Det er fylkeskommunene som kan søke om å delta i programmet. Alle fylkeskommunene, med unntak av 

Oslo inviteres til å delta, Oslo inviteres til å delta på læringsarenaen. 

▪ Det utarbeides en egen mal for prosjektsøknaden der krav, tildelings- og vurderingskriterier inngår.  

▪ Søknad og rapportering vil skje gjennom Regionalforvaltning.no  

▪ Det stilles krav om 30% egenfinansiering. Dette kan omfatte egeninnsats i form av administrative 

ressurser i fylkeskommunen, spleiselag med kompetansepartnerskapet og aktører som deltar i 

kompetansepiloter, og eventuelt brukerbetaling. 

▪ Prosjektet i den enkelte fylkeskommune skal forankres i regionale planer\strategier og utvikles i samarbeid 

med det regionale kompetansepartnerskapet og aktørene lokalt. 

▪ Størrelsen på årlig og samlet tilsagn til den enkelte fylkeskommune, avhenger av omsøkte beløp, vurdering 

av søknadene basert på de fastsatte tildelings- og vurderingskriteriene, sett opp mot ordningens samlede 

budsjettrammen   

▪ Det åpnes opp for flere piloter i ett fylke. Fylkeskommunen må da prioritere mellom disse i sin søknad. 

•  
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Vedlegg 

Legge til linker og oppdateres 

Kunnskapskilder:  

(1) Meld St. 5 "Levende lokalsamfunn for fremtiden."  

(2) statsbudsjettet for 2020, orienterings og oppdragsbrev fra KMD 

(3) statsbudsjettet for 2020, KD 

(4) RUT 2018 

(5) NAV BU og NHO Kompetansebarometeret 

(6) Fylkeskommunenes rapp på regional kompetansepolitikk, link xx 

(7) Fylkeskommunens planer og strategier og bakgrunnsanalyser, delregionanalyser 

(8) KD og Komp reform dok 

(9) KBU I, II og III 

(10) Markussen utvalget: NOU EVU : 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjdytO7pNPlAh

UoyKYKHQSEAtcQFjABegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Fdokumenter%

2Fnou-2019-12%2Fid2653116%2F&usg=AOvVaw3YvPoTHWZf9GLeg6dhA9lA 
 

(11) Studiesenter v/doktorgrad Ådne Danielsen : 

(12) Kompetanse Norge: kartlegging av etter- og videreutdanning i norge for sekretariat for ekspertutvalget 

om etter- og videreutdanning 11. mars 

2019https://www.kompetansenorge.no/contentassets/fd253498d8974d66b0b25c1da22a0cd7/bdo_

kartlegging-av-etter--og-videreutdanning-i-norge-002.pdf  

(13) http://www.nivianalyse.no/images/NIVI_rapportarkiv/2011/NIVI_rapport_2011_7_Studiesentrene_i_No

rdland_organisering_resultater_og_framtidig_rolle.pdf 

(14) Regionalt utviklingsverksted 2018 : Røtnes notat 

(15) https://www.regjeringen.no/contentassets/f4f2405173414216b2bead25a53c5058/nivi.pdf 

(16)  BDO Analyse. Kartlegging av etter- og videreutdanning i Norge for sekretariatet for ekspertutvalget om 

etter- og videreutdanning (pdf). 

(17)  

(18) Om betydning nav lokalisering av UH : SSB 2013 og Gythfedt og Heggen 2012 

(19) Om rekruttering til og tilførselen til arbeidslivet fra regionale UoH: Gythfeldth og Heggen (2012) så på 

velferdsyrkene. Røberg (2014) ser på næringsrettede profesjonsyrker og viser at høgskolene både er 

viktige for å rekruttere til utdanning og forsyne lokalt næringsliv med kandidater. En grei gjengivelse av 

rapporten finnes her: https://forskning.no/samfunnsgeografi-arbeid-demografi/hogskolene-styrker-

lokalt-naeringsliv/559076 

(20) Om rekruttering til typer utdanning fra sentrale og mindre sentrale strøk. Heggen og Helland (2018) ser 

på rekruttering til ulike utdanninger og typer utdanningsinstitusjoner etter oppvekststed 
(21) Om produktivitet fra desentralisert UoH. Anderson et al. (2009) studerer effekten av 

utbyggingen/desentraliseringen av høyskoler i SverigBasic digital skills for adults in the Nordic countries: 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1387301/FULLTEXT02.pdf 

 

 

Case: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjdytO7pNPlAhUoyKYKHQSEAtcQFjABegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Fdokumenter%2Fnou-2019-12%2Fid2653116%2F&usg=AOvVaw3YvPoTHWZf9GLeg6dhA9lA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjdytO7pNPlAhUoyKYKHQSEAtcQFjABegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Fdokumenter%2Fnou-2019-12%2Fid2653116%2F&usg=AOvVaw3YvPoTHWZf9GLeg6dhA9lA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjdytO7pNPlAhUoyKYKHQSEAtcQFjABegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Fdokumenter%2Fnou-2019-12%2Fid2653116%2F&usg=AOvVaw3YvPoTHWZf9GLeg6dhA9lA
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/fd253498d8974d66b0b25c1da22a0cd7/bdo_kartlegging-av-etter--og-videreutdanning-i-norge-002.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/fd253498d8974d66b0b25c1da22a0cd7/bdo_kartlegging-av-etter--og-videreutdanning-i-norge-002.pdf
http://www.nivianalyse.no/images/NIVI_rapportarkiv/2011/NIVI_rapport_2011_7_Studiesentrene_i_Nordland_organisering_resultater_og_framtidig_rolle.pdf
http://www.nivianalyse.no/images/NIVI_rapportarkiv/2011/NIVI_rapport_2011_7_Studiesentrene_i_Nordland_organisering_resultater_og_framtidig_rolle.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/f4f2405173414216b2bead25a53c5058/nivi.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/fd253498d8974d66b0b25c1da22a0cd7/bdo_kartlegging-av-etter--og-videreutdanning-i-norge-002.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/fd253498d8974d66b0b25c1da22a0cd7/bdo_kartlegging-av-etter--og-videreutdanning-i-norge-002.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/fd253498d8974d66b0b25c1da22a0cd7/bdo_kartlegging-av-etter--og-videreutdanning-i-norge-002.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/fd253498d8974d66b0b25c1da22a0cd7/bdo_kartlegging-av-etter--og-videreutdanning-i-norge-002.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/fd253498d8974d66b0b25c1da22a0cd7/bdo_kartlegging-av-etter--og-videreutdanning-i-norge-002.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_0tnEmcblAhXRxIsKHbxWDCoQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fskriftserien.hioa.no%2Findex.php%2Fskriftserien%2Farticle%2Fdownload%2F21%2F20&usg=AOvVaw3u1ngnbFGAidc6n9ZPMyiq
https://forskning.no/samfunnsgeografi-arbeid-demografi/hogskolene-styrker-lokalt-naeringsliv/559076
https://forskning.no/samfunnsgeografi-arbeid-demografi/hogskolene-styrker-lokalt-naeringsliv/559076
https://oda.hioa.no/en/item/regional-differences-in-higher-educational-choice
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094119009000187
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1387301/FULLTEXT02.pdf
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▪ Karrieresentra, Oppland: http://www.karriereoppland.no/ 

▪ Kunnskapsparken Helgeland: 

https://www.google.com/search?q=kunnskapsparken+helgeland&ie=&oe= 

▪ Nord-Troms studiesenter, regionråd https://www.ntss.no/ 

▪ Møre og Romsdal, Digital 

▪ Rørosregionen Næringshage pilot: https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/pilotprosjekt-

kompetansepolitikk/9.3.a-stfk-notat---sluttrapport-kd-pilot-sor-trondelag.pdf 

▪ https://www.fjt.no/nyheter/2018/09/26/Får-støtte-til-realisering-av-virtuelt-senter-17585662.ece 
 

Oversikt virkemidler: 

Kompetanseprogrammet: link til Kompetanse Norge sider 

http://www.karriereoppland.no/
https://www.google.com/search?q=kunnskapsparken+helgeland&ie=&oe
https://www.ntss.no/
https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/pilotprosjekt-kompetansepolitikk/9.3.a-stfk-notat---sluttrapport-kd-pilot-sor-trondelag.pdf
https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/pilotprosjekt-kompetansepolitikk/9.3.a-stfk-notat---sluttrapport-kd-pilot-sor-trondelag.pdf
https://www.fjt.no/nyheter/2018/09/26/Får-støtte-til-realisering-av-virtuelt-senter-17585662.ece

