
Kompetansepilot



Kompetansepilot Nordland

• Ett prosjekt – to operative regioner
– Prosjektledelse fylke: Seksjon KV (Roar), fagleder 

Karriere Nordland, prosjektlederne i de to regionene
• Fokus på kommuner på sentralitetsnivå  5 og 6 

– Prosjektledere i regionene
• Indre Helgeland: Tone Jakobsen, KPH

• Salten: John Howard Bottolfsen, Karrieresenter Salten

• Forankret i kompetansestrategien og KFN
• Styringsgruppa KFN er styringsgruppe for prosjektet

• Regionale kompetansefora som ressursgrupper

• Finansiert av Kompetanse Norge
• 4,6 mill over 3 år  + 30 % egeninnsats 



Retningslinjer fra KMD:

• Kriterier for måloppnåelse er at fylkene har:
– Utviklet og prøvd ut nye, eller forsterket måter å identifisere og mobilisere 

virksomheters behov for kompetanseutvikling 

– Koblet og tilrettelagt for etter- og videreutdanningstilbud

• Det enkelte prosjekt bør omfatte funksjoner som 
– Motor (Være pådriver for kompetanseutvikling)

– Megler (Bidra til behovsavklaring, tilrettelegging og koble tilbyder/etterspørrer)

– Møteplass (Bidra til etablering og utvikling av samlingssteder, eller digitale møteplasser 
for kompetanseutvikling)

• Tilskuddet kan ikke brukes til 
– Finansiering av utdanningstilbud og studieplasser

– Analyser og kartlegging av utfordringsbildet

– Anskaffelse av varig utstyr (for eksempel teknologi)



Arbeidsgruppe Indre Helgeland 

– Hattfjelldal kommune, Inga Lill Sundset

– Nordic Comfort Products, Hans Petter Skjæran

– Karriere Helgeland, Elisabeth Fagernes

– Indre Helgeland regionråd, Arne Langset

– Nesna kommune, Hanne Maren Reistad

– Lurøy kommune

– KPH, Lilliann Sørensen og Thomas Borgen



Kompetansepilot 2021 - 2023

• Etablere relevante møteplasser for 
bedrifter og offentlig forvaltning i 
regionen

• Informere om relevante kurs, 
studietilbud og samarbeidsprosjekter

• Styrke samisk kompetanse i næringsliv, 
kulturliv og forvaltning



NOU-en har 50 forslag som skal bidra til å:

• Stryke tilbudet av utdanning og opplæring definert ut ifra 
arbeidslivets behov

• Øke tilgangen til utdanning og opplæring for flere

• Øke det regionale ansvaret for koordinering og mobilisering



3M og Gunnar Grepperud 

• Ingen er i mot kompetanse. Det er som å være 
mot fint vær.

• Skal mer til enn å ringe å bestille kompetanse

• Har rapporter i søkk og kav

• Alle bedrifter uttrykker at kompetanse er 
viktig, men det er mer regel enn unntak at de 
gjør noe med det

• Sikre dårlige relasjoner: Bestill kompetanse 
uten at det er folk

• Struktur for kompetansearbeid = samarbeid 
med studenter, mellom kommuner, utd.inst. og  
samfunnet man er en del av



Sikre arbeidslivet tilgang 
på rett kompetanse.
Innovasjon- og 
utviklingsprosjekter

Behov i arbeidslivet

Identifisere behov. Være pådriver. 
Dialog. Motivering. Rekruttering.

Ansatte, studenter og privatpersoner

Tilrettelegge utdanning, kurs og 
opplæring lokalt – alle nivåer.

Virkemiddelapparatet

Kjenne til ulike ordninger. 
Myndigheter, Innovasjon Norge, 
Forskningsrådet, mfl.

Utdanningssektoren

Megle fram relevante 
studier, kurs og 
kompetansetiltak

Kompetansepiloter

Nye 
arbeids-
plasser?



Utfordringer, GG

1. Identitetsutfordringen

2. Karleggingsutfordringen

3. Motivasjons- og støtteutfordringen

4. Samhandlingskompetanse

5. Nivåutfordringer (UH, VGS, kurs)

6. Vilkårsutfordringen



Betraktning fra distriktskommuneperspektiv
Kommunene vet godt at fremtidens kompetansebehov vil bli vanskelig å dekke. Jeg tror det langsiktige 
perspektivet - og tilstrekkelig prioritering av kompetanseløft og videreutdanning av ansatte - ofte må 
vike for de kortsiktige behovene for å løse tjenestene. Med få hoder per tjenesteenhet og lav 
vikartilgang er det vanskelig avse «hoder og hender» til utdanningsløp. - Da får fremtidens behov heller 
være et problem lengre fremme (svart/hvitt sagt). Tipper dette også er mye av grunnen til at 
utdanningsinstitusjonene som kartla behov hos offentlig næringsliv, opplevde at påmeldinger uteble 
når linjene var opprettet.

Vi så det tydelig under lærerreformen, når mange skulle ta videreutdanning. Skolene fikk en lengre 
periode med høyt fravær av fagkompetanse som langt på vei måtte løses gjennom ufaglært vikarbruk. 
Det var svært krevende både for elever og ansatte/ledelse og ikke helt støyfritt fra foresatte. Forståelig 
nok, når man driver med offentlig tjenesteproduksjon.

Tidsfleksible og digitale utdanningstilbud tror jeg vil være avgjørende for å lykkes med å få opp 
deltakelse.

Mvh Anette Riise



Hva skal vi gjøre?

• Se referat



Mål 

Identifisere behov for etter- og 
videreutdanning, og mobilisere til 
og gjennomføre evu-tiltak som øker 
kompetansen i arbeidslivet i 
Nordland

- OG FORVENTEDE RESULTATER



Resultatmål

- Relevante evu-tilbud som er tilpasset og tilgjengelig for 
den enkelte arbeidsplass 

- Styrket samisk kompetanse i næringsliv, kulturliv og 
forvaltning, deriblant økt forståelse og kunnskap om 
samisk språk, kultur og samfunn.

- Økt kunnskap om natur og miljø knyttet til planlegging av 
ny-etableringer grensende til, eller innenfor sårbare 
natur- og kulturområder.

- Antallet som deltar i etter- og videreutdanningstiltak i de 
to regionene har økt 

- De regionale karrieresentrene har fått økt sin kompetanse 
om arbeidslivet, som et viktig ledd i en varig struktur for å 
bidra til å ivareta fylkeskommunens  strategiske rolle

- Regionrådene i deltagerregionene har økt sitt 
engasjement rundt kompetanse og mobilisering til 
kompetanseutvikling 

KLIPP FRA SØKNADEN



Aktiviteter
1. Prosjektmøter for å planlegge eksterne aktiviteter
2. Besøke bedrifter, kommuner, næringsforeninger ol.
3. Bidra til at kompetanse innen samisk språk, kultur og samfunn tas ut 

som merverdi i større grad
4. Mobilisere tilbydersiden gjennom å melde behov og avklare hva som 

kan leveres
5. Teste ut hva som fungerer for å øke aktiviteten og få til et bedre 

balansert marked 
6. Dele kunnskap og erfaringer



Delmål «Kompetansepilot Nordland»
• Identifisere og mobilisere behov for kompetansehevende tiltak i virksomheter i 

prosjektkommunene innen:

– Offentlig sektor (bl.a. i tilknytning til kommuners innlemmelse i samisk 
språkforvaltningsområde) 

– Bransjer/fagområder prioritert i kompetansestrategien

• Koble og tilrettelegge for et tilpasset etter- og videreutdanningstilbud

– Rekruttere, samordne og tilrettelegge for gjennomføring

– Fremme digitaliserte og modulbaserte tilbud som kan tas  nært tilknyttet arbeidsplassen

• Bidra til å utvikle en struktur for et velfungerende evu-marked i Nordland

– Utvikle gode system/systematisk arbeid med kompetansemobilisering
• Forsterke og videreutvikle eksisterende god praksis

• Utvikle og prøve ut nye metoder og modeller

• Fokus på etterspørselssiden - etterspørselsdrevet kompetanseutvikling



Mobiliseringsarbeidet
• Identifisere behov, koble, tilrettelegge og gjennomføre 

– Oppsøkende virksomhet, møter, workshops med bedrifter, bransjer, utdanningstilbydere
• Promotere eksisterende virkemiddelordninger og tiltak/tilbud

• Identifisere og mobilisere behov og muligheter

• Megle fram nye tilpassede tiltak

– Rekruttere og tilrettelegge for gjennomføring av tiltak 

• Hvem utfører mobiliseringsarbeidet
– De to «kompetansepilotene» og ressurser som nevnt i søknaden

– Arbeidsgruppene og deres nettverk



Strukturbygging
• Utvikle gode modeller for møter med arbeidslivet

– Videreutvikle og tilpasse modellen med bransjemøter fra KPH, Opplæring i 3M metoden

• Engasjere arbeidsgruppene/medlemmene

• Etablere en felles forståelse i prosjektet om hva som fungerer for å få til et godt 
marked for etter- og videreutdanning i Nordland

– Temamøter i Nordland, Læringsarenaer i regi av Kompetanse Norge

• Bidra til etablering og utvikling av studiesteder/samlingssteder eller digitale 
møteplasser for kompetanseutvikling

• Koble til eksisterende strukturer

– KFN (sekretariat, styringsgruppe, regionale fora, årskonferansen), Karriere Nordland, 
Medlemmene i arbeidsgruppene



Campus Helgeland

• GLU 1 .-7. trinn, Masterutdanning, samlingsbasert

• GLU 5. - 10. trinn Masterutdanning, samlingsbasert

• Sykepleie, Bachelorutdanning

• Økonomi, digitalisering og forretningsutvikling, Bachelorutdanning

• Personalledelse og kompetanseutvikling, Årsstudium

• Økonomi og ledelse, Årsstudium

• Ingeniør bygg/maskin, samt Y-veien

• Kortere studier 2020

• Grunnstudium pedagogikk, kortere studie

• Kompetanse for kvalitet, matematikk 1 for 1.-7. trinn, 
Videreutdanning

• Spesialpedagogikk breddestudium (samlingsbasert), 
videreutdanning

• Spesialpedagogikk spesialisering, videreutdanning

• Veilederutdanning for praksislærere og mentorer modul 1, 
videreutdanning

STUDIETILBUD



Nytt fra høsten 2021

• Deltids sykepleierutdanning (nett og samlingsbasert), 
bachelorutdanning

• Human Resource Management (HRM, samlingsbasert), 
bachelorutdanning

• Barnehagelærerutdanning (samlingsbasert), 
bachelorutdanning

• Sosialt arbeid (samlingsbasert), bachelorutdanning

• MBA i teknologiledelse (samlingsbasert), Master 
/videreutdanning

HUSK SØKNADSFRIST 15. APRIL 


