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2 Oversikt deltakere 
 

 
Anita Henriksen Agder fylkeskommune, Regionplan 2030 / prosjektstyret 

Astri Pestalozzi Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 

Bjørn Saltermark GCE NODE / Maritimt Forum Sør 

Børje Michaelsen Agder fylkeskommune / prosjektgruppen 

Connie Barthold Evje Næringspark, kommune 

Elise Løvland Parat Halvorsen / bedriftspanel 

Geir Søraker Ertec/ bedriftspanel 
 
Helene Ytterborg Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 

Helene Vedal Agder fylkeskommune, Samskaping  

Hilde Strømme Lister Kompetanse 

Jim Atle Bjørgan Karriere Agder 

Kai Tore Flottorp Agder fylkeskommunen, Fagopplæring / prosjektgruppen 

Karen Halvorsen Agder fylkeskommune, Samskaping / prosjektgruppen 

Kathrine Hovet NAV Midt-Agder/Setesdal  
 
Laila Stordrange Eramet Norway Kvinesdal / prosjektstyret 

Liv Hansen Nor Dan Composite/ bedriftspanel 

Liv Øyulvstad Kvinesdal kommune 

Maya Tvedt Berli Tre på Agder 

Olav K. Hovet Knut Hovet Installasjoner / prosjektstyret 

Rita Hansen Setesdal IPR / prosjektstyret 

Roy Bakke Visit Setesdal 
 
Sigurd Åge Engemo Konkurrenten/ bedriftspanel 

Siri Asdal Østre Agder IPR / prosjektstyret 

Siv Hemsett Agder fylkeskommune / prosjektleder 

Steinar Kristiansen Fagskolen i Agder  

Svein Skåre Multicom/ bedriftspanel 

Svein Vangen Lister IPR / prosjektstyret 
 
Thomas Rosseland Bergene Holm/bedriftspanel 

Torleiv Momrak Agder fylkeskommune, Næring / prosjektgruppen 

Trond Haugom  Setesdal videregående skole, yrkesfag 

Wenche Fresvik Agder fylkeskommune, Næring / prosjektstyret 

Bjørn Saltermark GCE NODE / Maritimt Forum Sør 
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3 Oppsummering 

 

3.1 Wenche Fresvik (styringsgruppen) sin oppsummering 
 
«Best før, ikke dårlig etter. De som står utenfor arbeidslivet må vi jobbe med videre. Tilpasse 
behov til det man trenger. Kunnskap handler om å vite noe. Kompetansepilot Agder skal 
legge en god plattform for å videreutvikle arbeidet.»  

 

3.2 Geir Søraker / Ertec  (bedriftspanelet) sitt innspill etter samling  
 
Hovedinntrykk jeg sitter igjen med 

1. Det er mange kompetanseutviklingstilbydere i Agder, men få har oversikt og det er 
vanskelig for bedriftene å finne fram til rett tilbyder 

2. Rollefordelingen mellom de mange offentlige aktørene er svært uklar 
3. Avstanden mellom tilbydere og bedrifter er stor (gjelder spesielt for de mindre 

bedriftene som det er mange av i distriktskommunene) 
4. Det er ulik oppfatning av hvor viktig formalkompetanse er i forhold til bedriftenes 

behov for kompetanseutvikling 
5. Batterifabrikk-trusselen er stor for eksisterende virksomheter i området rundt Arendal 
6. Prosjektet er ett av de viktigste tiltakene Agder fylkeskommune kan jobbe med 

framover for å sikre positiv utvikling 
 
 

3.3 Oversikt grupper i workshop  
 

Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4 
 

Børje Michaelsen 
Laila Stordrange 
Elise Løvland 
Kathrine Hovet 
Trond Haugom  
Astri Pestalozzi 

Karen Halvorsen  
Rita Hansen  
Helene Ytteborg 
Jim-Atle Bjørgum 
Thomas Rosseland  
Olav Hovet  
Sigurd Åge Engemo 

Siri Asdal  
Bjørn Saltermark 
Connie Barthold 
Wenche Fresvik  
Svein Vangen  
Liv Øyulvstad 
Hilde Strømme 
Steinar Kristiansen 

Torleiv Momrak 
Geir Søraker  
Svein Vangen  
Roy Bakke  
Maya Tvedt-Berli  
Kai-Tore Flottorp 
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3.4 Oppsummering i plenum etter workshop 
 
Bord 1: Bygge med barrierer for kompetanseutvikling (Være pådriver)  
- Sette av arbeidstid til kompetanseutvikling. Må være en gulrot for medarbeideren.  
- Bedriften må ha en tydelig plan for kompetanseutvikling og karriereutviklinger for ansatte.  
- Viktig med forankring hos ledelsen.  
- Ekstern opplæring internt.  
- Bruke bedriftspanelet for å etablere en Agder-modell som kan være motor og pådriver.  
- Gjøre stas på de som tar kompetanseheving, eventuelt tilby fast jobb hvis mulig.  
 
Bord 2: Kunnskap om kompetanseutviklingstilbudet (Formidle tilbud) 
- Det er vanskelig å finne informasjon, det er fragmentert og det tar tid å lete frem 

nødvendig informasjon.  
- Frustrasjon rundt bruk av offentlige nettsider, det koster tid og ressurser og skulle å sette 

seg inn i det som finnes 
- Ønskelig med en automatisert guide for kompetanseutviklingstilbud 
- Lettere å få tak i folk i bransjeorganisasjoner enn i det offentlige. Vanskelig å finne riktig 

person. Offentlige virksomheter har noe å lære litt av andre servicekontorer.  
- Offentlige virksomheter må tilpasse seg brukerens behov i større grad.  
- Opplæringskontor kan bidra. Men de kan ha vanskelig for å orientere seg.  
- Næringslivet har kanskje behov for en «gammeldags løsning»; en 

kompetansekoordinatorer.  
- Samordne behov fra ulike bedrifter.  

Bord 3: Behov for kompetanseutvikling (Kartlegge behov)  

- Næringslivet har behov for flere fagbrev/oppdatering av fagbrev. 
- Virksomhetene må melde inn kompetansebehov. Til hvem? Vi må ha et system. 
- Viktig å vise ansatte muligheter for utdanning. Det kan være utfordrende at man ikke selv 

vet hvilke muligheter som finnes.  
- Klynger og nettverk er viktige når behov hos næringslivet skal kartlegges.  
- Mindre bedrifter har så mye å gjøre at de ikke har tid til å heve blikket og få oversikt.  
- Vi må få på plass en kartleggingsmetodikk for å ta tempen på arbeidslivet. 

Bord 4: Praktisk gjennomføring av utdanning (Gjennomføre)  
- Bedriftsintern opplæring er viktig, den foregår mer eller mindre fra dag til dag. 
- Intern kompetanse er forankret i bedriften, det er mange som kan mye i virksomheten. 
- Koble erfarne medarbeidere med nyansatte.  
- Ekstern kompetanseheving er også viktig for å få inn nye impulser for å utvikle seg. 
- Rolleavklaring, hvem leverer de ulike kompetansetilbudene? 
- Fylkeskommunene må avklare sin rolle som kompetanseleverandør og samfunnsutvikler 

(koordinering internt og målrettet eksternt).  
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4 Innspill per bord 

4.1 BORD 1 
 
Oppgave1: Kunnskap om kompetanseutviklingstilbudet 

- Vi må lage en plan for kompetanseutvikling. Den må være tydelig. 
- Kompetansemeglere 
- Leverandører kjenner markedet 
- Database med oversikt over alle kurs i regionen – inkludert hvilke beho for 

forkunnskaper – kurstilbydere kan legge inn selv.  

Oppgave 2: Behov for kompetanseutvikling 
- Lærlinger: felles for flere bedrifter. God oppfølging av lærlinger.  
- Robotisering – kartlegge kompetanseutviklingsbehov – tiltak. 
- Må fornye seg hele tiden.  
- Viktig med god grunnkompetanse 
- Kompetanse fra tekniske leverandører. 
- Automatsjon – trenger noen med kompetanse på dette. Kontinuerlig kursing for å 

holde seg oppdaterte.  
- Må bygge spesialiserte utdanninger som bygger på fagbrev. 
- Jevnlig kartlegge behovet – godt system.  
- Økonomisk støtte – viktigst for små bedrifter.  

Oppgave 3: Praktisk gjennomføring av kompetanseutvikling 
- Leie inn folk: bedriftens pensjonister. Samarbeid med NAV lokalt.  
- Nettbasert opplæring: samle flere som skal ta opplæringen.  
- Kontorfellesskap 
- Få informasjon om ulike utdanninger som kan kombineres 
- Bedrifter må formidle mulighetene i selskapet.  

Oppgave 4: Barrierer for kompetanseutvikling: 
- Fleksibelt system for kompetanseutvikling 
- Avsatt tid – arbeidstid 
- Gulrot i den andre enden: Lønn, relevante oppgaver, utviklingsmuligheter. 
- Bedrifter – plan for kompetanseutvikling: Synlig struktur i forhold til muligheter. 

Karrieremuligheter. 
- Medarbeidersamtale. Avklare ønsker. 
- Forankring i ledelsen.  
- Leie inn noen til å gjennomføre intern opplæring.  
- Benytte pensjonister til å holde opplæring.  
- Bli sett: gjøre stas på de som tar videreutdanning. 
- Markering av fagbrev mm. Liten bonus. Tilby fast jobb.  
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2.2 BORD 2 
 
Oppgave 1: Kunnskap om kompetanseutviklingstilbudet/formidle tilbud 

 Mangelfull informasjon: Det mangler en veileder – hvor starter man. En guide som 
samler tilbudet. Er i dag for fragmentert.  

 Må aktivt søke informasjon – møter utfordringer når man kommer til offentlige 
nettsider. 

 En daglig leder koster 20 kr pr minutt – dyrt å undersøke.  
 Automatisk guide som styrer deg i riktig retning – alternativt er en person – ressurs 

som bedrifter i Setesdal har i Rita. 
 Lettere å få tak i folk i bransjeorganisasjonen enn fra det offentlige: Vanskelig å nå 

rett person. Finner vi ikke rett informasjon kan vi miste kunder. 
 Det offentlige virkelighetssyn er annerledes enn vår virkelighet. 
 Opplæringskontor: De bruker hele tilbudet, og har en to timers samtale i året, men de 

er ikke alltid oppdaterte. Er de det, kan de hjelpe. 
 Karriere Agder vil møte næringslivets behov – må kanskje mer ut. De driver med 

rådgivning og veiledning. De må levere en tjeneste til brukeren (student som 
etterspør en utdanning). Viktig å se mennesket! Henger sammen med kompetanse. 

 Leverandører; De er oppdaterte og gratis. De har en egeninteresse 
 Det offentlig er et servicekontor – kan lære noe av leverandøren og private tilbydere – 

må bli mer tilgjengelig og tilpasse seg brukers behov. 
 Utdanningssystemet skaper tapere 
 Ungdomsretten gjør at videregående skole blir eneste vei. Studiekompetanse har de 

ofte ikke bruk for. 
 Vi kan ha arbeidstrening for ungdom. Så kan fagbrev komme med tida. Bare NAV 

betaler. 
 Bryte ned utdanninger i moduler. Enklere å gjennomføre. Mange velger fagbrevet. 
 Viktig å IKKE nedvurdere/evaluere fagbrev. Det må ha en verdi. 
 Norge trenger 10.000 yrkessjåfører – kan ikke ta inn lærlinger; det er en hinder i 

lovgivningen.   
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Oppgave 2: Behov for kompetanseutvikling/kartlegge behov 
 Dilemma: Tilbudet må være på plass før vi kan organisere for deltakelse, men 

etterspørselen må være der for at tilbudet skal opprettes. Og - noen ganger dukker 
ikke folk opp til tilbudet de har etterspurt.  

 Erstatter teknologisk utvikling fagarbeideren? Nei – motsatt. Fagarbeideren må kunne 
mer for å mestre ny teknologi. 

 Bekymret for å ikke henge med i den teknologiske utviklingen? Byråkratiske krav tar 
bort tid fra verdiskaping. Det er krevende å være i førersetet i din bransje.  

 For mye utenom kjernevirksomhet: Internkontrollforskriften. Mye symbolpolitikk. Hva 
skjer før batteriet er produsert, og hva skjer med det etterpå? Flere må samarbeide 
om å imøtekomme den teknologiske utviklingen. Små bedrifter klarer det ikke alene.  

 Utfordrende når overlevelse er fokus. 

 Bedriften har ikke kapasitet til å drive utvikling. 

Oppgave 3: Praktisk gjennomføring av kompetanseutvikling 
 Funker for mellomstore og store bedrifter – ikke alltid for små bedrifter 
 Trenger man offentlige midler for å gjennomføre? Irritert hver gang vi må betale en 

foreleser. Det bør dekkes av opplæringskontor eller fagskolen!  
 Heller fagbrev nr. 2 enn høyere utdanning. 
 Krav om etterutdanning hvert 5. år i noen bransjer. Koster enormt for bedriften: 

Arbeidstakeren må se verdien i opplæringen de pålegges. 
 Kan det offentlige ta noe ansvar her? Bedriftstilpasset? 
 Mulighet til å samarbeide med det offentlige om lovpålagt kompetanseheving (x antall 

dager i bedriften og x antall dager i regi av det offentlige) 
 BIO midler: Bedriftsintern Opplæring – for trangt nåløye; men man må være klar over 

at ordningen finnes. Vi fikk utnyttet kapasiteten i pandemi-tiden. 
 Mindre bedrifter må samarbeide mer på tvers. 
 Kan bedriften ta eget initiativ i samarbeid om å etablere tilbud. 
 Kompetansekoordinator. Kan ta imot henvendelser; kartlegge behov og koble behov 

og tilbydere.  

Oppgave 4: Barrierer / være pådriver 
 Kostnader er en barriere for kompetanseutvikling 
 Det offentlige er den største kunden i transport. Velger alltid etter pris. Kvalitet ikke en 

faktor. 
 Kvalitet og kompetanse må lønne seg med å bli et konkurransefortrinn 
 Mangler en person (kompetansekoordinator) som kan ta imot henvendelser, veilede 

og rådgivning. 
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2.3 BORD 3 
 
Oppgave 2: Behov for kompetanseutvikling 

- Ikke henge med: Produksjonsbedrift.  
- Trygt å lære – livslang læring 
- Jobbe smart – gir best inntjening 
- Ansette ny kompetanse 
- Remote jobbing for å tiltrekke seg kompetanse. Mister det sosiale og 

kompetansespredning. Dele på kompetanse – utfordrende (Covid) 
- Få ønsker seg kompetanseutvikling? 
- Trenger flere fagbrev 
- Hvem sier at studiepoeng ikke er viktig? Bedrift eller ansatte? 
- Viktig å vise ansatte (nye) muligheter (teknologi – roboter) MIL labben 
- Koble erfarne medarbeider unge nyansatte.  
- Mer fleksibilitet – remote men avhengig av team – fellesskap – være på jobb. Kanskje 

livsløpstilpasset?  
- Kartleggingsmetodikk på behov (ta temperaturen på næringslivet) 
- Behovet for å dokumentere kompetansehevingen tror jeg vil være avhengige av 

hvem du spør (medarbeider eller leder). Det vil også være farget av i hvilken grad det 
er uro i arbeidsmarkedet.  

 
Oppgave 3: Praktisk gjennomføring av Kompetanseutvikling  

- Kompetanseutvikling – bedriftsintern opplæring: Fysisk, nettbasert, full digital med 
forelesning. Digital – men med opptak. Kjøpe fagkompetanse. (rosa lapp). 

- Livslang læring. Kobling av eldre med erfaring med de unge som god digital 
kompetanse.  

- Bedriftene vet ikke hvilke tilbud som finnes.  
- Små bedrifter har ikke mulighet/tid til bedriftsintern opplæring! 
- Tar seg ikke tid! 
- Evner ikke å se at de har mye å dele.  
- Bruke klyngene mer. Samarbeid. Kartlegger – og setter i gang for flere.  
- Bruke forretningsutvikler for å se muligheter i egen bedrift. 
- Digitale er også desentralt! 
- Mentor for et år (ordning). 
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4.2 BORD 4 
 
Oppsummert 

1. Bedriftene må melde kompetansebehov via sine bedriftsnettverk – og også få hjelp til 
å avklare og synligjøre sine kompetansebehov  

2. Det er viktig å få til en tydelig rolleavklaring på hvem som gjør hva innenfor 
tematikken – utvikle en god veiledningsmetodikk 

3. Fylkeskommunen må avklare og koordinere sin rolle innenfor kompetanseutvikling og 
– tilbud. Også sett i lys av sin samfunnsutviklingsrolle. Koordinere internt – levere 
eksternt.  

4. Viktig å bruke bedriftspanelet – de som vil – når Agdermodellen skal ferdigstilles  
 
Oppgave 3: Praktisk gjennomføring av kompetanseutvikling: 

- Viktig å benytte intern kompetanse til opplæring. Erfarne medarbeidere har god 
realkompetanse i forhold til oppgavene og er til stede og kan sørge for direkte 
opplæring rettet mot ny-ansatte/lærlinger. Viktig også å få bredde i 
arbeidsgjennomføringen ved å ruller arbeidsoppgaver blant de ansatte slik at en blir 
mindre sårbare. 

 
- Men internopplæring utelukker ikke behov for spesialkompetanse innleid eksternt. 

Det gjelder opplæring som krever spesialkompetanse bedriften ikke selv har. Eks. 
innføring av nye produksjonsprosesser, 3D-modellinger med mål å få ned 
produksjonstiden pr. enhet. Her er det viktig at virkemiddelapparatet stiller opp med 
midler slik at nødvendig kompetanse kan leies inn i konkrete utviklingsprosjekter. Det 
er ofte kostnader bedriften kan ha problemer med å gjennomføre på egen hånd.  

 
- Mange bedrifter må produsere mens de lærer. Vanskelig å ta folk helt ut av 

produksjonen over lengre tid. Opplæringen kan derfor løses best med interne 
ressurser.  Viktig å bruke erfarne medarbeidere her. Må også selge inn behovet for 
kompetanse til dem som er mest ivrige til å lære noe nytt.  Disse får som regel flere 
andre med seg. Viktig få inn relevant kompetanse med en gang.  

 
- Mange små bedrifter, f.eks. innen reiseliv har mange og sammensatte utfordringer og 

det gjør det krevende å lage kompetanseløft som treffer alles behov. Ofte er ikke 
selve fagbrevet viktig, eller viktig for alle, men det å gjøre en god jobb må være i 
fokus. Finnes flere veger til målet.  

 
- Det er mangel på arbeidskraft i mange bransjer og bedrifter. Kan være viktig å få 

utløst en arbeidskraftreserve som ligger i å få flere kvinner til å delta og til å ta hele 
stillinger. Gjelder for store deler av Agder.  

 
- Desentralisert utdanninger er viktig for å folk til å delta. Det blir barrierer når folk må 

reise langt vekk og bruke mye av fritiden sin på å delta. Ny teknologi med nettbaserte 
studier og løsninger åpner opp nye muligheter til å treffe flere uten å måtte forlytte 
seg fysisk. Ikke all opplæring er egnet for det, men mye mer enn det som gjøres i 
dag.  
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Oppgave 2: Behov for kompetanseutvikling 
 
Hvordan kan vi raskere treffe næringslivets behov – og levere?? 
 

- Behovet for kompetanseutvikling må alltid være styrende for å dekke bedriftenes 
behov.  Alt for mange «smarte» selgere som skal selge sine kompetanseverktøy uten 
å lytte til hva det bedriftene trenger. De må lytte!  

 
- Det vekker samtidig en viss bekymring å registrere det enorme behovet for (faglært) 

arbeidskraft som har vært skissert når det gjelder de store planlagte 
industrietableringene ved kysten (batterifabrikk) og hva det kan ha si for andre 
bedrifter sine muligheter til å rekruttere og beholde kompetanse i sin virksomhet. (Bør 
det tenkes nytt mht. mulig leveranser/underleverandører - ringvirkninger – ikke som 
konkurrenter med «det nye» som måtte komme?) 

 
- Tid og penger er begge kritiske faktorer – og tid er også penger! (Pga. tapt 

produksjon.)  
 

- Må ha tilgang på korte, målrettede kurs – og et apparat som kan formidle disse.  
Viktig å ha erfarne folk som kan reise rundt til den enkelte bedrift for å kartlegge 
behov – og deretter finne dem som kan levere kompetanseverktøyet. Konkret og kort.  

 
- Bedriftsnettverkene spiller her også en viktig rolle i forhold til både kartlegging og 

bestilling av felles kurs som er relevant for mange av bedriftene i nettverket. 
 

- Det er også viktig at en avklarer hvem det som skal gjøre jobben med å kartlegge 
bedriftenes behov så en ikke løper i beina på hverandre og stjeler bedriftens tid.  

- Er det nettverkene, klyngene, karrieresentrene, næringshagene – fylkeskommunen – 
eller andre som skal gjøre dette? Å få til en bedre kobling mellom det som finnes og 
det som er behovet er essensielt.  

 
- Stort behov for å avklare og koordinere roller. Her har fylkeskommunen et overordnet 

utviklingsansvar ikke bare som skoleeier (vgs/fagskole, karrieresentrene), men også 
sett i lys av samfunnsutviklingsrollen fylkeskommunen har. Dette krever også bedre 
samordning internt i fylkeskommunen.  

 
- Kan kompetansemodell Agder være en felles kompetanseportal for karriere- og 

kompetanseutvikling (men flere samarbeidsaktører) slik en også bestreber å få til en 
felles portal/oversikt over økonomiske virkemiddelaktører som skal bistå 
næringslivet?  

 
- Finnes det noen synergier om en får til en langt tettere kobling mellom 

kompetanseutvikling og økonomiske virkemidler (en felles overordnet modell/portal)? 
Kompetanse(-utvikling) er næringsutvikling (og samfunnsutvikling/levekår i vid 
forstand) – og vis a versa.  
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5 Tema til drøfting 
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6 Bilder 

Bord nr 1, 2, 3 og 4 
 

    

      
 
 
 

Ertec presenterer sitt perspektiv                  Torleiv Momrak oppsummerer gruppe 4 
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