
Behov for kompetanse utvikling 
i distriktsnæringslivet

Kartlegging knyttet til kompetanseutvikling i Agders distriktsnæringsliv.
Hovedrapport 2021, Kompetansepilot Agder (2021-2023).
Februar 2022



Innholdet i denne rapporten oppsummerer kart-
leggingsarbeidet gjennomført fra april til og med 
november 2021, og er delleveranse A i prosjektets 
gjennomføringsfase, ref. prosjektets styringsdoku-
ment. Rapporten danner samtidig grunnlag for videre 
prioriteringer i prosjektet. 

Rapporten oppsummerer fakta, kvantitative og kvalita-
tive funn. I tillegg tar rapporten inn innspill fra work-
shop gjennomført i november og vedtak prosjektstyret 
gjorde på bakgrunn av rapport og innspill.  

Vi har delt inn rapporten inn i 5 kapitler. Kapittel 1 
gir generell informasjon om prosjektet. Kapittel 2 gir 
en oversikt over relevante fakta i distrikts-Agder og 
omfatter informasjon om næringsstruktur, kompetan-
seutviklingstilbud, sysselsettingsnivå, utdanningsnivå 
og en oversikt over aktører i verdikjeden for kompe-
tanseutvikling. Kapittel 3 gir informasjon om hvordan 
den kvantitative og den kvalitative kartleggingen ble 
gjennomført og kapittel 4 gir en oversikt over funnene. 
Kapittel 5 oppsummerer innspill fra workshop i novem-
ber 2021 og viser prioriteringer prosjektstyret har gjort 
for det videre arbeidet.  

De kvalitative og kvantitative funn er strukturert rundt 
syv tema

1. Utfordringer knyttet til rekruttering 
2. Kunnskap om kompetanseutviklingstilbudet 
3. Behov for kompetanseutvikling 
4. Praktisk gjennomføring av kompetanseutvikling
5. Barrierer for kompetanseutvikling
6. Konsekvenser ved manglende kompetanseutvikling
7.  Inkludering i arbeidslivet 

Vi har supplert rapporten med to vedlegg.

•  Vedlegg 1 - Utfyllende informasjon om kartlegging 
av kompetansebehov for distriktsnæringslivet

•  Vedlegg 2 – Informasjon og innspill fra workshop i 
november 2021.

Denne rapporten, vedleggene samt mer informasjon 
finnes på våre nettsider www.agderfk.no/kpa. 

Rapporten er utarbeidet av prosjektleder Siv Hemsett 
i samarbeid med en tverrfaglig arbeidsgruppe i Agder 
fylkeskommune.
-  Torleiv Momrak,  

avdeling for virkemidler og entreprenørskap
-  Karen M. Halvorsen,  

avdeling for samskaping og internasjonalisering
-  Børje Michaelsen,  

avdeling for analyse
-  Åse Holte,  

avdeling for opplæring og karriereveiledning
-  Kai-Tore Flottorp,  

avdeling for fag- og yrkesopplæring

Siv Hemsett, 1. februar 2022
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Kompetansepilot Agder er et treårig prosjekt (2021-
2023) i regi av de interkommunale politiske råd i 
Lister, Setesdal og Østre Agder og Agder fylkeskom-
mune. Prosjektet skal styrke satsingen på fleksibel 
og  distriktsvennlig kompetanseutvikling. Prosjektet 
finansieres med tilskudd fra Direktoratet for høyere 
utdanning og kompetanse. 

Utgangspunktet for prosjektet
•  Store endringer i arbeidslivet som følge av digitali-

sering, automatisering og det grønne skiftet.  
•  En antakelse om at distriktsnæringslivet har særlige 

utfordringer med rekruttering. 
• Demografiske endringer i samfunnet. 
• At distriktene har vanskeligere tilgang til utdanning.

Målgruppen 
Målgruppen i prosjektet er næringslivet i distriktskom-
muner fra tre delregioner: Lister (Sirdal, Hægebostad, 
Kvinesdal, Flekkefjord), Setesdal (Åseral, Bykle, Valle, 
Bygland, Evje- og Hornnes) og Østre Agder (Åmli, Gjer-
stad, Vegårshei, Tvedestrand, Risør).

Mål
Prosjektet skal resultere i at distriktsnæringslivet får 
bedre tilgang til og i større grad tar i bruk  relevant 
kompetanseutvikling. Effekten vil kunne bli økt 
verdi skaping hos målgruppen, etablering av helt nye 
arbeidsplasser i distriktene, at flere innbyggere deltar i 
arbeidslivet og at flere deltar lenger i arbeidslivet. 

Leveranse
Kompetansepilot Agder skal innen utgangen av 2023 
levere en bærekraftig modell som mobiliserer nærings-
livet i distriktet til kompetanseutvikling. Modellen skal 
ha tre funksjoner.

• Funksjon #1 Motor:  
   Være pådriver for kompetanseutvikling i 

 distrikts-Agder

• Funksjon #2 Megler:  
   Bidra til behovsavklaring,  tilrettelegge og koble 

tilbud og etterspørsel etter kompetanse utvikling
    •  Kartlegge målgruppens behov for kompe-

tanseutvikling på fast basis
    •  Synliggjøre kompetanseutviklingstilbud og 

virkemidler ovenfor målgruppen

• Funksjon #3 Møteplass: 
   Bidra til etablering og utvikling av  samlingssteder 

eller digitale møteplasser for kompetanse-
utvikling.

Økonomi
Prosjektet har en økonomisk ramme på kr. 6.6 mill, 
fordelt på 3 år. 70 % er tilskudd fra Kommunal- og 
distriktsdepartementet, via Direktoratet for høyere 
utdanning og kompetanse og 30 % er egenandel fra 
Agder, fordelt på tilskudd fra Agder fylkeksommune og 
egeninnsats fra samarbeidspartnerne (se 1.2). Midlene 
dekker administrasjon og aktiviteter.
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1.1 Om prosjektet Kompetansepilot Agder
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1.2 Samarbeidspartnere 
i prosjektet 

Agder fylkeskommune er prosjekteier og har prosjekt-
ledelsen. Prosjektet er organisert med et prosjekt-
styre med representanter fra distriktsnæringslivet 
(2 representanter), fra de interkommunale politiske 
rådene (3 representanter) og fra Agder fylkeskom-
mune (3 representanter). Prosjektet har videre en 
 tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra 
ulike fagavdelinger (næring, utdanning, analyse, 
 samskaping) i Agder fylkeskommune. 

I mai 2021 etablerte prosjektet et bedriftspanel.  
Utvalgte bedrifter ble spilt inn av målkommunene og 
næringshagene. Disse ble invitert til å bidra i prosjek-
tet. 14 bedrifter takket ja. Deltakerne er ledere eller 
besitter nøkkelroller i bedriften. Panelet har en relativ 
jevn fordeling av bedrifter i henholdsvis Lister (4), 
 Setesdal (4) og Østre Agder (6).

I juni 2021 ble det etablert en ressursgruppe med 
representanter fra hele verdikjeden:
•  Tilbydere kompetanseutvikling: Setesdal videre-

gående skole, Fagskolen i Agder, Universitetet i 
Agder, Lister Kompetanse (fasiliteter utdanning i 
Lister)

• Partene i arbeidslivet: NHO, LO
•  Samarbeidspartnere for næringslivet: : Lister  

 Nyskaping, Pågang Næringshage, STN+,  
Tre på  Agder, Innakva, Eyde Cluster, GCE NODE, 
 Kommunenes næringsavdelinger, NAV Agder og 
Karriere Agder.  

1.3. Kartlegging er første 
delleveranse

I prosjektets styringsdokument er det blant annet 
 vedtatt at «prosjektet skal kartlegge relevante fakta 
samt kompetansebehov, barrierer for kompetanse
utvikling m.m. hos målgruppen». 

Kartleggingen er gjennomført i perioden april til  
november 2021 og omfatter
1.  Kunnskapsgrunnlag: Kartlegging av nærings-

struktur, sysselsetting, utdanningsnivå, 
kompetanse utviklingstilbud og kompetanse-
utviklingsaktører i målkommunene.    

2.  En kvantitativ undersøkelse - spørreundersøkelse.
3.  En kvalitativ kartlegging - intervjuer med bedrifts-

panelet og en workshop for alle samarbeidspartnere 
i prosjektet.
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Utfordringer knyttet til rekruttering: Distrikts-
næringslivet har betydelige  rekrutteringsutfordringer, 
særlig vanskelig er det å rekruttere fagarbeidere, 
altså kandidater med oppnådd fagbrev. Flere bedrifter 
satser derfor målrettet på lærlinger, men det kan være 
 utfordrende å skaffe mange nok. Næringslivet tar gjer-
ne inn kandidater med feil fagbrev fremfor null fagbrev. 

Kunnskap om kompetanseutviklingstilbudet: 
Distriktsnæringslivets kjennskap til kompetanse-
utviklingstilbudet er lav og tilbudet som er kjent 
matcher ikke bedriftens behov i tilfredsstillende grad. 
Den kunnskapen de har, skaffer de seg gjennom 
leverandører, eksisterende nettverk som bransjefore-
ninger, bedriftsnettverk og/eller som målbedrift hos en 
næringshage. 

Behov for kompetanseutvikling: Over 60% av respon-
dentene sier de har et udekket kompetansebehov og 
75% av disse ønsker å tilby sine medarbeidere etter- og 
videreutdanning. Alle typer utdanninger er da aktuelle, 
med fagbrev på topp (utenom kurs og sertifiseringer). 
Bedriftene er generelt bekymret for ikke å henge med 
i den teknologiske utviklingen og trekker frem behovet 
for å tenke nytt rundt kompetanseutvikling for fag-
arbeidere. Utover behovet for kompetanseutvikling på 
fagarbeidernivå er behovet allsidig, og det gjennom-
gående er at bedriftene ønsker seg korte, målrettede 
og fleksible tilbud. 

Praktisk gjennomføring av utdanning: Bedriftene har 
stor tro på å gjennomføre kompetanseutvikling internt 
og ønsker gjerne å benytte egne ressurser der dette 

er en mulighet. Bedriftene sier samtidig at det er viktig 
med mulighet for fleksible og desentraliserte tilbud. 
Eksisterende nettverk og lokale samarbeidspartnere er 
viktig for gjennomføring av kompetanseutvikling.

Barrierer for kompetanseutvikling: Det er viktig at 
kompetanseutviklingstilbudene er relevante, ikke for 
ressurskrevende, at de gis lokalt og at undervisningen 
er nettbasert. Knapphet på tid og penger er to andre 
viktige barrierer for kompetanseutvikling. I tillegg 
er motivasjon, evne og vilje hos den ansatte mulige 
 barrierer for kompetanseutvikling.

Konsekvenser ved manglende kompetanseutvikling: 
Konsekvenser ved manglende kompetanseutvikling 
kan være at bedriften har måtte redusere virksom-
heten, utsatt utvidelse eller tapt kunder og markeds-
andeler. Manglende kompetanseutvikling kan også 
føre til at bedriften går glipp av kunder eller oppdrag, 
mister medarbeiderne eller mister mulighet til å utvikle 
deres kompetanse.

Inkludering i arbeidslivet: Næringslivet er villig til å 
 bidra med å inkludere de som av ulike årsaker står 
utenfor arbeidslivet, under visse forutsetninger. De 
 ønsker å være tett på NAV, enten direkte eller via 
arbeidsinkluderingsbedrifter. Erfaringer bedriftene har 
med tematikken veksler etter hvor i Agder vi befinner 
oss. Språkutfordringer løftes frem som noe som bør 
løses. Inkludering i arbeidslivet som tema omtales 
både i et inkluderings- og i et verdiskapingsperspektiv.

1.4. Hovedfunn i kartleggingen



Agder har et variert arbeids- og næringsliv, med en 
 betydelig større industrisektor enn mange andre regi-
oner i landet. Vi finner sterke næringer innen prosess
industri, mekanisk industri og offshore leverandør
industri, IKT og elektronikk og tre-bearbeidende 
industri. 

Samlet verdiskaping i Agder var i 2018 beregnet til 117 
milliarder kroner (4 % av samlet verdiskaping i landet). 
Største bidragsyter i privat sektor i Agder er bransjene 
industri og bygg og anlegg. 

I privat sektor i prosjektets målkommuner er vare-
handel bransjen med flest ansatte (2500). Industri 
har nest flest sysselsatte (2300), mens bygge og 
anleggs virksomhet er bransjen med tredje flest 
syssel satte (2000). Oversikten under viser de viktigste 
 næringene pr. kommune målt etter antall ansatte

Lister
•  I Flekkefjord er 28,2 % av alle ansatte i privat sektor 

tilknyttet industri, med flest innen maskinindustri.
•  I Hægebostad er 47 % av ansatte i privat sektor 

tilknyttet industri, men flest ansatte i trelast og 
trevareindustri.

•  I Kvinesdal er andelen 42,7 (industri), med flest  
ansatte i metallindustrien.

•  I Sirdal er 42,9 % av ansatte i privat sektor tilknyttet 
bygg- og anleggsvirksomhet.

Setesdal
• I Åseral er 66,3 % i privat sektor tilknyttet jordbruk.
•  I Bykle er 42,3 % av alle ansatte i privat sektor  

tilknyttet bygg- og anleggsbransjen.
•  I Valle er viktigste bransje målt i antall ansatte bygg- 

og anlegg (42,3 %).
•  I Bygland har industrien alene en ansattandel i  

privat sektor på 46,3 %.
•  I Evje- og Hornnes er varehandel den bransjen med 

flest ansatte (38,7), mens transport ligger på andre-
plass (23,8 %).

Østre Agder
•  I Åmli og i Risør er det industri som har flest arbeids-

plasser i privat sektor med henholdsvis 38,3 % (tre) 
og 28,3 % (metall).  

•  I Gjerstad (42 %) og i Tvedestrand (27,7 %) er vare-
handel viktigste næring målt i antall arbeidsplasser. 

•  Vegårshei har 32,1 % av arbeidsplasser i privat  
sektor innenfor bygg- og anleggsbransjen. 
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2.1. Næringsstruktur i målkommunene
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Vi definerer kompetanseutviklende tiltak som kurs, 
etter- og videreutdanninger knyttet til

I. Videregående opplæring

II.  Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning). 
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

Å ha oversikt over kompetanseutviklingstilbudet er 
utfordrende. Markedet er stort, i stadig utvikling og er 
delvis uoversiktlig. Det finnes mange kunnskapsleve-
randører fra både offentlig, privat og/eller frivillig sektor. 
Tilbudet har heller ikke de samme geografiske rammene 
og begrensninger som vi er vant med fra  tidligere. Blant 
annet åpner bruk av ny teknologi, fjern- og nettbasert 
undervisning opp for uante nye muligheter. 

I denne oversikten har vi konsentrert oss om å gjengi 
tilbud levert fra Agder fylkeskommune gjennom de 
videregående skolene og Fagskolen i Agder, AOF Fag-
skolen og Universitetet i Agder. 
 
I 2021-2022 har de videregående skolene i  
målkommunene følgende tilbud
•  Sirdal videregående skole tilbyr: Idrettsfag,  

studiespesialisering

•  Flekkefjord videregående skole (avdeling i  
 Flekkefjord og Kvinesdal) tilbyr Studiespesialisering 
(Flekkefjord), Blått naturbruk (Flekkefjord), Helse- 
og oppvekstfag (Kvinesdal), Restaurant- og matfag 
(Kvinesdal), Teknologi og industrifag (Flekkefjord), 
Elektro og datateknologi (Flekkefjord), Medier og 
kommunikasjon (Flekkefjord), Salg, service og reise-
liv (Kvinesdal), Påbygg generell studiekompetanse 
(Kvinesdal).

•  Byremo videregående skole tilbyr Bygg- og 
anleggs teknikk, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, 
Teknologi og industrifag og Påbygg generell studie-
kompetanse.

•  Setesdal videregående skole (avdelinger på Hovden, 
i Valle og på Hornnes) tilbyr Studiespesialisering 
(Hovden og Hornnes), Bygg- og anleggsteknikk 
(Hornnes), Teknologi og industrifag (Hornnes), Salg 
og reiseliv (Hovden), Helse- og oppvekstfag (Horn-
nes), Design og  gullsmedhåndverk (Valle). 

•  Risør videregående skole tilbyr Studiespesialisering, 
Elektro- og datateknologi, Teknologi- og industrifag, 
Medier og kommunikasjon, Salg, service og reiseliv, 
Forberedende kurs for minoritetsspråklige.

•  Tvedestrand videregående skole tilbyr Studie-
spesialisering, Helse, og oppvekstfag, Idrettsfag, 
Naturbruk, Voksenagromkurs, Påbygg generell 
studiekompetanse, Bygg- og anleggsteknikk. 

Høyere yrkesfaglig utdanning
Fagskolen i Agder tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning 
innen helse- og oppvekstfag, tekniske fag og maritime 
fag. Fagskolen har med sine tette bånd til arbeidsli-
vet mulighet til relativt raskt å fange opp behovet for 
endringer i arbeids- og samfunnsliv og målrettet endre 
og utvikle nye videre- og etterutdanninger i takt med 
dette. Fagskolen tilbyr fleksible utdanninger, bran-
sjeprogram og kurs som gjør det mulig for studenter 
å tilpasse studiet til eget arbeids- og hverdagsliv. I 
samarbeid med Lister kompetanse planlegges det tre 
desentraliserte studier fra høsten 2022.

AOF Fagskolen tilbyr flere ulike høyere yrkesfaglige 
utdanninger i Agder; innen helse og oppvekst, ledelse 
og HMS. Utdanningene er stedsbaserte i Lister (Lister 
Kompetanse).

Etter- og videreutdanning ved universitet 
og høgskole
Universitetet i Agder (UiA) er en sentral tilbyder av 
høyere utdanning. UiA har den senere tid levert og 
planlegger fremover å tilby flere videreutdanninger 
utviklet i tett samarbeid med arbeidslivet. Det er bl.a. 
nylig gjennomført en modulbasert kompetansepakke 
i Industriell digitalisering og kunstig intelligens med 
seks korte kurs. Programmet er utviklet i et samarbeid 
mellom Digin, NCE iKuben, Eyde Cluster, GCE NODE, 
Sinpro, MIL og UiA. 

I tillegg tilbyr Noroff fleksible utdanninger/nettstudier 
både på fagskole og på høgskolenivå. De øvrige tilby-
derne av høyere utdanning i Agder, NLA Høgskolen og 
Ansgard Høgskolen, tilbyr ikke etter- og videreutdan-
ning og/eller fleksible løsninger så vidt vi kjenner til.   

2.2. Kompetanseutviklingstilbud i målkommunene
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I Agder er 72,3 % av befolkningen i aldersgruppen 20-66 år i arbeid (sysselsatt). Landsgjennomsnittet er 75,5 %. 
Den laveste sysselsettingsgraden har vi helt øst i Agder. Den høyest sysselsettingsgraden har vi i de aller minst 
sentrale kommunene. I målkommunene finner vi følgende tall for sysselsetting i aldersgruppen 2066 år: 

Lister Setesdal Østre Agder
Sirdal 82,4 % Bykle 82,4 % Åmli 70,6 %
Hægebostad 82,2 % Valle 80,3 % Gjerstad 69,8 % 
Kvinesdal 74,7 % Bygland 73,7 % Vegårshei 74,8 %
Flekkefjord 74,8 % Åseral 82,6 % Risør 68,7 %
 Evje- og Hornnes 74,4 % Tvedestrand 68,3%

I kartet under sammenlignes sysselsettingstall fra prosjektets målkommuner med de øvrige kommuner i Agder. 
Som vi ser har mange av distriktskommunene i prosjektet en høyere sysselsettingsandel enn flere byer og større 
tettsteder har. Det er mange og sammensatte årsaker til det, som vi ikke kommer nærmere inn på her. 

2.3. Sysselsettingsnivå hos målgruppen

Bykle

Valle

Bygland

Åseral

Hægebostad

Kvinesdal

Flekkefjord

Lyngdal
Farsund

Lindesnes
Kristiansand

Iveland

Grimstad

Lillesand

GjerstadÅmli

Vegårdshei

Froland

Arendal

Tvedestrand

Birkenes

Evje/Hornnes

Risør

Vennesla

Sirdal

Sysselsettingsandel 2020
Begge kjønn 20-66 år

68,3 % - 70,6 %

70,7 % - 72,7 %

72,8 % - 74,8 %

74,9 % - 76,0 %

76,1 % - 82,6 %
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Andelen ansatte i næringslivet i Agder med minst tre 
års høyere utdanning var i 2019 24 %, noe som er 
lavere enn andelen for hele Norge. Utdanningsnivået 
varierer mye mellom bransjer og sektorer. I  offentlig 
sektor er utdanningsnivået høyt. I næringslivet er 
 variasjonen i utdanningsnivå stor. I bransjer som 
industri, havbruk, varehandel, servering, bygg- og 

anlegg og transport er andelen ansatte med høyere 
utdanning lav. Agder plasserer seg ca. på midten av 
fylkene når det gjelder utdanningsnivå i næringslivet.

Tabellen under viser variasjoner i utdanningsnivå i 
næringsliv (2020) og i befolkningen generelt (2019) i 
prosjektets målkommuner. 

2.4. Utdanningsnivå hos næringsliv og befolking

Utdanningsnivået i befolkningen i prosjektets målkommuner

Målkommuner 
Andel i befolkning med grunn-
skole som høyeste utdanning 

Andel i befolkning med vgs
som høyeste utdanning

Andel av befolkning med høyere 
utdanning (inkludert fagskole)

Lister

Sirdal 24 46 30

Hægebostad 27 49 25

Kvinesdal 30 47 24

Flekkefjord 25 45 27

Setesdal

Bykle 21 43 37

Valle 23 49 29

Bygland 24 46 30

Åseral 30 49 22

Evje- og Hornnes 29 45 26

Østre Agder

Åmli 30 44 26

Gjerstad 35 46 20

Vegårshei 25 47 28

Risør 28 42 30

Tvedestrand 27 43 30

Utdanningsnivå (minst 3 års høyere utdanning) hos privat næringsliv i målkommunene

Lister Setesdal Østre Agder

Bykle 18,2 % Åmli 14,1 %

Hægebostad 21,2 % Valle 16,8 % Gjerstad  12,8 %

Kvinesdal 10,9 % Bygland 17,7 % Vegårshei 18,4 %

Flekkefjord 16,3 % Åseral 8,9 % Risør 18,4 %

Sirdal 18,5 % Evje- og Hornnes 15,2 % Tvedestrand 20,2 %



Kompetansepilot Agder skal innen utgangen av 2023 
levere en bærekraftig modell som skal resultere i at 
distriktsnæringslivet får bedre tilgang til og i større 
grad tar i bruk relevant kompetanseutvikling. Effekten 
vil kun bli økt verdiskaping hos målgruppen,  etablering 
av helt nye arbeidsplasser i distriktene, at flere inn
byggere deltar i arbeidslivet og at flere deltar lenger 
i arbeidslivet, ref. målsettingen i prosjektet referert 
innledningsvis. 

Med dette utgangspunktet er det hensiktmessig med 
en oversikt over hvilke av samarbeidspartnerne som 
jobber med kompetanseutvikling i distriktet.

Utdanningssenter: Lister Kompetanse
Lister Kompetanse er et utdanningssenter som fasili-
teter og formidler høyere utdanning i Lister og i de 
tilstøtende nærområder. Lister Kompetanse er med-
lem i Norske Utdanningssentre, som er en interesse-
organisasjon som jobber for å gjøre utdanning til-
gjengelig for hele befolkningen, uavhengig av bosted, 
livssituasjon og personlig økonomi. 

Utdanningene til Lister Kompetanse leveres i 
 hovedsak av Universitetet i Agder, AOF Fagskolen og 
av  Fagskolen i Agder, men også  utdanningstilbydere 
utenfor Agder er samarbeidspartnere. Lister Kompe-
tanse eies av kommunene i Lister og av Agder fylkes-
kommune i fellesskap, og selskapet får også tilskudd 
over statsbudsjettet. De har p.t. 2 ansatte og har 
kontor i Lyngdal. 

Karrieresenter: Karriere Agder
Karriere Agder er en del av tilbudet til Agder fylkeskom-
mune og er organisert under Avdeling for opplæring og 
karriereveiledning. Karriere Agder gir gratis veiledning 
om utdanning og arbeid for innbyggere over 19 år som 
ikke går på skole. Målsettingen er bl.a. å øke andelen 
voksne som fullfører og består videregående opp-
læring i Agder og gjennom dette bidra til økt sysselset-
ting i regionen. Karriere Agder har følgende tilbud:

 •  Organisere videregående opplæring for voksne 
over 25 år som ikke har fullført videregående  
opplæring. 

 • Organisere fag- og svennebrev for voksne

 • Realkompetansevurdering

 • Individuelle veiledning

Virksomheten har tre avdelinger i Agder. I Lyngdal 
(vest for Kristiansand), i Arendal (kommunene i 
 tidligere Aust-Agder) og i Kristiansand. 

Lister Nyskaping 
Lister Nyskaping er en del av SIVA’s Næringshage-
program som tilrettelegger for næringsvekst i distrik-
tene. Deres nedslagsfelt er næringsliv i kommunene 
i Lister. De har ca. 80 målbedrifter. Næringshagen 
tilbyr kompetanseutvikling/kurs, bedriftsrådgivning, 

hjelp til utvikling av forretningsidéer, markedsplanleg-
ging, nettverksbygging, internasjonalisering og andre 
utviklingsrelaterte oppgaver. Selskapet kobler  bedrifter 
i regionen opp mot relevante fag-, forsknings-, 
utviklings og investeringsmiljøer, samt offentlig virke-
middelapparat. 

Pågang Næringshage er som Lister Nyskaping en del 
av SIVA’s Næringshageprogram og tilrettelegger for 
næringsvekst i distriktene. Næringshagens  geografiske 
nedslagsfelt er Østre Agder og tilbyr som en del av 
næringshageprogrammet sine målbedrifter sertifiserte 
tjenester til subsidierte priser. Pågang Næringshage 
er engasjert i prosjekter i Vegårshei, Gjerstad, Risør, 
Tvedestrand og Åmli, men kan også ved behov stille 
opp for andre nærliggende kommuner. Pågang bistår 
nyetableringer og bedrifter med lengre fartstid. Målet 
er å skape vekst og utvikling på bedriftens premisser.

Bedriftsnettverk, næringsklynger og prosjekter
I tillegg driver en rekke næringsklynger og nærings-
sammenslutninger med utstrakt kompetanse-
utvikling og kompetanseetterspørsel på vegne av sine 
medlems bedrifter. Det gjelder f.eks. Innakva, Eyde og 
Node og STN +, Tre på Agder, Visit Sørlandet m.fl.

Interkommunale samarbeid / politiske råd
De tre interkommunale politiske rådene i hhv  Lister, 
Setesdal og Østre Agder er ulikt organisert og 
 jobber med kompetanseutvikling på ulikt vis. I  Lister 
er  kompetanseutvikling overlatt til enten Lister 
 Nyskaping (fokus på å bistå lokalt næringsliv) og Lister 
Kompetanse (fokus på å tilby høyere utdanning til 
innbyggerne). I Setesdal og Østre Agder tilbyr de inter-
kommunale politiske rådene (IPR) noe kompetanse-
utvikling som en del av sin portefølje.

Partene i arbeidslivet
Både NHO og LO er engasjert i kompetanseutvikling 
på alle nivåer, fra grunnskole til videregående skole 
(fagbrev), høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) og 
universitet. Både NHO og LO er representert i Yrkes-
opplæringsnemnda i Agder, sitter i styret til Fagskolen i 
Agder og er fast medlem i UiAs Råd for samarbeid med 
arbeidslivet (RSA). I tillegg sitter NHO og LO i strategisk 
råd for Forum for næringsutvikling og samarbeid om 
nye arbeidsplasser, en del av  #vårtagder. 

2.5. Aktører i verdikjeden for kompetanseutvikling 
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3.1. Kvantitativ undersøkelse: Spørreundersøkelsen

For å få innsikt i målbedriftenes behov ble det i juni 2021 sendt ut en spørreundersøkelse til 600 bedrifter, basert 
på e-postadresser fra Brønnøysundregistrene. Hensikten med spørreundersøkelsen var å innhente fakta om 
forhold knyttet til kompetanseutvikling, samt etablere et nullpunkt for å måle utvikling. Eneste kriterium var at 
bedriften skulle ha minst én ansatt. Resultater fra spørreundersøkelsen ligger på agderfk.no/kpa.
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For å få mer utfyllende svar og kommentarer til spørre undersøkelsen ble det gjort en kvalitativ under søkelse 
gjennom dybdeintervjuer av en rekke enkeltbedrifter. 

Den kvalitative undersøkelsen består av 15 intervjuer. Sitatene som kobles til funn i kap. 4 er tatt med for å under-
bygge og konkretisere funnene. 

Bedrift Informant Bransje Stikkord Ansatte Kommune Distrikt

Lindal gruppen 1
Bygg- og 
anlegg

Entreprenørarbeid i tre, 
mur og betong

60 Risør Østre Agder

Bergene Holm 4 Sagbruk
Trelast til 
byggevarehandel

80 Åmli Østre Agder

Multicom 3 Varehandel Netthandel, IKT etc. 56 Åmli Østre Agder

Ertec 6 Industri
Aluminium, glass og 
syrefast stål

60 Tvedestrand Østre Agder

IMS Technologies 2 Industri Vanntette dører 128 Risør Østre Agder

Åmlikaker / 
Kakemesteren 

5 Industri
Småkaker, 
pannekaker, vafler

28 Åmli Østre Agder

Hovden Alpin 
og Resort

10 Reiseliv
Alpinanlegg, over-
natting, salg, servering 
og aktivitet

50/230 Bykle Setesdal

Bygland 
Varmesentral

9 Industri 
Produksjon damp og 
varmtvannsforsyning

4 Bygland Setesdal

Nor Dan Composite 8 Industri 
Yrkesfiskebåt 
produksjon, kompositt

23
Evje- og 
Hornnes

Setesdal

Ridsdal Touring 7 Reiseliv
Persontransport, tur-
produksjon

8
Evje- og 
Hornnes

Setesdal

Steis Mekaniske 11 Industri Sveis og konstruksjon 35 Sirdal Lister

Hamran 
Snekkerverksted

12 Industri 
Skreddersøm 
kjøkken i eik

40 Hægebostad Lister

Parat Halvorsen 14 Industri
Damp og varme-
systemer

87 Flekkefjord Lister

Green Yard 13 Industri 
Resirkulering av 
skip og skrog

36 Kvinesdal Lister

Eramet Norway 
Kvinesdal

15 Industri
Prosessanlegg 
manganproduksjon

200 Kvinesdal Lister

3.2 Kvalitativ undersøkelse: Intervjuer med distriktsnæringslivet

Utfyllende informasjon finnes i vedlegg 1 til denne rapporten. 

https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-fou-og-internasjonalt-samarbeid/naringsutviklingsprosjekter/kompetansepilot-agder/
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Funnene i kartleggingen er strukturert rundt følgende tema:  

1. Utfordringer knyttet til rekruttering  

2. Kunnskap om kompetanseutviklingstilbudet  

3. Behov for kompetanseutvikling  

4. Praktisk gjennomføring av kompetanseutvikling

5. Barrierer for kompetanseutvikling

6. Konsekvenser ved manglende kompetanseutvikling

7. Inkludering i arbeidslivet 

Det enkelte tema har mellom 3-7 funn som underbygges og konkretiseres med data hentet både fra spørreunder-
søkelsen og/eller som sitater fra intervjuene med bedriftspanelet. 

Vi har valgt å begrense lengden på denne rapporten. Som en konsekvens har vi valgt ut et fåtall sitater, men sita-
ter som vi mener konkretiserer de kvalitative  funnene på en god måte.
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1. Rekruttering er en generell utfordring for 
 distriktsnæringslivet, særlig rekruttering av 
 fagarbeidere. 

”Vi sliter med å få nok fagfolk til vår virksomhet. Det går igjen 
hele veien. Det er lettere å få tak i ingeniører med bachelor 
og mastergrad i dag enn å få tak i fagfolk innenfor tre, mur og 
betong. Men jeg tror mangel på fagfolk er helt uavhengig av 
bransje.” (1)

”Vi kunne hatt dobbelt så mange her, så det er ikke veldig lett 
å rekruttere nye folk”. (5)

2. Etablering av ny næring i Agder kan forverre 
 rekrutteringsutfordringer og gjøre det vanskeligere å 
beholde fagfolk. 

”Får vi en batterifabrikk her, så er det veldig positivt for lands
delen. Men det kommer til å suge opp all fagkompetanse. 
Vi mangler fagkompetanse. Vi forstår ikke helt omfanget av 
dette” (1). 

3. Bedriftene ønsker å bidra til å vise at yrkesfag er 
et attraktivt utdanningsvalg og mener de unge og de 
foresatte må få bedre informasjon.

”Bedriften må ut på videregående skole og prøve å få de 
over til linjer der behovet er størst. Alle trenger ikke å bli 
 elektrikere.” (11)

4. Bedriftene bygger egen fagkompetanse ved å 
 jobbe systematisk med å rekruttere lærlinger, men 
det kan være utfordrende å skaffe mange nok.

”Siden det er vanskelig å få tak i fagarbeidere med riktig 
 kompetanse; da må vi sørge for å lage de selv. Så da må vi 
ha tak i lærlinger. Men det er ikke alltid like lett. Vi har slitt 
her”. (2)

5. Fagbrev er gull! Bedriftene foretrekker kandidater 
med «feil fagbrev» fremfor «null fagbrev».  

”Det er ingen som kommer hit med fagbrev. Jeg hadde ansatt 
alle hvis de hadde hatt et fagbrev! Hvem som helst med fag
brev i trelast. Det er ingen som har det. Vi må drive en enorm 
intern opplæring. Så det er veldig mye ufaglært vi rekrutterer”. 
(4)

6. Infrastruktur, arbeidsmarked og bo-attraktivitet 
er faktorer som påvirker rekruttering.

”Skal du lykkes med å rekruttere så må du ha jobb til den ene 
parten, men og den andre parten. Enten her, eller i nærheten. 
Du må lykkes med dette på landet”. (7) 

7. Bedriften har best erfaringer med å rekruttere fra 
det lokale arbeidsmarkedet.

”Vi har mest tro på å rekruttere lokalt, altså de som kommer 
herfra. Det er de som har vist seg å være stabil arbeidskraft. 
Det er veldig vanskelig å få folk til å begynne å jobbe her” (4).

4.1 Utfordringer knyttet til rekruttering

Oppsummert: Distriktsnæringslivet har betydelige rekrutteringsutfordringer, særlig vanskelig er det å rekruttere 
fagarbeidere, altså kandidater med oppnådd fagbrev. Flere bedrifter satser derfor målrettet på lærlinger, men det 
kan være utfordrende å skaffe mange nok. Næringslivet tar gjerne inn kandidater med feil fagbrev fremfor null 
fagbrev. Funnene under er knyttet til intervjuene.
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Oppsummert: Distriktsnæringslivets kjennskap til kompetanseutviklingstilbudet er lav og tilbudet som er kjent 
matcher ikke bedriftens behov i tilfredsstillende grad. Den kunnskapen de har, skaffer de seg gjennom leveran
dører, eksisterende nettverk som bransje foreninger, bedriftsnettverk og/eller som målbedrift hos en nærings
hage. Funnene under er både knyttet til spørreundersøkelsen (funn 1-3) og til intervjuene (funn 4).

1.  Nærmere 60 % av respondentene i spørreundersøkelsen har i liten grad eller ikke i det hele tatt kjennskap 
til kompetanseutviklingstilbudet.  

2.  De med liten kjennskap begrunner dette bl.a. med mangel på informasjon eller at de ikke har behov for 
kompetanseutvikling i regi av eksterne tilbydere. 

       

3.  Av de med god kjennskap til tilbudet svarer ca. 80 % av respondentene at tilbudet i liten grad eller i noen 
grad dekker behovet de neste 3 årene. 

    

4.  Bedriftens kjennskap til kompetanseutviklingstilbudet er ofte knyttet til leverandører, eget nettverk og  
samarbeidspartnere

”Leverandørene står veldig ofte for kompetansehevingen. Men dette er ikke inkludert i kjøpet, dette kjøper vi i tillegg. I tillegg 
sørger krav fra myndighetene for at vi benytter oss av tilbud som gir påkrevd kompetanse, sertifikater innen HMS etc.”. (5) 

”Tilbudet leveres av folk vi kjenner fra før. Jeg synes og at Lister Nyskaping er gode! De tilbyr stadig relevante kurs, f.eks. kurs i 
prosjektledelse”. (14)

”Vi finner kompetanseleverandørene selv. Men tilbudet kommer ofte via ressurser vi har tilgang til via bransjeforeninger og fra 
leverandørene våre. Vi kjenner leverandører og alle i bransjen veldig godt”. (8) 

4.2 Kunnskap om kompetanseutviklingstilbudet

I hvilken grad er eksisterende kompetanse-
tilbud i Agder kjent for bedriften

Hva er grunnen til at kompetansetilbudet i Agder er lite kjent 
for bedriften?

Dekker eksisterende tilbud i Agder bedriftens behov forkompetanseutvikling de neste tre år?

5 %

0 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

I noen gradI stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det 
hele tatt

I noen grad I noen gradI stor grad

Vanskelig å finne informasjon Har ikke hatt behov 
for kompetanseutvikling 

i regi av eksterne tilbydere

Kompetanseutvikling 
gjennomføres utenfor 

Agder

I stor grad I stor grad

34 %
32 %

7 %

22 %
20 %

29 %

4,9 %

37,9 %

43,7 %

13,6 %

Kun bedrifter som svarte ”I stor grad” eller 
”I noen grad” på spørsmål ”I hvilken grad er 
eksisterende kompetansetilbud i Agder kjent 
for bedriften?” får dette spørsmålet.

10 %

0 %

20 %

30 %

40 %
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I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt

20,5 %

61,4 %
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Kun bedrifter som svarte ”I liten grad” eller ”Ikke i det hele tatt” på spørsmål 
”I hvilken grad er eksisterende kompetansetilbud i Agder kjent for bedriften?” 
får dette spørsmålet.
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1.  63 % av respondentene sier de har et udekket 
kompe tansebehov. 72 % av disse ønsker å tette 
gapet ved å heve kompetansen til de ansatte. 

2.  Utenom kurs og sertifiseringer, er fagbrev  
(videregående nivå) den mest aktuelle 
 utdanningen (58,2 %). 34,6 % sier at høyere yrkes-
faglig utdanning/fagskole er aktuelt og 30,9 % at 
videreutdanning på høgskole og/eller universitet 
er aktuelt.

3.  Bedriftene er bekymret for å ikke henge med i  
den teknologiske utviklingen og at det kan få 
konsekvenser knyttet til verdiskaping og fremtidig 
rekruttering.

”Hvis vi kan dra mer teknologi inn i bedriften og bruke de 
ressursene vi har så kan vi skape attraktive arbeidsplasser for 
de som skal velge de fagene på skolen”. (2)

”Det har vært veldig vanskelig å rekruttere norske arbeidere 
til den type produksjon, så det er noe som forteller oss helt 
tydelig at vi må få til mer digitalisering og automatisering av 
produksjonsprosessene”. (8)

4.  Det er behov for å tenke nytt rundt kompetanse-
utvikling for fagarbeidere. Her er behovet for 
 opp datert kunnskap stort.

”På noen tiår nå er det blitt veldig mye mer digitalisering og 
mye mer automasjon og styring, og det krever mer, du må ha 

det grunnleggende fag og produktkunnskap oppi alt. Det må 
være en generell kunnskap oppi alt. Men så må du mer over 
på digitalisering”. (4) 

5.  Utover behovet for kompetanseutvikling på 
 fagarbeidernivå er behovet allsidig.  

”Det at vi sender ansatte på høyskole eller universitet er litt 
mer sjeldent og etter behov. Det er fagskole og fagbrev som 
er mest relevant for oss”. (15) 

”Vi har behov for mer kompetanse innen ledelse og HR. Så er 
og markedsføring et område i ekstrem utvikling. Markedsfø
ring kunne vært et generisk kurs for flere ulike bransjer”. (3)

”Noen av våre medarbeidere på salg kunne fått faglig påfyll”. 
(12)

”Så mangler vi lederkompetanse! Det er mangelvare”. (10) 

6.  Bedriftene ønsker seg korte, målrettede og fleksi-
ble tilbud. 

”Det vi trenger er gode tilbud som handler om målrettet 
 yrkesutdanning og vi må få mer videreutdanning til de som 
har tatt fagbrev”. (1)

4.3 Behov for kompetanseutvikling 

Oppsummert: Over 60% av respondentene sier de har et udekket kompetansebehov og 75% av disse ønsker å 
tilby sine medarbeidere etter- og videreutdanning. Alle typer utdanninger er da aktuelle, med fagbrev på topp 
(utenom kurs og sertifiseringer). Bedriftene er generelt bekymret for ikke å henge med i den teknologiske utvik-
lingen og trekker frem behovet for å tenke nytt rundt kompetanseutvikling for fagarbeidere. Utover behovet for 
kompetanseutvikling på fagarbeidernivå er behovet allsidig, og det gjennomgående er at bedriftene ønsker seg 
korte, målrettede og fleksible tilbud. 

Funnene er hentet fra spørreundersøkelsen (1-2) og fra intervjuene (3-6). 
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1.  Over halvparten av respondentene sier de har 
gjennomført kompetanseutvikling i regi av 
 eksterne tilbydere de siste 3 år. Det dreier seg 
oftest om kurs/sertifiseringer og fagbrev.

2.  Det er stor variasjon i hvor kompetanseutviklingen 
ble gjennomført, men med en overvekt på lokal 
gjennomføring og gjennomføring i Agder. 

3.  Bedriftene har tro på kompetanseutvikling gjen-
nomført internt.

”Jeg tror det viktigste er å få kompetanseutviklingsaktøren 
inn i bedriften, uansett på hvilket nivå du er”. (2)

”Vi har god erfaring med kompetanseutvikling internt. Jeg 
ønsker å synliggjøre at dette er en metode vi ikke skal velge 
vekk. Mye av vår kompetanseutvikling har skjedd gjennom 
at vi har jobbet sammen med innleid kompetanse. Da får vi 
utført arbeidsoppgaver samtidig som vi driver med kompe
tanseutvikling”. (6)

”Vi må fokusere på bedriftsintern opplæring! Vi har kjørt mye 
intern opplæring. Og det må vi fortsette med. Men. Det bør 
føre frem til en formalkompetanse, for verden endrer seg”. (8)

4.  Bedriftene har tro på å bruke egne ansatte til å 
gjennomføre kompetanseutvikling.

”Vi fikk BIO midler i fjor – rett etter Covid-19. Midlene brukte vi 
til intern opplæring. Da brukte vi folk på huset til å lære opp 
andre”. (12)

5.  Mulighet for fleksibel gjennomføring og 
 desen traliserte tilbud er viktig.

”Fagskolen er veldig bra. Det som er viktig er at kursene er 
desentraliserte. At de ansatte kan ta utdanningen og kan 
jobbe samtidig. Dette er en kjempeviktig del: At utdanningen 
er desentralisert og går på deltid”. (1)

”Jeg skulle gjerne sendt ansatte til fagskole. Den mellom
lederutdanningen i Grimstad kan være interessant. Da er det 
trebransjen som går sammen. Utdanningen er modulbasert 
og det er bransjespesifikke kurs. Dette er et kjempepoeng.”(4)

6.  Eksisterende nettverk og lokale samarbeids-
partnere er viktig for gjennomføring av 
kompetanse utvikling.

”Lister Nyskaping kommer stadig med relevante kurs, f.eks. 
kurs i prosjektledelse”. (14) 

”STN+ er en viktig samarbeidspartner om kompetanseutvik
ling”. (1)

”Vi er målbedrift hos Lister Nyskaping og medlem hos bran
sjeorganisasjonen Norsk Trevare. I tillegg er vi med i NHO, og 
aktiv i prosjektet Tre på Agder. Så har vi et godt samarbeid 
med opplæringskontoret Agder Tresenter. Alt handler om 
kompetanseutvikling”. (12) 

4.4 Praktisk gjennomføring av kompetanseutvikling

Oppsummert: Bedriftene har stor tro på å gjennomføre kompetanseutvikling internt og ønsker gjerne å benytte 
egne ressurser der dette er en mulighet. Bedriftene sier samtidig at det er viktig med mulighet for fleksible og 
desentraliserte tilbud. Eksisterende nettverk og lokale samarbeidspartnere er viktig for gjennomføring av kompe-
tanseutvikling.

Funn 1 og 2 er knyttet til spørreundersøkelsen og funn 3-6 er knyttet til intervjuene. 
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1.  Det er viktig at kompetanseutviklingstilbudene 
er relevante, ikke for ressurskrevende, at de gis 
lokalt og at undervisningen er nettbasert.

 •  63,5 % av respondentene svarte at tilbudene  
i stor grad måtte være relevante.    

 •  32,4 % svarte at det i stor grad er viktig at 
undervisningen er nettbasert.    

 •  39,2 % svarte at det i stor grad er viktig at 
tilbudet gis lokalt.

 •  44,6 % svarte at det i stor grad er viktig at 
tilbudene ikke er for ressurskrevende.  

2.  Motivasjon, evne og vilje hos den ansatte kan 
være en barriere for kompetanseutvikling. 

”Det vanskeligste er å få ansatte motivert til å ta kurs. Til å 
oppgradere seg. Det er ikke bedriften som ikke vil det. De an
satte, særlig de godt voksne, må utvikle seg. Vi overlever ikke 
hvis vi ikke klarer å henge med på ny teknologi”. (1)

”Vi har menneskene her i dag som vi tenker kan bruke tekno
logi i fremtiden, la oss si de over 50. De har ikke vært med på 
den reisen som mange av de yngre har vært med på. Vi må 
først få de til å tro at de kan være en del av den nye teknolo
gien”. (2) 

”Og hvordan skal du motivere folk til å ta en videreutdanning? 
Uavhengig av hvor mye du får dekket. For det er jo klart, den 
indre motivasjonen blir feil hvis utdanning bare er basert på 
hvor mye du kan få ut i penger.” (4)

”Så sånn har vi begynt litt her. «Du må slutte å si at ikke du 
kan det». Vi må begynne der. Hvis du sier at du ikke kan data, 
da kan du aldri lære noe som helst”. (6) 

”Du må helt ned på individnivå. Arbeidsgiver bør kanskje på
legge ansatte en samtale med en karriererådgiver; en ressurs 
som gjør de ansatte i stand til å se at de har potensiale”. (7)

3.  Kostnader er en barriere for kompetanseutvikling. 
Vi må se at det lønner seg å investere i kompe-
tanseutvikling hos de ansatte.

”Kompetanseutvikling er en kostnad som det er vanskelig 
å dekke inn, så ligger vi jo ikke sentralt i forhold til utdan
ningsinstitusjonene, så hvis dette blir gjort via teams eller 
sånn, sammen med noe fysisk oppmøte i løpet av året, så 
kanskje. Men vi har ikke mulighet til å ta ut folk 2-3 dager i 
uken, eller i måneden for den saks skyld”. (10)

4.  Knapphet på tid kan være til hinder for 
kompetanse utvikling. 

”Tid. At ikke man må reise langt for å delta på samlinger”. (14) 

”En hindring er om utdanningen ikke er her lokalt eller er 
nettbasert. Det er vanskelig å få de ansatte til å reise vekk på 
en utdanning”. (8)

4.5 Barrierer for kompetanseutvikling

Oppsummert: Det er viktig at kompetanseutviklingstilbudene er relevante, ikke for ressurskrevende, at de gis 
lokalt og at undervisningen er nettbasert. Knapphet på tid og penger er to andre viktige barrierer for kompetanse-
utvikling. I tillegg er motivasjon, evne og vilje hos den ansatte mulige barrierer for kompetanseutvikling. 

Funnene er hentet fra både spørreundersøkelsen (funn 1) og fra intervjuene (2-4).



Oppsummert: Konsekvenser ved manglende kompetanseutvikling kan være at bedriften har måtte redusere 
 virksomheten, utsatt utvidelse eller tapt kunder og markedsandeler. Manglende kompetanseutvikling kan også 
føre til at bedriften går glipp av kunder eller oppdrag, mister medarbeiderne eller mister mulighet til å utvikle 
deres kompetanse. 

Funn er hentet både fra spørreundersøkelsen (funn 1) og fra intervjuene (2-3). 

1.   Mangel på kompetanseutvikling har ført til at bedriften enten har redusert virksomheten, skrinlagt eller 
utsatt utvidelse av bedriften eller tapt kunder eller markedsandeler.

       

2.  Manglende kompetanseutvikling kan få seriøse konsekvenser både på kort og på lang sikt. Vi kan miste 
eller gå glipp av både kunder og oppdrag. 

”Iso-sertifisering og fotavtrykk og dette klimaregnskapet er noe jeg tror det vil være en stor fordel å kunne, om ikke det og blir 
et krav å kunne dokumentere. Jeg tenker også på kompetanse rundt dette som et konkurransefortrinn”. (12) 

”Vi mister kanskje ikke kunden, men vi får ikke til den lønnsomheten som vi potensielt kunne på grunn av manglende kompe
tanse. (2)

”Det er oppdrag vi ikke får”! (14)

3.  Manglende kompetanseutvikling fører til at bedriften mister medarbeidere eller mister mulighet til å  
utvikle medarbeiderens kompetanse. 

”Kompetanseutvikling bidrar til at vi beholder folk”. (10)

”Med tanke på hvordan eller hvorfor vi skal utvikle medarbeideres fremtidige kompetanse. Det er et vanskelig spørsmål. Jeg kan 
jo sitte her og si at alt er greit sånn som det er. Vi har den kompetansen vi trenger. Alt er greit. Men det er jo ikke sant.”. (5) 
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4.6 Konsekvenser ved manglende kompetanseutvikling
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I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har redusert virksomheten
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1.  Næringslivet er stort sett tilfreds med samarbei-
det med NAV, og ønsker å være tett på. Grad av 
tilfredshet ser imidlertid ut til å avhenge av hvor i 
Agder vi befinner oss.  

”Så vi har et veldig godt forhold til – jeg kaller det NAV. Det 
er ikke NAV lenger, men det er NAV som betaler regningen 
til sist. Tidligere gjorde NAV den jobben selv, men nå har de 
altså satt ut dette arbeidet til disse – kall det – halvoffentlige 
selskap. Og det fungerer greit. Vi har mange som har kommet 
inn og fått fast jobb her via sånne ordninger, som vi ikke ville 
ha fått ellers. De får prøvd seg. Det fungerer bra, det er vi 
godt fornøyd med”. (5)

”Inkludering har bidratt til å tette et faktisk kompetansegap 
i vår bedrift. De som kommer fra det systemet utgjør en for
skjell. For oss er det en ikke uviktig kilde til rekruttering”. (11) 

”Vi er i dialog med NAV, vi har vært nokså flinke til å ta imot 
folk og som vi videreutvikler sammen med NAV. De vi har fått 
fra dette systemet er noen av de beste folkene vi har i dag. De 
er sultne, de vil noe. De har vært utenfor arbeidslivet for len
ge. Men de er motiverte. De får en sjanse som de tar, samtidig 
som NAV er flinke til å følge de opp synes jeg”. (13)

”Vi har en nå via NAV som er her på uttesting, vi får støtte til 
dette. Vi samarbeider med NAV Lister. Det er en fantastisk 
gjeng som sitter der! Så vi har hatt ganske jevnt med folk – 
enten på arbeidsavklaring eller at vi har hatt stønad for dem”. 
(11)

2.  Språkutfordringer knyttet til inkluderingsarbei-
det er jevnt over store. Utfordringer ligger i at 
det (etter sigende) ikke finnes tilskuddsmidler til 
språkopplæring etter at bedriften har overtatt 
arbeidsgiveransvaret. Utfordringene er da særlig 
knyttet til HMS i bedriften.

”I forhold til språkutfordringer: Vi har ikke opplevd at det har 
vært så veldig mye hjelp å få i forhold til språkopplæring. Har 
du først ansatt dem, så sitter du med dem. Da får du ikke noe 
mer språkopplæring og kurs. Så derfor har vi sagt; er de for 
dårlig i norsk, ja da tør vi rett og slett ikke å ansette – for det 
handler jo veldig mye om sikkerhet, og vi må jo kunne kom
munisere med hverandre.” (4)

4.7 Inkludering i arbeidslivet

Oppsummert: Næringslivet er villig til å bidra med å inkludere de som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, 
under visse forutsetninger. De ønsker å være tett på NAV, enten direkte eller via arbeidsinkluderingsbedrifter. 
Erfaringer bedriftene har med tematikken veksler etter hvor i Agder vi befinner oss. Språkutfordringer løftes frem 
som noe som bør løses. Inkludering i arbeidslivet som tema omtales både i et inkluderings- og i et verdiskapings-
perspektiv.

Funnene er hentet fra intervjuene. 



I møte 2.11.2021 vedtok prosjektstyret å løfte frem 4 av 7 tema fra kartleggingen som utgangspunkt for workshop 
og videre prioritering:

 1. Barrierer for kompetanseutvikling 
 2. Behov for kompetanseutvikling
 3. Kjennskap til kompetanseutviklingstilbudet
 4. Praktisk gjennomføring av kompetanseutvikling

Disse fire tema ble koblet med hovedleveransen i prosjektet og funksjonene i en fremtidig modell for kompetan-
seutvikling:

Funksjon #1  Motor: Være pådriver for kompetanseutvikling i distrikts-Agder
 
Funksjon #2 Megler:   Bidra til behovsavklaring, tilrettelegge og koble tilbud og etterspørsel etter  

kompetanseutvikling

     Kartlegge målgruppens behov for kompetanseutvikling på fast basis

     Synliggjøre kompetanseutviklingstilbud og virkemidler ovenfor målgruppen

Funksjon #3 Møteplass:  Bidra til etablering og utvikling av samlingssteder eller digitale møteplasser for 
 kompetanseutvikling.
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LEVERANSE

PRIORITERTE TEMA FRA KARTLEGGINGEN FUNKSJONER I FREMTIDIG MODELL FOR AGDER

Barrierer for kompetanseutvikling #1 Motor: Være pådriver for kompetanseutvikling i 
distrikts-Agder

Behov for kompetanseutvikling   #2 Megler: Bidra til behovsavklaring, tilrettelegge og 
koble tilbud og etterspørsel etter kompetanseutvikling

Kjennskap til kompetanseutviklingstilbudet            Kartlegge målgruppens behov for kompetanse           
           utvikling på fast basis

           Synliggjøre kompetanseutviklingstilbud og 
           virkemidler ovenfor målgruppen

Praktisk gjennomføring av kompetanseutvikling #3 Møteplass: Bidra til etablering og utvikling av 
samlingssteder eller digitale møteplasser for kompe-
tanseutvikling.

5.1 Prioritering av tema 
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1.  Bygge ned barrierer for kompetanseutvikling 
(være pådriver)

  Sette av arbeidstid til kompetanseutvikling.  
Må være en gulrot for medarbeideren. 

  Bedriften må ha en tydelig plan for kompetanse-
utvikling 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. 

2.  Kunnskap om kompetanseutviklingstilbudet  
(formidle tilbud)

  Det er vanskelig å finne informasjon, den er  
fragmentert og det tar tid å lete den frem.

  Frustrasjon rundt bruk av offentlige nettsider,  
det koster tid og ressurser og skulle sette seg inn i 
det som finnes.

  Ønskelig med en automatisert guide for å finne ut av 
kompetanseutviklingstilbud.

  Lettere å få tak i folk i bransjeorganisasjoner enn 
i det offentlige. Vanskelig å finne riktig person. 
Offentlige virksomheter har noe å lære 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 tradisjonell 
løsning; en kompetansekoordinator.

  Virkemiddelapparatet skal være forsiktig med hva 
de sier bedriften bør gjøre, men heller informere om 
tilbudene som finnes.

3.  Kartlegge behov for kompetanseutvikling  
(kartlegge behov)

  Næringslivet har behov for flere fagbrev/ 
oppdatering av fagbrev (rekvalifisering).

  Virksomhetene må melde inn kompetansebehov.  
Til hvem? Vi må ha et system.

 Samordne behov fra ulike bedrifter. 

  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.

4.  Praktisk gjennomføring av kompetanseutvikling 
(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 kompetanse-
tilbudene?

  Fylkeskommunene må avklare sin rolle som  
kompetanseleverandør og samfunnsutvikler  
(koordinering internt og målrettet eksternt). 

5.2 Innspill fra workshop med samarbeidspartnere

9.11.21 gjennomførte arbeidsgruppen en samling for og med samarbeidspartnerne i prosjektet, med ca. 40 deltakere. 
Hensikten var å dele funn fra kartleggingen, og samle innspill på de prioriterte tema prosjektstyret løftet frem. Dette 
ble gjort i en workshop hvor 4 grupper drøftet de 4 tema. Innspillene er oppsummert under:

Utfyllende informasjon finnes i vedlegg 2 til denne rapporten.



I prosjektstyremøtet 24.11.21 ble følgende vedtak gjort, bl.a. basert på innspill fra workshop på Evje.

Vedtak - prioriterte tiltak fra januar 2022

 1.  Prosjektet skal utvikle en metodikk som gir distriktsnæringslivet oversikt over kompetanseutviklingstilbudet, 
relevant virkemidler og som beskriver de ulike aktørenes roller og ansvar.

 2.  Prosjektet skal få på plass en metodikk for dynamisk kartlegging av kompetansebehov hos distriktsnærings-
livet. 

 3. Prosjektet skal styrke og videreutvikle eksisterende modeller og miljøer for kompetanseutvikling. 

Prosjektleders kommentarer og innspill til videre arbeid   
 • Vedtakene følges opp utover 2022, med konkrete tiltak innenfor de økonomiske rammer.

 •  Vi må sørge for en sterkere og mer tydelig påkobling og ansvarliggjøring av aktører fra de tre delregionene i 
prosjektet. 

 • Bedriftspanelet vil bli involvert i det videre arbeid.

 •  Kompetansepilot Agder skal innen utgangen av 2023 levere en bærekraftig modell som mobiliserer nærings-
livet i distriktet til kompetanseutvikling. Prosjektstyret ønsker at vi tar utgangspunkt i eksisterende modeller 
og miljøer for kompetanseutvikling. Vi bør bruke erfaringer fra eksisterende modeller og miljøer, og vurdere 
om noe kan overføres mellom de tre delregionene i prosjektet og vurdere hva som bør styrkes og videre-
utvikles. 

5.3 Prosjektstyrets vedtak for videre arbeid
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For mer informasjon: agderfk.no


