
Kompetansepilot Agder

Resultater fra spørreundersøkelse juni 2021



Definisjon kompetanseutviklende tiltak

Kompetanseutviklende tiltak definerer vi som kurs, etter- og videreutdanninger 
knyttet til enten

I. Videregående opplæring
II. Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoler). 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

Utgangspunktet er målgruppes behov.



Mål for prosjektet Kompetansepilot Agder 2021-2023 

Prosjektet skal styrke satsingen på fleksibel 
kompetanseutvikling distriktet.

Prosjektet skal resultere i at målgruppen 
(bedriftene) har tilgang til og benytter seg 
av relevant kompetanseutvikling.



Målgruppe

Næringslivet i Agders distriktskommuner

• Lister: 

Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Flekkefjord

• Setesdal:  

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

• Østre Agder: 

Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand 

*Hvor mange arbeidsplasser kan 
de som bor i hver enkelt 
grunnkrets nå med bil i løpet av 
90 minutter. 

Hvor mange servicefunksjoner 
kan de som bor i hver enkelt 
grunnkrets nå med bil i løpet av 
90 minutter. 

Kilde: SSB/TØI



Spørreundersøkelse juni 2021 (kvantitativ kartlegging)

Målgruppen (utvalget) 

Privat næringsliv i 14 distriktskommuner, 

- minimum 1 ansatt

Hvorfor gjennomføre undersøkelsen? 
• Få faktabasert innsikt om forhold knyttet til kompetanseutvikling

• Utgangspunkt for å måle resultat/utvikling

Hvilken informasjon gir undersøkelsen? 
• Status kompetanseutviklingsbehov i distriktsnæringslivet

• Hvordan bedriften opplever tilgangen til kompetanseutvikling 

• Om bedriftene tar i bruk det tilbudet som finnes

• Måle utgangspunktet i prosjektet

Om utvalget
• Sendt ut til ca. 600 bedrifter i de 14 målkommunene
• E-poster hentet fra Brønnøysundregisteret og søk på internett 
• Sendt ut i begynnelsen av juni, svarfrist 18. juni
• Prosjektets samarbeidspartnere oppfordret egne målbedrifter / 

medlemmer 

Status respondenter 
• Svar fra 104 respondenter (svarprosent 17 %)
• Svar fra alle kommuner i målgruppen
• Bedrifter fra 14 ulike bransjer har svart
• Flest svar fra industri og bygge- og anleggsvirksomheter
• Ca. 55 % av respondentene har 1-5 ansatte
• Ca. 70 % av bedriftene etablert for mer enn 10 år siden

Om spørsmålene
• Spørsmålene i undersøkelsen ble utarbeidet av prosjektgruppen i 

samarbeid med Lister Nyskaping, Pågang næringshage, UiA og Agder 
fylkeskommune sin utdanningsavdeling. 

• Spørsmålene ble kvalitetssikret av prosjektgruppens bedriftspanel.



Dybdeintervjuer  (kvalitativ kartlegging)

• Oppfølging av / bygger på spørreundersøkelsen for å få mer informasjon rundt tematikken.

• Prosjektleder gjennomfører samtaler og bedriftsbesøk i løpet av sommeren (før 12.7 og 

etter 9.8)

• I utgangspunkt vil prosjektleder intervjue alle i bedriftspanelet, men muligens supplere med 

flere

• Kompetanse Norge sin analyseavdeling har bidratt i planleggingsarbeidet (rigging av 

samtaler)

• Samtalene analyseres i ettertid (opptak avtales med den enkelte, slettes i etterkant)

• Ikke avklart i hvilken form resultater fra samtalene legges skal presenteres



Bakgrunnsspørsmål
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Kompetansebehov (3 foregående slides samlet)



Kompetansebehov



Kompetanseutvikling

Kun bedrifter som svarte 
«I stor grad» eller «I noen 
grad» på spørsmål «I hvilken 
grad er det aktuelt for 
bedriften å dekke 
kompetansebehov gjennom å 
heve kompetanse til dagens 
ansatte» får dette spørsmålet.



Heve kompetansen til dagens ansatte (eksterne tilbydere)

Hvilken type kompetanseutvikling er i så fall aktuell?

Fagbrev (videregående 
opplæring)

Fagskoleutdanning Videreutdanning på 
høgskole og/eller universitet 

Kurs og/eller sertifiseringer 
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Heve kompetansen til dagens ansatte (eksterne tilbydere)

I hvor stor grad påvirker følgende faktorer om bedriften legger til rette for kompetanseutvikling? 

Tilbudene er relevante Undervisningen er nettbasert Tilbudet gis lokalt Tilbudene er ikke for 
ressurskrevende
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Heve kompetansen til dagens ansatte

Kommentarer fra bedriftene

Primært er den gjeldende 
økonomi i bedriften. Korona 
krisen har senket evnen til å 
risikere for eventuelle nye 
muligheter.

Beste metoden for 
kompetanseutvikling er å få 
ekstern kompetanse inn i 
bedriften og formelt og 
uformelt utvikle kompetansen 
til våre ansatte.

At kompetanseutvikling 
kan foregå i 
"lavsesong" perioder -
og dermed tilpasses en 
svært sesongbasert 
bedrift.

Vi kan gjerne samarbeide med 
andre bedrifter og bransjer, men 
har erfart at opplæringen bør 
gis lokalt for å få de ansatte 
med. Opplæringen må gi 
deltakerne relevant 
kompetansebevis 
/sertifiseringer.

De ansattes vilje og etterspørsel 
for kompetanseutvikling.  Det er 
ikke alltid det er lurt å tvinge en 
ansatt til å utdanne seg dersom 
denne ikke er motivert. Ikke alle 
lar seg motivere!

I vår bedrift er det ofte 
leverandørene som gir oss 
kompetansen. Utfordringen 
er få ansatte med stort og 
bredt ansvar. Sårbart.



Gjennomført kompetanseutvikling
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I hvor stor grad ble kompetanseutviklingen gjennomført:

i mitt distrikt i Agder utenfor Agder som nettundervisning som en kombinasjon av de 
andre punktene
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Hvilken type kompetanseutvikling ble gjennomført?
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Kompetansetilbud i Agder



Hva er grunnen til at kompetansetilbudet i Agder er lite kjent for bedriften?
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Vanskelig å finne informasjon Kompetanseutvikling gjennomføres utenfor
Agder

 Har ikke hatt behov for kompetanseutvikling
i regi av eksterne tilbydere

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

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.



Kompetansetilbud i Agder

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.



Ønsker følgende kompetansetilbud

Kommentarer fra bedriftene

Div. lov-pålagte kurser 
relatert til anleggsbransjen., 
som sprengning, arbeid på 
vei ++

• Digitalisering (Industri 4.0)

• Digital markedsføring

• Utvidet satsning på 
lærlingeordning

• Sertifisering som plastoperatører.  
• Kurs som sertifiserer og 

godkjenner personale for 
plastarbeide etc. ute på 
industrianlegg.

• Generell grunnkunnskap/øke 
kompetanse til alle i bedriften 
fra operatør til ledere. 

• Digitalisering, robotisering, 
miljø er viktige områder.

• Vi vil mangle fagarbeidere 
innenfor mekaniske fag. 

• Sliter med å få lærlinger 
innenfor dette.

• Enkle kurs i økonomi og 
tilskuddsordninger. 

• Enkle kurs innen 
nettsidebygging.


