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Sammendrag 
 
Kompetansepiloter er en tilskuddordning finansiert over Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets (KMDs) budsjett. Ordningen skal stimulere til utvikling av gode 
modeller og metoder for bedre samsvar mellom små virksomheters behov og tilbudet av 
kompetansehevende tiltak i Distrikts-Norge. Fylkeskommunene kan søke om treårige prosjekt.  
 
I 2020 gis tilskudd på inntil 1,4 millioner kroner per fylke, tilskuddet begrenses til maksimalt 70 
prosent av prosjektkostnadene. Tilskuddet er planlagt til om lag 1,5 millioner kroner per fylke i 
2021 og 2022. Fylkene kan søke om tilskudd til ett eller flere prosjekter. Søknadsfrist for 
tilskuddsordningen er 1.oktober.  
 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunn for saken 
 
Region Trøndelag Sør er en av tre regioner fylkeskommunen ønsker å søke tilskuddsmidler på 
vegne av. Trøndelag fylkeskommune vil være prosjekteier for tilskuddsordningen fylket. 
Prosjekt for regionen utvikles i samarbeid med, og henter politisk forankring i Trøndelag Sør-
Interkommunalt politisk råd.   
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Kompetanseforum Trøndelag Sør er tilknyttet Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd som 
faglig råd i saker knyttet til kompetanse og utdanning. På konstituerende møte i 
Kompetanseforum Trøndelag Sør 14.mai, ble det avgjort at det avledes en gruppe fra ulike 
deltakerorganisasjoner i forumet som bistår rådet og Trøndelag fylkeskommune med å utvikle et 
prosjekt for region Trøndelag Sør.  
 
Trøndelag fylkeskommune søker tilskuddsordningen på vegne av region Trøndelag Sør med 
utgangpunkt i prosjektskisse utarbeidet i samarbeid med Kompetanseforum Trøndelag Sør. Frist 
for innlevering av søknad til Trøndelag fylkeskommune er 10.august.  
 
Faktiske opplysninger 
 
Rådets arbeidsgruppe for næringsutvikling v/Nasjonalparken Næringshage har utarbeidet et 
forslag til prosjektskisse «Utdanning i bedrift». Forslag vurderes positivt av leder i rådet og 
Trøndelag fylkeskommune. Dokumentet finnes som vedlegg til saken.  
 
 
Kort tidsfrist før innsending, og positiv vurdering av rådets leder og Trøndelag fylkeskommune 
taler for at Kompetanseforumet bør benytte forslaget fra Nasjonalparken Næringshage som 
utgangpunkt for prosjektskisse.  
 

Vurdering 
 
Kort tidsfrist før innsending, og positiv vurdering av rådets leder og Trøndelag fylkeskommune 
taler for at Kompetanseforumet bør benytte forslaget fra Nasjonalparken Næringshage som 
utgangpunkt for prosjektskisse.  
 
Ferdig prosjektskisse bør redegjøre for oppgaver, ansvarsfordeling og finansiering i prosjektet. 
Deltakere i fra representerte organisasjoner i Kompetanseforumet oppfordres komme med 
innspill til forslagets innhold og siden fordele oppgave og ansvar seg imellom.  
 
Saksbehandling 
 
Kort tidsfrist for innlevering av prosjektskisse medfører en utfordring med tanke på politisk 
forankring. Den endelige prosjektskissen vil måtte vedtas i Trøndelag Sør-Interkommunalt 
politisk råd. Behandling i rådet sikrer forankring i politisk og administrativ ledelse i berørte 
kommuner. Dato for førstkommende rådsmøte i Trøndelag Sør er lagt til 2. september, altså etter 
frist for innsending. 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
 Tilskuddordningen Kompetansepiloter forutsetter at prosjekt som bevilges tilskudd finansieres 
med egenandel tilsvarende 30% av totale prosjektkostnader. KMDs retningslinjer for 
tilskuddordningen (1.april 2020) stipulerer lokal eller regional delfinansiering for det enkelte 
prosjekt. Det er ikke klart hvorvidt egenandel fotes av Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag 
Sør-Interkommunalt politisk råd, bedrifter som deltar i prosjektet eller en kombinasjon av disse. 
Finansiering av egenandel bør også være tema i møtet.  
 
Kort tidsfrist for innlevering av prosjektskisse medfører en utfordring med tanke på politisk 
forankring. Den endelige prosjektskissen vil måtte vedtas i Trøndelag Sør-Interkommunalt 
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politisk råd. Behandling i rådet sikrer forankring i politisk og administrativ ledelse i berørte 
kommuner. Dato for førstkommende rådsmøte i Trøndelag Sør er lagt til 2. september, altså etter 
frist for innlevering av prosjektskisse. Endelig prosjektskisse må derfor leveres med forbehold 
om at det avventes politisk behandling i Trøndelag Sør- Interkommunalt politisk råd. Dersom 
møtets forslag til finansieringsplan innebærer tilskudd fra Trøndelag Sør-Interkommunalt 
politisk råd må ferdig prosjektskisse presisere forbehold om at tilskuddet krever vedtak etter 
politisk behandling i rådet.   

Rådgivers innstilling 
Kompetanseforum Trøndelag Sør tar utgangpunkt prosjektforslag v/Nasjonalparken 
Næringshage «Utdanning i bedrift» i utviklingen av prosjektskisse for region Trøndelag Sør. 
Forumet bes gi innspill forslagets innhold og videre ta stilling til oppgave- og ansvarsfordeling i 
prosjektet. Forumet utarbeider et forslag til finansiering av egenandel. Prosjektskisse leveres 
innen frist 10.august med forbehold om prosjektskisse m/eventuell finansieringsplan avventer 
behandling i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd 2.september.  
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Utdanning i bedrift 
Innspill til kompetansepilot i Trøndelag (Sør) 

Bakgrunn 
Tidligere kompetansepiloter «kompetansekartlegging» i tidl. Sør-Trøndelag og 
«Kompetanseforum» i Østfold. 
 
Nasjonalparken Næringshage deltok i forrige kompetansepilot med delprosjekt 
«kompetansekartlegging» i kommunene Oppdal og Rennebu. 
 
... 
 
Dagens situasjon: Bedrifter har rekrutteringsutfordringer. En mengde utfordringer med feil 
rekruttering, og stor «gjennomtrekk». Flere bransjer ender opp med lavt 
utdanningsnivå/fagkunnskap. Vanskelig for bedrifter i distriktskommuner å konkurrere med 
arbeidsmarkedet i byene, da det ofte fremstår som et begrenset arbeidsmarked.  
 
På sikt/faremomenter: Omstilling, eldre befolkning, vanskelig å få tak i kompetent 
arbeidskraft, et lite attraktivt arbeidsmarked. Begrenset rekruttering, lokal rekruttering. 
Distriktene «henger bak» utviklingen i byene. 
 
Noe erfaring tilsier at det fungerer bedre med digital møter i stedet for samlingsbasert. 
Samlingsbasert gjør det enklere for utdanningsinstitusjon, men vanskeligere den enkelte og 
for bedriften. BI har lykkes med en del utdanning uten samlinger (har jeg hørt, men må 
sjekkes opp). Avstanden er stor fra distriktet til byene, så vi har tro på å senke terskelen og 
at samfunnskostnaden blir lavere med å koble utdanningsinstitusjonene ut i distriktet i 
stedet for motsatt. 
 
Vi foreslår at Trøndelag tester ut en ordning der rekruttering og kompetanse integreres 
rundt kunnskapsbygging gjennom opplæring av «ansatte» i bedrifter i tett kontakt med 
utdanningsinstitusjoner.  
 

Prosjektbeskrivelse 
Bedrifter rekrutterer til kombinert arbeid og utdanning i bedrift som alternativ til den 
klassiske modellen der en person tar utdannelse og så søker arbeid. Vi foreslår å snu dette 
på hodet og at man heller tar inn ansatte og gir dem et tilbud med arbeid og utdanning. 
 
Bedrifter får større synlighet og rolle i utdanningsvalg. Bedrifter er krevende å jobbe med, 
nå må utdanningsinstitusjonene i større grad være fleksible og møte praksisen i arbeidslivet. 
 
Regional arbeidsmarked/arbeidskraftsregion - koblingen til Trøndelag Sør? 
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Resultat 
Uttesting og en modell for utdanning i bedrift. 

Effekter 
Å utvikle denne modellen vil medføre lavere kostnader for samfunnet ved 
omstilling/omskolering, både økonomiske og personlige (sykdom etc.). Modellen 
implementerer i praksis en «livslang læring». 
 
Læreeffekten, praksis/teori. Lærekurven vil gi økonomisk vekst gjennom innovasjon. 
 
Effekt for bedriften gjennom tettere kontakt med lærested/utdanningsinstitusjon. 
 
En attraktiv kombinasjon av utdanning og arbeidserfaring. Kan gjøre bedrifter og region mer 
attraktiv. 

Organisering 
Trøndelag fylkeskommune søker og eier av prosjektet. 
 
Meglere: Næringshage, karriereveiledere og utdanningsinstitusjoner. 
 
Motorer: Næringshage, NTNU Videre og BI. Fylkeskommunen og vgs. 
 
Møteplasser: Bedriften der den ansatte skal arbeide, digital møteplass. Samarbeidsmøter 
kan skje på innovasjonsenteret, videregående skoler og digitale møteplasser. Regionalt 
kompetanseforum er også en arena for utveksling av erfaringer utover region, her kan 
større lokaler som kulturhus og hoteller brukes, gjerne i kombinasjon med video. 
 
Bransje: Bygg/anlegg og treindustri, opplevelsesnæring (handel og reiseliv). 
 
Andre relevante prosjekter: TreRek, Fjelltrainee. 
 
 
Notater: 
Incentivordninger: Ordningen må gi bedriftene, arbeidssøkerne og utdanningsinstitusjonene 
økt verdi. For bedriften må det legges til rette for at det fins en «megler/veileder» som 
hjelper bedriften i ordningen. Lønnsordningen må være lønnsom for både arbeidsgiver og 
arbeidstaker. 
 
Alternativ for arbeidsgiver: Søke i ett utviklet arbeidsmarked, der monopolet (de store 
veletablerte selskapene) vinner (klassisk teori). Behov for disrupsjon i arbeidsmarkedet. 
 
Etter og videreutdanning/Omskolering 
Fagbrev 
Høyere yrkesfaglig grad?
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